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door G.
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groute Hoeve,
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door K.K.E.E.Forsslund.
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Vertaalddoor
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De
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Iloeddhistische Vertellingen,
Vertellingen, door
door P.
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Naar het
hetZweedsch
Zweedsch van
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der
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(metportret
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J. H.
H.
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»Pro en
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Pro: W.
W. G.
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Reedeker. Contra:
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Dr. H.
H.M.
M.van
vanNes.
Nes. 469
"Pro
Contra" betreffende
betreffende vraagstukken
vraagstukken van
van algemeen
algemeen belang.
belang. Aansluiting
Aansluiting
»Pro en
en Contra"
bij de Berner
Berner Conventie.
Colll'entie. Pro:
Pro: Herman
Herman Robbers,
Robbers, letterkundige
letterkundige teteAmsterdam.
Amsterdam.
bij
Contra: J.
H. Kok,
Kok, uitgever
uitgever teteKampen
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470
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J. H.
De Kinderwetten
Kinderwetten en
ende
dedaarmede
daarmedeverband-houdende
verband-houdendeMaatregelen.
Maatregelen.Beknopt
BeknoptoveroverDe
het
Bondsbestuur(Centraal-Bond
(Centraal,l.lond
zicht, samengesteld
volgens opdracht
opdrachtvan
vanhet
samengesteld volgens
Bondsbestuur
J. R.
R. Snoek
Snoek
van Christelijk
Christelijk Philanthropische
Philanthropische Inrichtingen
Nederland) door
door J.
van
Inrichtingen in Nederland)
lIenkeman~,
van den
denvoogdijraad
voogdijraad tete's-Gravenhage.
's-Gra\'enhage. Tweede
Tweedeherziene
herzieneen
en
flenkemans, lid van
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471
Kleine Levensdingen,
Levensdingen, door
door Anna
Anna de
de Savornin
Savornin Lohman
Lohman. . . . .
471
471
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472
Vlaanderen. Algemeen
A lgemeen Vlaamsch
Vlaamsch Maandschrift,
Maandschrift,vierde
vierdeJaargang
Jaargang ..
verloren Vader,
Vader, door
door A.
A. Garborg.
Garborg. Vertaald
Vertaald door
doorM.
M. Meijboom
Meijboom.
472
De verloren
472

HEG E L.
HEGEL.

In den
den vorigen
vorigen jaargang
jaargang van
van dit
dit maandschrift
maandschrift heb
heb ik
ik getracht,
getracht,
In
Bolland's Zuivere rede
rede en
en zijne
zijne ingenomenheid
ingenomenheid met Hegel,
Hegel, wiens
wiens
prof. BoBand's
feilen hem
hem eertijds
eertijds niet
nietgeheel
geheelontgingen,
ontgingen,uit
uitdedemystieke
mystiekebehoeften
behoeften
feilen
verklaren, waaraan
waaraan hij
hij lijdt.
lijdt. Zijne
Zijne vroegere
vroegere geschriften
geschriften kunnen
kunnen den
den
te verklaren,
oplettenden lezer
toonen, hoe
hoe hij
hij tot
tot Hegel
Hegelkwam
kwam ofofterugkeerde,
terugkeerde, en
en
oplettenden
lezer toonen,
ik
voor
mij
wil
gaarne
bekennen
dat
ik
er
in
dat
opzicht
veel
aan
ik voor mij wil gaarne bekennen dat ik er in dat opzicht veel aan tete
danken heb,
heb, ja
ja dat
dat Hegel
Hegelmij
mijmisschien
misschienaltoos
altoosmin
minofofmeer
meel'een
eenraadsel
raadsel
danken
ware dedeheer
heerBolland
Bollandmij
mij met
metzijne
zijne charade en
en
zou gebleven
gebleven zijn,
zijn, ware
zou
niet te
te hulp
hulp gekomen.
gekomen.
action niet
keer geef
geefikikzoozoo
beknopt
mogelijkeene
eene
uiteenzettingvan
van
Dezen keer
Dezen
beknopt
mogelijk
uiteenzetting
Ikdoe
doedatdat
geenszinsterter
bekeer!ngvan
vanzijne
zijnehuidige
huidige
Hegel's stelsel.
stelsel. Ik
Hegel's
geenszins
bekeering
bij hen
hen staat
staat van
van te*
te voren
voren vast
vast dat
dat wie
wie
aanhangers
aanhangers ten
ten onzent,
onzent, want
want bij
met
Hegel niet
niet dweept
dweept te
te dom
dom isisom
omhem
hemtetehebben
hebbenbegrepen.
begrepen. Maar
Maar
met Hegel
ik doe
doe het
hetterter
voorlichtingvan
vananderen,
anderen,diedie
nog
voor
redeneering
ik
voorlichting
nog
voor
redeneering
in Hegel
Hegel
toegankelijk
zijn
en
wier
bezigheden
hen
verhinderen,
zich
toegankelijk zijn en wier bezigheden hen verhinderen, zich in
te verdiepen,
verdiepen, zoodat
zoodat zij
zijeigenlijk
eigenlijkniet
nietweten,
weten,wat
watzijzijvan
vande
dehegeliaansche
hegeliaansche
mijopopgroote
groote
duidelijkheid
drukte moeten
moeten denken.
denken. Natuurlijk
Natuurlijk zal
zalikikmij
drukte
duidelijkheid
toeleggen;
zijn, of
of de
delezer
lezerheeft
heeftgroote
groote
toeleggen ; doch
doch zoo
zoo duidelijk
duidelijkkan
kan ik
ik niet
niet zijn,
het onderwerp
onderwerp noodig.
noodig.
aandacht
bij het
aandacht bij

1.
Hegel
leeraart de
identiteit, de
eenheid van
van denken
denken en
en zijn.
ZijII.
Hegel leeraart
de identiteit,
de eenheid

»Diejenigen,
welche von
von der
derPhilosophie
Philosophienichts
nichts
verstellen,
selllagen
»Diejenigen, welche
verstellen,
schlagen
del'!Satz
zwm·
dieIleinde
Iländefiber
überden
denKopf
Kopf
zusammen,wenn
wennsiesieden
zwar die
zusamirnen,
Satz
ver-vernehm~n:
Das Denken ist
das Seyn. Dennoch
liegt allem
allemunseren
unseren
Dennoch liegt
ist das
nehmen : Das
Thun
dieVoraussetzung
Voraussetzung der
derEinheit
Einheitdes
desDenkens
Denkensund
unddes
desSeyns
Seyns
Thun die
zu zu
Grunde. Diese
Diese Voraussetzung
Voraussetzung machen
machenwir
wiralsals
vernûnftige,
als
denkende
verniinftige, als denkende
Wesen" (E,
§ 465)
465) (*).
(*).
(E, §
't Is
maar de
de vraag,
vraag, wat
wat wij
wij onder
onder de
deeenheid
eenheid van
van denken
denken en
en zijn
zijn
Is maar
Gedanke, der
derininEiner
Einer
Einheit
ebensowohl
verstaan.
Zegt Hegel
Hegel:: »der
»der Gedanke,
Einheit
ebensowohl
verstaan. Zegt
Realität
Denken ist"
ist" (XIV,
dan klinkt
klinktdit
ditmij
mijals
alswoordenspel.
woordenspel.
(XIV, 169),
169), dan
Realiteit als Denken
(*) Waar
ook verder
verder slechts
slechts E zet,
beteçkent die
die letter
letter de
de Enc!lc1opädie;
zet, beteekent
Eneyelopådie; en
en ik
Waar ik ook
vermeld
tie §,
§, ook
ook wanneer
wanneer het
hetgeciteerde
geciteerde in
in een
een Zusatz staat.
Gebruikt werd
werd
vermeld alleen
alleen de
staat. Gebriiikt
de Vollständige
A1lsgabe van
Hegel's werken door
door eenigen
eenigen zijner
zijner vrienden,
vrienden,
Vollstiindige Ausgabe
van Hegel's
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Zeker, elke
gedachte is
is »Realität",
reëele gedachte.
gedachte.
elke gedachte
DRealiteit", namelijk
namelijk eene
eene reëele
Zoo
ook is elke
elke wensch
wensch illealiteit",
»Realität", namelijk
reëele wensch.
wensch. Echter
Echter
Zoo ook
namelijk een reëele
waa•rschuwen
wij elkander
elkander nu
wa!trschuwen wij
nu en
en dan
dan dat
dathet
hetverkeerd
verkeerdis,is,wenschen
wenschen
houden; ; en
daarmee wordt
wordt niet
nietbedoeld,
bedoeld, de
de
voor Werkelijkheid
werkelijkheid tete houden
voor
en daarmee
werkelijkheid dier
wensehen, als
als wenschen,
wenschen, teteontkennen,
ontkennen, maar
maar wij
wij
werkelijkheid
dier wenschen,
wenschen hunne
hunnevervulling
vervullingniet
nietinsluiten.
insluiten.Precies
Precieshetzelfde
hetzelfde
bedoelen
bedoelen dat wenschen
het geval
geval,
metde gedachte
de gedachte
hare
werkelijkheid. Werd
'Verd met
met de
de
is
is het
met
en en
hare
werkelijkheid.
identiteit
van denken
denken en
en zijn
zijneenvoudig
eenvoudigbedoeld
bedoeld dat
dateene
eenegedachte
gedachte
identiteit van
eene
werkelijke gedachte
gedachte is,
is,evenals
evenalseen
eenwensch
wenscheen
een
werkelijkewensch
wenscll
eene werkelijke
werkelijke
in het
het algemeen,
algemeen, alles
alles werkelijk
werkelijk is wat
wat het
hetis,is,dan
dan .viel
is,
en evenals,
evenals, in
is, en
er
niets tegen
tegen inintetebrengen
brengenenenkon
konmen
men
gerust
voor
zichhouden.
houden.
er niets
hethet
gerust
voor
zich
Wij denken
denken nu
nu eenmaal
eenmaal volgens
volgens de
de denkwet
denkwet der
A,
Wij
der identiteit,
identiteit,AA== A,
-— Hegel
Regel ook,
ook,al alloochent
loochenthij
hijhet
het;
wij
laten
ons
niet
uit
het
hoofd
; wij laten ons niet uit het hoofd
praten dat
wat het
het isisenen
eene
gedachte isiseene
eene
praten
dat alles
alles is
is wat
datdat
dusdus
eene
gedachte
gedachte.
aedachte.
Dermate
het vraagstuk
vraagstuk echter
echter niet.
niet. In
In de
de Kritik der
der
Dermate simpel
simpel isis het
.Vernunft maakt
Kant naar
naaraanleiding
aanleidingvan
vanhet
hetontologisch
ontologisch bewijs
bewijs
reinen sVernunft
maakt Kant
voor
het bestaan
bestaan van
van God
God de
de opmerking
opmerking dat
dat wij
wij zeer
zeergoed
goedeen
eenbegrip
begrip
voor het
van het
het bestaan
bestaan van
van het
het
kunnen
kunnen hebben,
hebben, zonder
zonder daarom
daaromzeker
zekertete zijn
zijn van
wezen
ofvoorwerp,
voorwerp, 'twelk
'twelkdoor
doorons
onsbegrip
begripalsalsbestaande
bestaandegesteld
gesteldwordt.
wordt.
wezen of
Kant Hat
lichtdit
dittoetoe
met
voorbeeldvan
vanhonderd
honderd geldstukken,
geldstukken. —
- guldens,
guldens,
Kant
met
hethet
voorbeeld
zal
ik
maar
zeggen,
ofschoon
Kant
natuurlijk
van
Thaler
spreekt
zal ik maar zeggen, ofschoon Kant natuurlijk van Thaler spreekt —
wat
wier
begrip juist
juistevenveel
evenveelbevat
bevatalsalshonderd
honderdwerkelijke
werkelijke guldens,
guldens, wat
wier begrip
nochtans niet
niet belet
beletdat
datininmijn
mijnvermogenstoestand
vermogenstoestandhonderd
honderd werkelijke
werkelijke
nochtans
zijn dan
dan honderd
honderd louter
louter gedachte
gedaehte (Hb
(Hb 409).
409).
guldens wel
fruldens
wel degelijk
degelijk meer
meer zijn
Hier is denken
denken volstrekt
volstrekt niet
niet eenerlei
eenerlei met
metzijn.
zijn.Ja,
Ja,antwoordt
antwoordtHegel,
Hegel,
Hier
zoo wijs
wijs ben
ben ik
ik ook.
ook. »Nichts
DNichts kann
kann so einleuchtend seyn,
seyn, als dass
zoo
dergleichen, was ich
mir denke
denke oder
darum noch
noch nicht
nicht
ich mir
oder vorstelle,
dergleichen,
vorstelle, darum
wirklich ist, -— del'
Begl'iff
der Gedanke,
Gedanke, das Vorstellen
Vorstellen oder
der Begriff
oder auch der
zum Seyn
Seyn nicht hinreicht"
~ 51).
51). Hegel
Hegel vindt
vindt Kant
Kant met
metzijn
zijn
hinreicht" (E,
zum
(E, §
honderd guldens
guldens eenigszins
eenigszins vervelend,
vervelend, want
wantzulke
zulkevoorbeelden
voorbeeldensnapt
snapt
honderd
iedereen
dan gaat
gaat van
van het
hetfilosofeeren
filosofeeren het
het mooie
mooie af.,
af..Men
Men dient
dient tete
iedereen en
en dan
bedenken, zegt
zegt Hegel,
Hegel, )class
»dass wenn von
von Gott die Rede
Rede ist,
ist, diess
diess ein
ein
bedenken,
Gegenstand
anderer Art
Art sey als hUl1dert
und irgend
ein
hundert Thaler
Gegenstand anderer
Thaler und
irgend ein
besonderer
Begriff, Vorstellung
Vorste/lung ode
I' wie
wie es
es Namen haben
haben wolle".
U'olle". Er
oder
besonderer Begriff,
kunnen,
heet het
hetelders,
elders,wel
wel
vel'mogenstoestanden zijn,
zijn,waarin
waarin dat
dat
kunnen, heet
vermogenstoestanden
sommetje
onverschillig is;
ook moet
moet de
de mensch
menscll in
in het
het algemeen,
algemeen, en
en
sommetje onverschillig
is ; ook
bizonder,onverschillig
onverschillig wezen
wezen voor
voor het
het bezit
bezit ervan
ervan
de
christen ininhethet
de christen
bizonder,
(LIl,
Redeneer nu
nu maar
maar eens
eens met
metiemand,
iemand, die
die zich
zieh niet
niet tetegoed
goed
87). Redeneer
(III, 87).
acht
voor zulke
zulke uitvluchten.
uitvluchten. Ligt
Ligt in
in eene
eene gedachte
gedachtehet
hetbestaan
bestaanyan
yan het
het
acht voor
gedachte
opgesloten? ? God
is heel
heelwat
wat
andersdan
danhonderd
honderdguldens,
guldens,
gedachte opgesloten
God is
anders
Jawel;; doch
doch daar
daar volgt
volgt niet
niet uit
uit dat,
dat, gelijk
gelijk
geeft Hegel
Hegel ten
tenantwoord.
antwoord. Jawel
geeft
het ontologisch
ontologisch bewijs
bewijs ons
ons zou
zouwillen
willendpdringen,
opdringen, het
hetgodsbegrip
godsbegrip de
de
het
»Gegenstand" waarborgt. »Diese
Einheit des
werkelijkheid van
zijn ))Gegenstand"
werkelijkheid
van zijn
bDiese Einheit
des Seyns
Seyns ist
ist es,
die den
den .136griff
Btgriff Gottes
ausmacht"
es, die
Begriffs und
und des
Gottes ausmacht"
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(E,
51), houdt
houdt Hegel
Hegel desondanks
desondanks vol,
vol, met
met dedebijvoeging
bijvoeging dat
dat dit
dit
(E, § 51),
voorloopig slechts
formeele bepaling
bepaling van
van God
God is.
is.
voorloopig
slechts eene
eene formeele
De zaak
zaak komt
komt daarna
daarna weder
weder ter
tersprake
sprake in
in E,
E, §§64,
64,waar
waarHegel
Hegel
De
sum" van
van Cartesius
Cartesius den
den bondigsten
bondigsten vorm
vormnoemt
noemtvan
van
het »Cogito,
»Cogito, ergo sum"
»jener
Satz,
um
den,
wie
man
sagen
kann,
:;ich
das
ganze
Interesse
kann,
sich
Interesse
»jener Satz, um den, wie man sagen
namelijk dat
dat in
der
Philosophie dreht",
dreht", namelijk
in ons
onsgodsbegrip
godsbegrip het
het
neuen Philosophie
der neuen
denken
van Gods
Gods bestaan
bestaanmet
metdede
zekerheid
van
bestaan
onmiddellijk
denken van
zekerheid
van
ditdit
bestaan
onmiddellijk
en
onafscheidelijk verbonden
verbonden is.
Voorts wordt
wordt dan
dan betoogd
betoogd dat
dat het
het geen
geen
en onafscheidelijk
is. Voorts
syllogisme of sluitreden
sluitreden is,
al staat
staat er
el' ergo in,
want
geen syllogisme
is, al
»Schluss", geen
in, want
dat er
er geen
geen terminus
voorkomt, wat
wat ook
ook Cartesius
Cartesius reeds
reeds
medius in
in voorkomt,
terminus medius
dat
worden
eraan
herinnerddat
datCartesius
Cartesius
deed
opmerken. In
In §§7676worden
deed opmerken.
wijwii
eraan
herinnerd
(Principia
philosophica I,
I, 9)
9)uitdrukkelijk
uitdrukkelijk verklaart,
verklaart, ohder
onder denken
denken het
(Principia philosophica
bewustzijn
in het
het algemeen
algemeen teteverstaan,
verstaan,enendat
dat
onafscheidelijkheid
dede
onafscheidelijkheid
bewustzijn in
eerste,rechtstreeksche
rechtstreekscheenenvolstrekt
volstrektzekere
zekerekennis
kennis
van denken
denken en
en zijn
zijn de
deeerste,
van
conscientia est",
denken. »»Atque
ita
is.
Alles, waarvan
waarvan »in nobis conscientia
est'', heet denken.
is. Alles,
Atque ita
non modo
modo intelligere,
intelligere, velle,
velle, imaginari,
imaginari,sed
sedetiam
etiamsentire,
sentire,
idem est hic
hie
idem
hebben bijvoorbeeld
bijvoorbeeld van
van lichtgewaarwordingen
lichtgewaarwordingen is,
is,
quod cogitare"
cogitare";
; het hebben
naar cartesiaansch
cartesiaansch spraakgebruik,
spraakgebruik, evengoed
evengoed denken
denken als
als het
hetbegrijpen,
begrijpen,
naar
willen,
verbeelden.
willen, verbeelden.
Zou
nu Hegel
Hegel zijne
zijne identiteit
identiteit van
van denken
denken en
enzijn
zijn inderdaad
inderdaad te
te
Zou nu
voorschijn kunnen
het beroemde
beroemde Cogito,
ergo sum
sum van
voorschijn
kunnen brengen
brengen uit
uit het
Cogito, ergo
van den
hetrecht
rechthebben,
hebben,minachtend
minachtend tetegewagen
gewagenvan
van
frauschen
wijsgeer en
en het
franschen wijsgeer
Kant's
bezwaar als
als van
van »die gewbhnliche
gewöhnliche altkluge
altkluge Instanz
Instam der
Kant's bezwaar
WOL'on die Rede
Rede ist"? (XV,
341;; men
men
aufzufassen, wovon
Un{ähigkeit,
Unfeihigkeit, das au{zu{assen,
(XV, 341
leze
339-344).IkIkgeloof
geloof
het
niet;
vinddede
bedoelde »Unfähigkeit"
leze 339-344).
het
niet
; ik ik
vind
bedoelde
» Unfahigkeit"
in dit
dit geval
geval bij
bij Hegel.
Hegel.
in
Cogito,
ergo sum,
sum, ik
ik ben
ben mij
mij van
\'an iets
iets bewust,
bewust, dus
dus ben
ben ik.
ik. Ja,
Ja, dat
dat
Cogito, ergo
staat
vast.
Ik
ben,
dus
ik
ben;
zich
van
iets
bewust
te
zijn
is
...
zijn.
staat vast. Ik ben, dus ik ben ; zich van iets bewust te zijn is ... zijn.
Daarin ontdek
ontdek ik
ik niets
nietsdan
dantoepassingen
toepassingenvan
van
onvermijdelijkedenkwet
denkwet
Daarin
dede
onvermijdelijke
der
identiteit, opopwelke
welkedenkwet
denkwetderhalve
derhalveook
ookdedehegeliaansche
hegeliaansche wijswijsder identiteit,
heid, evenals
evenals alle
alle menschelijke
menschelijke wijsheid,
wijsheid, steunen
steunen zou.
zou. Doch
Doch wat
wat mij
mij
heid,
aangaat
zij het
het ikikvan
,'anbik»ik
denk"meer
meerdan
danlogisch
logischsubjekt,
subjekt, wat
wat nu
nu
aangaat zij
denk"
verder?? Cogito,
p.rgo sum,
sum, ik
ik ben
ben mij
mij van
van iets
iets bewust,
bewust, dus
dus ben
ben ik.
ik.
Cogito, ergo
verder
Ik,
weet gij
gij?
Benik ik
God?
Ten
einde
toch
heldermogelijk
mogelijk tete
Ik, weet
? Ben
God
? Ten
einde
toch
zoozoo
helder
kennen te geven,
geven, wat
wathijhij
bedoelde,
schreef
Cartesius, alalvindt
vindtmen
men
kennen
bedoelde,
schreef
Cartesius,
meestal
slechts Cogito,
ergo sum
sum vermeld,
yermeld, »Ego cogito, ergo
sum".
meestal slechts
Cogito, ergo
ergo sum".
Volgens
het latijnsche
latijnsche taaleigen
taaleigen is
is dit
dit ego veel
veel nadrukkelijker
nadrukkelijker dan
dan ons
ons
Volgens het
dus:: lk
Ik denk,
ben ik.
ik. Buiten
Buiten dit
dit ik
ik komen
komen wij
wij
ik.
Cartesius zegt
zegt dus
ik. Cartesius
denk, dus
dus ben
echter
nooit
of
nimmer.
Ik
ben
mij
bewust
van
allerlei,
langs
dien
weg
langs dien weg echter nooit of nimmer. Ik ben mij bewust van allerlei,
guldens;; maar
maar of
of het
hetbegeerde,
begeerde,gedroomde,
gedroomde,
bijvoorbeeld van
van honderd
honderd guldens
bijvoorbeeld
gedachte,
wel werkelijke
werkelijke guldens
guldens zijn,
zijn, valt
valt daar
daar niet
niet uit
uit af
af te
te
gedachte, dan
dan wel
leiden.
Denken en
en zijn
zijn mogen
mogen identiek
identiek wezen
wezen in
in den
denzin
zindat
datwie
wiedenkt
denkt
leiden. Denken
is,
zij zijn
zijn stellig
stelligniet
nietidentiek
identiekin in
denzinzindat
datook
ookhet
hetgedachte
gedachte is,
is,
is, zij
den
anders
gedachte. Wie
Wie heeft
heeftnu
nugelijk,
gelijk,Hegel
Hegelofof
Kant?
Zonder
anders dan
dan als
als gedachte.
Kant
? Zonder
Kant;dedebegripsverwarring
begripsverwarring bij
bij Hegel
Hegel komt
komt voort
voort uit
uit
eenigen
twijfel Kant;
eenigen twijfel
L
1*
1*
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miskennen
van het
hetonderscheid
onderscheidtusschen
tusschendenken
denkenen
engedacht
gedachtworden.
worden.Zulke
Zulke
miskennen van
begripsverwarringen zijn
als blijken
blijken zal,
zal, schering
schering en
eninslag.
inslag.
begripsverwarringen
zijn bij
bij Hegel,
Hegel, als
hetbewustzijnde
bewustzijnde wezen.
wezen.
Nog
Nog iets.
iets. Denken
Denken of
ofbewustzijn
bewustzijn isis zijn
zijn van
vanhet
Gaat
daarom alle
alle zijn
zijn ininbewustzijn
bewustzijnop
op?
Hegel zelf
zelferkent
erkenthet
hettegendeel.
tegendeel.
Gaat daarom
? Hegel

»Niemand weiss,
weiss, welche
welc/le unendliche
unendlich e Menge
Menge von
Bildern der
der Verganvon Bildern
»Niemand
schlummert;; zufeilligerweise
zufälligerweise erwachen
erwachen sie
siewohl
wohldann
dann
genheit in ihm schlummert
und wann, aber man
man kann
kann sich,
sich, —
- wie
wie man
man sagt
sagt -— nicht
nicht auf
auf sie
sie
besinnen"
Hiermede geeft
geeft IIegel
Ilegel een
een zijn
zijn buiten
buiten het
het
(E, § 452),
452). Hiermede
besinnen" (E,
bewustzijn toe,
wordt dit
dit tot
tot »Bildern
»Bildern der
der Vergangenheit"
bewustzijn
toe, al
al wordt
Vergangenheit" beperkt.
Wij zagen
zagen reeds
reeds dat
dat iets
iets inin
Daar ben
ben ikikvoorshands
voorshands tevreden
tevreden mede.
mede. Wij
Daar
een
bewustzijn kan
kan zijn,
zijn, zonder
zonder erbuiten
erbuiten werkelijk
werkelijk tetezijn
zijn;
thansbleek
bleek
een bewustzijn
; thans
dat iets
ietskan
kanzijn,
zijn,
zonder
aaniemand
iemandbewust
bewusttetezijn,
zijn,zonder
zonder in
in
ons
ons dat
zonder
aan
zijn.
eenig bewustzi,jn
bewustzijn te zijn.
keer nu
nuterug
terugtot
totdede
honderdguldens,
guldens,die
diemisschien
misschien louter
louter gegeIk
Ik keer
honderd
dacht,
misschien werkelijk
Hoe zullen
zullen wij
wij dat
~at beslissen
beslissen?? Wat
Wat isis
dacht, misschien
werkelijk zijn.
-zijn. Hoe
het verschil
verschil tusschen
tusschenlouter
loutergedachte
gedac,hteguldens
guldensenenwerkelijke
werkelijkeguldens
guldens?
het
?
Dat
wij altijd
altijd guldens
guldens kunnen
kunnen denk.en,
denken, maar
maar er
er niet
nietaltijd
altijdkunnen
kunnen zien
zien
Dat wij
omgeld
geldverlegen
verlegenisis
en
tasten, zooals
zooals iedereen
iedereen weet,
weet, die
diewel
weleens
eensom
en tasten,
Datzinnelijke
zinnelijkewaarneming
waarneming ook
ook weder
weder een
een zich
zichbewust
bewustzijn,
zijn,
geweest.
geweest. Dat
dus
iets psychisch
psychisch is,
ga ik
ik voorbij,
voorbij, als
als ter
ter zake
zake niet
niet dienende.
dienende. In
In de
de
dus iets
is, ga
derden
stofloochening
vraagstuk van
van den
den tweeden
tweeden ofofderden
stofloocheningzie
zie ik
ik slechts
slechts een vraagstuk
rang, lokaas
lokaas voor
voorwie
wiegaarne
gaarnededeobjektieve
objektievewerkelijkheid
werkelijkheidverdonkereverdonkererang,
maanden
identiteit van
van objekt
objekt en
ensubjekt
subjektpredikten,
predikten,doch
dochgeheel
geheel
maanden en
en de identiteit
dat het
het objekt
objekt in
inallen
allengevalle
gevalIeblijft
blijft
onverschillig
bevroeden dat
onverschillig voor
voor wie bevroeden
bestaan.
Volgens de meerling
meening van
van het
hetpanpsychisme
panpsychisme ofofpsychisch
psychischmonisme,
monisme, —
Volgens
waar prof.
prof. G.
G.Heymans
Heymanseen
eenlezenswaardig
lezemnvaardigboek
boekover
overschreef,
schreef, Einfiihrung
Einführung
waar
in die
die Metaphysik
Metaphysik auf
aurGrundlage
Grundlage der
Erfahrung, 1905 —
- is hetgeen
der Erfahrung,1905
in het
hetdagelijksch
dagelijksch leven
leven een
eenstoffelijk
stoffelijk voorwerp
voorwerp noemen
noemen een
een geest,
geest,
wij
wij in
die
in een
een anderen
anderen geest
geestdedeaanschouwing
aanschouwingvan
vanzoodanig
zoodanigvoorwerp
voorwerp opopdie in
wekt.
Zieikikeen
eengulden,
gulden,dan
danheb
hebikikmet
meteen
eengeest
geest
doen,die
diemijn
mijn
wekt. Zie
te te
doen,
geest dwingt,
dwingt, zich
zich een
eenzilveren
zilverenschijf
schijfmet
metbepaalde
bepaaldeeigenschappen
eigenschappenvoor
voor
stellen. Wederkeerig
Wederkeerig zou
zou nu
numijn
mijngeest
geestden
denguldensgeest
guldensgeestdwingen,
dwingen,
te stellen.
metbepaalde
bepaaldeeigenschappen
eigenschappenvoor
voor te
te stellen,
stellen,
zich
een menschelijk
menschelijk lichaam
lichaammet
zich een
had
de guldensgeest
guldensgeest de
dedaartoe
daartoevereischte
vereischte ontwikkeling
ontwikkeling bereikt,
bereikt, doch
doch
had de
nogtwijfelachtig.
twijfelachtig. Andere
Anderegeesten
geestenzijn
zijnerer
wel
bekwaamtoe
toe; j
dit
dit isis nog
wel
bekwaam
het zijn
zijn die,
die, welke
welkezich
zichhunnerzijds
hunnerzijds aan
aanmijn
mijngeest
geestvertoonen
vertoon en als
als
het
lichamen
van
medemenschen
of
van
hoogere
di,eren.
lichamen van medemenschen of van hoogere di.eren.
hetdoor
doorprof.
prof,Heymans
Heymans op
op
Dit panpsychisme,
panpsychisme, dat,
dat, —
- behoudens
behoudenshet
Dit
aangewezen
onderscheid
on misken barenfamiliefamilie·
bladzij
bladzij 303-304
303-304 aangewezen
onderscheid
—-eeneen
onmiskenbaren
trek met
met het
hetaloude
aloudeanimisme
animismegemeen
gemeenheeft,
heeft,
brengt
alle
werkzaamheid
trek
brengt
alle
werkzaamheid
tot
geesten terug
terug enenloochent
loochentdus
dusde de
zelfstandigerealiteit
realiteit
tot geesten
stofstof
als als
zelfstandige
zonder
voorbehoud. Doch
Doch de
de geesten
geestenzijn
zijnobjekten
objektenvoor
voorelkander
elkander en
en
zonder voorbehoud.
een
louter gedachte
gedachte gulden
gulden verschilt
verschilt ook
ook in
in het
het panpsychisme
panpsychisme van
van een
een
een louter
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gulden doordien
doordien aan
dezen iets
iets buiten mijn
bewustzijn bebeaan dezen
mijn bewustzijn
werkelijken gulden
antwoordt, namelijk
namelijk de
de guldensgeest, terwijl
louter gedachte
gedachte gulden
gulden
terwijl de louter
Dit isisdan
dan ook
ook de
de
slechts een
vanmijn
mijneigen
eigengeest
geestis.is. Dit
slechts
een voortbrengsel
voortbrengsel van
reden, waarom
waarom ik
ik altijd
altijd zo?veel
denken als
als ik
ik goedvind,
guldens kan
kan denken
zooveel guldens
reden,
goedvind ,
maar
er soms
somsveel
veelminder
minderaanschouw
aanschouw dan
dan mij
mij behaagt; en terwijl ik
maar er
weinig guldens
guldens naar
naar mijn
mijn zin
zin aanschouw,
aanschouw, kan
kan het
het ook
ook gemogelijk te
mogelijk
te weinig
dat ik
ik andere
andere dingen
dingen veel
veel meer
meer waarneem
waarneem dan
dan mij
mij lief
lief is.
is.
beuren dat
in
gewaarwordingen, waarnemingen,
Kortom, ..zinnelijke
zinnelijke gewaarwordingen.
waarnemingen, ervaringen
ervaringen in
opgedrongen of
of blijven
blijven tegen
tegenonzen
onzen wil
wil achterwege.
achterwege.
ons opgedrongen
menigte worden ons
getuigt van
van eene meer
meer dan
dan gedachte
gedachte werkelijkheid,
werkelijkheid, van
van eene werwerDit getuigt
Dit
ons bewustzijn,
bewustzijn, die
die ons gedurende
gedurende ons
ons gansche leven
buiten ons
kelijkheid buiten
op
allerlei ruwe
ruwe manieren
manieren haar
bestaan doet
voelen en
en met
met elke
elke
op allerlei
haar bestaan
doet voelen
Dat die
die werkesolipsistische droomerij
droomerij onbarmhartig
onbarmhartigden
den draak
draak steekt.
steekt. Dat
metons
onsbewustzijn
bewustzijnininverband
verband moet
moet
lijkheid op
de eene of andere
andere wijs
wijs met
op de
treden, zullen
zullen wij
wij ons
om; ooit van
haar bewust
bewust worden, is
een platte
platte
van haar
is een
treden,
haar werken
werken niet
niet van
van ons
ons af,
af, wordt
wordt niet
niet
waarheid.
waarheid. Doch
Doch zij
zij hangt
hangt in
in haar
worden, al kunnen
door
ons beheerscht,
gelijk wij
wij door haar beheerscht
beheerscht worden,
beheerscht, gelijk
door ons
wij
Din gedachte"
gedachte" van
van alles
alles afzien,
afzien, wat
watons
onsDin
Dindedewerkelijkheid"
werkelijkheid"niet
niet
vvij »in
aanstaat
al kunnen
kunnen wij
wij die
die werkelijkheid
werkelijkheid in eng
eng beperkte mate naar
naar
aanstaat en
en al
ons
goedvinden regelen.
Er isis hier
hier weder
weder eene begripsverwarring
begripsverwarring in
ons goedvinden
regelen. Er
het spel;
verward wordt
wordt »van
Dvan ons
ons afhankelijk",
afhankelijk", in
in den
den zin
zin van
van »in
Din
spel ; verward
ons
bewustzijn", met
met )van ons
afhankelijk", in
den zin
zin van
van Ddoor
ons afhankelijk",
in den
ons bewustzijn",
pdoor ons
Wanneer ik
ik door
door den
den dood
dood iemand
iemand verlies,
verlies, die
die mij
mij lief
lief
veroorzaakt".
veroorzaakt". Wanneer
het verdriet
verdriet daarover
daarover in
in mijn
mijn bewustzijn
bewustzijn en zou
zou met
met mijn
was, dan is
is het
het sterfbed,
sterfbed, de
de begrafenis
begrafenis en
en al
al de
de
verdwijnen ; de ziekte, het
bewustzijn verdwijnen;
zoo gij wilt,
maar die
die voorellende
zijn voorstellingen
voorstellingen in
mijnen geest,
geest, zoo
ellende zijn
in mijnen
wilt, maar
stellingen en
het verdriet
verdriet zijn
zijn niet
niet door
door mij veroorzaakt.
veroorzaakt. De
De oorzaken
oorzaken
en het
in
eene
van
mij
dier
veranderingen
in
mijn
bewustzijnstoestand
liggen
liggen in
dier veranderingen in mijn
van mij
grootendeels onafhankelijke
onafhankelijke werkelijkheid,
door welke de treurige ervaring
ervaring
werkelijkheid, door
mij
wordt opgedrongen.
opgedrongen. Of
Of dip
of geest, of
die werkelijkheid
werkelijkheidstof
stof is,
is, of
mij wordt
spinozistische
substantie, of wat ook,
ook, daarover
daaroverkan
kanberaadslaagd
beraadslaagd worden
worden;;
spinozistische substantie,
in
elk geval
geval is
is zij
zij niet-ik,
niet-ik, weerstreeft
weerstreeft mijn
mijn ik
ik haar
haar uit
uit alal zijne kracht
in elk
of zwakte.
Met Cartesius komen wij niet
verder dan
dan ons
ons bewustzijn
bewustzijn;; en dat
dat hij
hij
niet verder
ook
het sentire,
sentire, het
het zinnelijke,
zinnelijke, onder
onder het begrip
begrip van
van cogitat'e,
cogitare, het verook het
standelijke, opnam,
opnam, is een
eennog
nogsteeds
steeds
onuitgeputtemijn
mijnvan
vanmisverstand.
misverstand.
onuitgeputte
Want
juist
dool'
de
poort
der
zinnelijkheid
loopt
de
weg,
diesubjekt
subjekt
Want juist door de poort der zinnelijkheid loopt de weg, die
en objekt
objekt verbindt
verbindt en
langs welken
welken dedewerkelijkheid
werkelijkheidbuiten
buiten ons bewusten langs
verbinding stelt:
bewustzijn binnentreedt,
binnentreedt, althans
althans zich
zich ermede
ermedeinin verbinding
zijn dit
dit bewustzijn
stelt..
Daarop gewezen
te hebben is de
de onvergankelijke
onvergankelijke verdienste
verdienste van
vanKant's
Kant's
Daarop
gewezen te
der,reinen
hoeveel overigens
overigens op
op dit boek
aan te
te
Kritik der
reinen Vernunft,
Vernunft, hoeveel
boek zij
zij aan
De· klassieke
plaats
luidt
als
volgt:
D
Wollen
wir
die
Receptivität
merken. D'e
klassieke plaats luidt als volgt : D
wir
Receptivitat

unseres
Gemüths, Vorstellungen
Vorstellungell zuzu empfangen,
es auf irgend
unseres Gemiiths,
empfangen, so
so (ern
fern es
irgend
afticirt wird,
dagegen das
eine Weise afficirt
wird, Sinnlichkeit nennen, so ist dagegen
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Vel'mögen, Vorstellungen
Vorstellungenselbst
selbst
hervorzubringen, oder
oder die
die Spontaneitdt
Spontaneität
Vermiigen,
hervorzubringen,
des Erkenntnisses,
Erkenntnisses,der
der Verstand.
Verstand. Unsere
Unsere Natur
Natur bringt
bringt esessosomit
mitsich,
sich,
des
dass die
die Anschauung
Anschauung niemals
niemals anders
anders als
alssinnlich
sinnlichsein
seinkann,
kann,d.d.i. i.
nur
dass
nur
die Art
Artentheilt,
enthält,wiewie
Geyenständen
afficirt
werden.
Dagegen
die
wir wir
von von
Geyenstcinden
afficirt
werden.
Dagegen
ist ist
das Vermiigen,
Vermögen, den
denGegenstand
Geyenstandsinnlicher
sinnlicher
Anschauung
denken,
das
Anschauung
zu zu
denken,
der Verstand.
Verstand. Keine
Keine dieser
dieser Eigenschaften
Eigenschaften ististder
der
andern
vOl·zuziehen.
andern
vorzuziehen.
der
Ohne Sinnlichkeit
Sinnlichkeit wiirde
wÜl'deuns
unskein
kein
Gegenstand
geyeben
ohne
VerOhne
Gegenstand
gegeben
undund
ohne
Verstand keiner
keinel'gedacht
gedacht werden.
werden.Gedanken
Gedanken
ohne
Inhalt
sind
leer, AnAnstand
ohne
Inhalt
sind
leer,
schauungen ohne
ohne Begriffe
Begritfe sind
sindblind"
blind" (Hi'
(H b 82
82;; zie
zie ook
ook 63
33 en
en 223).
223).
schauungen
Dit vind
vind ik
ik duidelijk
duidelijk;; en
en wie
wie het
hetnog
nogduidelijker
duidelijker zou
zou wenschen
wenscllen heeft
heeft
Dit
de Prolegomena
Prolegomena op
op te
te slaan,
slaan, waar
waar te
te lezen
lezen staat
staat:: :D Der
Der Satz
Satzaller
aller
slechts de
ächten
Idealisten,
von
der
eleatischen
Schule
an
bis
zum
Bischof
eichten Idealisten, von der eleatischen Schule an bis zum Bischof
Berkeley, ist
ist inindieser
dieser
Formel
enthalten
: »»alle
Erkenntniss
durch
Berkeley,
Formel
enthalten
»Dalle
Erkenntniss
durch
und Erfahrung
Erfahrung ist
ist nichts,
nichts, als
als lauter
lauter Schein,
Schein, und
undnur
nurinin
den
Sinne und
Sinne
den
und
reinen
Vernunft
ist Wahrheit"
[deen des
desreinen
reinenVerstandes
Verstandes
Ideen
und
derder
reinen
Vernunft
ist Wahrheit"
" ".
Grundsatz,der
dermeinen
meinenIdealismus
Idealismus
durchgängig
regiert
und bestimmt,
Der Grundsatz,
durchgeingig
regiert
undbestimmt,
dagegen: »banes
D»allesErkenntniss
Erkenntnissvon
vanDingen
Dingen aus blossem
blossem reinen
reinen
ist dagegen:
Verstande oder
ader reiner
reiner.Vernunft
.vernunftistist
Nichts,
lauter
Schein,
Verstande
Nichts,
alsals
tauter
Schein,
undund
nurnur
der Erfahrung
ErfahrungististWahrheit"
Wah,'heit""
(H b 122).
122).
in der
" (HI'
Het
is,
dunkt
mij,
ondoenlijk,
de
twee
richtingen scherper
scherper tete onderHet is, dunkt mij, ondoenlijk, de twee richtingen
scheiden. Bij
Bij Kant
Kant staan
staan tegenover
tegenover de
de begrippen
begrippen de
deaanschouwingen,
aanschouwingen,
scheiden.
tegenover het
het denken de
de gegevens
gegevens der
derzinnelijkheid,
zinnelijkheid, tegenover
tegenover het
het
tegenover
subjekt
objekt. Bij
Bij de
de anderen is die
die tegenstelling
tegp.nstellingopgeheven,
opgeheven, ontsubjekt het
het objekt.
werkelijkheid. Bij
het subjekt,
subjekt, de
de eenige werkelijkheid.
Bij Kant
Kant
wikkelt alles
zich uit
uit het
alles zich
wat geen
geen verband
verband houdt
houdt met
met de
de objektieve werkelijkheid. Bij
is
schijn wat
is schijn
juist die
die werkelijkheid
werkelijkheid schijn,
schijn, een
eenniet-zijnde,
niet-zijnde, ininhet
het beste
de
anderen is
is juist
de anderen
geval
een niet-waarlijk-zijnde,
niet-waarlijk-zijnde, terwijl het denkend subjekt de wezenlijke
geval een
tal van
zijn in
in de
de K.
r. V.
V. tal
van plaatsen
plaatsen aan
aan te
te
werkelijkheid
is.is. Er
K. d. r.
werkelijkheid
Er zijn
de
ervaring
tot
wijzen,
waar
Kant
even
beslist
als
op
bladzij
82
(W)
de
ervaring
82
(fP)
wijzen, waar Kant even beslist als op bladzij
die ons
geven, welke
zekere
hoogte uit
uit dingen
dingen afleidt, die
ons indrukken
indrukken geven,
welke ininzekere hoogte
of
voorstellingen
drukken wij
dan op
op onze
onze wijs
wijs tot
tot aanschouwingen of voorstellingen en
wij dan
tot
het geheel
geheel der
der ervaring
ervaring verwerken.
verwerken. Dit
Ditisistrouwens
trouwensdedeopvatting,
opvatting,
tot het
waartoe
opvatting van
van
nadenkengeraken,
geraken, de opvatting
onbevooroordeeld nadenken
bij onbevooroordeeld
waartoe wij bij
de aard
zoowel de
en dat
dat dus
dus zoowel
aard van
van
iedereen
behalve ettelijke
ettelijke wijsgeeren;
wijsgeeren ; en
iedereen behalve
»an sich",
het
kennende subjekt
aard van
van het
het ding
ding op
op zichzelf,
zichzelf, »an
als de
de aard
subjekt als
het kennende
beleden
waaronze
kennis
bepaalt,
is
eene
sinds
eeuwen
ingeziene
en
beleden
sinds
eeuwen
ingeziene
en
eene
onze kennis bepaalt,
en
onze
voorstelling
heid.
De
onderscheiding
tusschen
dingen
»an
sich"
en
onze
voorstelling
»an
sich"
dingen
heid. De onderscheiding tusschen
dier
dingen, volgens
volgens onze
onzezinnelijk-verstandelijke
zinnelijk-verstandelijke verwerking
verwel'kingvan
van de
de door
door
dier dingen,
filosovan Kant
Kant afkomstige filosohen
indrukken, is allerminst
allerminst eene
eene van
hen gewekte indrukken,
zich aan
aan ons
liggende, zich
hand liggende,
ons
fische
haarklooverij, doch
voor de
de hand
eene voor
doch eene
fische haarklooverij,
der
stor'
Wat
is
»de
C).
Wat
is
»de
stof'
der
nadenken
reeds
vroeg
opdringende
leer
(*).
leer
opdringende
nadenken reeds vroeg
Warte \Varaan het Groot-Seminarium
(*)
Groot-Seminarium te
Beysens, hoogleeraar
hoogleeraar aan
Th. Beysens,
bijvoorbeeld J.J. Th.
(*) Zie bijvoorbeeld
neem de
de
lk neem
mond,
Hij had
kunnen gaan.
gaan. Ik
had nog
nog veel
veel verder
verder terug
terug kunnen
28. Hij
no. 28.
Criteriologie, nO.
mond, Criteriologie,
gelegenheid
brengen aan
helderheid der
der geschriften
geschriften van
van dezen
dezen
huldete
te brengen
aan de helderheid
om hulde
gelegenheid te
te baat
baat om
Zoo antiklerikaal
katholieken
de wijsbegeerte.
wijsbegeerte. Zoo
antiklerikaalals
alsikik ben,
ben, zond
zond ik
ik een
een
hoogleeraar inin de
katholieken hoogleeraar
tegenwoordig
liever naar
naar
leeren, tegen
jongmenseh,
de w\jsbegeerte
moest leeren,
woordig liever
den weg
weg moest
vvijsbegeerte den
dat in
in de
jongmensch, dat
Warmond
Leiden.
dan naar
naar Leiden.
Warmond dan
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natuurwetenschap met
hare molekulen,
molekulen, atomen,
atomen, ionen,
ionen, elektronen,
elektronen, wat
wat
natuurwetenschap
met hare
zij anders
anders dan
dan het
het »Ding
.Ding cin
án sich",
sich", 'twelk door
door ons
ons op
op onze
onze manier
manier
is zij
»de wereld
wereldbuiten
buitenons”
ons"waargenomen
waargenomenwordt,
wordt,tottotwelke
welkebuitenwereld
buitenwereld
als »de
ook onze
onze eigen
eigen lichamen,
lichamen, —
- zenuwen
zenuwen en
en hersenen
hersenen niet
nietuitgesloten
uitgesloten —
ook
metafysikahunner
hunnerfysika
fysika;
dathebben
hebben de
de
behooren? ?De
behooren
De stof isis dedemetafysika
; dat
altijd voorbijgezien.
voorbijgezien.
materialisten altijd
Hadden
nu de
Hadden nu
de wijsgeeren
wijsgeeren na
na Kant,
Kant, in
in plaats
plaats van
vanhem
hemtetegaan
gaan
zijne oorspronkelijk
oorspronkelijk zoo
zoo eenvoudige
eenvoudige denkbeelden
denkbeelden in
in eere
eeregehougehoubevitten, zijne
den, en
en aan
aannatuuronderzoekers
natuuronderzoekers en
en psychologen
psychologen de
deverdere
verdereuitwerking
uitwerking
den,
te worden,
worden, wat
wat
ervan overgelaten,
overgelaten, waarbij
waarbij nauwkeurig
nauwkeurig diende
diende nagegaan
nagegaan te
ervan
onze kennis
kennis herkomstig
herkomstig isisvan
vandedezinnelijkheid,
zinnelijkheid,wat
watdaarentegen
daarentegenvan
van
in onze
het verstand
verstand of
ofde
derede,
rede,dan
danzouden
zoudendedewijsgeeren,
wijsgeeren, hunnerzijds,
hunnerzijds, de
de
het
vraag
hebben
kunnen
overwegen,
hoe
in
onze
kennis,
een
zinnelij~
vraag hebben kunnen overwegen, hoe in onze kennis, een zinnelijkverstandelijk gewrocht,
en zinnelijkheid
zinnelijkheid zich
zich aan
aanelkander
elkander
verstandelijk
gewrocht, verstand
verstand en
paren in
in stee
stee van
vanelkander
elkander tetenegeeren
negeerenof of
met
elkanderteteharreharreparen
met
elkander
warren (*).
(*). Ook
Ook konden
konden de
de wijsgeeren,
wijsgeeren,dedemetafysika
metafysikaals
als»»Wissenschaft
Wissensehaft
warren
von den
den Grenzen
Grenzender
dermenschlichen
mensehliehenVernunft"
Vernunft" (t) beoefenend,
beoefenend, de
de taak
taak
von
van grenswachters
grenswachters op
op zich
zichgenomen
genomenhebben,
hebben,die
diededesmokkelarij
smokkelarijmoesten
moesten
van
hetabsolute
absolute strengestrengeen daarom
daarom beweerde
beweerdeveranderingen
veranderingen van
vanhet
tegengaan en
lijk afwijzen,
afwijzen, wijl
wijlverandering
veranderingoorzakelijkheid
oorzakelijkheid enendus
dusafhankelijkheid
afhankelijkheid
lijk
veronderstelt, wat
het begrip
begrip van
van het
hetabsolute
absolute ininvolslagen
volslagen weerweerveronderstelt,
wat met
met het
(§).Zoo
Zoo
bleef
theologie,
naar
Kant's
loffelijkebedoeling,
bedoeling,
strijd
is (§).
strijd is
bleef
de de
theologie,
naar
Kant's
loffelijke
buiten
de wetenschap,
wetenschap, doch
doch bloeide
bloeide zij
zij des
desteteprachtiger
prachtiger ininhet
hetrijk
rijk
buiten de
der
mystiek, religie
religie en
en poëzie.
poëzie. »/eh
das Wissen aufheben um
urn
DIch musste das
der mystiek,
zum Glauben
G1auben Platz zu
zubekommen"
bekommen", , deelt
hij ons
OIIS mede
mede (**).
C·). »Niets
»Niets te
te
deelt hij
weten
geeft het
hetzekerste
zekerstegeloor,
geloof',
Oldenbarneveldreeds
reedsgezegd
gezegd(±±).
(tt).
weten geeft
hadhad
Oldenbarneveld
De
wijsgeeren hadden
hadden den
den geloovigen
geloovigensteeds
steedsmoeten
moetenvoorhouden
voorhoudendat
datzijzij
De wijsgeeren
niets
wisten, dan
dan zouden
zoudende
degeloovigen
geloovigen op
op den
den duur
duur wel
wel een
eentoontje
toontje
niets wisten,
lager
zijn gaan
gaan zingen
zingenenennog
nog
dankbaarzijn
zijngeweest
geweestvoor
voorde
debescheiden,
bescheiden,
lager zijn
dankbaar
maar
veilige
plaats,
hun
aangewezen
buiten
de
wetenschappen,
diehen
hen
maar
plaats, hun aangewezen buiten de wetenschappen, die
voortaan
niet
deel'den,
.
doch
evenmin
last
hadden
van
hen.
voortaan niet deerden, •doch evenmin last hadden van hen.
Tot
mijn leedwezen
leedwezen isishet
hetmet
met
wijsbegeerte
andersgeloopen,
geloopen,
Tot mijn
de de
wijsbegeerte
anders
objektiefbestanddeel
bestanddeel onzer
onzer
mede
door de
de schuld
schulll van
vanKant,
Kant,diedie
mede door
hethet
objektief
kennis,
in de
de hierboven
hierbovenovergenomen
overgenomenplaatsen
plaatsenzoo
zookrachtig
krachtiggehandhaafd,
gehandhaafd,
kennis, in
elders
meer op
op den
den achtergrond
achtergrond liet,
het DDillg
all sich"
sieh" in
verschil»Ding an
in verschilelders meer
liet, het
lende
beteekenissen vermeldde,
erger nog,
nog, § 36
36 der
der Prolegomena
lende beteekenissen
vermeldde,ja,
ja, erger
besloot
met de
deverbijsterende
verbijsterende stelling
stelling:
Verstand sch6pft
sehöpftseine
seine
Dder Verstand
besloot met
: »der
(")
d. r.r. V.
r. Rb
592, 604.
Hb 52,
52, 289,
289, 592,
(*) K.
K. d.
(t)
haar in
in zijne
zijne geestige
geestige l'räume
GeisterseMTIerliiutert
erläutert
Aldus noemde
noemde Kant
Kant haar
Triiume eines Geistersehers
(t) Aldus
zij onzen
ODzen spiritisten
spiritisten aanbevolen.
aanbevolen.
dure"
1'räume der Metaphysik.Hb
Metap"yM. RbII,H, 375.
Dit geschrift zij
durch Triiume
375. Dit
(§)
mijne verhandeling
verhandeling over
over Zuivere
rede ten
vorigen jare
noem ik
het absolute
absolute
ten vorigen
jare noem
ik het
Zuivere rede
(§) In
In mijne
Op het
hetomslag
omslag
»van
(248); natuurlijk
natuurlijk moet
moet dit
ditwezen
wezen:
onafhankelijk.
»van alles
alles afhankelijk"
afhankelijk" (248);
: onaf
hankelijk. Op
hier nogeens.
nogeens.
der
der April.aflevering
April-afleveringisishet
het verbeterd;
verbeterd; \'001'
voor alle
alle zekerheid
zekerheid doe
doe ik
ik het hier
tweede uitgaaf
uitgaaf van
van de
de K.
r. V.
r. Hb
(")
voorrede tot
K. d.
d. r.
Hb 25.
In de voorrede
tot de tweede
(**) In
(tt)
(1-1-)Fruin,
Fruin, 1'ie1I
1861, bladzij
bladzij 329,
329, noot.
Tien jaren, 1861,
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Gesetze
priori) nicht aus
aus der
derNatur,
Natur,sondern
sondern
schreibt
dieser
vor".
schreibt
siesie
dieser
vor".
Gesetze (a priori)
Kant bedoelt
bedoelt hier,
hier, wel
wel te
te verstaan,
verstaan, niet
niet 1Jempirische
Gesetze der
der
Kant
»empirische Gesetze
maal' spreekt
spreekt van
van 1Jden
reinen und
undallgemeinen
allgemeinen NaturNaturNatur", maar
»den reinen
gesetzen". Tot
Tot die
die algemeene
algemeene natuurwetten
natuurwetten zal
de wet
wet der
der
gesetzen".
zal stellig
stellig wel
wel de
veroorzaking
oorzakelijkheid behooren,
vanzelf gegeveroorzaking of oorzakelijkheid
behooren, naar
naar welke
welke niets vanzelf
beurt, doch
doch iedere
ietlere verandering
verandering van
anders afhangt,
afhangt, eene
eeneoorzaak
oorzaak
beurt,
van iets
iets anders
enditditzouzou
verstand
natuur
voorschrijven!
moet hebben
hebben ;j en
moet
onsons
verstand
aanaan
de de
natuur
voorschrijven
!
Alsof
ergeene
geenedoorzichtiger
doorzichtigerverhouding
verhoudingdenkbaar
denkbaarware,
ware,bijvoorbeeld
bijvoorbeeld
Alsof er
dat
in dedenatuur
natuur
veranderingen,onafhankelijk
onafhankelijkvan
vanons
onsverstand,
verstand,
dat in
allealle
veranderingen,
priori de
de zekerheid
zekerheid
inderdaad veroorzaakt
veroorzaakt zijn,
terwijl ons
onsverstand
verstand a priori
inderdaad
zijn, terwijl
heeft
dat het
het zoo
zoowezen
wezenmoet,
moet,overmits
overmitsvolgens
volgens dededenkwet
denk wetder
der
heeft dat
identiteit
alles aan
aan zichzelf
zichzelfgelijk
gelijk isisenenelke
elkeverandering
verandering van
van iets
ietsdus
dus
identiteit alles
war
moet
afhangen van
van iets
iets anders.
anders. Kant
Kant heeft
heeft zich
zich door
door Hume
Hume inindedewar
moet afhangen
laten
brengen, vrees
vrees ik.
ik. Dat
Datwijwij
waargenomenopeenvolging
opeenvolging het
het
laten brengen,
uit uit
waargenomen
begrip
van veroorzaking
veroorzakingniet
nietkunnen
kunnenafleiden,
afleiden,daarin
daarinhad
hadHume
Humevolkomen
volkomen
begrip van
gelijk.
het aa priori
priori bezitten,
daarin had
had Kant
Kant volkomen
volkomengelijk.
gelÜk.
bezitten, daarin
gelijk. Dat
Dat wij
wij het
datonsons
verstanddede
werkelijkeveroorzaking
veroorzaking
Dit
sluit evenwel
evenwelniet
nietinindat
Dit sluit
verstand
werkelijke
geschept
tlat onafhankelijk
onafhankelijk van
van ons
ons verstand
verstand slechts
slechts opeenvolging
opeenvolging geschept en dat
schiedt.
'Waarom zouden
zouden wij
wij dan
dan niet
nietelke
elkeopeenvolging
opeenvolgingvoor
voor een
een
schiedt. Waarom
oorzakelijk verband
verband houden
houden?
oorzakelijk
?
Kant
den
noodlottigen stap
had aan
aan de
de
Illtusschen
had
stap gedaan;
gedaan ; hij
hij had
Intusschen had Kant den noodlottigen
werkzaamheid van
subjekt veel
veelmeer
meertoegekend
toegekenddan
daneraan
eraantoekomt,
toekomt,
werkzaamheid
van het subjekt
het voorschrijven
voorschrijven der
algemeene natuurwetten
natuurwetten namelijk.
namelijk. Toen
Toenvolgden
volgden
der algemeene
eind
identiteit
vandenken
denken
Fichte, Schelling
Schelling en
en Hegel,
Hegel, —- enen
Fichte,
hethet
eind
waswas
de de
identiteit
van
en
zijn, een
eendenken
denkenmet
met
scheppendekracht,
kracht, toto
genere verschillend
en zijn,
scheppende
toto genere
dathoogstens
hoogstenstot
totovereenstemming
overeenstemming met
met
van
ons menschelijk
menschelijk denken,
denken, dat
van ons
het
zijn komt.
komt. Overeenstemming
Overeen~temming is
is nochtans
nochtans geen
geenidentiteit.
identiteit. Wanneer
Wanneer
het zijn
de
spoortreinen vertrekken
vertrekken en
aankomen op
tijden, die
die het
hetspoorspoorde spoortreinen
en aankomen
op de
de tijden,
opgaven van
van het boekje
boekje en
en de
de
wegboekje
wegboekje aanwijst,
aanwijst,dan
danzeg
zeg ik
ik dat
dat de opgaven
loop
del' treinen
treinen met
metelkander
elkanderovereenstemmen,
overeenstemmen,maar
maardaarmede
daarmedebeweer
beweer
loop der
ik
volstrekt niet
niet dat
dat de
de opgaven
opgaven van
van het
hetboekje
boekjeenendedeloop
loopder
del'treinen
treinen
ik volstrekt
Wanneer
iemand
een
boodschap
doet,
die
een
ander
hetzelfde
zijn.
hetzelfde zijn. Wanneer iemand een boodschap doet, die een ander
hem
opdroeg, handelt
handelt hij
hij in
in overeenstemming
overeenstemming met de
de opdracht,
opdracht, maar
maar
hem opdroeg,
het
opdragen der
der boodschap
boodschap is
blijft iets
iets anders
anders dan
dan het
het doen
doen der
der
het opdragen
is en blijft
boodschap.
Gaat water
water onder
onder dedegewone
gewoneluchtdrukking
luchtdrukking bij
bij 100°
100 0 C
boodschap. Gaat
gedachte
overeenstemming met
methet
het
koken
en denk
denk ik
ik dit,
dit, dan
danisisdiediegedachte
koken en
in inovereenstemming
zijn, zonder
zonder hetzelfde
hetzelfde als
als kokend
kokend water
wezen. Wie
Wieover
overFichte,
Fichte,
zijn,
water te
te wezen.
een
Schelling
Hegel een
een boek
boek wilde
wilde schrijven
schrijven kon
kon als
als titel
titeldien
dienvan
vaneen
Schelling en
en Hegel
denkbeeldig
boek
uit
de
middeleeuwen
kiezen,
De
tribus
impostoribus
tribus impostoribus
denkbeeldig boek uit de middeleeuwen kiezen,
(*).
magnis (*).

Il.
Onder
mystiek versta
versta ik,
ik, naar
naar het
hetgeijkte
geijktespraakgebruik,
spraakgebruik, eene
eene bebeOnder mystiek
weerde
vereeniging
met
God,
door
bovennatuurlijke
openbaring,
hooge
weerde vereeniging met God, door bovennatuurlijke openbaring, hoogerI'
(*l
daarover Ch,
eh. de
de Rémusa,t,
némusat, Lord
Lord Herbert
HerbertdedeCherbury,
Ckerbur!l. 1874,
1874, p.
p. 301-302.
301-302.
(*) Zie
Zie daarover

HEGEL.
HEGEL,

9

licht, intellektueele aanschouwing
men het
het noeme ;j mystieken
aanschouwing of
of hoe
hoe men
zijn dan
zijn
dan menschen, die
uit zulke
zulke buitengewone
buitengewone kenbronnen
meenen te
die uit
kenbronnen meenen
putten en
putten
en voortbrengselen
voortbrengselen hunner
hunnerverbeelding
verbeeldingmet
metwerkelijkheid
werkelijkheid verwarren.
Hegel was
Regel
was iemand
iemand van
van zeer
zeer mystieken
mystieken aanleg,
aanleg, die
die dit
dit zelf heel goed
wist en
wist
en er
errond
rond voor
vooruitkwam.
uitkwam. Jakob
Jakob Böhme
menig pluimpje
pluimpje en
Btihme krijgt
krijgt menig
even gul
even
gul isisHegel
Hegelmet
metschimpscheuten
schimpscheuten op
op Newton,
Newton, »ein so vollkommener
vollkommener
Barbar an
an Begriffen"
het hem
hem ging
ging als
als een
een Dseiner
Barbar
Begriffen",, dat
dat het
»seiner Landsleute"
Landsleute , ,
die
zich verwonderde
verwonderde toen hij
hij hoorde,
hoorde, altijd
te hebben
hebben gesproken
gesproken
die zich
altíjd proza
proza te
landgenoot van
van Newton
Newton zou
zou dat
dat geweest
geweest zijn?
(XV, 447 en 653). Welke landgenoot
zijn ?
Bij Hegel
heetdedebuitengewone
buitengewone kenbron
speklilatieve rede.
Wijlen
Bij
Hegel heet
kenbron spekulatieve
rede. Wijlen
de oud-hoogleeraar in
de godgeleerdheid
godgeleerdheid dr.
dr. J.
J. H.
R. Gunning
Gunning Jr.,
Jr., beminin de
nelijk warhoofd
nelijk
warhoofd en onverstoorbaar
onverstoorbaar oprecht man, groot vriend ook
ook alweer
van Böhme,
van eene bizondere
bizondere ontvankelijkheid,
ontvankelijkheid, welke noodig
Biihme, sprak
sprak van
is om
aanvaarden, evenals
evenals wij
zonder muzikaal
is
om de
de geloofswaarheden te aanvaarden,
wij zonder
der toonkunst (*).
(*).
gevoel onverschillig
onverschillig blijven
blijven bij de
heerlijkste uitingen
uitingen der
de heerlijkste
Dit
echter eene zeer gewaagde
gewaagde vergelijking.
vergelijking. Ongetwijfeld
Ongetwijfeld hebben wij
wij
Dit is echter
muzikaal
gevoel noodig voor
muziek, maar
maar even
even
muzikaal gevoel
voor het waardeeren van
van muziek,
zeker moet
ons verstand
verstand welvarend
welvarend zijn,
zijn, zullen
zullen wij
wij in
in logischen
moet ons
Wie zulk een
gedachtengang als
als eene
gedachtengang
behagen vinden.
vinden. Wie
gedachtengang behagen
een gedachtengang
k welling ondergaat,
ondergaat, als
iets onaangenaams,
onaangenaams, is
is daardoor
daardoor niet
niet boven
boven
kwelling
als iets
maar derft
derft iets,
iets, 'twelk zij
zij bezitten,
bezitten, precies
precies gelijk
gelijk
anderen
anderen verheven,
verheven, maar
wie
»le plus
plus desagreable
désagréable des
des bruits"
bruits" kenschetste daarwie de
de m.uziek
muziek als »le
door
niet rijker,
rijker, doch
doch armer
armer dan
dan anderen
anderen toonde
toonde te
tezijn.
zijn.
door niet
ontvankelijkheid der
der mystieken
mystieken verschaft
verschaft hun
hun de
de
Roe dit
dit zij, de
Hoe
de ontvankelijkheid
godheid, welke
welke aanschouwing
aanschouwing volgens
volgens
ekstatische aanschouwing
aanschouwing der
der godheid,
der aanschouwers
aanschouwers uit
uitdedederde
derdeeeuw
eeuwonzer
onzerjaartelling,
jaartelling,
Plotinus, een
een der
hetaanschouwen
aanschouwen in
in den
dengewonen
gewonenzin,
zin,waarbij
waarbij
belangrijk afwijkt
van het
belangrijk
afwijkt van
de aanschouwer
aanschouwer zich
zich van
van het
hetaanschouwde
aanschouwde blijft
blijftonderscheiden,
onderscheiden, terwijl
terwijl
de
bij dedemystieke
mystieke
aanschouwinger er
daarentegenmede
medesamenvloeit,
samenvloeit,
hij bij
hij
aanschouwing
daarentegen
erin opgaat,
opgaat, tot
tot eenheid
eenheid van
van denken
denken en
en zijn,
zijn, subjekt en objekt
objekt komt,
komt,
erin
een
toestand
beleeft,
het
midden
houdende
tusschen
dronkenschap
en
een toestand beleeft, het midden houdende
dronkenschap en
verliefdheid (±).
(t). 't Is een
een tragisch-komisch
tragisch-komisch geval.
geval. Lezers
Lezers van
van Zola
Zola zullen zich
zich uit
uit La
La bete
bête humaine
htlmaine juffrouw
juffrouw Misard
Misard wel herinneren,
herinneren, wier man
man
haar langzaam
langzaam vergiftigt.
Zij vermoedt
vermoedt het en
en isisdaarom
daaromuiterst
uiterst voorhaar
vergiftigt. Zij
met alles
alles wat
wat hij haar
haar te eten
eten of
of te drinken
drinken geeft, maar
maar ontvangt
ontvangt
zichtig met
zonder zweem
zweem van
van achterdocht
achterdocht de
de lavementen,
lavementen, waarin hij
hij het
het gif
gif toetoezonder
dient. Zoo
Zoo gaat
gaat het
het ook
ook mystieken droomers,
droomers, die misschien
misschien zelfs
zelfs in
in
hunne
haar te
te begeeren
begeeren en zich
zich
hunne jeugd
jeugd nooit
nooit eene
eene vrouw
vrouw aanzagen
aanzagen om
om haar
maarlevenslang
levenslang inin de
demaling
maling werden
van alkohol
alkohol steeds
steeds onthielden,
onthielden, maar
van
genomen
~ijntje en Trijntje,
Trijntje, dat
dat zij
zij argeloos
argeloos vergenomen door
door een
een hemelsch Wijntje
Of de
de hemelsche
hemelsche firma,
firma, die
die hare
hare klanten
klanten niet
nietininopspraak
opspraak
trouwden. Of
trouwden.
(0) Spinoza en
en dedeidee
ideederder
pmoonlijkluwi, 1876,
1876, bladzijde
bladz(jde 158.
158.
(*)
persoonlijkheid,
(tl E. Zeller,
Zeiler, Die
Die Philosophie
Philosopkie der
derGriechen,
Griechen, 111,
lII,zweite
zweite
Abtheilung,
dritte
Auflage, 615.
Abtheilung,
dritte
Auflage,
(t)
Bkstase in
inihrer
ihrer
Een goed
goed boekje
boekje over
overekstase
ekstaseschreef
schreefprof.
prof.dr.dl'.
ThomasAchelis,
Achelis, Die Ekstase
Een
Thomas
1902.
kultul'ellen Bedeutung,
Bedeutung, 1902.
kulturellen
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brengt, minder
brengt,
minder gevaarlijk
gevaarlijk isis dan
dan de
de aardsche,
aardsche, staat
staat nog
nog te
te bezien.
bezien.
Onze
helderheid van
hoofd bevordert
bevordert zij
stellig niet.
niet.
Onze helderheid
van hoofd
zij stellig
bij Hegel
Hegelelk
elkoogenblik
oogenblik
In welk
welk samenweefsel
samenweefselvan
vandrogredenen
drogredenen wij
wij bij
In
raken, moge
moge uit
uit het
hetvolgende
volgende staaltje
staaltje blijblijgevaar loopen,
te raken,
gevaar
loopen, verstrikt
verstrikt te
ken.
In E,
E, §§450
450wordt
wordttegenover
tegenover de
de »Anschauung" de »» Vorstellung"
ken. In
Vorstellung"
geplaatst,
geplaatst, wat
wat alalaanstonds
aanstondsdoet
doetvragen
vragenofofeene
eeneaanschouwing
aanschouwing geene
geene
de aanschouwing
aanschouwing in
in de
devoorstelling
voorstelling »aufgevoorstelling
is. Voorts
voorstelling is.
Voorts heet de
woord het
het ongeluk,
ongeluk, volgens
volgens Hegel
Hegelhet
hetgeluk
gelukheeft,
heeft,zoowel
zoowel
hoben",
hoben", welk
welk woord
opgeheven als bewaard
bewaard te beduiden
opgeheven
beduiden (');
hier beduidt
beduidt het
het bewaard.
C); hier
bewaard. De
aanschouwing
in de
de voorstelling
voorstelling bewaard,
bewaard, anders
andersgezegd
gezegd:
voorstelling
aanschouwing is
is in
: voorstelling
is
herinnering. Daaruit
dan afgeleid
afgeleid dat
dat »ik
»ik heb
heb dit
dit gezien”
gezien"
is herinnering.
Daaruit wordt
wordt dan
tot
een
verleden,
'twelk
tevens
het
tegenwoordige
betrekking
heeft
betrekking heeft tot een verleden, 'twelk tevens het tegenwoordige is,is,
want
»ik heb"
heb" geldt
geldtvan
vanhethet
tegenwoordigeenen
voorstellingvan
van
want »ik
tegenwoordige
dede
voorstelling
}I
dit" ,alsalsherinnering
herinneringvan
vaniets
ietsgeziens,
geziens,bewaart
bewaarthet
hetverledene.
verledene. Later
Latei'
"de,
Gedächtniss" onderscheiden.
wordt nog
nog tusschen
tusschen »Erinnerung"
»Erinnerung" en »»Gedeichtniss"
wordt
Wil
men nog
nog een
eenstaaltje
staaltje?
In E,E,§ §
wordt
opmerkinggemaakt
gemaakt
Wil men
? In
2020
wordt
dede
opmerking
dat
ik door
door mijn
mijn »ik"
»ik"alalhethet
overige
uitsluit;
maardedeandere
anderemenschen
menschen
dat ik
overige
uitsluit
; maar
Zoo blijkt
blijkt het
hetikikdedevolstrekte
volstrekte ververzeggen ieder
ieder voor
voor zich
zich ook
ook »ik".
»ik". Zoo
zeggen
bizondering
het volstrekt
volstrekt algemeene
algemeene te
tezijn,
zijn,waarin
waarin alle
alle
bizonderingenen tevens
tevens het
bewuste isis bewust
bewust
bewustzijnsinhouden worden
bewustzijnsinhouden
worden opgenomen,
opgenomen, want
want het
het bewuste
ander)ik.ik.
Door
middelvan
vanwat
watgegoochel
gegoochel met
met Cogito,
aan
(een ofofander)
aan (een
Door
middel
Cogito,
ergo
sum krijgt
krijgt men
men dan
dan gemakkelijk
gemakkelijk de
deidentiteit
identiteitvan
vandenken
denken en
en
ergo sum
zijn, de
de verwarring
verwarring van
ben ik"
ik" met
met »ik
llik denk
denk iets,
iets,dus
dus
zijn,
van »ik
»ik denk,
denk, dus
dus ben
het", die
die ikikreeds
reedsuitploos.
uitploos.
is
is het",
gaathet
hetbijbijdede
wijsgeerigemystiek
mystiekniet
niet;
en
Van
een leien
leiendakje
dakjegaat
Van een
wijsgeerige
; en
dit
is geen
geenwonder.
wonder.Dat
Dathet
hetzielsverlangen
zielsverlangenom
omtottot
hetwezen
wezender
del'dingen
dingen
dit is
het
door
te dringen
dringen langs
langsden
denweg
weg
zinnelijkheidniet
nietkan
kanbevredigd
bevredigd
door te
derder
zinnelijkheid
worden,
boven twijfel.
twijfel. Dat
Dat met
metdedeledige
ledigevormen
vormender
del'
logikaniets
niets
worden, staat
staat boven
logika
te
richten,
spreekt
vanzelf.
Dat
het
denken
de
werkelijkheid
valt
uit
valt uit te richten, spreekt vanzelf. Dat het denken de werkelijkheid
van het gedachte
gedachte niet
niet medebrengt,
medebrengt, weet Hegel
Hegel evengoed
evengoed als
als Kant
Kant ....
van
....
waar
het guldens
guldens betreft.
betreft. Toch
Tochmoet
moettot
totelken
eIkenprijs
prijshet
hetonmogelijke
onmogelijke
waar het
mogelijk
schijnen en
endrogredenen
drogredenenzijn
zijndaarbij
daarbijonvermijdelijk.
onvermijdelijk. Wij
Wij nemen
nemen
mogelijk schijnen
in onze
onze ervatingswereld,
ervaringswereld,ininonze
onzeempirische
empirische
werkelijkheidveranderingen
veranderingen
werkelijkheid
waar,
overgangen van
van iets
iets in
in iets
ietsanders.
anders.InInplaats
plaatsvan
vannu
nuteteerkennen
erkennen
waar, overgangen
dat
dit met
metons
onsdenken,
denken,met
metde de
denkwet
identiteitstrijdt,
strijdt, en
en
dat dit
denkwet
derder
identiteit
er nu
nu eenmaal
eenmaal is,
is, waarin
waarin
zich overigens
overigens aan
aan dedeervaringswereld,
ervaringswereld, die
die er
zich
wij
geboren worden,
worden, leven
leven en
ensterven,
sterven, tetehouden,
houden,loopt
loopt Hegel
Hegel liever
liever
wij geboren
met het
hethoofd
hoofdtegen
tegenden
denmuur.
muUl'.Erkende
Erkendehij
hijdat
datverandering
verandering met
metons
ons
met
maar
denken strijdt,
strijdt, dan
dan liet
liethij
hijdedeeenheid
eenheidvan
vandenken
denken en
enzijn
zijnlos
los;
denken
; maar
zoodoende
hij aan
aan het
het denken
denken de
de macht
macht om
om zonder
zonder hulp
hulp der
der
zoodoende ontzeide
ontzeide hij
zinnelijkheid verder
komen enendedemystiek
mystiekwerd
werd'outer
louterinbeelding.
inbeelding.
zinnelijkheid
verder te komen
feit der
del'verandering
verandering in
in ons
ons denken
denken passen
passen en
en komt
komt
Daarom
moet het feit
Daarom moet
(0) Zulke
Zulke woorden
woorden met
met meervoudige
meervoudige beteekenis, vooral
vooral die
bevestigende en
en ontdie met bevestigende
(*)
kennende
beteekenis (aufgehoben, bewaard
bewaard en
en niet-bewaard), vindt
vindt Hegel het
het sieraad
sieraad
kennende beteekenis
bewijs dat
dat ons
ons denken
denken boven het verstandelijke
\"erstandelijke "Entweder-Odt!1'''
eener taal
en teveils
tel'eliS het bewijs
»Entweder-Oder"
taal en
verhe\'en is. III,
m, 110-111; E, ;§ 96.
96.
verheven
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Regel met
met het
het spekulatief-redelijke
op de
de proppen,
proppen, dat
dat de
de voor
voO!'
Hegel
denken op
spekulatief-redelijke denken
kontradiktorische tegenstellinhet verstand onverteerbare vereeniging van kontradiktorische
tegenstellingen, A
A en
en niet
niet - A,
A, denkt.
denkt. Volgens
Volgens hem
het denken
denken of
ofhet
hetlogische
logische
hem is het
eerst
verstandig denken,
denken, schrijdt
schrijdt voort
voort tot het
het dialektische of negatiefeerst verstandig
redelijke en
bereikt eindelijk
eindelijk het
het spekulatieve of positief-redelijke denken.
denken.
en bereikt
»Diese
drei Seiten
Seitenmachen
macJlen nicht
nicht dl'ei
Logik aus, sondern
sondern
Diese drei
drei Theile der Logik
oder jedes
Momente jedes Logisch-Reellen,
Logisch-Reellen, das ist jedes
jedes Begriffes
Begriffes oder
jedes
sind Momente
Wahren iiberhaupt"
überhaupt" (E, § 79
79-82).
—82).
Ret
verstand denkt
denkt in
in tegenstellingen,
tegenstellingen, in
in scherp
begl'ipscherp afgescheiden begripHet verstand
beweertbijvoorbeeld
bijvoorbeeld dat
dat een
een mensch levend
pen en
en beweert
levend of niet-levend is.
pen
Ret negatief-redelijke
negatief-redelijke denken
zulke tegenstellingen
tegenstellingen op
en het
het
Het
denkenheft
heft zulke
op en
positief-redelijke
of spekulatieve denken
denken acht
acht in
in elk
elkbegrip
begrip het
het tegendeel
tegendeel
positief-redelijke of
ervan reeds vervat.
vervat. Wij leven
stervend.
leven stervend.
já! en wij sterven
levend, had
had Hegel
Regelerbij
erbijkunnen
kunnenvoegen.
voegen.Maar
Maar
Och ji!
sterven levend,
dood zijn,
wanneer wij
wij leven,
leven, zijn
zijn wij nog niet dood,
wanneer wij dood
zijn,
dood, en wanneer
wanneer
wij niet
niet meer. Hoe
Roe kan
kan nu
nu leven
leven in
in niet-leven
niet-leven ofofdood
dood zijn overleven
leven wij
gaan?
Dat is
is voor
voor het
het verstand
verstand even
even onbegrijpelijk als elke overgang
overgang van
van
gaan ? Dat
iets
in iets
iets anders, als
elke verandering
verandering dus.
dus. Het
Ret verstand
verstand houdt
houdt het
het
iets in
als elke
eene steeds
van het
hetandere
anderegescheiden,
gescheiden, want
want deed
deed het
het dit
dit niet,
niet, dan
dan
steeds van
het moeten
moeten aannemen
aannemen dat
er een
een oogenblik kwam, waarin de
zou
zou het
dat er
oude
toestand
zich
met
den
nieuwen
verbond,waarin
waarin wij
wij —
- om bij
oude toestand zich met den nieuwen verbond,
te blijven
blijven -— nog
nog leefden
leefden en
en toch reeds dood waren.
leven
dood zijn
zijn te
leven en dood
het verstand
verstand vijf-en-twintig
vijf-en-twintig eeuwen
eeuwen geleden
geleden al
al in,
in,
bezwaar zag
zag het
Dit bezwaar
reden waarom
waarom de
de Eleaten, de
grondleggers van
van ons
ons idealisme,
idealisme, de
de verreden
de grondleggers
het wezenlijk zijnde
onveranderlijk noemden.
noemden.
andering een
schijn en het
een schijn
zijnde onveranderlijk
De
twist tusschen
tusschen Heg,,e1
Regel en hedendaagsche
hedendaagsche verstandsmenschen
verstandsmenschen raakt
De twist
geenszins
vraag of
er veranderingen plaats
plaats hebben,
hebben, maar
maar of
of wij
wij
geenszinsde
de vraag
of er
het
kunnen begrijpen,
begrijpen, of
het logisch
logisch mogelijk is.
Neen, zeggen de
het kunnen
of het
is. Neen,
ja, zegt
zegt Hegel,
Regel, echter
echtermet
metdedebijvoeging
bijvoeging dat
dat
verstandsmenschen;; ja,
verstandsmenschen
niet het
het verstand, doch
de spekulatieve
rede het
het begrijpt.
begrijpt. Wat
Wat
niet
doch de
spekulatieve rede
dreef
hem daartoe
daartoe?
afkeer om
om zijne onkunde te
dreef hem
? Mijns
Mijns inziens
inziens de
de afkeer
belijden,
afkeer ontsprong
ontsprong uit
uit den
den vurigen
wensch om
bebelijden, welke
welke afkeer
vurigen wensch
om te bede eeuwenoude
eeuwenoude kwestie,
kwestie, den
den samenhang
samenhang
grijpen.
·Wat te begrijpen?
grijpen. Wat
begrijpen ? Wel, de
der
veranderingen, die
die wij
wijinindedeempirische
empirischewerkelijkheid
werkelijkheidzien
ziengebeuren,
gebeuren,
der veranderingen,
met het
het onveranderlijk
onverandeI'lijk wezen
der dingen.
dingen. Daar
Daar zat
zat de
de oude
oude logika
met
wezen der
maar Hegel
Regel hakte
hakte den
denknoop
knoop door
door en
enverzon
verzon eene
verlegen mede;
mede ; maar
nieuwe logika, die
de tegenstelling
tegenstellingvan
vanveranderlijk
veranderlijk enenonveranderlijk
onveranderlijk
die de
opheft
beide begrippen,
begrippen, gelijk
gelijk alle
alle kontradiktorische tegenstellingen,
opheft en beide
in
elkander
vervat
denkt.
in elkander vervat denkt.
Van F. Max
Max %flier
Müller kunnen
kunnen wij
wij vernemen
vernemen dat
dat het
het engelsche to believe,
believe,
Van
familie
van het
het duitsche belieben,
familie van
belieben, en glauben, ons gelooven, den wortel
lubh
Deoorspronkelijke
oorspronkelijke beteekenis van
van dien
dien wortel
iubh gemeen hebben.
hebben. De
het sanskrietsche lobha en
het latijnsche libido,
behouden in het
bleef behouden
en het
libido, hevige,
»which
onweerstaanbare
Het geloof
geloof isis zulk
eene begeerte, Dwhich
onweerstaanbarebegeerte.
begeerte. Het
zulk eene
makes
man breuk
breuk apparently
apparentlythrough
throughthe
theevidence
evidenceofof
benses
makes man
thethe
senses
andand
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the laws of
of reason
reason CO);
(fr) ; het
the
»een vaste
vaste grond
grond der
der dingen,
dingen, die
die men
men
het is »een
hoopt, en
en een
zaken, die
niet ziet"
(±); het
het Credo
hoopt,
een bewijs
bewijs der
der zaken,
die men
men niet
ziet" Ct);
Credo
quia absurdum
Tertullianus isis er
rijpste vrucht
Ieders
quia
absurdum van
van Tertullianus
er de
de rijpste
vrucht van.
van. Ieders
»bdief" is
»belief'
zooals hem
belieft en
heet dan
dan eene
eene )vastigheid",
nastigheid", wat
wat het
het
is zooals
hem belieft
en heet
trouwens
hoewelallerminst
allerminstininden
denobjektieven
objektievenzin,
zin,door
doorden
dengeloovige
geloovige
trouwens is, hoewel
het
bedoeld;
onder den
den dubbelzinnigen
dubbelzinnigen naam
naam van
van »gevoel"
»gevoel" doet
doet het
bedoeld; ook
ook onder
opgeld
het alweder
alweder tegenover
tegenover of
ofzelfs
zelfs boven
boven het
hetverstand
verstand(§).
C§).
opgeld en
en staat het
Regel
aanvaardt daarom
blijde instemming
instemming voor
voor zijne
zijne wijsbegeerte
wijsbegeerte
Hegel aanvaardt
daarom met blijde
den naam
naam mystiek.
mystiek. AI
Al het
het»»Vernftnftige"
Vernünftige" is
volgens hem
hem »mystisch",
den
is volgens
»mystisch",
waar
eenvoudig mede
het ons
ons verstand
verstand te boven
boven gaat,
gaat,
waar hij
hij eenvoudig
mede bedoelt
bedoelt dat
dat het
geenszins
echter dat
dat het
hetvoor
voorons
onsgeheele
geheele
denkenontoegankelijk
ontoegankelijk en
en
geenszins echter
denken
onbegrijpelijk
79-82
vergelijkemen
men
onbegrijpelijkis.is.Met
Metdeze
deze uiteenzetting
uiteenzettinginin E,
E, § 79-82
vergelijke
wat
XIII, 96
96 en
enXV,
XV, 7272over
overdede
mysteriënvan
vanhet
hetchristendom,
christendom, als
als
wat XIII,
mysteriën
onbegrijpelijk
verstand, maar
maar begrijpelijk
begrijpelijk voor
voor de
de spekulatieve
spekulatieve
onbegrijpelijkvoor
voor het
het verstand,
rede,
lezen staat.
staat. Het
Hetzijn
zijn moet
moet begrijpelijk
dat eischt
eischt de
de
rede, te
te lezen
begrijpelijk wezen,
wezen, dat
libido van
den door
door en
en door
door mystieken
mystieken Hegel
Regel;; en
en isishet
hetonbegrijpelijk
onbegrijpelijk
van den
voor
verstand, dan
dan dicht
dicht hij
hij eenvoudig
eenvoudig aan
aan de
de rede
redehet
hetvermogen
vermogen
voor het
het verstand,
denkenzooals
zooals het
het verstand
verstand niet
niet kan
kan denken.
denken. Bij
Bij Kant
Kant isis
toe
om tetedenken
toe om
de
onderscheiding van
van Verstand
hij bovendien
bovendien nogal
nogal
de onderscheiding
Verstand en Vernun{t,
Vernunft, waar hij
eens
hand mede
mede licht,
licht, onschuldig.
onschuldig. Bij
Bij Hegel
Hegelherinnert
herinnert zij
zij mij
mij aan
aan
eens de hand
de
opmerking van
van Max
MaxMilner
Müller:
German there
th ere are
aretwo
two
de opmerking
: »Because
»Because in
in German
meant for
forexactly
exactZythethe
same
words,
words, Verstand a'l1d
and Vernunft, originally meant
satne
thing,
the greatest
greatest efforts
efforts have
havebeen
beentnade
madeto show
to show
there
thing, the
thatthat
there
is is
something
be called
called Vernunft, totally different
different from
from what
whatis iscalled
called
something to be
Verstand, till
at last
last Vernunft was
was changed
changed into aa mere
merename
namefor
for
till at
Unvel'stand,, or
thepower
power
of suggesting
insoluble
problems"
C").
Unverstand
or the
of suggesting
insoluble
problems"
(**).
»Sugge.~ting" is
is waarlijk
waarlijk niet
Tot de
de 'IIinsoluble
problems"
»insoluble problems"
»Suggesting"
niet noodig.
noodig. Tot
komt
iedereen,
die
diep
genoeg
doordenkt.
Doch
de
een
berustinin
komt iedereen, die diep genoeg doordenkt. Doch de een berust
de onoplosbaarheid
onoplosbaarheid dier
vraagstukken, den
ander is
is dit
ditberusten
berusten
de
dier vraagstukken,
den ander
onmogelijk. Ziedaar
verschil; ; en
dat verschil
verschil maakt
maakt die
die twee
twee
onmogelijk.
Ziedaar het
het verschil
en dat
soorten van
van menschen
menschen weder
weder onoplosbare
onoplosbare raadsels
raadsels voor
voorelkander.
elkander.
soorten
Want al
al zien
zien wij
wijhet
hetverschil
verschilhelder
helderin,in,daar
daarbegrijpen
begrijpen wij
wijvan
van
Want
weerskanten nog
niet door,
door, wat
watden
denander
anderbelet,
belet,over
overhet
hetverschil
verschil
weerskanten
nog niet
heen te
te komen
komen; ; en
en dit
dit valt
valt ook
ookniet
niette te
begrijpen, wijl
wijl wij
wijhier
hier
heen
begrijpen,
doen hebben
hebben met
met neiging,
neiging, met
met iets
iets buiten
buiten het
het gebied
gebied van
van het
het ververte doen
stand en
en waartegen
waartegen redeneering
redeneering machteloos
machteloos is.
is. De
Demystieke
mystieke libido
libido
stand
heeft een
een mensch
mensch te
te pakken
pakken of niet.
niet. Waar
Waar die
die libido
libido zich
zich niet
niet doet
doet
heeft
gevoelen, wordt
wordt hoegenaamd
hoegenaamd geen lust
lust bespeurd
bespeurd om
om ten
tenpleziere
pleziereervan
ervan
gevoelen,
de logika
logika afafte te
schaffen.Zelfs
Zelfs
door
Regel
wordt
verstandelijke,
de
schaffen.
door
Hegel
wordt
de de
verstandelijke,
logika. volstrekt
volstrektniet
nietonbepaald
onbepaaldverworpen,
verworpen, doch
dochintegendeel
integendeel
aristotelische logika
als onmisbaar
onmisbaar beschouwd
beschouwd in
de lagere
lagere sferen.
sferen.Haar
Haareenige
eenigefout
foutis,is,
als
in de
{Ol Lectures
Lecture8 on
on th,e
the science
science ofoflanguage.
language.Second
Secondseries,
serie" 1864,
1864, p.
p, 343.
348.
(*)
(-I-)
(tl Hebreeën,
Hebreeën, XI,
XI, 1.1.
Zie over
o\'er dit
dit gevoel
gevoelLand's
Land's Inleiding,
Inleiding, 136-137
136-137 en
en 484.
484.
(§) Zie

m

(00) The
Thescience
scienceofofthought,
thought, 1887,
1887, p.
p, 72.
72.
(**)
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»nicht-spekulativ" tete zijn. »Diese
»nicht-spekulativ"
Logik ist
ist Logik
LogikdesdesEndlichen,
Endlichen,
»Diese Logik
aber
man muss
sick damit
damit bekannt machen
machen;; denn
dennim
imEndlichen
Endlichenfindet
(indet
aber man
muss sich
sie sich
iiberall" (XIV,
(XIV, 414).
sie
sich überall"
414). Nevens
Nevens haar,
haar, —
- ofofeigenlijk
eigenlijk met
met haar
haar
samengeweven
- hebben
hebben wij,
wij,altijd
altijdvolgens
volgens Hegel,
Hegel,eene
eenespekulatieve
spekulatieve
samengeweven —
hetoneindige
oneindige;
terwijlwij,
wij,verstandsmenschen,
verstandsmenschen, beweren
beweren
logika
voor het
logika voor
; terwijl
dat
wij van
van die
dietweede
tweedelogika
logika niets
niets weten,
weten, dat
datonze
onzekennis
kennis zich
zich lot
tot
dat wij
het
eindige bepaalt.
bepaalt. Inderdaad
Inderdaad isismij
mijgeheel
geheelonverstaanbaar
onverstaanbaar hoe
hoe wij,
wij,
het eindige
verna
eenmaal eindig
eindig en
en oneindig,
oneindig, tijdelijk
tijdelijk en
en tijdeloos
tijdeloos of eeuwig,
eeuwig, verna eenmaal
anderlijk
onveranderlijk, en
wat dies
dies meer
meerzij,
zij,logisch
logischtegenover
tegenover
anderlijk en
en onveranderlijk,
en wat
te hebben,
hebben, onder
onderleiding
leidingder
derlogika
logikadie
dietegenstellingen
tegenstellingen
elkander
elkander gesteld
gesteld te
weet wel
weldat,
dat,moeten
moeten wij
wij ons
OIIS
weder
zouden kunnen
kunnen verbinden.
verbinden. Ik
Ik weet
weder zouden
op
Hegel verlaten,
verlaten, zulke
zulke tegenstellingen
tegenstellingenslechts
slechtsvoor
voorhet
heteindig
eindigverstand
verstand
op Hegel
dat het
het oneindige,
oneindige, tegenover
tegenover het
het eindige
eindige staande,
staande, zelf
zelfeindig
eindig
bestaan,
bestaan, dat
ware
(E,
§
95)
en
dat
het
ware (E, § 95) en dat het »in
de,' That
That ewig
ewigaus
aussich
sichheraus
herattsund
und
»in der
ewig
auch nicht
nicht aus
aus sich
sich heraus
heraus ist"
ist" (E,
(E,§ § 94), maar
maar dit
diten
endergelijke
dergelijke
ewig auch
hegeliaansche
antwoorden zijn
zijn echte
echtedooddoeners,
dooddoeners,geestdoodende
geestdoodendebabbelbabbelhegeliaansche antwoorden
waar theologen
theologen en
enspekulatieve
spekulatievewijsgeeren
wijsgeerenhun
hunhart
hartaan
aanmogen
mogen
guigjes,
guigjes, waar
inkt niet
nietwaard
waard schijnen,
schijnen, waarmede
waarmede zij
zij gegeophalen,
doch die
die mij
mij den
den inkt
ophalen, doch
schreven
of gedrukt
gedrukt worden.
worden.
schreven of
Kant mij
mij geleerd
geleerd heeft,
heeft,als
alsDledige
»ledigegedachten"
gedachten"tetebeschouwen,
beschouwen,
Wat Kant
des Weltgeistes"
Weltgeistes" uit en
en de
despekulatieve
spekulatieve wijswijsgeeft Hegel
Hegel voor
voor »»Thaten
geeft
Thaten des
aanteekeningvan
vanhouden
houden(XV,
(XV,72).
72).
geeren
zijn de
de sekretarissen,
sekretarissen, die
dieereraanteekening
geeren zijn
ik ben
ben niet
niet meer
meer dan
dan een
een mensch
mensch en
enheb
hebmij
mijniet
nietteteschamen
schamen
Welnu. ik
Welnu,
ondoorgrondelijkzijn,
zijn, maar
maar
wanneer de
de daden
daden van
vanden
denWereldgeest
Wereld geest
wanneer
mijmij
ondoorgrondelijk
dan zwijg
zwijg ik
ik er
erliefst
liefstover.
over. DitDit
zwijgenlijkt
lijktmij
mijruim
ruimzoo
zooeerbiedig
eerbiedig
dan
zwijgen
als
de zelfzuchtige
zelfzuchtige eerbied
eerbied van
van anderen
anderen voor
voor hun
hun eigen
eigen.brouwsel.
brouwsel.
als de
De Logik
Logik van
van Hegel,
Hegel, met
met haar
haar Seyn en Nichts, die
die hetzelfde
hetzelfde zijn,
zijn,
met haar
haar Ansichseyn,
Ansichseyn, Fiirsichseyn,
Fürsichseyn, An-und-fiirsichseyn,
An-und-fül'sichseyn,Daseyn,
Daseyn,
met
en zoo voort, heeft
mij altijd
altijd bedroefd.
bedroefd. In
Inmijn
mijnjongeren
jongerentijd
tijdbedroefde
bedroefde
enzoovoort,
heeft mij
zij
mij
doordien
ik
er
niets
van
begreep;
en
toen
ik
haar
later
allengs
zij mij doordien ik er niets van begreep ; en toen ik haar later allengs
ben
gaan
begrijpen,
mede
door
de
ontwikkeling
van
's
heeren
Bolland's
ben gaan begrijpen, — mede door de ontwikkeling van heeren Bolland's
denkbeelden belangstellend
belangstellend te
te volgen
volgen—- bedroefde
bedl"Oefdededereactionnaire
reactionnairegeest
geest
denkbeelden
mij, waarvan
waarvan zij
zü getuigt.
getuigt.Dezen
Dezenreactionnairen
reactionnairengeest
geestthans
thansaangewakkerd
aangewakkerd
te zien,
zien, hem
hemvoortgang
voortgangtetezien
zienmaken
makenonder
onder jonge
jonge lieden,
lieden, die,
die, nog
nog
te
metde
degeschiedenis
geschiedenis van
van het
hetmenschelijk
menschelijk denken,
denken, iets
iets
weinig bekend
bekend met
weinig
fonkelnieuws wanen
vernemen, isisallertreurigst
allertreurigstenengeeft
geeftafdoende
afdoende
fonkelnieuws
wanen te vernemen,
leedwezen, waarmede
waarmede ik
ik de
de wijsbegeerte
wijsbegeerte na
na Kant
Kant nog
nog
reden voor
voor het leedwezen,
reden
bij het
het leven
leven van
van Kant
Kant op
op een
een dwaalspoor
dwaalspoor zag
zag geraken.
geraken. In
In ons
ons goede
goede
bij
gebrek;; en
en nu
nukomt
komt
landje hebben
hebben wij
aan theologie
theologie waarachtig
waarachtig geen
geen gebrek
landje
wij aan
der wijsbegeerte
wijsbegeerteaan
aanonze
onzeoudste
oudsterijksuniversiteit
rijksuniversiteit ons
ons
de hoogleeraar
hoogleeraar der
de
op Hegel
Hegel trakteeren,
trakteeren, die
die tot
totover
overdedeooren
ooren
christelijkedogmatiek
dogmatieken
en
op
in in
christelijke
daarmede in
in neoplatonische
neoplatonische theosofie
theosofie steekt
steekt(XV,
(XV,108
108vgg.).
vgg.).Wat
Wathebben
hebben
daarmede
geleuter
uver
zijn,
hetzelfdeisisals
als
wij in
in de
detwintigste
twintigsteeeuw
eeuwaan
aan
wij
geleuter
over
eeneen
zijn,
datdat
hetzelfde
hetomslaan
omslaanvan
vanwelk
welkzijn
zijnininhethet
nietsenen
vanhet
hetniets
nietsinin
niets, en
en uit
uithet
niets,
niets
van
zijn nu
nuhet
hetworden
wordenontspringt
ontspringt?
Nichts ist
i~tmindestens
mindestensebenso
ebenso
het zijn
? »Das Nichts
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unfruchtbar wie Abraham's
Abraham's Sarah",
Sarah", zegt prof.
prof. G.
G. Teichmiiller,
TeichmülIer, na
na dat
dat
unfruchtbar
C). Zelfs
fraais
te hebben
hebbentoegelicht
toegelicht (*).
die waarheid
waarheid blijkt
blijkt nochtans
nochtans te
te
fraais te
Zelfs die
zwak
om een
een mystieken
mystieken dweper
dweper tot
tot bedaren
bedaren te
tebrengen.
brengen.
zwak om
Bekend
is de
elementen,
Bekend is
de leer
leervan
vandedevier
vier
elementen,vuur,
vuur,lucht,
lucht, water
water en
en
aarde,
zoo waar ook
ook bij
bij Hegel
Hegel af
afen
entoe
toenog
nogalsals
elementenvermeld
vermeld
aarde, die
die zoowaar
elementen
het ondermaansche
ondermaansche zal
zal bestaan,
bestaan, terwijl
terwijldederest
restvan
van
worden,
waaruit het
worden, en waaruit
het heelal,
heelal, voorbij
voorbij de
de maan,
maan, uit
uiteene
eenevijfde
vijfdezelfstandigheid
zelfstandigheidgevormd
gevormdis,
is,
essentia. Aan
de onderscheiding
onderscheiding tusschen
tusschen hemelhemelden
aether, de
de quinta essentia.
den aether,
Aan de
sche
en ondermaansche
ondermaansche stof
stof heeft
heeftdedespektraalanalyse
spektraalanalyse voorgoed
voorgoed een
een
sche en
van quintessens
weet meestal
meestal
eind
gemaakt en
en wie
wietegenwoordig
tegenwoordig van
eind gemaakt
quintessens spreekt weet
term verbonden
verbonden is.
Eene en
en
niet eens,
eens, welke
welke herinnering
herinnering aan
aan dien
dien term
niet
is. Eene
dezelfde
natuurwetenschap omvat
hemel en
en aarde.
aarde.
dezelfde natuurwetenschap
omvat thans
thans hemel
De middeleeuwen
middeleeuwen kenden
kenden nog
nog eene
eeneandere
andereonderscheiding,
onderscheiding,die
dievan
vande
de
De
t~eeërlei waarheid.
waarheid. Dezelfde
Dezelfde stelling
stelling kon
kon waar
waar of
ofonwaar
onwaar zijn,
zijn, naar
naar
tweeërlei
gelang zij
zij wijsgeerig
wijsgeerig dan
dan wel
weltheologisch
theologisch bedoeld
bedoeld werd,
werd, enenomgekeerd.
omgekeerd.
gelang
Gedekt
door deze
dezeonderscheiding
onderscheiding heeft
heeftmenigeen,
menigeen,bij
bijhet
hetlicht
lichtder
derbrandbrandGedekt door
stapels,
tegen christelijke
christelijke leerstukken
leerstukken een
eenscherpe
scherpekritiek
kritiek gevoerd,
gevoerd, waar
waar
stapels, tegen
te voegen
voegen had
had:: Wat
Watikikzeg
zeg
is verstandelijke
hij dan
dan slechts
slechts aan
aan toe
toe te
hij
is verstandelijke
of redelijke,
redelijke, rationeele
rationeele waarheid
waarheid;; strijdt
strijdt het
hetmet
metdedeopenbaring,
openbaring,dan
dan
vol,alalhandhaaf
handhaafikik
houd ik
het, gelijk
gelijk vanzelf
vanzelfspreekt,
spreekt, theologisch
theologisch niet
nietvol,
houd
ik het,
het
filosofisch. In
In dedemiddeleeuwen
middeleeuwen stond
stond dus
dusde
derede
redetegenover
tegenover de
de
het filosofisch.
Bij Hegel
Hegel staat
staatdederede,
rede,
zijne
openbaring,
zoogenaamde openbaring.
zoogenaamde
openbaring. Bij
zijne
openbaring,
verstand, hebben
hebben wij
wij tweeërlei
tweeërlei logika
logika en
endreigt
dreigtaanaantegenover het
tegenover
het verstand,
hetverkeerde
verkeerde vaatje
vaatje tappen.
tappen. Hoe
Hoedie
die
houdend
kans dat
dat wij
wij uit
uithet
houdend de
de kans
rijmenvalt
valtmet
met
opvatting
vannatuur
natuuren
en(eindigen)
(eindigen)
logika teterijmen
tweeërlei logika
dede
opvatting
van
geest als
als dialefdische
dialektische ontwikkeling
ontwikkeling der
der logische
logische Idee,
Idee,isismij
mijeen
eenraadsel,
raadsel,
waarmede
vergeleken de
de tweeërlei
tweeërleiwaarheid
waarheid eene
eeneeenvoildige
eenvo'udige zaak
zaak is.is.
waarmede vergeleken
Op
zekere hoogte
hoogte te
te vernemen
vernemen:: Hier
Hier houdt
houdt de
de logika
logika op,
op, vind
vind ik
ik veel
veel
Op zekere
minder zwaar
dragen dan
dan het
het bericht
bericht:: Hier
Hier begint
begint de
de logika
logika het
het
minder
zwaar te
te dragen
tegendeel
te zeggen
zeggen van
van hetgeen
hetgeen zij
zij totnogtoe
totnogtoe zeide.
zeide. Het
Hetmoet
moetvoor
voor
tegendeel te
zoo'n
middeleeuwschen rationalist
groot genot
genot geweest
geweest zijn,
zijn, de
de
zoo'n middeleeuwschen
rationalisteen
een groot
dogmatiek
rafelen en
endan
dan ten
tenslotte
slottemet
meteen
eeneffen
effengezicht
gezicht
dogmatiek uiteen
uiteen te rafelen
te verklaren
verklaren dat
dat dit
dittheologisch
theologisch alles
alIesonaangetast
onaangetastliet
liet;
hoogegeestegeeste; dedehooge
wat ervan
ervan was,
was, maar
maardedeschijn
schijn
lijkheid
geweten hebben,
hebben, wat
lijkheid zal
zal ook
ook wel
wel geweten
het
volk
niet
wijzer
gemaakt.
Later
heeft
men
zelfs
werd
gered
en
werd gered en het volk niet wijzer gemaakt. Later heeft men zelfs
op losse
losse
dien
schijn mueten
Doch Hegel
Hegel zette
zette alles
alles weder
weder op
dien schijn
moeten prijsgeven.
prijsgeven. Doch
met zijn
zijn tweeërlei
tweeërlei logika
logika alles
alIes dooreen.
dooreen. Strikt
Strikt
schroeven
en haspelde
haspelde met
schroeven en
genomen bewees
ik hem
hem nog
nogte te
veel
door
hemreactionnair
reactionnair te
te
genomen
bewees ik
veel
eereer
door
hem
heeten; ; wat
wat hij
hij doet
doet is isgeen
geen
teruggaan,'t is
't is
eene
afdwaling, eene
eene
heeten
teruggaan,
eene
afdwaling,
wat vroeger
vroeger ook
ook wel
wel
buitensporigheid,
van wat
buitensporigheid,een
een 100r
toor logisch
logisch uitgeven
uitgeven van
maar
toen
juist
als
antilogisch
aanvaard
werd,
zoodat
de
aanvaard,
aanvaard, maar toen juist als antilogisch aanvaard werd, zoodat de
niet mede
mede te
te maken
maken had
had en
endedezaak
zaakaan
aandedetheologen
theologen
wijsbegeerte
wijsbegeerte er
er niet
(0)
(*)

])ie wirkliche
wirldiche und
unddie
diescheinbare
8cheinbareWelt,
Welt, 1882, S. 147.
Die
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werd overgelaten.
overgelaten. Juist
Juistdaartegen
daartegenrichtte
richtteAbélard
Abélard zijn
zijn geestigen
geestigen zet,
zet,
werd
hetchristendom
christendom logisch
logisch moet
moet zijn,
zijn, want
want dat
dat ininChristus
Christus de
de Logos
Logos
dat het
dat
verscheen.
verscheen.

111.
Het
theosofie,
Het stelsel
stelsel van
vanHegel
Hegelisiseene
eenetheologie
theologieofof
theosofie,het
hetpassiespel
passiespel
ekstase Gods,
Gods, de
delijdensgeschiedenis
lijdensgeschiedenis der
derbuiten
buitenzichzelf
zichzelfgetreden
getreden
eener ekstase
ten laatste
laatste ininterugkeer
terugkeertot
totzichzelf
zichzelfdedeverlossing
verlossing
logische Idee,
Idee, welke
welke ten
logische
vindt. Ons
Ons menschelijk
menschelijk denken
denken is,
is, naar
naar ons
ons bleek,
bleek, met
methet
hetzijn
zijnniet
niet
vindt.
identiek. Hoe
heeft Hegel
Hegel dan
dan dedeidentiteit
identiteit van
vandenken
denkenenenzijn
zijninin
identiek.
Hoe heeft
tegenspraak met
met ieders
iedersdagelijksche
dagelijksche
ondervindingkunnen
kunnenvolhouden
volhouden?
tegenspraak
ondervinding
?
Doordien hij
het goddelijk
goddelijk denken
denken bedoelde,
bedoelde,waarvan
waarvanhij
hijweliswaar
weliswaar
Doordien
hij het
vrijer
zoom in besef
als ik
ik of
ofeen
eenander,
ander,doch
dochwaarover
waarover hij
hij des
destetevrijer
zoomin
besef had
had als
kon praten.
praten. In
In zijne
zijne mystieke
mystieke»aanschouwing"
»aanschouwing" verdween
verdween voorts,
voorts, gelijk
gelijk
kon
bij Plotinus
Plotinus en
enalle
allemystieken,
mystieken,dedegrens
grenstusschen
tusschengoddelijk
goddelijken
enmenschelijk,
menschelijk,
bij
en de
deidentiteit
identiteitvan
vandenken
denkenenenzijn
zijnwas
waseene
eene
»vastigheid"geworden.
geworden.
en
»vastigheid"
God
geeft,
verwarrend.
Reeds de
de vele
velenamen,
namen,diedie
Hegel
Reeds
Hegel
aanaan
God
geeft,
zijnzijn
verwarrend.
heet niet
nietslechts
slechtsdede
Wereldgeest,het
het
Absolute,het
hetOneindige,
Oneindige,
God heet
God
Wereldgeest,
Absolute,
»Definition des
des Absoluten"
Absoluten" worden
worden ook
Begrip en de
de
maal' als
als »Definition
ook het
het Begrip
maar
logische
Idee
vermeld
(E,
§
160
en
213).
Hoor
ik
dat
de
logische
Idee
logische Idee vermeld (E, 160 en 213). Hoor ik dat de logische Idee
getreden of,
of, zooals
zooals Hegel
Hegel het
hetook
ookwel
weleens
eensuitdrukt,
uitdrukt,
buiten zichzelf
zichzelf is
buiten
is getreden
zou zeggen,
zeggen, haar
haar eigen
eigen
zich tegenover
tegenover zichzelf
zichzelf gesteld
gesteld heeft,
heeft,Btihme
Böhme zou
zich
»Gegenwurf"
geworden is,
dan let
let ik
ik daar
daar minder
minder op.
op. Hoor
Hoor ikikechter
echter
is, dan
»Gegenwurf" geworden
hetzelfde
van het Absolute,
Absolute, dan
dan dringt
dringt de
vraag zich
zich aan
aan mij
mij op,
op, hoe
hoe
hetzelfde van
de vraag
hetbesluit
besluitkwam,
kwam,buiten
buitenzichzelf
zichzelf te
te
dit
Absolute of
of Oneindige
Oneindige tot
tot het
dit Absolute
treden. Die
Die vraag
vraag werd
werd ook
ookreeds
reedsten
tentijde
tijdevan
vanHegel
Hegelgedaan,
gedaan,maar
maar
treden.
hij vindt
vindt haar
haar hoogst
hoogst ongepast.
ongepast. »»Auf
diese Frage,
Frage, welcher
weleller die
die VorausAuf diese
hij
ei
nes
festen
Gegensatzes
von
Unendlichcm
und
Endlichem
zu
setzung
Endlichem
zu
Unendlichem
setzung eines festen Gegensatzes
zu antworten,
antworten,dass
dass dieser
Gegensatz
ein
Unwahres,
Grunde liegt,
liegt, ist nur zu
dieser Gegensatz
Unwahres,
und dass das Unendliche in der
That ewig
aus sich
sich heraus
heraus und
der That
ewig aus
ewig auch
auch nicht aus
sich heraus
hera11s ist"
ist" (E,
94).
(E, § 94).
aus sich
Voor
mij, die
die mij
mij behelpen
behelpen moet
moet met
metdede»gemeene
)lgemeenegratie"
gratie"der
der
Voor mij,
gewone,
verstandelijke logika,
logika, isisdit
ditantwoord
antwoordalles
allesbehalve
behalveafdoende.
afdoende.
gewone, verstandelijke
zUn?
Waar
Hoe
kan iets
iets buiten
buiten zichzelf
zichzelf en
en tevens
tevensniet
nietbuiten
buitenzichzelf
zichzelfzijn
Hoe kan
? Waar
zijn
denk wetten gebleven
gebleven?? Wij
Wij hebben
hebben het
hethier
hierover
overhet
hetOneindige,
Oneindige,
zijn de denkwetten
zou
Hegel mij
mijdoen
doenopmerken.
opmerken.Zeker
Zeker;
maarik,ik,alsalsverstandsmensch,
verstandsmensch,
zou Hegel
; maar
kan
ook daarover
daarover niet
nietanders
andersspreken
sprekendan
danvolgens
volgens de
degewone
gewonelogika
logika
kan ook
en
van
deze
logika
af
te
wUken
is,
naar
mUn
begrip,
zooveel
als
nonsens
en van deze logika af te wijken is, naar mijn begrip, zooveel als nonsens
§ 115,
115, worden
worden nu
nu de
dedenkwetten
denkwetten der
dergewone
gewonelogika
logika
uitkramen.
uitkramen.In
In E,
E, §
heelemaal
opgeruimd of eigenlijk
eigenlijk geloochend.
geloochend. Niemand
Niemand spreekt
spreekt volgens
volgens
heelemaal opgeruimd
haar,
niemand zegt,
een planeet
planeet isis een
eenplaneet,
planeet,enzooen zoohaar, leeraart
leeraart Hegel,
Hegel, niemand
zegt, een
voort,
werd het gezegd,
gezegd, dan
dan zou
zou het
hetonnoozel
onnoozelgevonden
gevonden worden.
worden.
voort, of werd
Alsof
bewees tegen
tegen de
dedenkwet
denkwetder
deridentiteit
identiteiten
enhare
harebeide
beide
Alsof dit
dit iets bewees
zusjes.
vallende steen
zegt nooit
nooit een
een woord
woord over
over de
de valwetten
valwetten en
en
zusjes. Een
Een vallende
steen zegt

16

HEGEL.

valt
toch volgens
volgens die
die wetten.
wetten.Dat
Datwij,
wij,
denkendemensdhen,
mens~hen, in
in het
het
valt toch
denkende
dagelijksch
ons nooit
nooit ofofbijna
bijnanooit
nooitonmiddellijk
onmiddellijkop
opde
dedenkwetten
denkwetten
dagelijksch leven
leven ons
dat die
diewetten
wettenvoor
voorieder
iederonzer
onzer
beroepen,
heeft de
de zeer
zeer goede
goede reden
reden dat
beroepen, heeft
Wordt iemand
iemand beschuldigd,
beschuldigd, te
te Amsterdam
Amsterdam een
eenmoord
moord
vanzelf spreken.
spreken. Wordt
vanzelf
hebben, en
enlevert
leverthijhijhethet
bewijs,tijdens
tijdensden
denmoord
moord tete
gepleegd
gepleegd te
te hebben,
bewijs,
Rotterdam geweest
te zijn,
zijn,dan
dan isisdedezaak
zaakdaarmede
daarmede uit.
uit. Beging
Beging de
de
Rotterdam
geweest te
rechter
dwaasheid, te
vragen, wat
wat het
het met
metdedezaak
zaaktetemaken
makenheeft
heeft
rechter de
de dwaasheid,
te vragen,
Of
hij teteRotterdam
Rotterdam was,
was,dan
danzouzou
beschuldigde,alalhad
hadhij
hijvan
van
of hij
de de
beschuldigde,
Rotterdenkwetten
nooit gehoord,
gehoord, wellicht
wellicht antwoorden
antwoorden: :Ik
en Rotterdenkwetten nooit
Ik ben
ben ik,
ik, en
dam
is Rotterdam,
Rotterdam, en
en ben
benikikininRotterdam,
Rotterdam, dan
dan ben
ben ikikniet
nietbuiten
buiten
dam is
Rotterdam,
bijvoorbeeld te Amsterdam.
Amsterdam. Doch
Doch wij1
wijl de rechtei
rechter volgens
volgens
Rotterdam, bijvoorbeeld
Gij
dezelfde logika
logika denkt
denkt en
en spreekt,
spreekt,blijft
blijftdiedie
omhaalachterwege.
achterwege.Gij
dezelfde
omhaal
steekt
uwe
riemen
in
het
water
om
te
roeien
en
zij
schijnen
gebogen,
steekt uwe riemen in het water om te roeien en zij schijnen gebogen,
maar
water gaven
gaven zij
zij uu den
den indruk,
indruk, recht
recht te
tezijn,
zijn,enendiendienmaar buiten
buiten het
het water
watel' met
met de
de hand
hand de
de riemen
riemen te
te
zelfden indruk
zelfden
indrukkrijgt
krijgtgij
gijdoor
doorinin het
het water
betasten.
Zoodra gij
daarover denkt,
denkt, zij
zij het
het slechts
slechtsom
omu ueen
eenoogenblik
oogenblik
betasten. Zoodra
gij daarover
verwonderen, past
past gij
gij de
de denkwetten
denk wetten toe
toeenenoverweegt
overweegt:
Eenrechte
rechte
te verwonderen,
: Een
riem
een rechte
rechte riem
riem en
en niet
niet een
eenniet-rechte
niet-rechte of
ofgebogen
gebogen riem,
riem, een
een
riem is
is een
rechtofofniet-recht
niet-recht zijn.
zijn. Of
Of gij
gij dit
dit alal dan
dan niet
niet zegt,
zegt, isis
riem moet
moet ofofrecht
riem
hetook,
ook,getuige
getuigezijne
zijnewelwilwelwilbijzaak;
denkt het
het en
en Hegel
Hegel dacht
dacht het
bijzaak ; gij
gij denkt
in
onze
eindige
wijsheid,
XIV,
lende
toelating
der
aristotelische
logika
lende toelating der aristotelische logika in onze eindige wijsheid, XIV,
414, boven
boven vermeld.
vermeld. Op
Opdededenkwet
denkwetder
deridentiteit
identiteitsteunt
steuntonze
onzeverver444,
dat elke
elkeverandering
vel'andering van
van
wondering over
verandering, onze
onze overtuiging
overtuiging dat
wondering
over verandering,
afhangt, ons
ons zoeken
zoeken naar
naar die
die oorzaken
oorzaken en
en dus
dus bij
bij slot
slotvan
van
iets
anders afhangt,
iets anders
gaat zij
zij Hegel
Hegel
rekening
onze geheele
geheeleervaringswetenschap.
ervaringswetenschap. Maar
Maal' wat gaat
rekening onze
aan?9
aan
Dat
wij soms
soms fouten
fouten tegen
tegen de
delogika
logikabegaan,
begaan, isiseen
eenonjuiste
onjuistemanier
manier
Dat wij
Debedoelde
bedoeldefouten
foutenzijn
zijnverwarringen
verwarringen van
vanbegrippen
begrippen en
en
van spreken.
spreken. De
van
van de
de woorden,
woorden,waarmede
waarmedewij
wijdie
diebegrippen
begrippenaanduiden.
aanduiden. Ook
Ookworden
worden
van
met opzet
opzetbegaan,
begaan,hetzij
hetzijtetekwader
kwadertrouw,
trouw,
zulke verwarringen
verwarringen wel
zulke
wel met
hetzij
om
woordspelingen
en
dergelijke_
grappen
te
maken.
Luister
maar.
hetzij om woordspelingen en dergelijke. grappen te maken. Luister maar.
Gij hebt
hebt een
een hond
hond enendiedieheeft
heeft
jongen;
dusis iszijzijdedemoeder
moeder van
van
Gij
jongen
; dus
honden; ; dus
gij een
eenmoeder,
moeder,wier
wierkinderen
kinderenhonden
hondenzijn
zijn;
duszijt
zijt
honden
dus hebt
hebt gij
; dus
gij
een hond
hond en
enbroeder
broederofofzuster
zustervan
vanhonden.
honden.Wilt
'Wilt
voor
aardiggij een
gijgij
voor
dedeaardigalles hetzelfde
hetzelfde is?
is? Let
Let dan
dan goed
goed op.
op.
heid eens
eens zien
zien aantoonen
aantoonen dat
heid
dat alles
hetzelfde als
als panders".
»anders". Een
Eenpaard
paardisisanders
andersdan
daneen
eenboom,
boom,
l>Anders"
»Anders" is
is hetzelfde
is dan
dan een
een ster,
ster,enen
vervolgens. Dus
Dus isis alles
alles
die
weder anders
anders is
die weder
zoozoo
vervolgens.
is
een
paard,
dit
is
een
»anders"
en
daarom
hetzelfde.
Korter
nog:
dit
Danders" en daarom hetzelfde. Korter nog : dit een paard, dit is een
boom,
is een
een ster,
ster, dus
dus isisalles
allesDdit"
l>dit" (111,122
Van Lennep
Lennep
(III, 122 vgg:). J.J. Van
boom, dit
dit is
hetopschrift
opschrift Een staatsexamen in
in 1851
risten uien
uien dier
dier
heeft
onder het
185-1 risten
heeft onder
echter
soort
ten beste
bestegegeven.
gegeven.Een
Een
wetenschappelijkbetoog
betoogeischt
eischtechter
soort ten
wetenschappelijk
nauwkeurige
begripsvorming met
strenge handhaving
handhaving van
van elk
elkwoord
woord
nauwkeurige begripsvorming
met strenge
al!'
vertegenwoordiger van
van een
een en
enhetzelfde
hetzelfdebegrip,
begrip,want
want
iedereslordigslordigals vertegenwoordiger
iedere
baart hier
hier misverstand,
misverstand, dit
ditmoet
moetdan
danhersteld
hersteldworden
worden en
endaar
daar
heid baart
heid
moet
de vooruitgang
vooruitgang op
op wachten.
wachten. Bij
Bij Hegel
Hegel stuit
stuit men
mentelkens
telkensopopslorslormoet de
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digheden, bijvoorbeeld
bijvoorbeeldininE,
E, §§ 118,
148, waar
digheden,
waar hij
hij gelijkheid
gelijkheid omschrijft
omschrijft als
eene
dingen, die
die niet
niet identiek
identiek met
met elkander
elkander zijn.
zijn. 's
eerie identiteit
identiteit van
van dingen,
's Mans
Mans
liefhebber·ij
voor woorden
woorden met
met wisselvallige
wisselvallige beteekenis
beteekenis kennen
kennen wij
wij al.
al.
liefhebberij voor
Wij behooren
dus op
op ons
ons tellen
tellen te
te passen.
passen.
Wij
behoor·en dus
De
logische Idee,
Idee, het
hetOneindige
Oneindige ofofAbsolute,
Absolute, isis buiten
buiten zichzelf
zichzelf gegeDe logische
treden.
Eene
verandering
moet
een
oorzaak
hebben
en
daarom
vraag
treden. Eene verandering moet een oorzaak hebben en daarom vraag
ik:
Wat bewoog
bewoog dedeIdee,
Idee,buiten
buitenzichzelf
zichzelftetetreden
treden?
Dievraag
vraagwijst
wijst
ik : Wat
? Die
haarzich
zichgesteld
gesteldtetehebben.
hebben.Ten
Tenminste
minste
Hegel
Toch schijnt
schijnt ook
ook hij
hij haar
Hegel af.
af. Toch
op uit
uiteenige
eenigeversregels,
versregels,die
dieikikbijbijhem
hemaantrof
aantrof(XIII,
(XHI,92).
92).
ik
maak dit
dit op
ik maak
»Freundloa
groaa6 Weltenmeister,
TYeltenTJUiater,
»Freundlos war
war der grosse
Fiihlte
Mangel, darum
darum schuf
achuf er
er Geister,
Geiater,
Kihlte Mangel,
&1'ge
Spiegelseiner
aeiner Seliqkeit.
Seligkeit.
Sege Spiegel
Pand
hör.hate Wesen
Wesen schon
schon kein
kein Gleiches,
Gleichel,
land dal
das hijchste
4148
dem Kelch
Kelch des
de8ganzen
ganzenGeisterreiches
Geiaterreichea
dus dem
Schäumt
(Jnend/ichkeit".
Schciumt ihm
ihm die Unendlichkeit".

Volmaakt duidelijk
is spraak
spraak van
van den
den»»WelWelduidelijkisis ook
ook dit
dit nog
nog niet.
niet. Er is
werelden reeds,
reeds, de
de natuur,
natuur, toen
toen
tenmeister"
tenmeister" ;; derhalve
derhalve bestonden
bestonden de
de werelden
haar
de
geesten geschapen
geschapen werden,
overmits de
de Idee
Idee in
in haar
de geesten
werden, en
en overmits
de natuur
natuur de
anderszijn
was de
de Idee
Ideetoen
toenal al
buiten
zichzelf,zonder
zonderdat
datwij
wij
anderszijn is,
is, was
buiten
zichzelf,
metniets
nietsdan
dandie
diewerelden
wereldenofofde
de natuur
natuur
vernemen
dit kwam.
kwam. Doch
Doch met
vernemen hoe
hoe dit
tegenover
zich voelde
voelde zij
zij »Mangel",
vriendschap, en
dit
tegenover zich
»Manger, gebrek
gebrek aan vriendschap,
en dit
haar tot
tot het
hetscheppen
scheppenvan
vangeesten.
geesten.OpOpden
den
duur
schijnen
bracht
bracht haar
duur
schijnen
nochtans ook
die geesten
geesten haar
haarniet
nietvoldaan
voldaan te
te hebben,
hebben, want
want na
na het
het
nochtans
ook die
achtereenvolgens
subjektieve en
en met
metobjektieve
objektievegeesten
geestengeprobeerd
geprobeerd
achtereenvolgens met subjektieve
to hebben,
hebben, keerde
keerde zij
zij eindelijk
eindelijk als
als absolute
absolute Geest
Geest tot
tot zichzelf
zichzelf terug
terug en
en
to
Het
buitengewoondiepzinnige
diepzinnige
was toen
toen verlost.
verlost. Oost,
Oost, west,
west,thuis
thuisbest.
best.Het
was
buitengewoon
Hetanthropopathisme
anthropopathisme ligt er
er dik
dik op
op en
en
dezer theosofie
theosofie ontgaat
ontgaat mij.
mij. Het
dezer
men heeft
heeft dan
dan ook
ook alalspottenderwijs
spottenderwijs gevraagd
gevraagd of
ofde
deIdee
Ideezich
zichaltemet
altemet
men
hetbuiten
buitenzichzelf
zichzelf
verveelde in
hare eenzaamheid.
eenzaamheid. Daarenboven,
Daarenboven, indien
indien het
verveelde
in hare
treden der
der Idee
Ideededepchepping
~cheppingis,
is,waarom
waarom isis dan
danhaar
haarterugkeer
terugkeer tot
tot
treden
der·schepping
schepping?Maar
Maardedeschepping
scheppinghoudt
houdt
zichzelf niet
de ondergang
ondergang der
zichzelf
niet de
weder tot
totinkeer
inkeerisisgekomen.
gekomen.
stand ofschoon
ofschoon de
Idee sinds
sinds jaren weder
stand
de Idee
DEs
scheint",
-schreef
Regel
»dass
es
dem
Weltgeiste
jetzt
»Es scheint", -- schreef Hegel — »class es dem Weltgeiste jetzt
und
gelungen ist, alles
alles fremde
{remdegegensteindliche
gegenständliche Wesen
Wesen sich
sich abzuthun,
abzuthun, und
gelungen
endlich sich
sich als
als absoluten
absoluten Geist
Geist zu
zu erfassen,
erfassen, und
undwas
wasihm
ihmgegengegenendlich
es, mit
mitRuhe
Ruhedagegen,
dagegen, inin
ständlich wird,
aus sich
sich zu
zu erzeugen,
erzeugen, und es,
steindlich
wird, aus
seiner Gestalt
Gestalt zu
zu behalten"
behalten" (XV,
(XV, 689).
689). De
DeWereldgeest,
Wereldgeest,vernemen
vernemenwij
wij
seiner
opening
zijner
lessenteteBerlijn
Berlijnopop22
22OctoOctouit Hegel's
Regel'srede
redebijbij
nader uit
de de
opening
zijner
lessen
1818, had
had het
hetininden
denjongst
jongstverloopen
verloopen tijd
tijdnogal
nogal druk
druk gehad
gehad met
met
ber 1818,
de
de »Wirklichkeit",
]) Wirklichkeit", doch
doch thans
thans gelegenheid
gelegenheid gekregen,
gekregen, »sich
)sich nach Innen
aufsich
sichselbst
selbstzuzukehren
kelrrenund
und
seinet·
eigenthümlichenHeimath
Heimath
und auf
in in
seiner
eigenthiimlichen
sich
sicl! zu
zugeniessen"
geniessen"(VI,
(VI,xxxv—xxxvi).
xxxV-XXXVI). Deze
Deze »Heimath"
»Heimath" is het
het absolute
absolute
denken, anders
anders gezegd
gezegd de
deHegelarij.
Hegelarij. Doch
Doch wat
wat isisde
de »Wirklichkeit",
»Wirklichkeit",
denken,
190ü. I.I.
190G.
22
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het »fremde
Dfremde gegensteindliche
gegenständliche Wesen",
Wesen", het lastige
lastige aanhangsel,
aanhangsel, waarwaarwat het
van de Wereldgeest
Wereldgeest zich
zich bevrijd
bevrijd scheen
scheen te hebben
hebben?? Ik
Ik weet
weet het
hetniet.
niet.
van
gehad?? Is de
de Wereldgeest
Wereldgeest erer
Heeft die
diebevrijding
bevrijding inderdaad
inderdaad plaats
plaats gehad
Heeft
Dalles
fremde
gegensteindliche
Wesen
waarlijk
in
geslaagd,
»alles
fj'emde
gegenständliche
Wesen sich
sich
waarlijk in geslaagd,
abzu/hun" ?
abzuthun"?
Bij wijsgeerige
wijsgeerige beschouwing, »bei
Dbei dem denkenden
denkenden Betrachten'',
Betrachten", lees
Bij
ik in
in E,
E,§ 1,
§ 1,
blijkt
al spoedig
datditditeischt,
eischt, »die
Ddie Nothwendigkeit
Nothwendigkeit
ik
blijkt
al spoedig
dat
lnllaltes zu
zu zeigen,
zeigen, sowohl
sowohl das
dasSeyn
Seyn schon
schon als
als die
die BestimmunBestimmunseines Inhaltes
gen seiner
seiner Gegensteinde
Gegenstände zu
zu beweisen".
beweisen". Zoodra
Zood ra echter
de ban
Dan sich
echter de
gen.
Anfang" der
der wetenschappeh
wetenschappen Din
Din die empirische
empirische Einzelnheit
Einzeinheit
rationeller Anfang"
und Wirklichkeit"
Wirklicllkeit" zal
zal doorgetrokken
doorgetrokken worden,
worden, stuit
stuit men
men op
oponoveronoverund
(§
16),
wat
dus,
zou
ik
zeggen,
de
onmogelijkheid
komelijke
bezwaren
komelijke bezwaren (§
wat dus, zou ik zeggen, de onmogelijkheid
insluit van
van het
het samenvallen
samenvallen der
del'wijsbegeerte,
wijsbegeerte,gelijk
gelijkHegel
Regel
haal'bedoelt,
bedoelt,
insluit
haar
met de
de verschijnende
verschijnende werkelijkheid
werkelijkheid (§(§6).
Er isisblijkbaar
blijkbaar nog
nog iets
iets
met
6). Er
het spel
speldan
dan de
delogische
logische Idee,
Idee, en
en met
mettetezeggen
zeggen »class
Ddass es
es
andel's in
in het
anders
Thätigkeit der
dp.r logischen
logisch en Idee
sich zur
zur Natur und
und zum
zum
ldee ist, sich
die eigne Theitigkeit
Geist
weit er zu
zubestimmen
bestimmen und zu entfalten"
entfalten" (§(§ 43), isismen
men geenszins
geenszins
Geist weiter
lermen vErscheinung''
TJErscheinung"
van alles
alles af.
af. Hegel
Regel was
wasdan
danook
ookgedwongen,
gedwongen,dedetermen
van
en »»Wirklichkeit"
in ongewonen
ongewonen zin
bezigen en
en de
de »Wirklichkeit"
D Wü'klichkeit"
zin te bezigen
Wirk lichkeit" in
tot
het
rationeele
te
beperken,
terwijl
hij
de
"IJ
Erscheinung",
tot het rationeele te beperken, terwijl hij de »Erscheinung", naar
Plato's voorbeeld,
voorbeeld, buiten
buiten het waarlijk
waarlijk zijnde
zijnde bant
bant (§
(§ 6).
6).Op
Opdie
diemanier
manier
Plato's
Was
indedevoorrede
voorredetottot
rechtsfilosofie:
verdedigt hij
hij zijne
zijne uitspraak
uitspraak in
verdedigt
dede
rechtsfilosofie
: DD Was
was wirklich ist,
ist, das ist verververnünftig ist,
ist, das ist wirklich,
wil'klich, und
und was
vernfinftig
nünftig".
niinftig".
Met zulke
zulke vrijmoedige
vrijmoedige of
of vrijpostige
vrijpostige begripsbepalingen
begripsbepalingen kan
kan men
men ververMet
rassende uitkomsten
uitkomsten krijgen.
Is »wirk/ich"
»Wil'klich" slechts
een andere
andere naam
naam
slechts een
rassende
krijgen. Is
»rationell", 'twelk
op zijne
zijne beurt
beurt slechts
slechts een
eenandere
anderenaam
naamvoor
voor
'twelk op
voor »rationell",
DV('rniinftig" . is,
dan heeft
heeftHegel
Regelgelijk
gelijk;
doch zoo
zoo wordt
wordt de
degansche
gansche
is, dan
; doch
zverniinftig"
misleidingder
deroningewijden.
oningewijden.
Hegelarij
eene soort
soortvan
vandieventaal,
dieventaal,terter
Hegelarij eene
misleiding
was wirklich ist,
ist, ist
istwirklich"
wirklich"
Feitelijk
zegt Hegel
Hegel niets
nietsanders
andersclan
dan D»was
Feitelijk zegt
of D»was
was vernünftig
ist,ististvernftnftig",
1,ernünftig", twee
waarheden, die
die door
door de
de
vernftnftig ist,
twee waarheden,
der
identiteit,
A
=
A,
in
hare
algemeenheid
formule
van
de
denkwet
formule van de denkwet der identiteit, A A, in hare algemeenheid
dem Begritfe
Sinneist
ist das,
worden
Von dem
Begriffe in spekulativem
spekulativem Sinne
Worden uitgedrukt. DD Von
was gewöhnlich
worden ist,
ist,zuzuunterscheiden"
unterscheiden"(§ (§ 9);
9) ;
gewiihnlichBegritf
Begriff genannt
genannt worden
natuurlijk,
het zou
zou wel
wel zonde
zonde zijn
zijn indien
indien Hegel
Regel eens
eenseen
eenwoord
woord
natuurlijk, want
want het
zin gebruikte.
gebruikte.
in
den gewonen
gewonen zin
in den
zeI venteteverstaan
verstaangekregen
gekregen
Intusschen hebben
wij nu
nuvan
vanHegel
Regelzelven
hebben wij
dat
wij op
op onoverkomelijke
onoverkomelijke bezwaren
in de
de empiempidat wij
bezwaren stuiten
stuiten wanneer
wanneer wij
wij in
Ret
rische
werkelijkheid !outer
louter logisch
logisch en
en deduktorisch
deduktorisch willen
willen arbeiden.
arbeiden. Het
rische werkelijkheid
kan
gebeuren, onderricht
onderricht hij
nader, dat
dat de
de D»Ohnmacht
Ohnrnacht der Natur"
Natur"
kan gebeuren,
hij ons
ons nader,
met
zich brengt,
brengt, »die logischen Formen nicht rein darzustellen"
darzustellen" (§(§ 24).
met zich
Hoe
dit gebeuren
gebeuren kan,
kan, vat
vat ik
ikniet,
niet,want
wantdedenatuur
natuuris isvolgens
volgensHegel
Regel
Hoe dit
in haar
haar
de
buiten zichzelf
zichzelf getreden
getreden logische
de logische
logische Idee
Idee in
de buiten
logische Idee,
Idee, de
anderszijn.
moet ik
ik dit
ditanderszijn
anderszijn juist
juist als
alseene
eene
afwijkingyan
yan
anderszijn. Of
Of moet
afwijking
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de
Danschenk
schenkikik Hegel
Hegel gaarne
de logika
logika begrijpen
begrijpen? ?Dan
gaarne het antwoord
antwoord op
op de
de
de logische
logische Idee
Idee deed
deed afwijken
afwijken van
van de
delogika,
logika, maar
maarwijs
wijs ik
ik
vraag, wat
vraag,
wat de
dwaasheid van
van het
het plan,
plan,langs
langszuiver
zuiverdeduktodeduktozeer nadrukkelijk
nadrukkelijk op
zeer
op de
de dwaasheid
rischen
weg de
de de
natuur
rischen weg
de wetenschap
wetenschap op
op te
te bouwen.
bouwen. Is Is
natuuronmachtig
onmachtig
te beelden,
beelden, ofofis,is,gelijk
gelijkikikhet
hetook
ook
om
de logische
logische vormen
vormen volmaakt
volmaakt af te
om de
wel
gezegd vond,
vond, de
de logische
logischeIdee
Ideeinindede
natuur
niet
oppermachtig, dan
dan
wel gezegd
natuur
niet
oppermachtig,
staat
de natuur
natuur als
alsonlogisch
onlogisch ofofslechts
slechtsbetrekkelijk
betrekkelijk logisch,
logisch, —
- tete
staat de
weten:
logisch slechts
slechts in
in de
deonveranderlijkheid
onveranderlijkheid harer
wetten —
- tegentegenweten : logisch
harer wetten
doodeenvoudig de
de oude
oudetegenstelling
tegenstelling
over
logische Idee.
Idee. Maar
Maar dit
dit isisdoodeenvoudig
over de logische
van de
de veranderingen,
veranderingen, die
diewij
wijzinnelijk
zinnelijkwaarnemen,
waarnemen,enenvan
vanhare
harelogische
logische
van
op grond
grond van
van dededenkwet
denkwetder
deridentiteit
identiteitgenoodgenoodonmogelijkheid,
onmogelijkheid, die
die wij
wij op
natuur"
zaakt
zijn, te
te denken.
denken. DeDe
terloopstoegegeven
toegegevenzonmacht
»onmachtder
dernatuur"
zaakt zijn,
terloops
doet
Hegel's geheele
geheele wijsbegeerte
wijsbegeerte der
del' eenheid
eenheid van
van denken
denken en
en zijn
zijn als
als
doet Hegel's
een zeepbel
zeepbel uiteenspatten.
uiteenspatten.

IV.
Laten wij
wij thans
thans de
de zaak
zaak eens
eens van
van een
eenanderen
anderen kant
kantbezien
bezienen
enaan-.
aan-.
Laten
dat de
de werkelijkheid,
werkelijkheid, het
het zijn,
zijn, voor
voorons
onsniets
nietsvolstrekt
volstrektonbeonbenemen
nemen dat
grijpelijks heeft. Dan
Dan moet
moettheoretisch
theoretischdede
bereikbaarheidvan
vanvolmaakte
volmaakte
grijpelijks
bereikbaarheid
op
wier
verheven
standpunt
wij,
van elk
elk
wetenschap
erkend
worden,
wetenschap erkend worden, op wier verheven standpunt wij, van
rest voor
voor den
den geest
geest
willekeurig
de rest
willekeurig gekozen
gekozen onderdeel
onderdeel uitgaande,
uitgaande, ons
ons de
zouden
Doch zoover
zoo ver zijn
zijn wij
wij nog
nog niet
niet en
en wat
watdan
dan
zouden kunnen
kunnen bréngen.
bréngen. Doch
mogelijk
behoeft niet
niet heden
heden al
~I mogelijk
mogelijk te zijn.
zijn. Hegel
Hegeldaarendaarenmogelijk ware
ware behoeft
anderestandpunt
standpunt reeds
reeds bereikt,
bereikt, wil
wil ons
ons met
met
tegen, als
als had
hadhijhijhethet
tegen,
andere
geweld
den zuiver
zuiverdeduktorischen
deduktorischen weg
wegvoor
voorden
deneenigen
eenigengoederí
goedendoen
doen
geweld den
houden. Het spekulatieve
spekulatieve Oenken
Q~nken heeft
heeft rjeden
)ljeden seiner
seinerGegensteinde
Gegenständeund
und
houden.
Entwicklung derselben
derselben ininihrer
ihrer
absoluten
Nothwendigkeit
auldie Entwicklung
absoluten
Nothwendigkeit
aufzuzeigen. Diess
Diess geschieht,
geschieht, indem
indem jeder
jederbesondere
besondereBegriff
Begriffaus
aus
dem
sich
zuzeigen.
dem
sich
se/bst
hervorbringenden
und
verwirklichenden
allgemeinen
Begriff
oder
selbst
und verwirklichenden allgemeinen Begriff oder
logischen Idee
Idee abgeleitet
abgeleitetwird"
wird"(*).
('). Op
stuk isis bij
bij Hegel
Hegel niets
niets
der logischen
Op dat
dat stuk
af te
te dingen.
dingen. De
Deneoplatonici
neoplatonici krijgen
krijgen een
een standje
standje omdat
omdat zij
zij de
de waarwaarheid
der Triniteit
Triniteit niet
niet bewezen
hebben (XV,
Hegel bewijst
bewijsthaar,
haar,
heid der
bewezen hebben
(XV, 101). Hegel
spreekt vanzelf
vanzelf; ; hij
hij bewijst
bewijst alles.
alles. Zoo
Zoohebben
hebbenwij
wijvijf
vijf
zinnen.
dat
dat spreekt
zinnen.
Waarom wij
juist vijf
vijf hebben
hebben en
en juist
juist deze
deze vijf,
vijf, »davon muss
muss in
inder
der
Waarom
wij er juist
philosophischen Betrachtung
Betrachtung die
dieverniinftige
vernünfiigeNothwendigkeit
Nothwendigkeit
nachphilosophischen
nachgewiesen
werden" (E,
§ 401).
401). Dit
Ditpoogt
poogtHegel
Hegeldan
dan op
op zijne
zijne wijs
wijs te
te
gewiesen werden"
(E, §
doen,
ons in
in §§ 398
398heeft
heeftbewezen,
bewezen,waarom
waarom wij
wijtwee
tweeoogen,
oogen,
doen, nadat
nadat hij
hij ons
ooren,
handen en
en voeten,
voeten, maar
maar slechts
slechts eene
eene maag
maag hebben.
hebben. De
De uituitooren, handen
wendige
lichaamsdeelen staan
betrekking tot
totdedebuitenwereld
buitenwereld en
en
wendige lichaamsdeelen
staan in
in betrekking
hartenenlongen
longendubbel,
dubbel,
moeten
dus dubbel
dubbel zijn
zijn;; weliswaar
weliswaar zijn
zijnook
ookhart
moeten dus
rechter en
en linker
linker hart,
hart, rechter
rechterenenlinker
linkerlong
longzijn
zijnniet
nietzoo
zoosymmesymmedoch
doch rechter
(*) E,
§
379.
Zie
ook
§
420,
E, § 379. Zie ook; 420, XIV,
~IV, 266
tal van
van andere
andere plaatsen.
plaatsen. Dat
Dat elders
elders bij
bij uituit.
266 en tal
zonderin~ ook
ook wel eens
eens hulde
hulde aan
aan de
deempirische
empirische methode
methode gebracht
gebracht wordt,
wordt, zooals
zooal9 in
in E,
E,
zondering
§ 12,
12, is
i9 in
in het
het beste
bestegeval
gevaleen
eenhinken
hinkenop
optwee
tweegedachten.
gedachten.Wij
Wijzijn
zijnhier
hierininhet
hetparadijs
paradijs
warhoofden.
der warhoofden.
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rechter en
linker oog,
enzoovoort. Over
Over de
de twee
twee nieren
meren en
en
als rechter
en linker
oog, enzoovoort.
trisch als
den
eenen uterus
utel'US met
met de
de twee
tweeovaria
ovariavernemen
vernemen wij
wij niets.
niets.
den eenen
Men kan
kan de
dewijsbegeerte
wijsbegeertevan
vanHegel
Hegel
niet
billijkerbeoordeelen
beoor(leelendan
dan
Men
niet
billijker
naar
aanleiding van
bij anderen
anderen afkeurt.
Aan Kant
Kant wordt
wordt
naar aanleiding
van hetgeen
hetgeen hij
hij bij
afkeurt. Aan
verweten:
Seelen.~ack herumgesucht,
herumgesucht, was
wasdarin
dal'in fit?.
fiir
verweten : DEs wird im Seelensack
dan vindt
vindt Kant,
Kant, behalve
behalve Sinnlichkeit
Vermögen
sich befinden",
befinden", en
Verm5gen sich
en dan
Sinn/ichkeit en
Vernunft, die
Verstand,
nog de
de Vernun{t,
evengoed niet
niet zijn
zijn kon
kon en
en inindien
dienzin
zin
die evengoed
Verstand, nog
toevallig
hetmagnetisme
magnetismetoevallig
toevalligis isvoor
voordedefysici
fysici
toevallig is,
is, gelijk
gelijk bijvoorbeeld
bijvoorbeeld het
(XV,
Een ordentelijk
ordentelijk wijsgee;.
wijsgee;' bewbst
bewijst van
van te
te voren,
voren, wat
wat ererzijn
zijn
(XV, 574). Een
hetzijn
zijnmoet,
moet,door
doorsimpele
simpeleafleiding
afleidinguit
uitdedelogische
logischeIdee.
Idee.
moet
hoe het
moet en hoe
zoo als Locke
Locke en
en de
degeheele
geheele
Uitgaan van
waarnemingen, ervaringen,
ervaringen, zooals
'Uitgaan
van waarnemingen,
tot Deine
Deine sehr
sehr begreifliche
begreifliche
engelsche
wijsbegeerte na
na hem
hem deed,
deed, voert
voert tot
engelsche wijsbegeerte
und triviale,
. triviale,eben
ebendesshalb
desshalbaber
aber
auch
populäroe
Philosophie". Dat
auch
populeire
Philosophie".
is
zoo de
de manier
manier van
van Newton.
Newton. »Dieser
metaphysicirendeEmpirismus
Empirismus
is zoo
»Dieser metaphysicirende
ist die
die vorziiglichste
vorzüglichsteWeise
Weisederde)'
Betmchtung,
Erkennens
in England
Betrachtung,
des des
Erkennens
in England
und
inEuropa
Europaiiberhaupt".
überhaupt". Maar
Maar de manier
manier deugt
deugt volstrekt
volstrekt niet;
niet;
und in
zij leidt
leidt ons
onsgeheel
geheelopopden
denverkeerden
verkeerden weg.
weg. DDie
DDie Beobachtung der
der
zij
darinimmanente
immanenteGesetz,
Gesetz,dasdas
ihnen
innewohnende
das darin
ihnen
innewohnende
Dinge, Imd
und das
vreeselijk !!
Allgemeine, zu erkennen,
erkennen, ist
istdas
dasinteresse
lnteressegeworden".
geworden".'t 't Is vreeselijk
Allgemeine,
Nu komt
komt de
de groote
groote grief.
grief. DDas
»Das scholastische
Ausgehen von
oon GrundGrundNu
scholastische Ausgehen
sätzen,
Definitionen
hat
man
verworfen
j
praktisches
Philosophiren,
seitzen, Definitionen hat man verworfen ; praktisches Philosophiren,
Philosophiren des
raisonnirenden Denkens
Denkens ist
istdas,
das,was
was
jetzt
allgemein,
Philosophiren
des raisonnirenden
jetzt
allgemein,
wodurch die
dieganze
gameRevolution
Revolutionderder
Stellung
Geistes
hervorund wodurch
Stellung
desdes
Geistes
hervor438-439).DatDat
is met
al met
Descartes
begonnen.
gegangen ist"
ist" (XV,
(XV, 438-439).
is al
Descartes
begonnen.
gegangen
Eerst
Fichte bracht
bracht ons
ons weder
weder in
in het
hetgoede
goedespoor.
spoor. »Das
spekulative
Eerst Fichte
»Das spekulative
Erkennen, Ableiten
Ableiten aus
ausdem
demBegriffe,
Begt'iffe, freie selbsteindige
selbständige Entwickelung
Entwickelung
Erkennen,
des Begriffs
Begritfs ist
ist erst
erstdurch
durchFichte
Fichte
eingeführt" (XV,
363).
des
eingefichrt"
(XV, 363).
De methode
methode kennen
kennen wij
wij nu.
nu.
De
Thans
ik den
denlezer
lezeronthalen
onthalenopopeenige
eenigewijsheden,
wijsheden,volgens
volgensdie
die
Thans ga
ga ik
verkregen;
wij
zijn
zoolang
ernstig
geweest,
dat
wij
ter
afmethode
methode verkregen ; wij zijn zoolang ernstig geweest, dat wij ter afwisseling ook
eens mogen
mogen lachen.
lachen.
wisseling
ook wel eens
Soms doet Hegel
Hegel door
doordededuidelijkheid
duidelijkheidzijner
zijneruitleggingen
uitleggingenaan
aankapitein
kapitein
in Dombey and Son,
Son, denken.
In E,
E, §§ 286
286
Bunshy, in
denken.Wat
Wat isis de
de regen?
regen? In
Bunsby,
hetverdampen
verdampen van
van water
water larie
larieenenhet
het
nederslaanvan
vanverdichten
verdichten
heet het
nederslaan
waterdamp
regen heet
heetook
ooklarie.
larie.HetHet
zoogenaamdverdampende
verdampende
waterdamp als
als regen
zoogenaamd
water verandert
verandert in
in lucht
lucht ;j bij
bij het
hetregenen
regenenverandert
verandert lucht
lucht ininwater,
water,
water
»und schleigt
schlägt aus
aus riem
FÜ"sichseyn
ins
Gegentheil,
die
todte
Neutralitiit,
dem HIrsichseyn ins Gegentheil, die todte Neutraliteit,
um,
welche ihrerseits
ihrerseitssich
sichzum
zum
Fürsichseyn
spannte".
Dat water
water
um, welche
Fiirsichseyn
spannte"
.
Dat
chemisch
uit waterstof
waterstof en
en zuurstof
zuurstof bestaat,
bestaat, isis niet
nietwaar
waar(Zie
(Zieook
ookXIII,
XIII,
chemisch uit
345-346).
Van dezelfde
dezelfde kracht,
kracht, vis
comica, is
hetgeen in
E, §§ 303
303 over
over de
de
is hetgeen
in E,
Van
vis comica,
warmte te lezen
lezen staat.
staat. DDie
})Die Wärme
ist dasdas-sich
sicl!Wiederherstellen
Wiederherstellenderder
Weirme ist
warmte
Materie ininihre
ihre ihre
Flüssigkeit,
del' n'iumph
abstracMaterie
ihreFO)'mlosigkeit,
Formlosigkeit,
der Triumph
ihrerihrer
abstracten Homogeneiteit
Homogeneitiit fiber
übm'die
diespecifischen
specifischen
Bestimmtheiten;
abstracte,
Bestimmtheiten
; ihreihre
abstracte,
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nur ansichseyende Gontinuität,
Negation der
der Negation,
Negation, ist
isthier
hier
als Negation
Continuiteit, als
Activität gesetzt, als daseyendes
daseyendesAufIbsen".
Auflösen".
als Activiteit
In E,
396 heet
heetde
dedood
dood uabstracte
Negation der
der lebendigen
lebendigenEinEinIn
E, § 396
»abstracte Negation
zelnheit", in
in § 398
398 het
hetademen
ademen »diess ganz
ganzabstracte
abstracteVerheiltniss
Verhältnisszum
zum
zelnheit",
unterschiedslosen
Elemente der
derLuft".
Luft". Hiermede
Hiermede vergelijke
vergelijke men
men wat
wat
unterschiedslosen Elemente
»unklare
in §§ 394
394uiterst
uiterstnaief
naiefover
overden
den
roep
Duitschers als
als ')unklare
in
roep
derder
Duitschers
hun aanwensel
aanwensel »eines
»eines willkürlichen
GonstruÏl'ens" gezegd
Denke/'" en
Denker"
Construirens"
en hun
wordt.
Elders is
het de
deredeneering,
redeneel'ing, die
dieons
onsversteld
verstelddoet
doetstaan.
staan. In
In E,
E, §§ 393
393
Elders
is het
bestrijdt
Hegel de
de theorie,
theorie,volgens
volgenswelke
welkehet
hetsoortelijk
soortelijk gewicht
gewicht der
der
bestrijdt Hegel
verschillende stoffen
stoffen D»durch
durch die
die Annahme
Annahme von
von Poren
Poren e/'klärt
[wird]",
erkleirt [wirdr
,
verschillende
die
bij de
deeene
eenestof
stof
grootel'zijn
zijndan
danbij
bijde
deandere.
andere. Daar
Daarvoert
voerthij
hij
die bij
grooter
tegen aan
aan dat
dateerie
eeneopop
haar
ondersteuningspuntininevenwicht
evenwichtzijnde
zijnde
tegen
haar
ondersteuningspunt
ijzeren
haar evenwicht
evenwichtverliest
verliestwanneer
wanneerzijzijgemagnetiseerd
gemagnetiseerdwordt,
wordt,
ijzeren staaf haar
nu aan
aan dedeeene
eenepool
poolzwaarder
zwaarderblijkt
blijktte te
dan
aandedeandere.
andere.
en
dus nu
en dus
zijnzijn
da,n
aan
» /lier
- meent
Hegel —
- »der
»der eine
eine Theil
Theil so
so inficirt,
inficirt, dass
dasserer
Hier wird" —
meent Hegel
zuvereindern
verändern schwerer
schwererwird;
wird die
j die
Materie,
deren
oh/Je
Volumen zu
ohne sein Volumen
Materie,
deren
Masse nicht
nicht vermehrt
1.!el'mehrt worden,
worden,ististsomit
somit specifisch schwerer
schwerer geworden".
gewOl·den".
Masse
Zeker,
eene pool
pool gaat
gaat naar
naar beneden,
beneden, evenals
e\'enals zij
zij doen
doen zou
zou indien de
Zeker, de
de eene
staaf er
er zwaarder
zwaarder ware
waregeworden
geworden;
maardat
datdiedie
dalingook
ookeene
eeneandere
andere
; maar
daling
oorzaak
kan hebben,
hebben, bijvoorbeeld
bijvoorbeeld het
het aardmagnetisme,
aardmagnetisme, ziet
zietHegel
Hegelvoorbij.
voorbij.
borzaak kan
Schopenhauer,
en nog
nog een
eenpaar
paarflaters
flatersinindedenatuurfilosofie
natuurfilosofievan
van
Schopenhauer, dezen
dezen en
»summus philosophus"
philosophus" aanwijzend,
terecht opmerken
opmerken dat
dat men
men
den »summus
aanwijzend, doet
doet terecht
evengoed
als volgt
volgt zou
zoukunnen
kunnen redeneeren
redeneeren : : De
De gans
gansisistweebeenig;
tweebeenig j
evengoed als
gij
zijt tweebeenig
tweebeenig;; dus
dus zijt
zijt gij
gij een
een gans
gans(*).
(*).
gij zijt
Van natuurwetenschappelijke
natuurwetenschappelijke proefnemingen
proefnemingen verwachtte
verwachtte onze
onzenatuurnatuurVan
filosoof
weinig. Daarbij
Daarbij brengen
brengen wij
wij »die endlichen
endlichenBedingungen
Bedingungen
filosoof bitter
bitter weinig.
en komen
komen tot
tot allerlei
allerlei malligheid.
malligheid. Zoo
Zoo
au/, das
das freie
freieNaturleben"
Naturleben" over
auf
over en
ziet de
de fysika
fysika ininden
denbliksem
bliksemvonken
vonkenvan
vanelektrische
elektrische
ontladingen,
welke
ontladingen, welke
elektriciteit
dan door
door de
de wrijving
wrijving der
der wolken
wolkentegen
tegenelkander
elkanderverklaard
verklaard
elektriciteit dan
wordt. Nu
Nuja,ja,zeurt
zeurt
Hegel,
door
middel
elektI'Ïseermachine
wordt.
Hegel,
door
middel
vanvan
eeneen
elektriseermachine
kunnen wij
zulke vonken
vonken krijgen.
krijgen. phn
»Im Himmel
Himmel fehlt
fehU aber
ab er das
dasGlas,
Glas,
kunnen
wij zulke
der Siegellack,
Siegellack, das
das Harz,
HaI'z, das
das Kissen,
Kissen, dus
dus Herumdrehen,
Herumdrehen, u.
u. s.s.w".
w".
der
Bovendien moet
moet de
deelektriseermachine
elektriseermachine droog
drooggehouden
gehoudenworden,
worden, (loch
doch
Bovendien
bliksemt
vochtige lucht
286;; zie
zie ook
ook XIV,
XIV, 496).
496). In
In
bliksemthet
het in
in zeer
zeer vochtige
lucht(E,
(E, §§ 286
E, §§ 324
:{24 komt
komthij
hijopopdede
zaak
terug.HoeHoe
kunnen
wolkenelkander
elkander
E,
zaak
terug.
kunnen
wolken
wrijven, ofschoon
ofschoon zij
nog weeker
week er dan
dan een
een spons
spons zijn?
zijn? Daarna
Daal'l1avertelt
vertelt
wrijven,
zij nog
hij
ons op
op zijne
zijne manier,
manier, wat
wat elektriciteit
elektriciteit is.
is. Bunsby
Bunsby zou
zou het
het hem
hem niet
niet
hij ons
verbeteren
en
Sganarelle
ook
niet
met
zijn
')
Ossabandus,
nequeis,
verbeteren en Sganarelle ook niet met zijn »Ossabandus, nequeis,
nequer, potarinum,
potarinull1, quipsa
quipsamilus.
milus. Voilà
justement ce
ce qui
qui fait
faitque
que
nequer,
Voila justement
fille est
estmuette".
muette".
votre fille
Och,
och!! En
Enevenmin
evenminalsals
natuur
elektriseermachinesoplevert,
oplevert,
Och, och
dede
natuur
elektriseermachines
voorziet zij
zij ons
onsvan
vanbarometers,
barometers,thermometers,
thermometers,mikroskopen,
mikroskopen, retorten,
retorten,
voorziet
(*)
Uitp:aaf van Frauenstadt
Frauenstiidt IV, op
op bladzij :\XI
der Vorrede
erstm Altjlage
(*) Uitgaaf
XXI der
Vorrede ZlIr
zur ersten
Aufage van Die
beiden
Gl'undprobtellle der Ethik.
beiden Grundprobleme
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reageerbuisjes en meer
meerzulke
zulkeprullen,
pru.llen, waar
waarempiristische
empiristische tobbers
tobbers zich
zich
reageerbuisjes
daarentegen brengen
brengen de
de natuur
natuur uit
uit
mede behelpen.
behelpen. Groote
Groote wijsgeeren
wijsgeeren daarentegen
mede
zichzelven voort,
zuigen haar
haar misschien
misschien wel
wel uit
uithun
hunduim.
duim. »Ueber
» Ueber
zichzelven
voort, -— zuigen
dip. Natur
Naturphilosophiren
philosophirenheisst
heisstdie
dieNatur
Natur
schaffen", zei Schelling
Schelling;; en
en
die
schaffen",
Michelet, de
de uitgever
uitgever van
van Hegel's
Hegel's Vorlesungen iiber
über die
dieNaturphilosophie
Naturphilosophie
Michelet,
in de
de Vollsteindige
Vollständige Ausgabe
Ausgabe zijner
zijner werken,
werken, plaatste
plaatste die
die woorden
woorden ter
ter
in
kenschetsing op
op het
hettitelblad.
titelblad.Terecht,
Terecht,want
wantopopdede
voorlaatstebladzij
bladzij
kenschetsing
voorlaatste
Geist also,
also,zuneichst
zunäehstselbst
selbstaus
aus
vernemen wij
van Hegel
Hegel zelf:
zelf: »Der Geist
vernemen
wij van
Unmittelbarenherkommend,
herkommend,dann
dann
abel'
abstract
er{assend,
dem Unmittelbaren
abet.
abstract
sichsich
erfassend,
wi/l sich
sieh selbst
selbstbefreien,
befreien,alsals
Natur
herausbildend;
dies
will
diedie
Natur
ausaus
sichsieh
herausbildend
; dies
Thun des
des Geistes
Geistes ist
istdie
diePhilosophie".
Philosophie".
Thun
Hoogst vermakelijk
vermakelijk is
ook hetgeen
hetgeenHegel
Hegelininhet
hetvolgend
volgenddeel
deelder
der
Hoogst
is ook
Encyclopädie, de Philosophie
Philosophie des
des Geistes,
Geistes, waaruit
waaruit ik
trouwens al
al iets
iets
ik trouwens
Encyclopeidie,
aangaandé het
schreeuwen der
del' kindertjes
kindertjes teteberde
berdebrengt.
brengt.
overnam, aangaande.
overnam,
het schreeuwen
»Dureh diese
diese ideelle
ideelleTheaigkeit
Thätigkeitzeigt
zeigtsich
siehdas
das
Kind
sogleich
»Durch
Kind
sogleich
vonvon
derder
Gewissheit
durc11drungen, dass
dassesesvon
von
Aussenwelt
Befriedigung
Gewissheit durchdrungen,
derder
Aussenwelt
diedie
Befriedigung
seiner Bediirfnisse
Bediir{nisse zu
zufordern
{m'dernein
einRecht
Rechthabe,
habe,—-dass
dass
Selbstänseiner
die die
SelbsteinMenschen
eine
niehtige
sei" (E, § 396).
del'Aussenwelt
Aussenwelt
gegen
digkeit der
gegen
denc;fen
Menschen
eine
nichtige
sei"
EI' hangt
hangt mij
mij iets
ietsin het
in het
hoofd
Bilderdijk,dat
dathijhijalsalstweejarig
tweejarig
Er
hoofd
vanvan
Bilderdijk,
knaapje, of
of omstreeks
omstreeksdien
dienaanvalligen
aanvalligenleeftijd,
leeftijd,van
vanlevensbeschouwing
levensbeschouwing
knaapje,
zou veranderd
veranderd zijn;
hegeliaansche licht
licht maakt
maakt die
die bluf
blufniet
nietzulk
zulk
zou
zijn ; inin het
het hegeliaansche
zotten indruk.
indruk.
een zotten
Het gevaar,
gevaar, waarmede
waarmede de
de Hegelarij
Hegelarij ons
ons bedreigt,
bedreigt, steekt
steekt ininHegel's
Hegel's
Het
volstrekt
verkeerde manier
manier van
van doen,
doen, zijne
zijnedoor
doorenendoor
dool'onwetenschaponwetenschapvolstrekt verkeerde
pelijke methode.
methode. Daar
Daal' moest
moesteeneen
onzer·
groote
natuurkundigenzijne
zijne
pelijke
onzer
groote
natuurkundigen
met
Hegelarijbliken
blijven
meening eens
eens over
over zeggen,
zeggen, indien
indien wij
wijnog
noglang
langmet
meening
dedeHegelarij
besluiten tot
tot de
de
opgescheept.
Uit natuurwetenschappelijke
natuurwetenschappelijke proeven
proeven te besluiten
opgescheept. Uit
oorzaak
van bliksem
bliksem of
of regen,
regen, keurt
keurt Hegel
Hegel als
alsonwbsgeerig
onwijsgeerig af;
af;doch
doch
oorzaak van
op
grond van
vanDspekulatieve"
»spekulatieve" begrippen
begrippen vol
vol te
te houden
houden dat
datzuigelingen
zuigelingen
op grond
door
hun
geschreeuw
welbewust
hunne
menschenrechten
bepleiten,
tracht
door hun geschreeuw welbewust hunne menschenrechten bepleiten, tracht
hij
ons
als
lIPhilosophie
des
Geistes"
aan
te
smeren.
Heel
wat
spekulaaan te smeren. Heel wat spekulahij ons als »Philosophie
tieve geldbelegging
geldbeleggingisisminder
minderfantastisch
fantastischdan
danHegel's
Hegel'sspekulatieve
spekulatievefilosofie.
filosofie.
manmoeten
moetenwij
wijaltijd
altijdzeer
zeer
Bij
beschouwingen als
die van
van dezen
dezenman
Bij beschouwingen
als die
stuk houdeq,
houdelJ, of
of wij
wij verzinken
verzinken in
in het
het moeras der
nauwlettend
nauwlettend voet
voet bij
bij stuk
bodemlooze
waal' wij
wij opgelost
opgelost worden
worden in
in de
de eenheid
eenheid van
van het
het
bodemlooze theorie,
theorie, waar
zuivere
zijnde en
en het
hetzuivere
zuivereniets.
niets.DeDe
ontwikkelingstheorie, de
de leer
leer
zuivere zijnde
ontwikkelingstheorie,
van
het voortkomen
voortkomen der
del' soorten
soorten uit
uitelkander,
elkander,wil
wilHegel
Hegelniet.
niet'laten
laten
van het
minste ik
ik maakte
maakte dat
dat op
op uit
uit de
devolgende
volgende plaats.
plaats. »Solc1~er
gelden,
»Solcher
gelden, ten
ten minste
nebuloser
im Grunde
Grundesinnlicher
sinnlieherVorstellungen
Vorstellungenwie
wie...... ..das
das Hervorgehen
nebuloser int
entwiekelterer
Thierorganisationenaus
ausden
denniedrigeren
niedrigeren
s. w.
muss
entwickelterer Thierorganisationen
u. u.
s. w.
ist,ist,
muss
sieh
die denkende
denkendeBetrachtung
Betrachtung
entschlagen" (E,
249). Nu
Nu schreef
schreef
(E, § 249).
sich die
entschlagen"
echter
Hartmann dat
dat »die Einffthrung
Einführung des
desBegriffs
Begriffsder
derEntwickelung
Entwiekelung
echter Hartmann
in Gestalt
Gestalt der
derDescendenztheorie
Descendenzlheorieam
amEnde
Ende
aueh
Hegel
auch
nurnul'
als als
einein
vonvon
Hegel
selbst
noch
ungeahnter
Triumph
des
Hegelianismus
Zit
bezeic1men
ist"
(").
Hegelianismus
zu
bezeichnen
ist"
(*).
ungeahnter
Triumph
des
selbst
(*)
Gesammûte Studien
lInd Aufsiaze,
Au!sii,tze, 1876,
1876,S.S. 568.
Studien und
(*) Gesammelte
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Waarom juist
juist het
het Darwinisme
Darwinisme een
een triomf
triomf voor
voor Hegel
Hegel was,
was, zie
zie ik,
ik,inin
Waarom
zijn uitval
uitval tegen
tegen de
deontwikkelingstheorie
ontwikkelingstheorie ininhet
hetalgemeen,
algemeen,
verband met
verband
met zijn
mUverwonderd,
verwonderd, omdat
omdat
in.Van
Vanden
denanderen
anderenkant
kanthad
haddie
dieuitval
uitvalmij
niet in.
sOOl·ten mij
mij voorkwam,
vOOl'kwam, in
in Hegel's
Hegel'swijsbegeerte
wijsbegeerte
veranderlijkheid der
de veranderlijkheid
der soorten
passen
dan
welke
veranderlijkheid men
men
noch beter,
beter, noch
nochslechter
slechterte te
noch
passen
dan
welke
veranderlijkheid
wil. Misschien
Misschien betreft
betreft Hegel's
Hegel's.. verzet
verzet alleen
alleen het
het»natiirlich
»natürlich erzeugt
e1'zeugt
wil.
[werden]", het
het »Hervorgehen",
»Hervorgehen", terwijl hij
hij de
deontwikkeling
ontwikkelingin
in de
de »Klee"
Dldee"
[werdenr,
erkent. Dan
Dan blijft
blijftvoor
voormij
mijnochtans
nochtansde
devraag,
vraag,hoe
hoedeze
dezeontwikkeling
ontwikkeling
erkent.
niet is
is op
op de
de
zich in
in de
de natuur
natuur waarneembaar
waarneembaar kan
zich
kan maken,
maken, indien
indien het
het niet
te
loochenen
en
de
ontDHervorgehen"
loochenen
en
de
ontgewraakte
zinnelijke
wijs.
Het
».Hervorgehen"
gewraakte zinnelijke wijs. Het
beamen, vind
vind ikikverward
verwardenenverwarrend.
verwarrend.
wikkeling in
in de
de »Idee"
DIdee" te beamen,
wikkeling
ontwarren. Elders,
Elders,
Hier is
is de
deverwarring
verwarring evenwel
evenwel nog
nog licht
licht teteontwarren.
Hier
bijvoorbeeld waar
de wijsbegeerte
wijsbegeerte van
van den
den godsdienst
godsdienst aan
aan de
de orde
orde is,is,
bijvoorbeeld
waar de
dat dikwijls
dikwijls zeer
zeer zwaar.
zwaar. De
De godsdienst,
godsdienst, —
- een
eenmengsel
mengselvan
vanververvalt dat
valt
libido of
standelijke wijsbegeerte
vroegel'eu en
en lateren
laterentijd,
tijd, veel
veel libido
standelijke
wijsbegeerte uit
uit vroegeren
Dgevoel" en
en tal
tal van
vanandere
anderebestanddeelen
bestanddeelen —
- heeft
heefttoch
tochreeds
reeds het
het
»gevoel"
. ongeluk,
ongeluk, der
der meesten
meesten gemoed
gemoed ininbeweging
bewegingtetebrengen
brengenenenzoodoende
zoodoende
te maken.
maken.IsIsiemand
iemandnunudaarenboven
daarenboven
de gedachtenwisseling
gedachtenwisseling onzuiver
onzuiver te
de
verliefd om
om te
te ontdekken
ontdekken dat
dat een
een ander
ander
in zijn
zijn eigen
eigen spraakgebruik
spraakgebruik te
in
te verliefd
termen soms
soms hetzelfde
hetzelfde zegt
zegt als
alshij,
hij,enenredeneert
redeneerthij
hUten
ten
in andere
andere termen
in
zoo erbarmelijk
erbarmelijk slecht
slecht als
als wij
wijHegel
Hegelbijbijherhaling
herhalinghoorden
hoorden
overvloede
overvloede zoo
om vooruit
vooruit te
te
doen,
dan heeft
heeft men
.men geenerlei
geenerlei profetische
profetische gaven
gaven noodig
noodig om
doen, dan
weten,
wat erervan
vanzijne
zijnewijsbegeerte
wijsbegeertevan
van
godsdienstteteverwachten
verwachten
weten, wat
denden
godsdienst
tebetreden
betreden en
en ook
ook de
derechtsrechtsis.
Dien doolhof
doolhof wensch
wensch ik
ik thans
thans niet
niet te
is. Dien
filosofie
ik gaarne
gaarne aan
aanmeer
meel'bevoegden
bevoegdenover.
over.Hegel's
Hegel's
natuurfilosofie
filosofie laat
laat ik
natuurfilosofie
is
mij alalerg
erggenoeg
genoegenenikikhecht
hechtluttel
luttelwaarde
waardeaan
aandedebewering
bewering van
van
is mij
dezen
en genen
genen dat,
dat,al schiet
al schiet
natuurfilosofietekort,
tekort, Hegel's
Hegel's ververdezen en
de de
natuurfilosofie
diensten
op ander
ander gebied
gebied des
destetegrooter
grooterzijn.
zijn.Op
Opdat
datandere
anderegebied
gebied
diensten op
zooafdoende
afdoendeaan
aantetetoonen,
toonen,niet
nietzoo
zootastbaar
tastbaar
zijne
vele fouten
fouten niet
nietzoo
zijne vele
te
maken, kan
kan dedevolgeling
volgelingvan
vanHegel
Hegelzich
zichgemakkelijker
gemakkelijker met
met algealgete maker),
meenheden
den strijd
strijd in
in het onbepaalde
Hegel's
onbepaalde rekken.
rekken. Hegel's
meenhedenredden
reddenen
en den
verouderde,
kwaal
is zijne
zijne averechtsche
averechtsche methode,
methode, zijne
zijnegeheel
geheelenenal al
kwaal is
verouderde,
scholastieke
Wie, behalve
behalve zijne
zijnewijsbegeerte
wijsbegeertevan
vanden
den
scholastieke manier
manier van
van doen.
doen. Wie,
godsdienst,
bijvoorbeeld ook
de Hibbert-lectures
zal begrijpen
begrijpen wat
kent, zal
Hibbert-lectures I,ent,
godsdienst, bijvoorbeeld
ook de
ik
bedoel enenwaarom
waaromik ik
hedendaagschegodsdienstwetenschap
godsdienstwetenschap verkies
verkies
ik bedoel
hedendaagsche
op hegeliaanschen
hegeliaanschen trant.
trant. Hegel
Hegel
boven
wijsbegeerte van
van den
den godsdienst
godsdienst op
boven wijsbegeerte
brengt
veel uit
uit zichzelf
zichzelf voort,
voort, uit
uit de
de Idee
Idee; j dat
datkan
kanzeer
zeermooi,
mooi,zeer
zeer
brengt te
te veel
om wetenschap
wetenschap te
te bekomen
bekomen dient
dient men
men het
het
dichterlijk
dichterlijkwezen,
wezen, maar
maar om
anders
aan teteleggen.
leggen.Volgens
Volgensdedegeschiedenis
geschiedeniskwam
kwamhet
hetboeddhisme
boeddhisme
anders aan
uit
het brahmanisme
brahmanisme voort,
voort, volgens
volgens Hegel
Hegel ging
ging het
het eraan
eraan vooraf,
vooraf, wat
wat
uit het
Gans
in de
de noot)
noot) dan
danpoogt
poogttetevergoelijken
vergoelijken door
door te
te zeggen
zeggen
Gans (IX,
(IX, 139 in
dat
de bewegingen
bewegingen van
van den
den tijd
tijd »nicht
gerade immer
immeraufs
aufsGenaueste"
Genaueste"
»nicht gerade
dat de
met
de bewegingen
bewegingen der
der gedachte
gedachte samengaan.
samengaan. Op
Op die
die wijs
wijs kan
kan men
men de
de
met de
identiteit
denken en
enzijn
zijnlicht
lichtvolhouden.
volhouden.Flinker
Flinkerechter
echter doet
doet RosenRosenidentiteit van denken
grif erkent dat
dat Hegel's
Hegel'sopvatting
opvattingder
del'geschiedenis
geschiedenis Ddureh
krallZ,
pcturch die
die
kranz, die
die grit'
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Julirevolution 1830 einen
einen nicht
Julirevolution
nicht wieder ftberwundenen
überwundenen Stoss
Stosserhalten
erhalten
hatte" (*).
C).
Over
liever zwijgen.
zwijgen. Wat
Wat Hegel
Hegel (XVI,
(XVI, 28)
28)
Over de
de planeet
planeet Ceres
Ceres zal
zal ik
ik liever
aangaande
planeetlooze ruimte
ruimte tusschen
tusschen Mars
Mars en
en Jupiter
Jupiter zegt,
zegt, isis
aangaande de
de planeetlooze
mij niet
(Kosmos, I1I,
mij
niet duidelijk.
duidelijk. Humboldt
Humboldt (Kosmos,
schijnt eruit
eruit
III, 548-549)
548-549) schijnt
begrepentete hebben
begrepen
hebben dat
dat Hegel
Hegel »die
Nothwendigkeit einer
einerKluft"
Kluft"
»die Nothwendigkeit
loochent
en men
men hem
hemniets
nietskan
kanverwijten
verwijtendan
danonbekendheid
onbekendheid met
met de
de
loochent en
Echterbedenke
bedenke
reeds
eenige maanden
maanden oude
oude ontdekking
ontdekking van
van Ceres.
Ceres.Echter
reeds eenige
dat Hegel,
Hegel, volgens
volgens den
den eisch
eischzijner
zijner leer,
leer,Ceres
CeresDuit
»uit het
hetbegrip"
begrip"
men
men dat
had
behooren af
te leiden.
leiden.
had behooren
af te
het wonder
wonderdat
datHegel's
Hegel'sdede
natuur
voortbrengendefilosofie
filosofie
Is
Is het
natuur
uit uit
zichzich
voortbrengende
verdacht maakte,
maakte, het
hetkarakter
karakterder
derervaringswetenschappen
ervaringswetenschappen
alle
filosofie verdacht
alle filosofie
harebeteekenis
bete eken isdeed
deedoverschatten,
overschatten, waardoor
waardoor de
de
deed
miskennen en
en hare
deed miskennen
weg geëffend
geëffend werd
wel'd voor
voor Moleschott,
Moleschott, Vogt
Büchner, die
die in
in naam
naamder
der
Vogt en Michner,
natuurwetenschap een
materialisme predikten,
toch ook
ook weder
weder
natuurwetenschap
een materialisme
predikten, 'twelk
'twelk toch
filosofie en
daarenboven even
even eenzijdig
eenzijdig was
was als
alsHegel's
Hegel'spanlogisme
panlogisme??
filosofie
en daarenboven
Ondertusschen
het ons
ons allerlei
allerlei degelijke
degelijke kennis
kennis op
opstoffelijk
stoffelijk
Ondertusschen verschafte
verschafte het
gebied,
naar den
den toenmaligen
toenmaligen stand
stand der
der wetenschap.
wetenschap.
gebied, naar
jaren, ininmijn
mijnstudententijd,
studententijd, dit
ditwijsgeerig
wijsgeerig
Ik heb
heb ininmijne
mijnejonge
jongejaren,
Ik
thans
vele
jongelui
de
wijsbegeerte
materialisme
even
blind
vertrouwd
als
materialisme even blind vertrouwd als thans vele jongelui de wijsbegeerte
van Hegel
Hegel vertrouwen
vertrouwen en
het voegt
voegt mij
mijdaarom
daarom niet,
niet,uit
uitdedehoogte
hoogteop
op
van
en het
hen
neder te
te zien.
zien, Dat
Datdoe
doeikik(Ian
danook
ookallerminst.
allerminst. Maar
Maar ik
ik wil
wil niet
niet
hen neder
doorgaan
ouden paai,
paai, die
die het
hetnieuwe
nieuwevreest
vreestenenbekampt,
bekampt,
doorgaan voor
voor een
een ouden
het oude
oudeenenverouderde
verouderdebestrijd,
bestrijd, en
enopkom
opkomvoor
voor
tel'wijl ik integendeel
integendeel het
terwijl
haar bebede wetenschappelijke
wetenschappelijke methode,
nu een
een mystieke
mystiekegeestdrijver
geestdrijver haar
de
methode, nu
laagt, Anderen
Anderen hadden
hadden alarm
alarm behooren
behooren te
te blazen.
blazen, Wijl
Wijlzijzijhet
hetnalieten,
nalieten,
laagt.
hetgedaan.
gedaan.Naar
Naardederedenen
redenenof of
oorzaken
hunnernalatigheid
nalatigheid
heb ik
ik het
heb
de de
oorzaken
hunner
wil ik
ik niet
nieteens
eensgissen.
gissen.
Persoonlijkekwestietjes
kwestietjestrokken
trokkenmij
mijnooit
nooit
wil
Persoonlijke
zij ook
ook zijn.
zijn.
aan, hoe
hoe inheemsch
inheemsch zij
aan,
V.
eeneallerkluchtigste
allerkluchtigstefiguur,
figuur,
anachronistischininzijne
zijnevoorkeur
voorkeur
Hegel isis eene
anachronistisch
overigens toch
toch weder
weder man
manvan
vanzijn
zijntijd
tijd;
eenwijsgeerig
wijsgeerigamfibie.
amfibie. Hij
Hij
en overigens
; een
datwij
wijons
onsalsalsvanouds
vanoudsinindedechristelijke
christelijke
zou niets
niets liever
lieverwillen
willendan
dandat
zou
dogmatiek verkneukelden
zelfs een
eengrappige
grappigewoordspeling
woordspeling
dogmatiek
verkneukeldenenen heeft
heeft zelfs
bedacht
om
zijn
ongenoegen
te
uiten
over
het
feit,
dat
de
menschen
bedacht om zijn ongenoegen te uiten over het feit, dat de menschen
van de
de spekulatieve
spekulatieve waarheden
waarheden des
deschristendoms
christendomshun
hunbekomst
bekomstbeginnen
beginnen
van
krijgen. Hij
Hij noemt
noemt dat
dat »Auskldrung",
»Ausklärung", in
in plaats
plaats van
van »Aufkleirung"
»Aufklärung"
te krijgen.
(XV, 588).
588). Wij
Wijzouden
zoudendedeaardigheid
aardigheidininhet
hethollandsch
hollandschkunnen
kunnenwe
weer(XV,
erdoor de
dedubbele
dubbelebeteekenis
beteekenisvan
vanhet
hetwoord
woord verlichting
verlichting;
krijgenn
geven door
; wij krijge
ontsteken van
van licht,
licht, maar
maar ook
ookdoor
door het
hetafwerpen
afwel'pen
verlichting door
door het ontsteken
verlichting
van een
een last,
last,enenverlichting
verlichtingin in
dezentweeden
tweedenzin
zinheet
heetdan
dan »IIAusklärung"
van
dezen
Auskleirung"
bij Hegel,
Hegel, met
metdien
dienverstande
verstandedat
dathijhijons
OI1S
kwalijkneemt,
neemt,den
denafgeworpen
afgeworpen
bij
kwalijk
(*) Neue
Neue Studien,
Studien, 187'6,11,
1875, IJ, 273,
273.
(*)
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last als
als een
een last
lastbeschouwd
beschouwd te
te hebben.
hebben. V V
olgenshem
hemhadden
hadden wij
wijdaar
daar
last
olgens
groot
ongelijk in.
Dievraagstukken
vraagstukken zijn
zijn de
deaantrekkelijkste
aantrekkelijkste van
van allen
allen
groot ongelijk
in. Die
en
eigenlijk het
het eenige,
eenige,waar
waal'
wijsgeerig
mensch
aandachtvoor
voor
en eigenlijk
eeneen
wijsgeerig
mensch
aandacht
hebben moest.
hijgenoeg
genoegman
manvan
vanzijn
zijntijd
tijdorn
01\1 ons
ons
hebben
moest. Doch
Doch tevens
tevensisishij
met eene
eene bovennatuurlijke
bovennatuurlijke openbaring
'Wij
niet met
niet
openbaringaan
aan boord
boordtete komen.
komen. Wij
doorzien
dogmatiek tot
op haren
haren bodem,
bodem, wel
welniet
nietmet
metons
onsverstand,
verstand,
doorzien de
de dogmatiek
tot op
met de
de spekulatieve
spekulatieve rede,
rede, en
enwij
wijbehoeven
behoeven de
de logika
logika niet
niet te
te
maal' met
maar
negeeren,
want Hegel
Hegel heeft
heeft eene
eenenieuwe
nieuwelogika
logikaopgediept,
opgediept, waar
waaralles
alles
negeeren, want
in
past.
in past.
Kan
men zich
zich gevaarlijker,
gevaarlijker, verderfelijker
verderfelijkel' wanbegrippen
wanbegrippen denken,
denken, en
enisis
Kan men
»KopfverJreher", een
del' vele
vele eeretitels,
eeretitels, die
dieSchopenhauer
Schopenhauer aan
aan Hegel
Hegel
een der
»Kopfverdreher",
verdient?
geeft,
niet ten
tenvolle
volleverdient
geeft, niet
?
Het bevestigend
bevestigend antwoord
antwoord op
die vraag
vraag meen
meen ik
ik door
door alalhet
hetvoorafvoorafHet
op die
te
hebben,
gaande
behoorlijk
onderheid
gaande behoorlijk onderheid hebben.
De jonge
jonge dames
dames en
enheeren,
heeren,diedie
prof.
,Bollandinin»de
Ddetaal
taaldes
desbegrips"
begrips"
De
prof.
.Bolland
te meenen
meenen dat
dat zij
zijmet
meteene
eenezaak
zaakvan
vanverbeelding,
verbeelding,
napraten, schijnen
schijnen te
napraten,
van
fraaie letteren,
letteren, van
van woordkunst
woordkunst te
tedoen
doenhebben
hebbenenendat
dathet
heterel'maar
maar
van fraaie
op
aankomt, zich
zich hegeliaansche
hegeliaansche stopwoorden
stopwoorden eigen
maken, evenals
evenals
op aankomt,
eigen te
te maken,
menige
preek onzin
onzin isisvoor
voorgewone
gewonestervelingen,
stervelingen, doch
dochvol
volvan
vandierdiermenige preek
der gemeente.
gemeente. Welnu,
Welnu,juist
juistdaarin
daarin
baarheid
stichting voor
voor de
de leden
leden der
baarheid en
en stichting
steekt
het gevaar,
gevaar, omdat
omdat wij
wijhier
hierintegendeel
integendeeltetedoen
doenhebben
hebben met
met
steekt het
wetenschappelijke
van den
den hoogsten
hoogsten rang,
rang,met
metbeschouwingen
beschouwingen
wetenschappelijke kwesties
kwesties van
aardder
dermenschelijke
menscheiijkekennis
kennis
metonderzoekingen
onderzoekingenaangaande
aangaande
over den
den aard
over
en.en.met
mogelijke grenzen
kenvermogen. Daar
Daar heeft
heeft men
men groote
groote opopmogelijke
grenzen van
van ons
ons kenvermogen.
brengt men
men niets
niets
lettendheid en veel
veel gedachtenwisseling
gedachtenwisseling bij
bij noodig
noodig en
en brengt
lettendheid
tot stand
stand met
met een
eenbrabbeltaal,
brabbeltaal, die
die goed
goedisisvoor
vooreen
een
onderonsjeofofvoor
voor
onderonsje
een
geheim genootschap,
gellootschap, maar
maar openbaarheid
openbaarheid afwijst.
afwijst. De
DeHegelarij
Hegelarij
een geheim
wordt,
vrees ik,
ik, door
door hare
harevrienden
vriendenenenvriendinnen
vriendinnen geheel
geheel als
alseen
een
wordt, vrees
op den
den achterachtel'-'
relletje behandeld,
behandeld. waarbij
waarbij de principiëele
principiëele vraagstukken
vraagstukken op
relletje
ofgeraken
gerakenenenuiterlijkheden
uiterlijkheden als
als het
hetwezenlijke
wezenlijkegelden.
gelden.
grond
blijven of
grond blijven
Dat
haareuvel,
euvel,dat
datonbenullig
onbenulligvoorbijzien
voorbijzien van
van hetgeen
hetgeen ermede
ermede
Dat isis haar
gemoeid is.
is.
gemoeid
op wil,
wil,door
doorprof.
prof.Bolland
Bolland gewezen,
gewezen, zal
zal zich
zichdoor
door mij
mij
W
ie den
den weg
weg op
Wie
wil men
men hem
hem op,
op, weet
weetmen
menwaarheen
waarheen
niet
laten weerhouden.
weerhouden. Maar
Maar wil
Diet laten
hij leidt?
leidt? Weet
vVeetmen
menwat
watmen
men
doet?
heb
getracht,een
eenweinig
weinig
hij
doet
? Ik Ik
heb
getracht,
licht te werpen
werpen op
op dien
dien weg
weg;; en
en daarmede
daarmede heb
heb ik
ik alles
alles gedaan,
gedaan, wat
wat
licht
ik
kan doen
doen ten
ten bate
batehunner,
hunner,die
dieduisternis
duisternisaltemet
altemetvoor
voorwijsheid
wijsheidaanaanik kan
zagen, omdat
omdat de
de uil
uil van
van Minerva
Minerva een
een nachtvogel
nachtvogel is.
is.
zagen,
Het
stelsel
van
Hegel
is
een
theologisch
stelsel.
ben,
verklaarde
Het stelsel van Hegel is een theologisch stelsel. IkIkben,
verklaarde
in zijne
zijne Geöchichte
der Philosophie (XIII, 89), ik
ik ben
benlutheraan
lutheraan en
en
hij
Geschichte der
hij in
ik
wensch het
het te
teblijven.
blijven. DeDe
heel'
Bollandhad
had
evenmindede
katholieke
ik wensch
heer
Bolland
evenmin
katholieke
verlaten, waar
waar wel grootere
grootere geesten
geesten rust
rust vonden
vonden en
en
kel'k
behoeven te
kerk behoeven
te verlaten,
de Drieëenheid
Drieëenheid evengoed
evengoed geëerd
geëerd wordt
wordt als
als .door
.door Hegel.
Hegel. Maar
Maar buiten
buitende
de
de
in elk
elk vak
vakvan
vanwetenschap,
wetenschap,is isdede
methodevan
vanHegel
Hegelonbruikonbruiktheologie, in
theologie,
methode
baar.
Op dat
datgebied
gebiedgeldt
geldthet
hetwoord
woordvan
vanKant
Kant:: »Alles Erkenntniss
Erkenntniss
baar, Op
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van
Dingen aus
ausblossem
blassemreinen
reinenVerstande
Verstandeoder
ader
reiner
Vernunft
von Dingen
reiner
Vernunft
ist ist
und nur
nurininder
der
Erfahrungistist
Wahrheit".
Nichts, als
als tauter
lau ter Schein
Schein und
Nichts,
Erfahrung
Wahrheir
Op
dat gebied
gebied is de
de identiteit
identiteit van
van denken
denken en
en zijn
zijn een
een ijdele
ijdele waan
waan en
en
Op dat
wij voeling
voeling tetehouden
houden
waarneming,aanschouwing,
aanschouwing,den
den
hebben wij
hebben
metmet
waarneming,
eenerobjektieve,
objektieve,naar
naarons
onswelnemen
welnemenzich
zich
vasten grondslag
grondslag onzer
onzer kennis
kennis eener
vasten
niet richtende
richtende werkelijkheid.
werkelijkheid.
en dat
datonze
onzebegeerte
begeerteom
om
Dat die
die kennis
kennis uit
uit haren
haren aard
aard begrensd
begrensd is en
Dat
haar te
te bevredigen,
bevredigen, moet
moet
te weten
weten verder
vel"der reikt
reikt dan
dan de
de middelen
middelen om
om haar
te
het
eerlijk
beleden worden
worden enenslechts
slechts
oppervlakkigevrijdenkerij
vrijdenkerij kan
kan het
eerlijk beleden
oppervlakkige
tegenspreken.
Wie
nu
aan
die
begeerte
wil
voldoen,
wie
het
transscentegenspreken. Wie nu aan die begeerte wil voldoen, wie het transscendente
rijk van
van het
heteleatische
eleatische Zijnde
Zijnde in
in gedachte
gedachte wenscht
wenscht tetebetreden,
betreden,
dente rijk
behoeft~heeft
heeftaan
aan
mystiek,
religie
poëzie,
dichte
naarhartelust.
hartelust.
wie behoeft
wie
mystiek,
religie
en en
poëzie,
dichte
naar
De anderen
anderen hebben
hebben nochtans
nochtans het recht
recht tetevorderen
vorderen dat
datdie
diepoëzie
poëziehun
hun
De
·])de waarheid"
waarheid" worde
wordeopgedrongen
opgedrongen;
daaromzal
zalhet
hetklerikalisme
klerikalisme
als .Dde
niet als
; daarom
pas goed
goed dood
dood zijn,
zijn, wanneer
wanneer de
demenschen
menschen dedeonmogelijkheid
ollmogel!jkheid van
van
pas
of Dkennisse
»kennisse Gods''
Gods" helder
helder inzien.
Eerst dan
dan zullen
zullen zij
zij zich
zich
theologie of
theologie
inzien. Eerst
bepalen
tot het
hetbinnen
binnen hun
hun bereik
bereik liggende
liggende en
en op
opdat
datterrein
terrein sneller
sneller
bepalen tot
wij hopen,
hopen,dan
dauwanneer
wanneerzijzijeen
eendeel
deelhunner
hunnel'krachten
krachten
vooruitgaan, mogen wij
vooruitgaan,
dat
blijven
verspillen aan
onoplosbare kwesties.
Ik heb
heb goeden
goeden moed
moed dat
blijven verspillen
aan onoplosbare
kwesties. Ik
het
menschdom zich
zich in
in die
dierichting
richtingzal
zalbewegen,
bewegen, want
want ikikhoud
houd het
het
het menschdom
voor den
den natuurlijken
natuurlijken gang
van zaken,
zaken, die
diewel
welbelemmerd
belemmerdkan
kanworden,
worden,
voor
gang van
maar belet
In het
het Handelsblad
Handelsblad van
22 April
April '05
'05 stond
stond een
een
maar
belet niet.
niet. In
van 22
adres
van russische
russische boeren
boeren aan
a~n hunne
hunne regeering,
regeering, waar
waar ikikhet
hetvolgende
volgende
adres van
uit
overneem. Wij
]) ·Wijhebben
hebbeninindedecouranten
courantengelezen
gelezendat
dat
kloosters
uit overneem.
inindedekloosters
Laat de
de staat
staatdat
datgeld
geldnemen,
nemen,
zich
zeven milliarden
milliarden roebels
zich zeven
roebels bevinden.
bevinden. Laat
daarmee zijne
nieuwe vloot
vloot bouwen.
bouwen. Dit
Dit geld
geld
daarmee
zijne schulden
schulden betalen
betalenen
en een
een nieuwe
is
toch ook
ook eigendom
eigendom van
van het volk.
volk. Moge
Mogede
degeestelijkheid
geestelijkheid den
den staat
staat
is toch
geld
geven ;j gedurende
gedurende den
den oorlog
oorlog heeft
heeftzij
zijslechts
slechtsgebeden
gebeden en
ennaar
naar
geld geven
het
schijnt niet
niet eens
eenszooals
zooalshet
hetwel
wel
behoort".Gaan
Gaanzelfs
zelfsrussische
russische
het schijnt
behoort".
boeren zulke
zulke voltaireaansche
voltaireaansche beschouwingen
beschouwingen houden,
dan ziet
ziet het
het er
er
boeren
houden, dan
VOOI'
klerikalisme niet
best uit.
uit.
voor het
het klerikalisme
niet te
te best
Het antiklerikalisme
antiklerikalisme van
den heer
heer Bolland
Bolland is
is er
ereen
eenvan
vanden
denkouden
kouden
Het
van den
Er isis tegenwoordig
tegenwoordig teteveel
veelkritiek
kritiekinindedewereld,
wereld,kritiek
kritiek der
der
grond.
grond. Er
zuivere rede
van wat
wat niet
niet al,
al,om
ominindede
wijsbegeerte
Hegel's»abso»absozuivere
rede en
en van
wijsbegeerte
Hegel's
lute
weten", anders
anders uitgedrukt
uitgedrukt de
de theologie,
theologie, eerbiediger
eerbiediger teteblijven
blijven
lute weten",
het absolute
absolute koningschap
koningschap in
in de
de staatkunde.
staatkunde. Den
Den heer
heer
behandelen
behandelen dan
dan het
Bolland valt
valt zooveel
zoo veel kritiek
kritiek evenwel
evenwel nog
nog te
te zwaar,
zwaar, eene
eenemetafysika
metafysika inin
Bolland
den
zin van
van Kant,
Kant, als
als »Wissenschaft
van den
denGrenzen
Grenzender
dermenschlichen
menschlichen
» Wissenschaft von
den zin
Vernunft",
hem teteeng
engvoor
voorzijne
zijnemystieke
mystiekekapriolen
kapriolen ; en
en of
ofmen
men
is hem
Vernunft", is
nu de
de theologie
theologieals
alseene
eenebuitengewone
buitengewoneopenbaring
openbaring aanprijst,
aanprijst, dan
dan wel
wel
nu
met
Hegel
eene
buitengewone
logika
aan
haar
ten
grondslag
legt,
dat
met Hegel eene buitengewone logika aan haar ten grondslag legt, dat
komt
in de
de praktijl:
praktijk op
op hetzelfde
hetzelfde neder.
neder. 't Is
- afgescheiden
afgescheiden van
van
Is —
komt in
kwade
trouw, die
die ik
ik hier
hier uitsluit
uitsluit —
- eenvoudig
eenvoudigtetewijten
wijten
aanden
denwaan
waan
kwade trouw,
aan
op eene
eenehuitengewone
huitengewone manier
manier te
te weten
weten komen
komen wat
watvoor
voor
als
kon men
men op
als kon
onze
gewone middelen
middelen van
vanonderz
onderzoek,
oek,zinnelijkheid
zinnelijkheid en
enverstand,
verstand, niet
niet
onze gewone

lIEGEL.
HEGEL.

27

toegankelijk
Het op
opzulke
zulkebuitengewone
buitengewone wijs
wijs naar
naar men
men zegt
zegt ververtoegankelijk is.
is. Het
kregene kan
kan aan
aan persoonlijke
persoonlijke behoeften
behoeften voldoen
voldoen en daarom
daarom recht
recht hebhebkregene
meermoet
moetniemand
niemandeischen
eischen; ;
ben,
door anderen
anderen ontzien
ontzien teteworden,
worden,doch
dochmeer
ben, door
als
wetenschap isishet
hetwaardeloos
waardeloos en
enals
alsrichtsnoer
richtsnoer van
van staatkunde
staatkunde is
is
als wetenschap
het
dwingelandij. Wat wij
~ij willen
willen dat
datvoor
voor iedereen
iedereen zal
zal gelden,
gelden, moet
moet
het dwingelandij.
VOOI' iedereen.
iedereen. Tegen
Tegen de
devrienden
vriendenvan
vangelijkheid
gelijkheid
ook
verstaanbaar zijn
zijn voor
ook verstaanbaar
onder
menschen wordt
wordt zeer
zeerterecht
tel'echtaangevoerd
aangevoerd dat
dat er
er wel
welaltoos
altoos
onder de menschen
verschil
spierkracht, schranderheid
schranderheid en
en·zulke
zulkedingen
dingenbestaan
bestaanzal.
zal.Maar
Maar
verschil in spierkracht,
hoe zou
zou dit
dit ooit
ooiteen
eenreden
redenkunnen
kunnenwezen
wezenomom
natuurlijkeverschillen
verschillen
hoe
bij bij
natuurlijke
voegen of
of te
te dulden,
dulden, en
enons
onsonderling
onderling verkeer
verkeer tetelaten
laten
kunstmatige
kunstmatige te
te voegen
bemoeilijken
gezag van
vanpersonen,
personen,wien
wienwij
wijdederussische
russischeboeren
boeren
bemoeilijken door
door het
het gezag
eens weten
weten hoe
hoezij
zijmoeten
moetenbidden?
bidden?
hoorden
hoorden verwijten
verwijtendat
dat zij
zij niet
niet eens
hetoffer
offerder
derdenkwetten
denk wetten
op
het
altaar
van
den
eenen
anderen
Of ik
ik het
op het altaar van den eenen ofofanderen
op het
hetaltaar
altaarvan
vandeze
deze ofofgene
genegevoelsgevoelsgodsdienst
wel op
godsdienst breng,
breng, dan
dan wel
filosofie,
mij onverschillig.
onverschillig, Wij
'Vij hebben
hebbenniet,
niet,in in
een
strijdvan
vaneeuwen,
eeuwen,
filosofie, is
is mij
een
strijd
de
rede tegen
tegen dedebeweerde
beweerdeopenbaring
openbaringverdedigd,
verdedigd,om
omthans
thansklakkeloos
klakkeloos
de rede
de
vlag tetestrijken
strijkenvoor
voordedemystiek
mystiekvan
van een
een Hegel
Hegel of
ofwien
wien ook.
ook. In
In
de vlag
wij aan
aandededenkwetten
denkwettentetegehoorzamen,
gehoorzamen,
onze
gemeenschap behooren
behooren wij
onze gemeenschap
op
grond waarvan
waarvan wij
wij voor
vooriedereen
iedereengeldende
geldendebesluiten
besluitenkunnen
kunnentrekken,
trekken,
op grond
en
dienen mystiek,
mystiek, religie
religie en
enpoëzie
poëzietetezwijgen.
zwijgen,Dat
Dat
dunktmij,
mij,eisch
eisch
en dienen
is,is,
dunkt
Het
ligt
van
gezonde
wijsbegeerte
en
van
gezonde
staatkunde
meteep.
van gezonde wijsbegeerte en van gezonde staatkunde meteen. Het ligt
in
het begrip
begripvan
vandemokratie
demokratieopgesloten.
opgesloten.Wij
Wijbehoeven
behoevenhet
hetwoord
woord
in het
demokmtie niet
als een
een heerschen
heerschen van
van het
hetgepeupel
gepeupel teteverstaan,
verstaan, van
van
demokratie
niet als
het
Dlompenproletariaat", om
om een
eentamelijk
tamelijkaristokratischen
aristokratischen term
term der
der
het »lompenproletariaat",
bezigen, doch
doch rnogen
mogen het nemen
nemen in
in den
den zin
zin dat
dat
sociaaldemokraten
sociaaldemokratentete bezigen,
een
volk zelf
zelf zijne
zijne belangen
belangen behartigt,
behartigt, zich
zichdoor
doorhet
hetgepeupel
gepeupelevenmin
evenmin
een volk
als
door een
een wettelijk
wettelijk bevoorrechten
bevoorrechten stand
stand of
ofdoor
door een
eenalleenheerscher
alleenheerscher
als door
laat
ringeloOI'en. Daarom
Daarom laat
laat het
hetzich
zichniet
niet
leiden
doorpersoonlijke
persoonlijke
laat ringelooren.
leiden
door
opvattingen,
door
de
belangen
van
een
gl'Oep
of
een
kliek,
maardoor
door
opvattingen, door de belangen van
groep of een kliek, maar
het op
opalgemeen
algemeenverstaanbare
verstaanbarewijs,
wijs,derhalve
derhalve
algemeene
nuttigheid, die
die het
algemeene nuttigheid,
met
de algem.eene
algemeene denkwetten
denkwetten tot
totleiddraad,
leiddraad, als
alsredelijke
redelijke wezens
wezens in
in
met de
Zoo blijkt
blijkt de
de wijsbegeerte,
wijsbegeerte, —
redelijk overleg
bevordert, Zoo
redelijk
overleg bespreekt
bespreekt en
en bevordert.
nooitmede
medeinlieten,
inlieten, slechts
slechts
naai' de
de zotte
zotte meening
meening van
vanvelen,
velen,die
diezich
zicherernooit
naar
ijdele bespiegeling
bespiegeling -— ook
ook op
ophet
hetbijbijuitstek
uitstek
praktischterrein
terreinder
derstoatstaatijdele
praktisch
kunde recht
en plicht
plicht tot
totspreken
sprekentetehebben
hebbenenen
is hare
taak,den
denlouter
louter
kunde
recht en
is hare
taak,
persoonlijken, individueelen
religie en
en poëzie
poëzie duidelijk
persoonlijken,
individueelen aard
aard van
van mystiek, religie
toonen. Dat
Dat was
was de
de »mite
»Clûte de
de la
la Raison"
Raison" der
en
onverdroten aan
aan te toonen,
en onverdroten
fransche
revolutie.
fransche revolutie.
G.
H. Lewes
Lewes klaagt
klaagt in
in zijne
zijne History of
ofphilosophy
philosophy dat
hij bij
bij het
het
G. H.
dat hij
lezen
van Hegel
Hegel altijd
altijd een
een gevoel
gevoel had
hadals
alsademde
ademde hij
hij in
in eene
eene zeer
zeer
lezen van
verdunde lucht,
die daarenboven
daarenboven onzuiver
onzuiver was.
was.Toch
Tochschrijft
schrijftHegel
Hegelsoms
soms
verdunde
lucht, die
Waarhijhijdede
denkbeelden
vananderen
anderenmededeelt,
mededeelt,bijbijvoorvoorhelder genoeg.
genoeg. Waar
helder
denkbeelden
van
beeld
beeld in
in zijne
zijne Geschichte
der Philosophie,
Philosophie, kan
hij bladzijden
bladzijden achtereen
achtereen
Geschichte der
kan hij
volkomen verstaanbaar
verstaanbaar zijn.
zijn, Nauwelijks
Nauwelijks echter
echter neemt
neemthij
hijhet
hetwoord
woordvoor
voor
volkomen
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zichzelf,of
of het
zichzelf,
het loopt
loopt spaak,
spaak, en
en van
van de
de Phaenomenologie
Phaenomenologie des
des Geistes
Geistes
zegt Henne-am-Rhyn
zegt
Henne-am-Rhyn in zijne
zijne Kulturgeschichte
uitgaaf,
VI,
Kulturgeschichte (tweede
(tweede uitgaaf, VI, 497)
497)
dat het
het een
dat
een onleesbaar
onleesbaar boek
boek is; ik
ik zeg
zeghet
hethem
hemna.
na.Ongetwijfeld
Ongetwijfeld kan
kan
den lezer
lezer liggen,
liggen, die
die niet
niet gewend
gewend is,
is,abstrakt
abstrakttetedenken.
denken.
de
schuld bij
de schuld
bij den
metgeen
geenanderen
anderenwijsgeer
wijsgeerzooveel
zooveel moeite
moeite
Doch
nu dezelfde
dezelfde lezer
lezer met
Doch indien
indien nu
heeft
als met
metHegel,
Hegel,dan
danisisdat
dattoch
tochwel
welvreemd,
vreemd,waar
waal'nog
nogbijkomt
bijkomt
heeft als
de wijsheid
wijsheid van
van Hegel,
Hegel,nanaveel
veelhoofdbreken
hoofdbrekeneindelijk
eindelijkdoorschouwd,
doorschouwd,
dat
dat de
zeer weinig
zeer
weinig zaaks
zaaks blijkt
blijkt te zijn.
zijn.
hier het
hetverhaaltje
verhaaltje gedaan
gedaan dat
dat Hegel
Hegel op
op zijn
zijnsterfbed
sterfbed
Terloops
Terloops zij
zij hier
zou
gezucht
hebben:
Slechts
een
heeft
mij
begrepen,
en
die
heeft
zou gezucht hebben : Slechts een heeft mij begrepen, — en die heeft
Deberuchte
beruchteduisterheid
duisterheid van
van Hegel,
Hegel, zijn
zijn ververmij
verkeerd begrepen.
begrepen. De
mij verkeerd
klaren van
obscuriora, maakt
hem voor
voor jonge
jonge menschen
menschen
klaren
van obscura per obscuriora,
maakt hem
zweren bij
bij het
hetonbegrepen
onbegrepen
uitermate
uitermate.gevaarlijk.
gevaarlijk.Zij
Zijdoet
doet hen
hen zoo
zoo licht zweren
leerthun,
hun,zich
zichmet
metklanken
klanken tevreden
tevreden te
te
woord
van den
den meester,
meester, ofofleert
woord van
stellen
bij gebrek
gebrek aan
aanscherp
scherpomschreven
omschrevenbegrippen,
begrippen, en
enbrengt
brengt hen
hen
stellen bij
te zijn
zijn
daarbij
misschien in
den zaligen
zaligendunk,
dunk, een
eeninzicht
inzicht deelachtig
deelachtig te
daarbij misschien
in den
zij ver
veruitsteken
uitstekenboven
bovendededomkoppen,
domkoppen, wien
wien de
de
geworden,
waardoor zij
geworden, waardoor
Hegelarij een
een gruwel
Hegelarij
gruwel is.
is. »They
prefer
the
unintelligible
which
they
»They prefer the unintelligible which they
to the
the intelligible
intelligible which
which they
they can
canonly
onlyunderstand.
understand.ButBut
can
admire, to
can admire,
to
maturemind
mind
reality
is more
attractive
than
fiction,
to aamature
reality
is more
attractive
than
fiction,
andand
sim-simmOfewonderful
wonderfultitan
than
complication" (*).
plicity move
complication"
Lewes, dien
dien ikiknoemde,
noemde,veroordeelt
veroordeeltHegel
Hegelniet
nietminder
minderstreng
strengdan
dan
Lewes,
Schopenhauer deed,
had toch
tochhoegenaamd
hoegenaamdgeen
geenaanleiding
aanleidingom
om Hegel
Hegel
Schopenhauer
deed, en had
Hetis iswel
wel
wat
gemakkelijk,
Schopenhauer'sinnigen
innigen
benijden. Het
te benijden.
wat
ergerg
gemakkelijk,
Schopenhauer's
afkeer
van
Hegel
maal'
op
rekening
van
jaloerschheid
te
boeken,
alsol
afkeer van Hegel maar op rekening van jaloerschheid te boeken, alsot
oprechte
belangstelling
in
den'
geestelijken
weistalHl
zijner
medemenschen
oprechte belangstelling in den. geestelijken welstand
volstrekt onaannemelijk
onaannemelijk ware.
mijzelf aangaat,
aangaat, ik
ik ben
ben inin 't minst
volstrekt
ware. Wat
Wat mijzelf
op prof.
prof.Bolland
Bolland enenzijne
zijne
benoemingheeft
heeftmij
mijgroot
groot
niet afgunstig
afgunstig op
niet
benoeming
Weldeelde
deelde
genoegen gedaan,
gedaan, zooals
zooals ikikdestijds
destijds openlijk
openlijk heb
heb getoond.
getoond. Wel
genoegen
maar die
die was
was toen
toen alalaan
aan
ik zijne
zijne bewondering
bewondering voor
voor Hartmann
Hartmann niet,
niet, maar
ik
tanen, en
enikikleefde
leefde
blijde
verwachting
gezondverstand
verstand
het tanen,
in in
de de
blijde
verwachting
datdat
hethet
gezond
op den
den duur
duur de
de mystiek
mystiek teteboven
bovenzou
zoukomen.
komen. Tot
Totmijn
mijn spijt
spijt isis dit
dit
op
heer
Bollandgaan
gaan
nog niet
niet gebeurd
gebeurd en
en zeer
zeertegen
tegenmijn
mijnzin
zinben
benik ik
nog
denden
heer
Bolland
bestrijden. Ik
had het
hetliever
lieverdoor
dool'anderen
anderenzien
ziendoen
doen;
ennog
nogliever
liever
bestrijden.
Ik had
; en
zou
ik
naast
hem
of
onder
zijne
aanvoering
gestreden
hebben.
zou ik naast hem of onder zijne aanvoering gestreden hebben.
er leven
leven is,
is, isis er
el' hoop,
hoop, —
- en
enerel'isiszeer
zeerveel
veelleven.
leven.
Doch zoolang
zoolang er
Doch
In 4902
1902zond
zondprof.
prof.Bolland
Bolland een
eenboekje
boekjeininhet
hetlicht
lichttegen
tegenHartmann's
Hartmann's
In
geschrift Ueber
U~bel' die
die dialektische
dialektischeMethode;
Methode; de
de titel
titel luidt:
luidt: Alte
Alte Vernunft
Vemunft
geschrift
und netter
neuer Verstand,
Verstand, oder
oderder
der Unterschied
Unterschied im
im Princip
Princip zwischen
zwischenHegel
Regel
und
und E.
E.v.v.Hartmann.
1/artmann. Aan
Aan Hartmann
Hartmann deugt
niets
meer.
Zijne
oorund
deugt niets meer. Zijne oorspronkelijkheid wordt
wordt ontkend
ontkend en
en zijne
zijnediepzinnigheid
diepzinnigheid betwijfeld
betwijfeld (30).
(30).
spronkelijkheid
Dwedertveiss
weiss was
u'asHegel
Hegel eigentlich
eigentlich
Wij worden
worden onderricht
onderl'Îcht dat
datHartmann
Hartmann »weder
Wij
sagt, noch
noch seine
seine eigenen
eigenen Principienfragen
Principienfragengehbrig
gehörigdurchdacht
durchdachthat''
hat"(38);
(38);
sagt,

n

C')

Mal( Miiller,
Müller, Lectures
Lectures on
on the
tnescience
scienceofoflanguage,
language, 1861,
1861, p.
p. 343.
343.
Max
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dit
gebrek was
was den
denheer
heerBolland
Bollanddus
dusvroeger
vroegergeheel
geheelontgaan.
ontgaan. Iets
Iets
dit gebrek
de betichting
betichting van
van »dialektiseher
»dialektischer Sophistik",
Sophistik", door
Hartverder wordt
wordt de
do. or Hartverder
mann
Hege! geuit,
geuit, door
doorprof.
prof.Bolland
Bolland van
van eene
eenebetere
beteretoekomst
toekomst
mann tegen
tegen Hegel
Veber die
tegen Hartmann
Hartmann verwacht
Het werkje
werkje Uehe)'
die dialektische
dialektische
tegen
verwacht(44).
(44). Het
een »Jugendschrift"
Hartmann (58). 't Is
Is van
van 18()8
Methude heet
1868
van Hartmann
»Jugendschrift" van
Methode
heet een
Philosophie
des
en
Hartmann werd
werd in
in '42
'42geboren
geboren;
zijnhoofdwerk,
hoofdwerk, de
de
des
en Hartmann
; zijn
van '69 en
deed hem
hem door
door den
den heer
heer Bolland
Bolland als
als
Unbewussten,
en deed
Unbewussten, is
is van
.. .Eindelijk
nog spraak
~praak van
van »die
l>titanische
Dtitanische jongeling"
jongeling" opvijzelen
opvijzelen.
Eindelijkisis nog
Verworrenheit
derhegellosen
hegellosenBegriffslehre
Begriffslehreunseres
unseres
Philosophen" (70).
Verworrenheit der
Philosophen"
bijdedeschampere
schampereverwijten,
verwijten,Hartmann
Hartmann hier
hier toegevoegd,
toegevoegd, zich
zich den
den
Wie bij
heerBolland
Bolland zoo
zoo
uitbundigen lof
vroeger door
door den
den heer
uitbundigen
lof herinnert,
herinnert, hem
hem vroeger
kwistig
geschonken, en
en waarvan
waarvan ik
ik in
in mijn
mijn vorig
kwistig geschonken,
vorigstuk
stukop
opbladzij
bladzij243-244
243-244
eenige
staaltjes gaf,
gaf, zal
zal wellicht
wellichtmogelijk
mogelijk achten,
achten,ook
ookHegel
Hegelmettertijd
mettertijd
eenige staaltjes
hetvoetstuk
voetstuktete
zien
verwijderen,waarop
waarop
door den
den heer
heer Bolland
Bolland van
vanhet
door
zien
verwijderen,
terechtstellingbeleven
beleven;
maar de
de
hij hem
hem plaatste.
plaatste.Gaarne
Gaarnezou
zouikikdede
hij
terechtstelling
; maar
vervlogen .iaren
keeren niet
niet terug
terugenen
roekeloosgestichte
gestichtekwaad
kwaad
vervlogen
jaren keeren
hethet
roekeloos
beter ten
ten halve
halve gekeerd,
gekeerd, dan
dan ten
ten heele
heele
blijft
nawerken. Toch
blijft nawerken.
Toch beter
(*).
gedwaald
gedwaald (*).
Dr. H.
H. J.J.BETZ.
BETZ.
Dr.

NASCHRIFT.
Blijkens zijn
zijn jongste
jongste mij
mij bekende
bekendegeschrift,
geschrift, In den
den strijd
strijdorn
omdede
Blijkens
waarheid, heeft
prof. Bolland
Bolland de
de kern
kern der
derkwestie
kwestie nog
nog steeds
steeds niet
niet
heeft prof.
waarheid,
het worden
worden en
en ververontdekt.
Hij herinnert
herinnert ons
onstelkens
telkensopnieuw
opnieuw aan
aan het
ontdekt. Hij
worden der
der eindige
eindige dingen,
dingen,aan
aanhunne
hunneverandering,
verandering,enenmeent
meentzoodoende
zoodoende
worden
bewijzen dat
dat Dde
l>de ware
ware logica
logica eene
eene tegel1strijdigheids!ogica
(4:3).
te bewijzen
tegenstrijdigheidslogica is" (4:3).
Maar
het
feit
der
verandering,
als
feit,
ligt
buiten
het
geding;
slechts
Maar het feit der verandering, als feit, ligt buiten het geding; slechts
over
de begrijpelijkheid
begrijpelijkheid van
van verandering
verandering wordt
wordt gestreden.
gestreden.Verandering
Verandering
over de
is overgang
overgang van
van iets in
in iets
ietsanders,
anders, bijvoorbeeld
bijvoorbeeld van
van ijs
ijs in
in water,
water, een
een
is
in een
een geel
geelblad,
blad, een
eenlevend
levendmensch
mensch in
in een
eenlijk,
lijk, kortom
kortom
groen blad
blad in
groen
in niet-A;
niet-A;wij
wijzouden
zoudendaarom
daarom moeten
moetendenken
denkendat
daterereen
eenoogenoogenvan A in
van
blik kwam,
kwam, waarin
waarin AAen
enniet-A
niet-Asamenvielen,
samenvielen, want
wantbleven
bleven zij
zijsteeds
steeds
blik
hetsamenvallen
samenvallen
gescheiden,
gebeurde de
de verandering
verandering nooit.
nooit. Nu isis het
gescheiden, dan
dan gebeurde
van
A en
enniet-A,
niet-A,dedeeenheid
eenheidvan
van
kontradiktorischetegenstellingen,
tegenstellingen, voor
voor
van A
kontradiktorische
onze
logika onmogelijk
onmogelijk en
en verandering
verandering voor
voor ons
onsdus
dusonbegrijpelijk.
onbegrijpelijk.
onze logika
ophet
hetstandpunt
standpuntder
derervaringswijsbegeerte
ervaringswijsbegeerte wordt
wordt bebeZiedaar
Ziedaar wat op
weerd.
Dochprof.
prof.Bolland,
Bolland,opopzijn
zijntheologisch
theologischstandpunt,
standpunt,schrijft
schrijftdie
die
weerd. Doch
bewering
onwil en
en partijdigheid
partijdigheid tegen
tegen Hegel
Hegel toe.
toe. Gaan
Gaan wij
wijop
op
bewering aan
aan onwil
theologische
avonturen uit
en nemen
nemen wij
wijbijvoorbeeld
bijvoorbeeld een
eenwereldschepwereldscheptheologische avonturen
uit en
dan heeft
heeft de
deverandering
verandering haren
haren grond
grond inindien
dien Logos
penden Logos aan,
aan, dan
en
zal daarom
daarom logisch
ons tot
tot de
de Hegelarij
Hegelarij en
en de
de
en zal
logisch moeten
moeten heeten,
heeten, wat
wat ons
zou het,
het,
l>tegenstrijdigheidslogica"
van
Echter zou
Dtegenstrijdigheidslogica''
vanprof.
prof. Bolland
Bolland brengt.
brengt. Echter
(*)
Uok A.
A. Drews,
Drews, in
in Het Wereldraadsel
vgg.) zoo
zoo opgekamd,
opgekamd, lieeft
l1eeft thans
thans geheel
(*) Ook
Wereldraadsel (576
(576 vgg.)
uitgediend. (Zie
(Zie De XXste
XX," Eeuw van September
September1.1.).
l.I.).
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ook wel
wel kunnen
kunnen wezen
wezen dat
dat tegenover
tegenover een
een eeuwig
eeuwig
theologisch gesproken,
gesproken, ook
en onveranderlijk
onveranderlijk goddelijk
goddelijk beginsel
beginsel eene
eene satanische
satanische macht
macht stond,
stond, van
van
welke
de velinderingen
veranderingen uitgingen.
uitgingen. Deze
Deze leer
leerzou
zouikikboven
bovendede
Hegelarij
welke de
Hegelarij
verkiezen,
wijl zij
zij ten
ten minste
minsteonze
onzedenkwetten
denkwettenongemoeid
ongemoeidlaat,
laat,daar
daarzij
zij
verkiezen, wijl
ons niet
niet dwingt,
dwingt, verandering
verandering logisch
heeten. Het
Hetveiligst
veiligstnochtans
nochtans
ons
logisch te
te heeten.
handelen
wij wanneer
wanneer wij
wijvan
vanalle
alletheologische
theologischebespiegelingen
bespiegelingen afzien,
afzien,
handelen wij
tothet
hetfeit
feitder
derverandering
veranderingenendedeondenkbaarheid
ondenkbaarheid der
der
ons
bepalende tot
ons bepalende
eenheid
van kontradiktorische
kontradiktorische tegenstellingen,
tegenstellingen, een
eeneven
evenonloochenbaar
onloochenbaar
eenheid van
feit
op het
het gebied
gebied van
van het
hetdenken
denken als
als de
deverandering
verandering er
er een
een isisop
op het
het
feit op
gebied van
zijn. Dat
Dat wij
wij de
de identiteit
identiteit van
van zijn
zijn en
endenken
denken dan
dan niet
niet
gebied
van het
het zijn.
kunnen volhouden,
amica
kunnen
volhouden,vind
vindikikjammer
jammervoor
voorHegel,
Hegel,maar...
maar . magis arnica
feit der
derverandering
verandering meent
meent te
tebewijzen
bewijzen dat
dat »de
:tde
veritas. Wie
Wie door
door het feit
veritas.
ware logica
logica eene
eene tegenstrijdigheidslogica
heeft de
deidentiteit
identiteit van
van
tegenstrijdigheidslogica is",
is'', heeft
ware
denken
zijn reeds
reedsbinnengesmokkeld
binnengesmokkeld en
eneene
eene petitio
petitio principii
principii begaan.
denken en zijn
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1.
Dit
onderwerp leidt
leidt mij
mij tot
totdedebespreking
besprekingvan
vaneen
eender
dermoeilijkste
moeilijkste
Dit onderwerp
vraagstukken
vraagstukken op belastinggebied.
belastinggebied.
Moet het
?
het recht
rechtvan
vansuccessie
successieprogressief
progressiefworden
wordengemaakt
gemaakten,en,zoo
zooja,
ja,hoe
hoe?
Moet
Eene kleine
Eene
kleine opmerking.
opmerking.
Er
zijn er,
er, die
diemeenen,
meenen,datdat
recht
van
successiereeds
reedswordt
wordt
Er zijn
onsons
recht
van
successie
naar eene
eene progressieve
progressieve schaal.
schaal. Een
Eenpaar
paarjaar
jaargeleden
geledentoch
toch
geheven
geheven naar
las
ik inineene
eenecirculaire,
circulaire,die
dieeene
eene
zich
vormende
nieuwe
politiekepartij
partij
las ik
zich
vormende
nieuwe
politieke
rondstuurde,
rondstuurde, den eisch
eisch::
Het
recht van
van successie
successie moet
moetprogressiever
progressieverworden
worden gemaakt.
gemaakt.
Het recht
zou ik
ik geneigd
geneigdzijn
zijnaan
aaneene
eene
onwillekeurigminder
minderjuiste
juisteredactie
redactie
Nu zou
Nu
onwillekeurig
denken, zooals
zooals dat
datieder,
ieder,die
dieschrijft,
schrijft, wel
welkan
kangebeuren,
gebeuren, indien
indien ik
ik
te denken,
niet
hetproproniet in
in mijne
mijne omgeving
omgeving herhaaldelijk
herhaaldelijk had
had hooren
hooren spreken
spreken van
van het
gressiever maken
recht van
van successie.
successie.
gressiever
maken van
van het recht
op minder
minder juisten
juisten gedachtengang.
gedachtengang. Het
Het
Toch berust
berust die
die wensch
wensch op
Toch
recht van
van successie
successie wordt
wordtwel
welgeheven
gehevennaar
naar
verschillendetarieven
tarieven;
recht
verschillende
;
zoo b.v.
b.v. bedraagt
bedraagt het
het inindedenederdhlende
nederdalende rechte
rechtelijn
lijn1°/0,
1 % van
broeders
, van
zoo
broeders
van ooms
ooms en
en tantes
tantes 6%,
6%,van
vanvreemden
vreemden 10%,
10%,welke
welke
en zusters
zusters 46/0,
4 6/ 0 , van
en
percentages nog
nog alalaanmerkelijk
aanmerkelijkverschillen
verschillen;
maardaarbij
daarbijblijft
blijfthet
hetdan
dan
percentages
; maar
ook. Als
Als men
men van
vanzijn
zijnvader
vadererft,
erft,betaalt
betaaltmen
men1%,
1 %,onverschillig
onverschillig of
of
ook.
110000
erft ofofeen
eenmillioen.
millioen.
men f
10000 erft
De tarieven
tal'ieven zijn
zijn dus
dus proportioneel
proportioneel en niet
niet progressief
progressief;; men
men kan
kan dus
dus
De
hetrecht
rechtvan
vansuccessie.
successie.
spreken van
van het
het»progressiever"
»progressiever"maken
makenvan
vanhet
niet spreken
progressieve recht
recht van
van successie
successie en
enover
overdedeherziening
herzieningvan
van
Over het progressieve
Over
successierecht is al
al heel
heelwat
watgeschreven.
geschreven.
het successierecht
Ik zal
zal mij
mij inin alaldie
diequaesties
quaestiesniet
nietverdiepen,
verdiepen,niet
nietvragen
vragenb.v.,
b.v., ofofhet
het
Ik
successierecht moet
moet worden
worden een
eenstaatserfrecht,
staatserfrecht, doch
doch alleen
alleen als
alsmijne
mijne
successierecht
persoonlijke overtuiging
overtuiging stellen,
stellen, dat
dat de
debillijkheid
billijkheid medebrengt
medebrengt ook
ook het
het
persoonlijke
recht van
van successie
successie teteheffen
heffennaar.
naar.een
eengeleidelijk
geleidelijkprogressief
progressieftarief.
tarief.
recht
ideale toestand
toestand zou
zou natuurlijk
natuurlijk zijn,
zijn, dat
dat ieder
iederevenveel,
evenveel, ikikbedoel
bedoel
De ideale
gelijk evenredig
evenredig deel,
deel, betaalde
betaalde aan
aandedestaatshuishouding,
staatshuishouding, en
endaardaareen gelijk
ieder volstrekt
volstrekt gelijke
gelijke rechten
rechten had.
had. Het
Hetlaatste
laatste is,
is,
tegenover. dat
tegenover,
dat ieder
althans in
wetstheorie, reeds
reeds het
het geval,
geval, maar
maar wij
wijhebben
hebbenerernooit
nooittoe
toe
althans
in wetstheorie,
er ook
ook wel
wel nooit
nooit toe
toekomen,
komen, van
vanieder
iedereen
een
kunnen géraken,
zullen er
kunnen
geraken, en
en zullen
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even
groot percentage
percentage inindedestaatsinkomsten
staatsinkomsten teteontvangen,
ontvangen, want
want er
er
even groot
zijn
zelfs menschen,
menschen, die
die absoluut
absoluut niets
niets kunnen
kunnen betalen.
betalen. Uit
Uit dit
dit
zijn zelfs
van hem,
hem, die
die betalen
betalenkan,
kan,
onwedel'legbaar feit
volgt onmiddellijk,
onmiddellijk, dat
onwederlegbaar
feit volgt
dat van
meer geëischt
geëischt wordt
wordt dan
dan van
vanhem,
hem,die
dieniet
nietbetalen
betalenkan.
kan.Onder
Onder de
de
meer
ernoodwendig,
noodwendig, die
dieslechts
slechts
minimum-percentage
betalend en zijn
zijn er
betalenden
eeneen
minimum-percentage
kunnen offeren,
offeren, en
en anderen,
anderen, die
die gemakkelijk
gemakkelijk een
een veel
veelhooger
hoogerpercenpercenkunnen
tage
kunnen voldoen.
voldoen. Aangezien
Aangezien er
geen grond
grond is,
is, om
omvan
vandengene,
dengene,
tage kunnen
er geen
tot dengene,
dengene, die
diehet
hetmaximum,
maximum, stel
stel
die
niets betaalt
betaalt ofofnul
nul percent,
percent, tot
die niets
xojo, betaalt,
betaalt, te
te stijgen
stijgen van
van 0 0percent
percenttot
tothet
hetmaximum
maximumzonder
zonder
b.v. x°/0,
eenigen
overgang, volgt
volgt daaruit,
daaruit, dat
dat men
men zoo
zoogeleidelijk
geleidelijkmogelijk
mogelijkmoet
moet
eenigen overgang,
trachten te
komen van
tot x,x,want
wantomdat
omdatererzijn,
zijn,die
dieniets
nietsbetalen
betalen
trachten
te komen
van 0 tot
natuur
kunnen, kan
men toch
toch niet
niet van
van ieder
ieder ander
ander x vragen.
vragen. Uit
Uit de
denatuur
kunnen,
kan men
der dingen
dingen volgt
volgt dus
dus onverbiddelijk
onverbiddelijk de progressieve
progressieve belasting.
belasting. Zij
Zij is
is er
er
der
geweest
van het
hetoogenblik,
oogenbIik, dat
dat men
men de
deeerste
eerstebelasting
belasting hief
hiefiningoed
goed
geweest van
in geld,
geld, tot
tot op
op heden.
heden. Het
Hetheeft
heeftechter
echterzeer
zeerlang
langgeduurd,
geduurd, eer
eer de
de
of
of in
wilde erkennen.
erkennen. De
Deoverheid
overheid heeft
heeft het
hetsteeds
steedswillen
willen
overheid
overheid het
het feit
feit wilde
doen
voorkomen, alsof
alsof de
de belastingheffing
belastingheffing was
wasproportioneel
proportioneel en
en niet
niet
doen voorkomen,
of althans,
althans, alsof
alsofzijzijstreefde
streefdenaar
naarproportioneele
proportioneeleen
enniet
nietnaar
naar
progressief,
progressief, of
progressieve
thans nog
nog zijn
zijn er,
er, die
diezich
zichmoeite
moeitegeven,
geven,
progressieve heffing,
heffing, en
en zelfs
zelfs thans
te betoogen,
betoogen, dat
datdedeproportioneele
proportioneele heffing
hefüng wel
welbillijk
billijk isis en
ende
de
om te
om
nooit bewezen
bewezen gezien,
gezien, dat
dat men
men in
in
progressieve
progressieveniet;
niet ;maar
maarikik heb
heb nog
nog nooit
ter wereld
wereld erin
erin geslaagd
geslaagd isiste te
voorzieninindedestaatsbestaatsbeeenig
land ter
eenig land
voorzien
hoeften door
door proportioneele
proportioneele heffing.
heffing,
hoeften
zeggeIl::het
hetstelsel
stelselmag
mag
Dikwijls
de quaestie,
quaestie, door
door tetezeggen
Dikwijls verschuift
verschuift men
men de
totprogressieve
progressieve belasting,
belasting, het
hetstelsel
stelselmag
magwel
welprogressief
progressief
wel
leiden tot
wel leiden
zijn maar
maar niet
niet de
de belasting.
belasting.
zijn
Waarom niet
niet?? Omdat,
Omdat, indien
indien men
meneene
eenebepaalde
bepaaldebelasting
belasting progressief
progressief
Waarom
maakt, de
de progressie
progressie door
door ieder
ieder kan
kanworden
worden waargenomen
waargenomen en
en gecongeconmaakt,
troleerd,
terwijl,
indien
uit
het
belastingstelsel
progressie
volgt,
men
troleerd, terwijl, indien uit het belastingstelsel progressie volgt, men
beterkan
kanverstoppen
verstoppen?? Moet
Moetde.
dèbelasting
belastingprogressief
progressief zijn
zijn of
ofproprodie
die beter
meer wezen,
wezen,enendat
dateenmaal
eenmaal
portioneel?
strijdvraag meer
portioneel ?kan
kan derhalve
derhalve geene strijdvraag
zoo
zijnde, zou
zou ik
ik wel
weleens
eensgaarne
gaarneopop
afdoendewijze
wijze
hoorenbetoogen,
betoogen,
zoo zijnde,
afdoende
hooren
zou moeten
moeten wezen
wezen
.waarom
b.v. de
de inkomstenbelasting
inkomstenbelasting wel
wel progressief
progressief zou
.waarom b.v.
en
het recht
recht van
van successie
successie niet.
niet.
en het
Voor
mij persoonlijk
persoonlijk isis dus
dus eigenlijk
eigenlijk de vraag
vraag:: moet
moet het
hetsuccessiesuccessie·
Voor mij
recht
progressief
worden?
geene
vraag
meer;
naar
mijne
overtuiging
recht progressief worden ? geene vraag meer ; naar mijne overtuiging
is dat
dat beslist
beslistnoodzakelijk,
noodzakelijk, zelfs
zelfs noodzakelijk,
noodzakelijk, indien
indien men
men aantoont,
aantoont, dat
dat
in
deNederlandsche
Nederlandsche uitgaven
uitgaven kan
kan worden
worden voorzien,
voorzien, al
al blijft
blijft het
het recht
recht
in de
van successie
successie proportioneel.
proportioneel. Mocht
Mocht dat
dat het
het geval
gevalzijn,
zijn,dan
dankan
kanzulks
zulks
van
tot den
deneisch,
eisch,dat
datdede
belastingschaalvan
vanandere
andereheffingen
heffingen
slechts
leiden tot
slechts leiden
belastingschaal
worde
den zin
zin van
van gem
gematigd
andere belastingen,
belastingen, die
die
. atigd ofofandere
worde herzien
herzien inin den
schadelijkel'
zijn
dan
het
recht
van
successie,
worden
verminderd
schadelijker zijn dan het recht van successie, worden verminderd ofof
afgeschaft.
Ik denk
denk hier
al dadelijk
dadelijk aan
aan dedeaccijnzen,
accijnzen, dedeschadelijkste
schadelijkste van
van
Ik
hier al
in zijn tijd alles
alle,
nog steeds
steeds naar
naaI' Gogel's
Gogel'sideaal,
ideaal, waarvoor
waarvoor in
die nog
alle, die
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te zeggen
zeggen was,
was, maar
maar thans
thansaanmerkelijk
aanmerkelijk minder,
minder,worden
worden geheven
geheven aan
bron. In tegenstelling
de bron.
tegenstelling met
mettoen
toenware
warehet
het
thans
misschienwenschelijk,
wenschelijk,
thans
misschien
alleen
accijnzen te
behouden of
voeren, die
die inin den
denvorm
vormvan
van
alleen die
die accijnzen
te behouden
of in
in te voeren,
debietbelastingen kunnen
debietbelastingen
kunnen worden
worden geheven.
geheven. Dat
Datzou
zoumisschien
misschien kunnen
kunnen
dOOI' middel
middel van
vanhet
hetBanderole-systeem,
Banderole-systeem, voor
VOOI' zoover
zoovel' de
de tete
gebeuren
gebeuren door
veraccijnzen
daartoe leenen.
leenen. Langs
Langs dezen
dezen weg
wegzouden
zouden
veraccijnzen stoffen
stoffen zich
zich daartoe
wellicht sommige
sommige plaatselijke
plaatselijke verbruiksbelastingen
verbruiksbelastingen kunnen
kunnen worden
worden ingeingewellicht
gemeenten beschikbaar
beschikbaar
voerd
en zou
zou aldus
aldus een
een nieuw
nieuw belastingveld
belastingveld voor
voor de gemeenten
voerd en
Het zou
zou mij
mijniet
nietverwonderen,
vel'\vonderen, indien
indien dit
dit
kunnen
worden gesteld.
gesteld. Het
kunnen worden
waard was.
was.
onderwerp
studie alleszins
alleszins waard
onderwerp gezette
gezette studie
gevolge, dat op
op de
de belasting,
belasting,
De vigeerende
vigeerende accijnsheffing
De
accijnsheffingheeft
heeft ten
ten gevolge,
wordtvoorgeschoten,
voorgeschoten,telkens
telkenswanneer
wanneerdedebelastingschuld
belastingschuld
die
aan de
debron
bronwordt
die aan
wordt
overgedragen, iets
iets wordt
wordtopgelegd
opgelegd voor
voorrenteverlies.
renteverlies.
wordt overgedragen,
het
zoo
te
noemen, stijgt
stijgtsteeds
steeds
Dit
belastingdisconto,
vergun
mij
Dit belastingdisconto, vergun mij het zoo te noemen,
der belastingschuld.
belastingschuld. Het
Het. isis eene
eenebepaalde
bepaalde
hooger
bij iedere
iedere overdracht
overdracht der
hooger bij
woekerrente geworden,
waar eindelijk
eindelijk isisaangekomen
aangekomen in
in de
de
woekerrente
geworden,als
als de
de waar
Het wordt
wordt een
een
onaanzienlijkste
onaanzienlijkstewinkeltjes,
winkeltjes,waar
waar de
de armsten
armsten koopen.
koopen. Het
echt
bloedgeld, geheven
geheven gedeeltelijk
gedeeltelijkiningeld
gelddoor
doorprijsverhooging,
prijsvedlOoging, gegeecht bloedgeld,
waren,veelal
veelaldoor
dool'beide.
beide.
deeltelijk
door den
den verkoop
verkoop van
vaninferieure
inferiemewaren,
deeltelijk door
is eene
eene even
even algemeene
algemeene als
alsgroote
grootedwaling,
dwaling,dat
datdededuurste
duursteprijzen
prijzen
Het is
achter
de grootste
grootste spiegelruiten
spiegelruiten liggen.
liggen. Het
Hettegendeel
tegendeel isiswaar,
waar, maar
maar
achter de
de
minder
gegoeden
kunnen
betrekkelijk
groote
sommen
niet
in
eens
de minder gegoeden kunnen betrekkelijk groote sommen niet in eens
zij dat
datwel,
wel,dan
danzouden
zoudenzijzijspoedig
spoedigbemerken,
bemerken,welke
welke
betalen. Konden
Konden zij
betalen.
zij opophunne
hunneuitgaven
uitgavenmaakten
maaktendoor
dool' het
hetverkrijgen
verkrijgen
groote besparing
besp'aring zij
groote
van onvervalschte,
onvervalschte, voedzame
voedzame waar
waal' of
ofdoor
door meerdere
meerdereduurzaamheid
duurzaamheid en
en
van
hetgeen zij
zij kochten.
kochten.
minder slijtage
slijtage van
van hetgeen
minder
De
ongunstige toestand,
toestand, waarin
waarin de
deminder
mindergegoede
gegoedezich
zichbevindt,
bevindt,
De ongunstige
omdat
hij slechts
slechtskan
kankoopen
koopen uit
uitdedezooveelste
zooveelste hand,
hand, wordt
wordt aanmeraanmeromdat hij
kelijk verscherpt
verscherpt door
dool' het
hetbelastingdisconto,
belastingdisconto, dat
dat de
deprijzen
pI'ijzen van
\"an het
het
kelijk
accijnsgoed
en de
dequaliteit,
qualiteit,dedevoedingswaarde
voedingswaarde en
en de
de duurduuraccijnsgoed verhoogt
verhoogt en
zaamheid
waar vermindert.
vermindert.
zaamheid van
van de waar
Men wachte zich
zich echter
echterwel
welhieruit
hieruit
pleidooi
lezenvoor
voorafschafafschafMen
eeneen
pleidooi
te te
lezen
mendenke
denke
fing
van alle
alleaccijnzen.
accijnzen. Met
Met afschaffen
afschaffen of
of verminderen
verminderen -fing van
-- men
mutatierechten en
en vergete
vergcte ook
ookde
deperaeperaeaan
de zeepbelasting,
zeepbelasting, de
de mutatierechten
aan de
quatie
niet —
- .(*)
.~ +) moet
moetmen
mensteeds
steedsovervoorzichtig
overvoorzichtig zijn
zijn en
en het
hetmoet
moet
quatie niet
(0)
Ten einde de
de totstandkoming
totstandkoming van
vandedegesplitste
gesplitsteinkomstenbelasting
inkomstenbelastingteteverzekeren,
verzekerEn,
(*) Ten
getroos~te men zich
zich o.a.
o.a. de
devolgende
"olgendeopofferingen
opofl'eringen::
getroosile
de
afschaffing van
van den
den zeepaccijns
zeepaccijns.
ff 2.000.000
de afschaffing
der mutatierechten
mutatierecllten .
II 4.336.000
de
yel'laging der
de verlaging
de
van de
de grondbelasting
grondbelasting
» 960.000
de verlaging van

Totaal ff 7.2U6.000
7.296.000
Indien
een onderzoek
onderzoek instelde,
instelde, dan
dan zou
zou men
mende
deminder
minderaangename
aangenameontdekking
ontdrkking
lndien men
men een
kunnen
doen, dat
dat deze
deze vrijgevigheden
vrijgel"igheden slechts
slechts ten
tenbate
batevan
mn
enkele
categorieënzijn
zijn
kunnen doen,
enkele
categorieën
dat niet
nieteens
eensaltijd
altijdzij,
zij,diediemen
men
wenschte
begunstigen,ervan
ervangeprofiteerd
geprofiteerd
gekomen
gekomen en dat
wenschte
te te
begunstigen,
heuben.
hebben.
naarmillioenen
millioenen
lIad
deze verkwisting
verkwisting Met
niet plaats
plaatsgehad,
gehad, clan
dan behoefde
behoefde men
men nu
nu niet
nietnaar
Ilad deze
zoeken.
te zoeken.
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nimmer geschieden,
voordat grondig
ondel·zocht, of de
de bezwaren
bezwaren en
en
geschieden, voordat
grondig isis onderzocht,
de
nadeelen, die
die men
men meent
meenttetebespeuren,
bespeuren,ook
ookopop
andere
wijzekunnen
kunnen
de nadeelen,
andere
wijze
worden weggenotnen.
worden
weggenomen.
Voorts legge
legge tevens
Voorts
tevens de
Je overweging
overweging gewicht
gewicht in
in de
de schaal,
schaal, dat
datiedere
iedel·e
accijnsheffing inin den
den regel
regel plichten
plichten oplegt
oplegtaan
aanhem,
hem,die
dieden
denaccijns
accijns
accijnsheffing
op
het publiek
publiek moet
moetverhalen,
verhalen,waaruit
waaruitvolgt,
volgt,dat
dat
gedwongendienst,
dienst,
op het
de de
g-edwongen
dien de
Staatzijn
zijnaccijnsschieter
accijnsschieteroplegt,
oplegt,moet
moetworden
wordengoedgemaakt
goedgemaakt
dien
de Staat
door
voordeelen, die
de Staat
Staathem
hemmoet
moettoekennen.
toekennen.Eene
Eeneaccijnsheffing
accijnsheffing
door voordeelen,
die de
kost daarom
staat. Hoeveel
Hoeveel
kost
daarom altijd
altijd veel
veel meer,
meer, dan
dan op
opde
debegrooting
begrooting staat.
zij
kost, weet
weetde
deStaat
Staatgewoonlijk
gewoonlijk zelf
zelfDiet,
niet, getuige
getuigededezoutbelasting,
zoutbelasting,
zij kost,
de
suikerbelasting, de
jeneveraccijns, enz.
Iedere korting,
korting, die
die
de suikerbelasting,
de jeneveraccijns,
enz. enz.
enz. Iedere
het
wordt
toegekend
voor
fabrieksverlies
of
vervoerverlies,
hoe
men
wordt toegekend voor fabrieksverlies of vervoerverlies, hoe men het
ook
noemen wil,
wil, geeft
geeftaltijd
altijdaanleiding
aanleiding tot
toteene
eenebedekte
bedektepremie,
premie,die
die
ook noemen
in den
den regel
regelhet
hetkleinst
kleinst
is voor
producent,die
dieonder
onderdedeongunongunin
is voor
denden
producent,
werkt enendaardoor
daardoor de
debest
bestingerichte
ingerichtefabrieken
fabrieken
stige
omstandigheden werkt
stige omstandigheden
in staat
staat stelt
stelt groote
groote winsten
winsten tetebehalen.
behalen.
in
Iedere plicht,
plicht, dien
dien de
de overheid
overheideen
eenproducent
producentoplegt,
oplegt,eischt
eischtaltijd
altijdzijne
zUne
protectie
door den
den Staat,
Staat,onverschillig
onverschillig of
ofmen
men hem
hemdwingt
dwingtbelastingbelastingprotectie door
schieten en
en op
opzijne
zijneconsumenten
consumenten teteverhalen
verhalenofofdat
dat
penningen voor
penningen
voor te
te schieten
men
hem dwingt
(Iwingtassurantiepremiën
assumntiepremiën voor
voor zijn
zijnwerk
werkvolk
volk tetebetalen
betalenen
en de
de
men hem
rekeningen van
van de
de afnemers
afnemers te
teverhoogen
verhoogen met
metdie
dieassurantiepremiën,
assurantiepremiën, met
met
rekeningen
renteverlies,
onkosten en vergoeding
vergoeding voor
VOOI· onaangenaamheden
onaangenaamheden en
enfiscale
fiscale
renteverlies, onkosten
Iedere
verplichtingtottot
werklieden verzekering
inmenging in
in de
de zaken.
zaken. Iedere
inmenging
verplichting
werkliedenverzekering
leidt tot
tot den
den eisch
eisch:: protectie,
protectie, want
wantdedeStaat
Staatmoet
moet
den
patroonininstaat
staat
leidt
den
patroon
stellen
de prijzen
prijzen zoodanig
zoodanig te
teverhoogen,
verhoogen, dat
dathijhUhet
hetvoorgeschoten
voorgeschoten geld
geld
stellen de
op
de cliënten
cliënten kan
kanverhalen.
verhalen.Deze
Dezewaarheid
waarheidnoodzaakte
noodzaakteook
ookMr.
Mr.Pierson
Pierson
op de
hand te
tenemen.
nemen.
indertijd
zoogenaamde fiscale
fiscale tariefsherziening
tariefsherziening ter hand
indertijd zijne
zijne zoogenaamde
Afgescheiden van
de vraag,
vraag, of
of protectie
protectie goed
goed of slecht
slecht is,
is, meen
meen ikik
Afgescheiden
van de
dat iedere
iederezoogenaamde
zoogenaamdevrijhandelaar,
vrijhandelaar, die
diededearbeidersverzekering
arbeidersverzekering
toch, dat
toch,
wil brengen
brengen ten
ten laste
lastevan
vanden
den
fabrikant,ininstrijd
strijdhandelt
handeltmet
metzijn
zijn
wil
fabrikant,
eigen
vrijhandelsbeginsel, dat
Het valt
valtechter
echter
eigen vrijhandelsbeginsel,
dathij
hijzegt
zegtvoor
voortete staan.
staan. Het
tegenwoordig
zwaar, om
om tetekiezen
kiezentusschen
tusschenbeginseltrouw
beginseltrouwen
en
tegenwoordig wel
wel eens zwaar,
werkmansgunst.
Zoolang er
dus nog
nog schadelijke
schadelijke accijnzen
accijnzen bestaan
bestaan;; zoolang
zoolang men
men nog
nog
er dus
laste van.
van.den
den Staat
Staat;
zoode
arbeidersverzekering niet
de ar.beidersverzekering
nietkan
kan nemen
nemen ten
ten laste
; zooerkent, dat
daterergeen
geengrond
grondis,is,waarom
waaromdederentetrekker
rentetrekker we/
wel
lang
men erkent,
lang men
progressief zou
zou worden
worden belast
belastenende
degelukkige
gelukkigeerfgenaam
erfgenaam niet, —
- zoolang
het antwoord
antwoord op
opdede
vraag:
moet
successierechtprogressief
progressief
kan het
kan
vraag:
moet
hethet
successierecht
gemaakt?? bevestigend
bevestigend luiden,
luiden, voor
voorieder
iederalthans,
althans,die,
die,alalisishij
hij niet
niet
worden gemaakt
worden
in den
den regel
regel de
de
een
theoretisch vrijhandelaar,
vrijhandelaar, toch
een theoretisch
toch van
van oordeel
oordeelis,
is, dat
dat in
vrije handel
handel de
de voorkeur
voorkeur verdient
verdient boven
boven protectie.
protectie.
vrije
Eene andere
vraag isis:: hoe
hoemoet
moethet
hetsuccessierecht
successierechtprogressief
progressiefworden
worden
andere vraag
gemaakt?
smaak hier
hier het
het genoegen
genoegen in
in de
de eerste
eerste plaats
plaats tetemogen
mogen
gemaakt ? Ik
Ik smaak
Mr. N.
N. G.
G.Pierson,
Pierson,aan
aanwien
wienwij
wijalles
allestetedanken
danken
constateeren, dat
constateeren,
dat Mr.
wat inindedelaatste
laatstejaren
jarenininons
onsland
landopopbelastinggebied
belastinggebied goeds
goeds
hebben, wat
hebben,
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IS tot
tot stand
standgebracht
gebrachtof of
voorbereid,zich
zichniet
nietgeheel
geheelafkeerig
afkeerigtoont
toont
is
voorbereid,
van het progressieve
progressieve recht
van successie.
successie. Ook
Ook over
over de
dewijze,
wijze, waarop
waarop
van
recta van
dat
moet geschieden,
geschieden, heeft
heeft hij
hij zich
zich uitgelaten.
uitgelaten.
dat moet
Hij schrijft
(*)::
schrijft ()
»Men gevoelt
erven van
van broeders
broeders en
enzusters,
zusters,nog
nog
»Men
gevoelt algemeen,
algemeen,dat
dat het
het erven
meer het
het erven
erven van
vanooms
ooms en
entantes,
tantes,nog
nogveel
veelmeer
meel'dat
datvan
vanverdere
verdere
meer
dat van
van vreemden,
vreemden, iets
iets anders
anders is
is dan
dan het
heterven
erven
ver·wanten, het
veiwanten,
het meest
meest dat
hetaf,af,datdat
belastingwetgeverdeze
deze
van ouders,
ouders, en
enniemand
niemand keurt
keUl'thet
van
de de
belastingwetgever
de regeling
regeling van
van het
hetsuccessierecht
successierecht ininaanmerking
aanmerking heeft
heeft
verschillen
verschillen bij
bij de
Hetverband
verbandtusschen
tusschensuccessiebelasting
successiebelasting en
en erfrecht,
erfrecht, daarin
daarin
genomen.
genomen. Het
heeft Schanz
Schanz gelijk,
in de
de wetenschap
wetenschap veel
veel te
te laat
laaterkend
erkend; j
heeft
gelijk, is
is in
hij
had ererkunnen
kunnenbijvoegen,
bijvoegen, dat
dattoen
toenhet
het
eindelijkerkend
erkendwerd,
werd,
hij had
eindelijk
karakter der
dersuccessiebelasting
successiebelasting als
alsbelasting
belastingisis
zonder
noodzaak het
zonder noodzaak
het karakter
aangetast.
Maarininhethet
volksbewustzijnheeft
heeftdit
ditverband
verbandaltijd
altijd bestaan.
bestaan.
aangetast. Maar
volksbewustzijn
metdedesuccessierechten
successierechten te
te
de draagkrachttheorie
draagkrachttheorie niets
niets met
dan de
Heeft dan
maken??
maken
Door op
op deze
deze vraag
vraagteteantwoorden,
antwool'den,verklaren
verklarenwij
wij tevens
tevens waarom
waarom in
in
Door
den
aanhef dezer
dezer beschouwingen
beschouwingen slechts
slechts van
van een
eenbelangrijk
belangrijk deel
deel der
der
den aanhef
later gesproken
gesproken werd
werd van
van de
de
successierechten
successierechtengewag
gewaggemaakt
gemaakten
en later
successierechten voor wover
zij meer
bedragen dan
zeke1' minimum.
minimum.
zoover zij
meer bedragen
dan zeker
Gedeeltelijk
louter aanvulling
aanvulling van
van de
deinkomstenbelasinkomstenbelasGedeeltelijk zijn
zijn deze
deze rechten louter
ting
j
dermate,
dat
men
dit
gedeelte
zeer
wel
van
de
overigerechten
rechten
ting; dermate, dat men dit gedeelte zeer wel van de overige
zou het
het zelfs
zelfs onder
onderdedeinkomstenbelasting
inkomstenbelasting
zou
kunnen afscheiden.
afscheiden. Men
Men zou
zou kunnen
te lande
lande onder
onder die
die der
der wet
wet van
van 22October
October 1893
1893 Stbl. N°
(hier
N° 149)
(hier te
kunnen opnemen,
opnemen, indien
indien dit
dit—
- wat
watwij
wijniet
nietgelooven
gelooven—
- verkieselijk
verkieselijkware.
ware.
Een koopman
koopman of
of fabrikant
fabrikant was
was inineen
eengegeven
gegevenjaar
jaarzeer
zeer
gelukkig; j
Een
gelukkig
hij verdiende
verdiende ff 50.000
boven zijn
zijn normale
normale winst.
winst. Dit
Ditzalzalinvloed
invloed
50.000 boven
hij
op hetgeen
hetgeenhijhijaanaan
inkomstenbelasting
verschuldigdzijn,
zijn,
hebben
hebben op
inkomstenbelasting
zalzal
verschuldigd
het volle
volle bedrag,
bedrag, ofschoon
ofschoon (dit
(dit hangt
hangt afafvan
vandedebestaande
bestaande
en
wel voor
voor het
en wel
Legt hij
hijdeze
deze som
som
wettelijke regelingen)
regelingen) vermoedelijk
vermoedelijk niet
wettelijke
niet op
op eens.
eens. Legt
op,
dan
wordt
zij
nieuw
vermogen,
en
dan
klimt,
waar
een,
vermogensop, dan wordt zij nieuw vermogen, en clan klimt, waar een vermogensalgemeene inkomstenbelasting
inkomstenbelasting bestaat,
bestaat, ook
ook zijn
zijn jaarlijksche
jaarlijksc1le belastingof algemeene
is éérst
éérst in
in aanmerking
aanmerking gebracht
gebracht als
als inkomen.
inkomen. Om
Om het
het
plicht. Maar
Maar zij
plicht.
zij is
even
hij ze
ze oplegt
oplegt of
of verteert,
verteert, onze
onze koopman
koopman moet
moet daarover
daarover betalen.
betalen.
even of hij
Men
verandere nu
nu de
de onderstelling
onderstelling j; de
de iff 50.000
50.000 worden
worden niet
/liet ververMen verandere
diend,
geëd'd. Bestaat
Bestaaterer
thans
reden
ongemoeid tetelaten?
laten?
diend, maar
maar geërfd.
thans
reden
omomzezeongemoeid
Toch
zou dit
dit geschieden,
geschieden, indien
indien geen
geensuccessierechten
successierechten werden
werdengeheven.
geheven.
Toch zou
Men
is zoodanig
zoodanig gewoon
gewoon het
het woord
woord inkomen
inkomen te
te verbinden
verbinden met
met het
het
Men is
denkbeeld
van
iets
periodieks,
iets
dat
ieder
jaal',
zij
het
dan
ook
denkbeeld van iets periodieks, iets dat ieder jaar, zij het dan ook inin
afwisselende
terugkeert, dat
datbij
bijvelen
velenaarzeling
aarzelingzal
zalbestaan
bestaan
afwisselende bedragen,
bedragen, terugkeert,
om de
de hier
hier voorgedragen
voorgedragen redeneering
redeneering als
juist te
te erkennen.
erkennen. ZijZijzullen
zullen
om
als juist
een erfenis,
erfenis, een
eengroote
grootealthans,
althans,geen
geeninkomen,
illkomen, maar
maar
zeggen,
zeggen, dat
dat een
v€rmogen is,
waarvan alleen
alleen de
de rente
rente verteerd
verteerd mag
mag worden.
worden. Zeker
Zeker
vermogen
is, waarvan

n

Mr, N.
N. G.
G. Pierson,
Pierson, Leerboek
Leerboek der Staathuishoudkunde.
8taatltttishoudkunde. Tweede deel, 2de,
2de , herziene
herziene
(*) Mr.
blz. 555 e.
e. v.
I'.
druk, blz.

I.
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zal ieder,
ieder, die
dieeen
eengroote
grooteerfenis
erfenisontvangt,
ontvangt,verstandig
verstandig doen
doen door
door haar
haar
zal
aldus
beschouwen. Het
Hetisisook
ookjuist,
juist,dat
datzijzijuituit
iemandsvermogen
vermogen
aldus te beschouwen.
iemands
hethare
harebestemming
bestemmingis,is,ander
andervermogen
vermogen tetedoen
doen
voortkomt
dat het
voortkomt en
en dat
aangroeien.
niet weg,
weg, dat
datzijzijvoor
voorhem,
hem,wien
wien zij
zij
aangroeien. Maar
Maardit
dit neemt
neemt niet
toevalt, een
een bate
bateis,is,die
dievoor
voorden
denfiscus
fiscusmet
metalle
alleandere
anderebaten
batengelijk
gelijk
toevalt,
staat,
en deze,
deze,omdat
omdatzijzijzonder
zondermoeite
moeite ofofrisico
risicoverkregen
verkregen is,
is, ininde
de
staat, en
leenentot
totbelasting
belastingminst
minstgenomen
genomenevenaart.
evenaal·t.
eigenschap
zich teteleenen
eigenschap van
van zich
Ook
fabrikant of
ofkoopman,
koopman, die
dieeen
eenbuitengewone
buitengewonewinst
winstvan
van 150.000
Ook de fabrikant
f 50.000
maakte,
zal verstandig
verstandig handelen
handelen door
dool' deze
deze som
som op
op teteleggen,
leggen,want
want
maakte, zal
tegenover
die
buitengewone
winst
kan
na
eenige
jaren
een
groot
tegenover die buitengewone winst kan na eenige jaren een groot
verlies
staan.
verlies staan.
haar straks
straks in
in aanmerking
aanmerking nemen
nemen bij
bij de
de berekeberekeToch
zal de
de fiscus
fiscus haar
Toch zal
Degeërfde
geërfde
ning
van hetgeen
hetgeen hij
hij aan
aaninkomstenbelasting
inkomstenbelasting schuldig
schuldig is.
ning van
is. De
stammen uit
uit het
hetvermogen
vermogen van
van den
den erflater,
erflater, voor
voor den
den erferfsom
moge stammen
som moge
genaam isis zij,
zij,ininhethet
jaar,
waarin
hemtoevloeit,
toevloeit,wel
weldegelijk
degelijkinkomen,
inkomen,
genaam
jaar,
waarin
zijzijhem
want inkomen
inkomen is
is alles
alles wat
watmen
menverteren
verterenkan
kan
zonderteteverarmen.
verarmen.
want
zonder
hij met
metdat
datinkomen
inkomenzalzaldoen,
doen,is zijn
is zijn
zaak;
kanhet
hetverbruiken,
verbruiken,
Wat hij
zaak
; hijhijkan
kunstwerken voor
voor koopen,
koopen, hij
hijkan
kanhet
hetbrengen
brengenininzijne
zijne
hij
kan ererkunstwerken
hij kan
uitgeven,
geven,hijhijkan
kandaarmede
daarmede
ondernemingen of
el' ruime
ruime geschenken
geschenken uit
ondernemingen
of er
Defiscus
fiscus houdt
houdt
b.v. een
eenfonds
fondsstichten
stichten voor
voor werklieden
werklieden of
of anderen.
anderen. De
b.v.
zich
aan het
het feit,
feit,dat
dathem
hem
bate
is toegevloeid,dat
datzijn
zijndraagdraagzich aan
eeneen
bate
is toegevloeid,
kracht voor
jaar, waarin
waarin dit
dit geschiedde,
geschiedde, is versterkt
versterkt met
met het
hetvolle
volle
kracht
voor het
het jaar,
bedrag daarvan.
daarvan. Hoe
Hoezou
zouzich
zichdedefiscus
fiscusaan
aaniets
iets
anderskunnen
kunnenhouden
houden
bedrag
anders
onbillijkheden tetevervallen
vervallen?
zonder tot onbillijkheden
zonder
?
))Inkomsten
wegens
tijdelijke
werkzaamheden,"
hoewel misschien
misschien
ankomsten wegens tijdelijke werkzaamheden," hoewel
hij;
zij»worden
»wordengebracht
gebrachtonder
onderdedeinkominkommaal' ééns
ééns genoten,
genoten, belast
belasthij
maar
; zij
hetjaar,
jaar,volgend
volgend opopdatdat
waarin
ontvangen" (*).
sten
van het
sten van
waarin
zij zij
zijnzijn
ontvangen"
C).
Moeten dan
dan inkomsten,
inkomsten, waarvoor
waarvoor zelfs
zelfsgeen
geen»tijdelijke
))tijdelijkewerkzaamheden"
werkzaamheden"
Moeten
Zij blijven
blijven het
hetnaar
naaronze
onzewetgeving
wetgeving
werden verricht,
verricht, vrij
vrij blijven
blijven?? Zij
werden
niet, maar
maal'worden
wordenalle
allezonder
zonderonderscheid
onderscheid(behoudens
(behoudensvrijstelling
vrijstelling van
van
niet,
Wel verre
verre van
vanbuiten
buiten
minima)
successierechten. Wel
minima) getroffen
getroffen dool'
door de
de successierechten.
verband met de
de belasting
belastingnaar
naardraagvermogen
oraagvermogentetestaan,
staan,dienen
dienenderhalve
derhalve
verband
deze
rechten juist
juist om
om het
hetbeginsel
beginseldaarvan
daarvan tetehelpen
helpentoepassen.
toepassen.
deze rechten
datgedeelte
gedeelteeen
eengezonde
gezonde
Evenwel,
slechts voor
voor een
een gedeelte;
gedeelte; en
en om
omdat
Evenwel, slechts
ontwikkeling
zou het wenschelijk
wenschelijk zijn
los te
te maken
maken van
van
ontwikkelingtete geven,
geven, zou
zijn het
het los
naar den
den graad
graad van
van verwantschap.
verwantschap. Noemen
Noemenwij
wijde
derechten
rechten
de
rechten naar
de rechten
naar
den graad
gl'aad van
van verwantschap
verwantschap successierecht
successierecht A.
Hetdaarvan
daarvan loslosnaar den
A. Het
gemaakte deel
deel --- successierecht
successierecht B -— ware
dan te
tebehandelen
behandelen als
als
ware dan
gemaakte
percentage zou
zou geregeld
geregeldmoeten
moeten
aanvulling der
inkomstenbelasting; ; het percentage
aanvulling
der inkomstenbelasting
worden ongeveer
ongeveer naar
naar den
den maatstaf
maatstaf die
die voor
voor deze
dezelaatste
laatstegeldt,
geldt,zoodat
zoodat
worden
jaaraan
aansuccessierecht
successierecht B en
inkomstenbelasting te
te
in een
een gegeven
gegeven jaar
en inkomstenbelasting
in
zamen
evenveel werd
werd betaald,
betaald, als
als ware
ware inindat
datjaar
jaarhet
hetuit
uiteen
eennalatennalatenzamen evenveel
schap
geërfde of
of verkregene
verkregene onder
onder het
hetinkomen
inkomen van
vandat
datjaar
jaargebracht.
gebracht.
schap geërfde
(t)
der wet van
van 2 October 1893 Stbl.
(Helasting op bedrijfs- en andere
Stbl. 149
149 (Belasting
(*) Art.
Art. 4,
4, § 22 der
inkomsten).
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Een regeling
regeling derhalve,
derhalve, op
op de
de Engelsche
Engelsche van
van1894
1894eenigermate
eenigermategelijkende
gelijkende
Een
wat den
den administratieven
administratie ven vorm
vorm betreft,
betreft, maar
maal' in
in het
het wezen
wezen der
der zaak
zaak
wat
zou geen
Want het
hetsuccessierecht
successierecht B zou
geen Estate
Estate duty
duty zijn,
verschillend.
verschillend. Want
haargeheel,
geheel,maar
maar
immers
geheven worden
worden van
van de
denalatenschap
nalatenschapininhaar
immers niet geheven
van
ieders
erfdeel
of
legaat.
Het
zou
niet
het
karakter
dragen
van
van ieders erfdeel of legaat. Het zou niet het karakter dragen van
een
»)l1abelasting", van
van een
eenDopgeloopen
l>opgeloopen schuld",
schuld", geen
geen gebrekkig
gebrekkig corcoreen »nabelasting",
Het zou
zou —
zijn van
van een
eengebrekkig
gebrekkiggeregelde
geregelde inkomstenbelasting.
inkomstenbelasting. Het
rectief zijn
wij
bijdragen
wij zeggen
zeggen het
het nog
nog eens
eens—- moeten
moeten
bijdragentottotverwezenlijking
vel'\vezenlijkingvan
van
het
beginsel:: belasting
belasting naar
naar draagvermogen.
draagvermogen. Bij
Bijdeze
dezebeschouwing
beschouwing
het beginsel
het anders
anders zoo
zoomoeilijk
moeilijkvraagstuk
vraagstukder
derprogressie
progressienaar
naardedebedragen
bedragen
vindt
vindt het
(hooge
re percenten
percenten voor
voor grootere
grooteresommen)
sommen)zijn
zijnnatuurlijke
natuurlijkeoplossing.
oplossing.
(hoogere
Men had
had alle
allereden
redenOm
om een
eenzoodanige
zoodanige progressie
progressie te
te eischen,
eischen, en
endoor
door
Men
de
héffing van
van een
eensuccessierecht
successierecht B kan
aan dien
dieneisch
eischworden
wordenvoldaan.
voldaan.
kan aan
de heffing
deprogressie,
progressie,waarvan
waarvanwij
wijnu
nuspreken,
spreken,bepalen
bepalen;
Daartoe echter moet
moet zich
zich de
Daartoe
;
haar ook
ook op
op de
derechten
rechtennaar
naardedeverwantschap
verwantschap toe,
toe,dan
danzou
zou
paste men
men haar
paste
dat
een bis
idem zijn
zijn; ; deze
deze rechten
rechten hebben
hebben een
eengrondslag,
grondslag, die
die
bis in idem
dat een
met
draagvermogen in
in geenerlei
geenerlei verband
verband staat
staat;; zij
zij hebben
hebben een
een eigen
eigen
met draagvermogen
progressie,
de welbekende.
welbekende.
progressie, de
\iVat nu
nu den
denmaatstaf
maatstafbetreft
betreftvoor
voorhet
hettarief
tariefvan
vansuccessierecht
successierecht B,
B,
Wat
die isis ininlanden
landenmet
met
progressieve
inkomstenbelasting van
van zelf
zelf
die
eeneen
progressieve
inkomstenbelasting
deze
belasting
onvolkomen,zoo
zooworde
worde
aangewezen.
progressie
aangewezen. IsIsdedeprogressie
bijbij
deze
belasting
onvolkomen,
zij
gewijzigd; ; is
is zij op de
belasting van
van zulke
zulke groote
groote bedragen
bedragen als
als
zij gewijzigd
de belasting
soms
geërfd worden,
worden, niet
niet ingericht,
ingericht, men
men vulle
vuile haar
haar aan.
aan. Doch
Doch wij
wij
soms geërfd
kennen
geen enkele
enkelereden,
reden,waarom
waaromvoor
voorhet
hetsuccessierecht
successierecht B princikennen geen
tariefzou
zou moeten
moeten gelden
gelden dan
dan de
devoor
voordedeinkomsteninkomstenander tarief
pieel een
een ander
met eenige
eenigevrijheid
vrijheidkan
kan
belasting aangenomene
aangenomene; ; schoon
natuurlijk met
belasting
schoon deze
deze natuurlijk
worden
gevolgd, indien
indien practische
practische redenen
redenen dit
dit wenschelijk
wenschelijk maken."
maken."
worden gevolgd,
Welk eene
eene verwarring
verwarring van
vandenkbeelden
denkbeelden!
Welk
!
wij op,
op,dat
datzelfs
zelf~Mr.
Mr.Pierson
Piersonmoet
moetworden
worden
Met verbazing
verbazing merken
merken wij
Met
bij hen,
hen, die
diemeenen,
meenen,dat
datons
onssuccessierecht
successierechtreeds
reedsprogressief
progressief
ingelijfd bij
ingelijfd
hetbelastingobject
belastingobject indeelt
indeeltinincategorieën,
categorieën,
is.
Omdat eene
eene belastingwet
belastingwet het
is. Omdat
is die
die
waardoor
hoeveelheden ongelijk
ongelijk worden
worden belast,
belaRt, daarom
daarom is
waardoor gelijke
gelijke hoeveelheden
Zoozou
zoumen
menevengoed
evengoedkunnen
kunnen beweren,
beweren,
belasting toch
toch niet
niet progressief!
progl'essief! Zoo
belasting
dat
de suikeraccijns
suikeraccijns progressief
progressief is,
is, omdat
omdatvan
vaneen
een
kilo
broodsuiker
dat de
kilo
broodsuiker
Menzal
zalmisschien
misschien
meer moet
moet betaald
betaald worden
worden dan
danvan
vaneen
eenkilo
kilo
basterd.Men
meer
basterd.
zeggen:
maar
broodsuiker
en
basterd
is
ook
niet
hetzelflie.
Volkomen
zeriaen
:
maar
broodsuiker
en
basterd
is
ook
niet
hetzelfde.
Volkomen
nn
maar ff -l0.000
el'ven van
van een
een vader
vader en
en If 10.000 erven
erven van
van
waar,
waar, maar
10.000 erven
ookniet
niethetzelfde,
hetzelfde, en
enjuist
juistomdat
omdat het
hetniet
niethetzelfde
hetzelfde
een
vreemde isis ook
een vreemde
krachtens
is,
wordt van
van deze
dezebeide
beideeven
evengroote
grootehoeveelheden
hoeveelheden (/10.000)
is, wordt
(f 10.000) krachtens
de
successiewet een
eenverschillend
verschillend percentage
percentage geëischt.
geëischt. Progressieve
Progressievebelasbelasde successiewet
ting vloeit
vloeit daar
daal' niet
niet uit
uit voort.
voort.
ting
Doorgaande
op zijne
zijne onjuiste
onjuiste praemisse,
praemisse, verkondigt
verkondigt de heer
heer Pierson
Pierson
Doorgaande op
voorts,
dat,
omdat
hij
vindt,
dat
ons
successierecht
reeds
progressief
voorts, dat, omdat hij vindt, dat ons successierecht reeds progressief
is, men
men dedebelastingplichtige
belastingplichtige kapitalen
kapitalen eener
een el' zelfde
zelfde categorie
categorie niet
niet
is,
perduizend
duizendgulden
gulden niet
progressief
belasten, m.
m. a.
a. w.
w. de
debelasting
belastingper
progressief mag
mag belasten,
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mag stijgen,
stijgen, naarmate
naarmate de
de kapitalen
grooter worden,
worden, want
want dat
dat zou
zou zijn
zijn
kapitalen grooter
mag
idem".
in idem".
»bis in
Gij moogt echter
wel het
het successierecht splitsen
in een
een successieechter wel
splitsen in
recht A
A en
en een
een successierecht B.
Het successierecht A, afhankelijk
B. Het
afliankelijk
van
den graad
graad van
van verwantschap,
verwantschap, moet
moet gij onaangetast
maar
van den
onaangetast laten, maar
daarnaast moogt gij
gij heffen
heffen een
een successierecht
dat rekening
rekening houdt
houdt
successierecht B,
B, dat
hetindividu
individu heeft
heeftgekregen,
gekregen,door
door tete
met
de meerdere
meerdere draagkracht,
draagkracht, die
die het
met de
erven,
en dat
dat successierecht B mag
dan progressief
progressief zijn.
Dat is,
is,
mag dan
zijn. Dat
erven, en
Mr. Pierson
Pierson goed
goedbegrijp,
begrijp, zijne bedoeling, ofschoon dit
weer
indien
ik Mr.
indien ik
dit weer
is hetgeen
hetgeen hij aangeeft,
want hij wil
wil het
het successierecht
niet
precies is
aangeeft, want
niet precies
en deel
deel B.
B. Maar
Maarwanneer
wanneer ik
ik een
een geheel
geheel in
in deelen
A en
splitsen in deel A
is
toch
de
som
der
deelen
gelijk
aan
het
geheel,
en dat
dat
splits,
dan
de som der
gelijk aan het geheel, en
splits, dan is
zal
niet het
hetgeval
gevalzijn,
zijn,wanneer
wanneerikiknaast
naasteen
eenconstant
constant successierecht
zal niet
A een
een progressief
progressief successierecht B hef.
het denkbeeld van
van Mr.
Mr. Pierson
Piel'son practisch toe
te
Trachten wij eens
eens het
toe te
passen.
Ik neem
neem tot
tot voorbeeld
voorbeeld het
het successierecht, zooals
zooals het thans
thans wordt
wordt
passen. Ik
% •
geheven in
de rechte
rechte nederdalende
nederdalende lijn.
lijn. Dat
Datbedraagt
bedraagt thans
thans 1Pio.
in de
gelieven
Indien het geërfde .f
minder bedraagt,
bedraagt, isis niets
nietsverschuldigd.
verschuldigd.
if 1000 of minder
Bedraagt het meer
meer dan
niet meer
meer dan
dan f
/1500,
dan /1000
11000 doch
doch niet
1500 , dan wordt
Bedraagt
fif 500 vrijgesteld
vrijgesteld en
en 11%
% geheven
van de rest.
rest.
geheven van
In andere gevallen
heeft geene vrijstelling
plaats. Indien dus
dus het
het
vrijstelling plaats.
gevallen heeft
erfdeel/1000
niets verschuldigd,
verschuldigd, en indien
indien het
het f
/ 2000
bedraagt, is
is niets
erfdeel f 1000 bedraagt,
f 20.
2000 of /20.
% van f
/2000
bedraagt, 11%
Toen
het successierecht
de rechte
rechte lijn
lijn werd
werd ingevoerd,
ingevoerd, was
was het
het
successierecht in
in de
Toen het
denkbeeld:
l> belasting naar
naar draagkracht'',
draagkracht", in
den zin
zin van
van »progressieve
»progressieve
in den
denkbeeld : »belasting
zoo weinig
weinigdoorgedrongen
doorgedrongen en
en begrepen,
begrepen, dat
dat men
men zich
belasting", nog
nog zoo
met eene dergelijke zonderlinge
zonderlinge tarifieering
tarifieering kon
tevredenstellen.
kon tevredenstellen.
Naast het
het bestaande
bestaande successierecht, dat
ik nu
nuvoortaan
voortaan DverwantJ>verwantdat ik
Naast
nu Mr.
Mr. Pierson
Pierson een
een ander
schapsrecht" noem,
noem, wil
wil nu
ander progressief recht heffen,
dat ik
ik lldraagkrachtsrecht"
noem. Hier
Hier wil
wil de
de voorsteller
voorsteller echter,
echter,
»draagkrachtsrecht" noem.
fen, dat
datminimum
minimum
geloof
ik, een
een zeker minimum
Ik stel
steldat
minimumonbelast
onbelastlaten.
laten. Ik
geloof ik,
op f
/ 1000.
Houden wij ons
uitsluitend bezig
bezig met
met de
de nederdalende rechte lijn.
lijn.
ons thans
thans uitsluitend
Het
vroegere successierecht, genaamd »verwantschapsrecht", stel
ik
stel ik
Het vroegere
alleen de
de vrijstelling
vrijstelling toe
toe van
van f 1000, overHierbij pas
pas ik
ik alleen
V,. Hierbij
3/,4 Ofo.
op 3/
eenkomstig de
wet, indien
indien het
hetgeërfde
geërfde ff 1000 of minder
minder bedraagt.
bedraagt.
de wet,
ik een
een »draagkrachtsrecht"
lldraagkrachtsrecht" ad 1/4
%,
waarbij
ik
/ 1 000
Daarnaast hef ik
1/, 0/0,
ik /1000
van
het geërfde
geël'fde vrijstel
vrijstel van
van belasting.
belasting. Ik
Ik pas
pas hier dus
het bekende
bekende
van het
dus toe het
Benthamsche stelsel.
staat
beeld geven,
geven, in
in zeer
zeer ruwe
ruwe
Onderstaande
Onderstaande
staatmoge
mogethans
thanseen
een beeld
trekken, van
de wijze,
wijze, waarop
waarop de
de zaak
zaak zou
zou werken.
werken.
trekken,
van de
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(;eërfd
Geërfd
kapitaal.

Draagkraehtsreeht
krachtsrecht
131 ij ft te
Blijft
1/~ 0/"fu,u' te
heffen van
belasten naar I heffen
de kapitalen,
draag- (e
dl'aagkrachtsrecht. vermeld
kraehtsreeht.
vermeld in
kolom 3.
I

2

1
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

I -=.-'"

,
::>...,

.=::>..<::
.-::> ...,Zi'"
" '"
,,-=

.

-:.J

~

B~

• 1g
' c-3
~~g
„„ ;''-0
tica
Il.l
:4
~~~
~.;~

47'
-;;!2§7.;

.
:,-ZD

~~"'C
-a;
~-5~
4?)
1

'" 1: ~tA I
~"" ~I

3
Nihil
1000
2000
3000

4000
5000
6000
7000
8000
9000

VerwantTotaal del'
der
sehapsl'eeht
schapsrecht te heffen
belasting
%
u/o2 te
1/4 ''lo,
van de
heffen van
van
cle
de kapitalen, kapitalen,
cle
vermeld in vermeld
vermeld in
vermeld
kolom 1.
kolom 1.

I

I

4
Nihil

ff

»
»»
»»
»
»
»»
»
»

2.50
5.7.50
10.12.50
15.17.50
20.20. 22.50

5

ff

Nihil
15.-

»» 22.50
» 30.37.50
» 37.50
D 45.»
»• 52.50
»• 60.67.50
» n7.50
»
D 75.-

Perrentage,
Percentage,
geheven
van
geheven van
het
kapitaal.
het kapitaal,
vermeld in
kolom 1.

7

(j
6

ff

Nihil

Nihil

17.50
» 27.50
27.50
»» 37.50
37.50
»» 47.50
47.50
» 57.50
j)
67.50
» 67.50
l>D 77.50
87.50
» 87.50
»
» 97.50 I

0.875
0.92
0.94
0.95
0.96
0.964
0.969
0.97
0.975

i

Kolom 1.1. vermeldt
geërfde kapitaal; kolom 2 den
vermeldt het geërfde
den aftrek, krachtens
»dmagkrachtsrecht"
op ff 1000;
kapitaal, ondergesteld op
»draagkrachtsrecht" gesteld
1000 ; kolom
kolom 3 het kapitaal,
worpen aan
het »draagkrachtsrecht" ad til
aan het
1/,%;
; kolom 4 het ,IJ'aagdraagt/4 %,
heffen van
van het
hetkapitaal,
kapitaal, vermeld in kolom
kolom 3 ;;
krachtsrecht ad 1/,
Vo, te heffen
kolom 5 het verwantschapsrecht
verwantschapsrecht {l/l
0/0)' te heffen
heffen van
van de
dekapitalen,
kapitalen,
(3/, 0/0),
waarbijis isopop
te merken,
bestaalHie
vermeld inin kolom
vermeld
kolom1,waarbij
te merken,
datdat
hethet
bestaande
successierecht,
wanneer
het
geërfde
f
1000
bedraagt,
dat
onbelast
laat.
successierecht, wanneer
geërfde f 1000 bedraagt,
laat.
Overigens heeft
heeft er
er geen aftrek plaats voor
voor de
heffing van
van het
het vervel'Overigens
de heffing
wantschapsrecht in
in het
het gestelde
gestelde voorbeeld. Behoudens
Behoudens de
de uitzondering
uitzonderillg
wantschapsrecht
f 1000
wordt dus
dushethet
verwantschapsrecht geheven
geheven van
van de
de
omtrent f
4000 wordt
verwantschapsrecht
kapitalen, vermeld
vermeld in
in kolom 1.
kapitalen,
vermeldt het
het totaal
totaal der
der teteheffen
heffen belasting
belasting van
van de
de kapiKolom 6 vermeldt
talen, vermeld
vermeld in
in kolom
kolom 1;
is ontstaan
ontstaan door
dOOI" optelling
optelling
talen,
1 ; kolom 6 is
van de
de kolommen
kolommen 4 en 5. In
In kolom
kolom 7 is uitgerekend,
uitgerekend, hoeveel
hoeveel percent
percent
van
van
van het
het 1/4apitaal,
~apitaal, vermeld
vermeld in
in kolom
kolom 1, de
de belasting
belasting is,
is, vermeld in
6. Zooals
Zooals te verwachten
verwachten was,
was, vinden
vinden wij
wijininkolom
kolom 77 terug
kolom 6.
onze oude
oude bekende, de Benthamsche
Benthamsche progressie,
progressie, pur
et
simpie.
En let
let
onze
pur et simple. En
wel:: wij hebben nu,
nu, volgens
volgens Mr.
Mr. Pierson,
Piel'son, niet
nietgezondigd
gezondigd tegen
tegen den
den
wel
regel: »non
»non bis
bis in
in idem".
idem".
regel:
Merken wij
wij nu
nu in
in de
de eerste
eerste plaats op,
op, wat
wat wij niet
niet hebben gedaan.
gedaan.
Merken
het bestaande
bestaande successierecht,
successierecht, dat wij meenden
meenden te
te splitsen,
splitsen,
hebben het
Wij hebben
in een
eenrecht
recht AAen
eneen
eenrecht
rechtB,B,want
want zoodra
zoodm men
men een
een
niet gesplitst
gesplitst in
niet
geheel
splitst
in
deelen,
moet
de
som
van
die
deelen
gelijk
zijn
aan
geheel splitst in deelen, moet de som van die deelen gelijk zijn aan
het geheel
geheel (hier
(hier 1%)
1"10) en wij
wij zien
zienduidelijk
duidelijk in
in kolom 7, dat
dat de
de som
het
der deelen kleiner
kleiner is dan
dan het
het geheel
geheel P70,
1 %.
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Wij
komen daardoor
daardoOl' tevens
tevens tot
totdedeontdekking,
ontdekking, dat
dateene
eenesplitsing,
splitsing,
Wij komen
in den
den letterlijken
lettel'lijken zin
zin van
van het
het woord
woord
zooals Mr.
aangeeft, in
zooals
Mr. Pierson
Pierson ons
ons aangeeft,
niet
wel uit
uit tetevoeren
voeren is.is.WijWij
zien
meer.
draagkrachtsrecht,
niet wel
zien
nognog
meer.
HetHet
draagkrachtsrecht,
vermeld
kolom 4,
4, zal
"A,. V,
vermeld inin kolom
zal nimmer
nimmer stijgen
stijgen tot
tot 1/4
1/4 n/u.
I /~ V,
"/u isis de
de
uiterste limiet,
limiet, die
die nimmer
nimmei'zal
zalworden
wordenbereikt.
bereikt.Het
Het
verwantschapsrecht
uiterste
verwantschapsrecht
is constant
3/~ 0/0,
0/0, ergo
zal de
de som
somder
derrechten
rechten 1.t 0/0
ulo nooit
bereiken.
is
constant 3/,
ergo zal
nooit bereiken.
hetgeval
gevalis,is,hetgeen
hetgeenMr.
Mr.Pierson
Pierson
Toch heeft
heeft ook
ook thans,
thans, zooals
zooals steeds
steedshet
in overweging
overweging geeft,
geeft, weer
weereen
eengoeden
goedenkant,
kant,die
dieniet
nietover
overhet
hethoofd
hoofd
in
mag worden,
worden, nl.
nl. dat
dat het
het ook
ook bij
bij de
deheffing
heffingvan
vaneen
eensuccessiesuccessiegezien
gezien mag
recht gewenscht
gewenscht is,is,zoo
zoomogelijk
mogelijkdededraagkrachtstheorie
dmagkrachtstheol'ie inintoepassing
toepassing
recht
te
brengen.
Zijn
stelsel
heeft
bovendien
dit
voordeel,
dat
dekleine
kleine
te brengen. Zijn stelsel heeft bovendien dit voordeel, dat de
vermogens waarschijnlijk
waarschijnlijk eenige
eenige verlichting
verlichting van
vanbelastingdruk
belastingdruk zouden
zouden
vermogens
de groote
groote nalatenschappen
nalatenschappen in
in geen
geen
ondervinden.
Aangezien echter
ondervinden. Aangezien
echter de
geval
zwaarder zouden
zouden worden
worden belast
belast dan
dan thans,
thans, volgt
volgt uit
uiteen
eenenenander
ander
geval zwaarder
het stelsel,
stelsel,hetwelk
hetwelkMr.
Mr.Pierson
Piersonbedacht
bedachtheeft,
heeft,minder
minder
onvel'biddelijk,
onverbiddelijk, dat
dat het
in de
de schatkist
schatkist zou
zou doen
doen vloeien
vloeien dan
dan het
hetbestaande
bestaandesuccessierecht.
successierecht.
in
niet noodzakelijk
noodzakelijk zoo
zijn. Men
Men kan
kan het
het
Dat behoeft
behoeft echter
echter niet
zoo te
te zijn.
denkbeeld
van
den
heer
Pierson
misschien
nog
wel
iets
verder
uitwerken
denkbeeld van den heer Pierson misschien nog wel iets verder uitwerken
hetopvatten
opvatteninindezen
dezenzin,
zin,dat
datnaast
naasthethet
bestaandesuccessierecht
successierecht
en
en liet
bestaande
eene soort
soort progressief
progressief aanvullingsrecht
aanvullingsrecht wordt
wordt geheven.
geheven. Dat
Datzou
zoukunnen
kunnen
in eene
eenespiksplinternieuwe
spiksplinternieuwe wet, maar
maal' het
het zou
zou ook
ookkunnen
kunnen
geschieden
geschieden in
opde
deeene
eeneofofandere
andere
geschieden,
door onze
onze gesplitste
gesplitsteinkomstenbelasting
inkomstenbelastingop
geschieden, door
Doetmen
menhet
het
laatste,
danvervalt
vervalt
mali ier daarvoor
mauler
daarvoor pasklaar
pasklaartete maken.
maken. Doet
laatste,
dan
echter
een der
der door
door ons
ons opgemerkte
opgemerkte voordeelen.
voordeelen. De
Dekleine
kleineerfenissen
erfenissen
echter een
zullen dan
dan eene
eenehoogst
hoogstnoodzakelijke
noodzakelijkebelastingontheffing
belastingontheffingbliiven
bliiven ontberen.
ontberen.
zullen
110g
eens
de
uit
Piel'son
aangehaalde
bladzijden.
Herlezen
wij
nu
Herlezen wij nu nog eens de uit Pierson aangehaalde bladzijden.
Hij zegt
zegt ongeveer
ongeveer:: als
alsgijgijhet
het
successierecht,dat
datinindede
verschillende
Hij
successierecht,
verschillende
categorieën
verschuldigd
is,
progressief
maakt,
dan
zondigt
gijtegen
tegende
de
categorieën verschuldigd is, progressief maakt, dan zondigt gij
leer:
»nol1 bis
bis ininidem"
idem";
maarals
alsgijgijhethet
verwantschapsrechtconstant
constant
leer : »non
; maar
verwantschapsrecht
daarnaast een
een progressief
progressiefdraagkrachtsrecht
draagkrachtsrecht heft,
heft, dan
danzondigt
zondigt
houdt
houdt en daarnaast
het»non
»nonbisbisin in
idem",ofschoon
ofschoonhet
hetresultaat,
resultaat,blijkens
blijkens
gij niet
niet tegen
tegenhet
gij
idem",
kolom 7, precies
precies gelijk
gelijk isisaan
aandat,
dat,hetwelk
hetwelk
zoudthebben
hebbenverkregen,
verkregen,
kolom
gijgij
zoudt
wanneer gij
gij een
eenprogressief
progressiefverwantschapsrecht
verwantschapsrecht hadt
hadt geheven.
geheven.
wanneer
echter niet
niet doen,
doen, want,
want, zegt
zegtMr.
Mr.Pierson,
Pierson, dat
dat
Dit
laatste moogt
moogt gij
gij echter
Dit laatste
is »bis
»bis in
in idem".
idem".
is
men ooit
ooitzonderlinger
zonderlingertoepassing
toepassinggehoord
gehoordvan
vanden
denouden
ouden rechtsrechtsHeeft men
regel:
»nol1 bis
bis in
in idem"
idem"?? Zou
Zou men
men niet
niet zeggen,
zeggen, dat
datdeze
dezeeen
eenbepaald
bepaald
regel : »non
doen?
MI'.Pierson
Pierson weet
weet
verbod
bedoelde, om
om ooit
ooit tweemaal
tweemaalhetzelfde
hetzelfdetetedoen
verbod bedoelde,
? Mr.
natuul'lijk beter.
Hij waarschuwt
waarschuwt alleen
alleen maar
maal': : pas
op »bis
»bis in
in idem",
idem",
natuurlijk
beter. Hij
pas op
wanneer
iets ziet
ziet aankomen,
aankomen, dat
dat hem,
hem, zoo
zoo uit
uit de
deverte
vertegezien,
gezien,niet
niet
wanneer hij
hij iets
erg
bevalt.
Als
hijzelf
de
heffing
van
opcenten
aanbeveelt,
hoort
gij
erg bevalt. Als hijzelf de heffing van opcenten aanbeveelt, hoort gij
niet:: »bis
»bis in
in idem"
idem" (*)
(*);; maar
maar nu
nu vraag
vraag ikiku u:
waaromzou
zoumen
mende
dezaak
zaak
niet
: waarom
Economist, 1903, blz. 959, schrijft
Mr. Pierson
Pierson:: »Maar
))Maar het
hetzou
zou overweging
overweging
schrijft Mr.
(*) In De Economist,
\'erdienell om
leggen op
op al
al de
dedrankaccijnzen,
dl'Unkacl:ijnzen, hetgeen
hetgeende
deinkomsten
inkomsten met
met
verdienen
om 55 opcenten
opcenten te leggen
onge\'eer ff 1.400.000
Daarnaast zouden
zouden clan
dan evenveel
cl"emcclopcenten
opcentenop
opdirecte
directe
1.400.000 versterken
versterken zou.
zou. Daarnaast
ongeveer
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zoo ingewikkeld
ingewikkeld maken,
maken, als
als Mr.
Mr, Pierson
Piel'son voorstelt?
voorstelt? waarom
waarom zou
zou men
men
zoo
naast
hetbe3taande
beJtaal1lle successierecht
8uccessierecht nog
nogeene
eenetweede
tweedebelasting
belastinggaan
gaan
naast het
heffen,
en de
de vermeerderde
vermeerderde draagkracht
draagkracht treft,
tt'eft,indien
indien
heffen, die
die progressief
progressief isis en
men hetzelfde
hetzelfde resultaat
resultaat kan
kanbereiken,
bereiken,door
doorhethet
geërfdedadelijk
dadelijkprogresprogl'es ..
men
geërfde
sief
belasten?? Immers,
Immers, indien
indien ikikbij
bijeen
eenconstant
constant
pl'Oportioneelrecht
recht
sief te belasten
proportioneel
een
progressief recta
recht optel,
optel, krijg
krijg ikikeene
eenebelastingschaal,
belastingschaal, die
die progresprogreseen progressief
resultaatdoor
dool'één
één
sief
is. Hoe
Hoe kan
kanmen
mennunuzeggen
zeggen:
alsikikhetzelfde
hetzelfderesultaat
sief is.
: als
heffing krijg,
is dat
dat Dbis
»bis in
in idem'',
idem", en
en wanneer
wanneer ik
ik het
hetresultaat
resultaat
heffing
krijg, dan
dan is
door
heffingen verkrijg,
niet »Ns
»bis ininidem"
idem"?
door twee
twee heffingen
verkrijg, dan
dan isis het
het niet
?
Volgt
men echter
echter dezen
dezen laatsten
laatsten weg,
weg, voert
voertmen
meneen
eenprogressief
progressief
Volgt men
het doel,
doel, hetwelk
hetwelk men
men bereiken
bereiken wil,
wil, nl.
nl. het
het
successierecht
is het
successierechtin,
in, dan
dan is
beginsel »belasting
te passen
passen bij
bij dedeheffing
heffing
beginsel
belastingnaar
naar dmagkracht"
draagkracht" ook
ook toe
toe te
van
het recht
recht van
vansuccessie,
successie, wel
wel naderbij
naderbij gekomen,
gekomen, maar
maar nog
nog niet
niet
van het
is nl.
nl. niet
niethetzelfde,
hetzelfde, ofofiemand,
iemand, die
die /100.000
heeft, nog
nog
bereikt.
bereikt. Het is
f 100.000 heeft,
/100.000
daarbij erft,
erft, dan
dan wel
wel of
of iemand,
iemand, die
die niets
niets heeft,
heeft, /100.000
f 100.000 daarbij
f 100.000
erft.
De eerste
eerilte kan
kan aanmerkelijk
aanmerkelijk meer
meer betalen
betalen dan
dandedetweede,
tweede,zonder
zonder
erft. De
dat
het hem
heffi:deert.
deert.Het
Hetschijnt
schijntbillijk,
billijk,met
metdit
ditverschil
verschilrekening
rekening te
te
dat het
houden,
ik geloof,
denkbeeld
ook
Mr.
Piersonvoor
vooroogen
oogen
houden, en
en geloof,
datdat
dit dit
denkbeeld
ook
Mr.
Pierson
zweefde,
hij de
de door
door mij
mijaangehaalde
aangehaaldebladzijde
bladzijde schreef.
schreef.
zweefde, toen
toen hij
Straks
kom ik hierop
hierop terug.
terug.
Straks kom
De
fout van
van Mr.
Mr. Pierson's
Pierson's betoog,
betoog, ik
stipte het
het reeds
reeds aan,
aan, isisdeze:
deze:
De fout
ik stipte
argumenteert, alsof
alsof het
het denkbeeld
denkbeeld belasting
belasting naar
naardraagkracht,
draagkracht, in
in
hij argumenteert,
hij
zin van
van progressieve
progressieve belasting,
belasting, reeds
reedsininons
onsbestaand
bestaandsuccessierecht
successierecht
den zin
den
is tot
tot uiting
uitinggekomen.
gekomen. Niets
Niets isisminder
minderwaar.
waar.Men
Me.ndacht
dachtinindedevijftiger
vijftiger
is
niet aan
aanbelasting
belastingnaar
naardraagkracht
dmagkrachtininden
denzin
zinvan
vanprogressieve
progressieve
jaren niet
Men was
wasgeheel
geheelonder
onderden
deninvloed.
invloed.van
vanAdam
AdamSmith
Smith;
zijne
belasting. Men
belasting.
; zijne
bekende stellingen
stellingen strekten
strektentottotKichtsnoer.
richtsnoer.Eene
Eenebelasting
belastingmoest
moestduidelijk
duidelijk
bekende
op een
een geschikt
geschikt tijdstip
tijdstip verschuldigd
verschuldigd zijn,
zijn, goedkoop
goedkoop te
te heffen
heffen zijn
zijn
zijn, op
zijn,
en bijdragen
evelll'ediyheid van
bijdragen vorderen
vorderen in
in evenredigheid
van het
het vermogen,
vermogen, dat
dat isis in
evenredigheid
de inkomsten,
inkomsten. Betaling
Betaling naar evenredigheid
evenredigheid van
van de
de
evenredigheid van
van de
inkomsten,
de draagkracht,
draagkracht, waarvoor
waarvoor het
hetrecht
rechtvan
vansuccessie
successiede
de
inkomsten, dat
dat is de
belastingbetaling aau
moest helpen
helpen bevorderen.
bevorderen.
belastingbetaling
aan den
den Staat moest
maar
Eene andere
andere draagkrachttheorie,
dl'aagkrachttheorie, eene,
eene, die
niet proportioneele
prop0l'tioneele maar
Eene
die niet
progressieve
belastingheffing eischte,
werd. in
in die
diedagen
dagenongetwijfeld
ongetwijfeld
progressieve belastingheffing
eischte, werd.
geacht
te zijn
zijn uit
uitden
denbooze.
booze. Niemand
Niemandop
opden
denKneuterdijk
Kneuterdijk zou
zou eraan
eraan
geacht te
gedacht
beginsel in eene
eene wet
wettetewillen
willen belichamen.
belichamen. En
En
credachthebben
hebbenzulk
zulk een
een becinsel
mocht
denkbeeld ook
ook al eens
eens zijn
zijn opgekomen
opgekomen in
in het
hetbrein
breinvan
vaneen
een
mocht het denkbeeld
heeft hij
hij het
hettoch
toch
enkelen
vooruit was,
was, dan
dan heeft
enkelen bureaucraat,
bureaucraat,die
die zijn
zijn tijd
tijd vooruit
\'01
afschuw
uit
zijn
hoofd
gebannen
als
eene
booze
ongetwijfeld
dadelijk
ongetwijfeld dadelijk vol afschuw uit zijn hoofd gebannen als eene booze
anarchisme van
van de
de daad.
daad.
ingeving
ingeving tot
tot anarchisme
Zoo veel jaren
jaren isis het
hetnog
nogniet
nietgeleden,
geleden,dat
datieder,
iedel',die
diededebillijkheid
billijkheid
Zooveel
belastingen geheven
moetelI worden.
worden. De
De grondbelasting,
grondbelasting, wegens
wegens haar
haar zakelijk
zakelijk karakter
karakter
geheven moeten
en
de personeele
personeele belasting,
belasting, wegens
wegens de
dehooge
hoogeplaatselijke
plaatselijkeopcenten,
opcenten, die
die haar
haarininvele
vel~
en de
gemeenten treffen,
leenen zich
zich daartoe
daartoe niet,
niet, maar
maal'55opcenten
opcententetebrengen
brengenopopdedeVermoVermogemeenten
treffen, leenen
deBedrijfsbelasting
Bedrijfsbelasting ware
ware toch
toch voor
voorniemand
niemandtetedrukkend
drukkendeneudaarmede
daarmedezou
zou
gensen de
gens- en
700.000 verkrijgen."
verk rijgen."
men ff 700.000
men
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van
progressieve belasting
belasting bepleitte,
bepleitte, zich
zich hoorde
hoorde betitelen
betitelenals
alsradicaal,
radicaal,
van progressieve
met andere
anderedergelijke
dergelijke qualificatiën,
qualificatiën, waaraan
waaraan eene
eene zeer
zeer
sociaal
sociaal en
en met
ongunstige
beteekenis werd
werd gehecht.
gehecht.Ambtenaren,
Ambtenaren,die
diesympathie
sympathietoonden
toonden
ongunstige beteekenis
dat zeker
zeker wel
wel niet
nietals
alsverdienste
verdienste
voor
dergelijke nieuwigheden,
nieuwigheden, werd
voor dergelijke
werd dat
op den
denKneuterdijk
Kneuterdijk wijkt
wijktde
deduisternis.
duisternis.Met
Met
aangerekend.
zelfs op
aangerekend. Maar
Maar zelfs
Pierson
het licht
licht daar
daar binnengetreden,
binnengetreden, en
toen hij
hij heenging,
heenging, heeft
heeft
Pierson isis het
en toen
het er
er gelaten.
gelaten. Het
Het schijnt
schijnt wel
welisiswaar
waarniet
nietconstant
constantmaar
maarslechts
slechts
hij
hij het
intermittent,
tijd zal
zal het
hetwel'
wel'verbeteren.
verbeteren.
intermittent, doch
doch de
de tijd
vooral de
de moeilijkheden,
moeilijkheden, die
diePierson
Piel'sonteteoverwinnen
overwinnenheeft
heeft
Men
Men schatte vooral
talent was
was noodig,
noodig, om
om ze
ze teteboven
bovente
te
gehad,
gering; een
machtig talent
gehad, niet
niet gering;
een machtig
komen.
Maar juist
juist Pierson's
Pierson's groote
groote en
en sierlijke
sierlijke gaven,
gaven, het
hetvermogen,
vermogen,
komen. Maar
dat
in hem
hem is,is,omom
meest
dorre
aantrekkelijk te
te maken,
maken, om
om te
te
dat in
hethet
meest
dorre
aantrekkelijk
electI"Ïseeren
mee tetesleepen,
sleepen,maakt
maakt
raadplegen
vanzijne
zijnewerken
werken
electriseeren en mee
hethet
raadplegen
van
zoo
gevaarlijk. Wat
Wat hij
hijons
onsschenken
schenkenwil,
wil,moeten
moetenwij
wijdaarom
daaromnooit
nooit
zoo gevaarlijk.
HU heeft
heeft zoo'n
zoo'n rijkdom
rUkdom van
van
aanvaarden
onderzoeI.. Hij
aanvaarden zonder
zonder nauwlettend
nauwlettend onderzoek.
waarmee hij
hijzoo
zoovaardig
vaardigjongleert,
jongleert, dat
dat het
het
gegevens
en gedachten,
gedachten, waarmee
gegevens en
dikwijls
teontdekken,
ontdekken, ofofhijhijbehandelt
behandelthetgeen
hetgee.nis,is,ofoftoelicht
toelicht
dikwijls moeilijk
moeilijk is,
is, te
hetgeen
komen moet.
moet. Daarom,
Daarom, indien
indien men
menonze
onzebestaande
bestaandesuccessiewet
successiewet
hetgeen komen
wil
beoordeelen en op
op hare
hare grondslagen
grondslagen wil
wilvoortbouwen,
voortbouwen, herleze
herleze men
men
wil beoordeelen
het
chef-d'oeuvl'e
van
Sprenger
van
de
voortreffelijke
bladzijden,
die
de voortreffelijke bladzijden, die het chef-d'oeuvre van Sprenger van
Eyk voorafgaan
(*).
voorafgaan (*).
Ik weet
weet wel
wel:: de
devoorrede
voorredevan
vanden
denderden
derdendruk
drukis is
brillantel';
de sursurIk
brillanter
; de
numerair
Sprenger·• van
had die
die nooit
nooit kunnen
kunnen schrijven
schrijven;; maar
maar de
de
numerair Sprenger
van Eyk
Eyk had
eersten druk
druk plaatst,
plaatst, dunkt
dunkt mij,
mij, onze
onzesuccessiewet
successiewet
voorrede van
voorrede
van den
den eersten
meer in
in het
het kader
kader van
van haar
haar tijd.
tijd.
nog meer
nog
Indien men
men aldus
aldus opnieuw
opnieuw doordringt
doordringt tot
tot den
dengeest
geestvan
vanden
denwetgever
wetgever
Indien
dier dagén,
dagén, clan
dan zal
zal men
men terugkomen
terugkomen. tot
tot de
de erkenning
erkenning van
vall de
de waardier
heid, dat,
dat, al
al vult
vultmen
menook
ookboekdeelen
boekdeelenmet
met
theoretischebeschouwingen,
beschouwingen,
held,
theoretische
is
geweest
(Ianeene
eenebebeons
bestaande
successierecht
nooit
iets
anders
ons bestaande successierecht nooit iets anders is geweest dan
lasting op
op het
het »toeval".
l> toeval". IkIkbedoel
bedoeldaar
daar niet
niet mee,
mee, dat
datmen
mendat
datniet
niet
lasting
veranderen; ; dat
dat men
men niet
nietonze
onzesuccessiewet
successiewetzou
zoumogen
mogen
zou mogen
mogen veranderen
zou
eene belasting,
belasting, die
dieopopeen
een
ander
denkbeeldberust.
berust.Maar
Maar
omwerken tot eene
omwerken
ander
denkbeeld
indien men
men dat
dat wil,
wil,dan
danmag
magmen
menvoor
voordat
datandere
anderedenkbeeld
denkbeeld geene
geene
indien
te geven,
geven,dat
datons
onsbestaande
bestaande
propaganda maken,
indruk te
propaganda
maken, door
door ,den
,den indruk
altijd geweest
geweest is,
is, nl.
nl.eene
eenebelasbelassuccessierecht iets
dan het altijd
successierecht
iets anders
anders is,
is, dan
ting van
van toevallige
toevallige baten.
baten.
ting
heeft gemeend,
gemeend, dat
datmen
men
zwaardermoest
moestbelasten,
belasten,naarmate
naarmate
Men heeft
Men
zwaarder
erfgenaam minder
minder kon
konrekenen
rekenenopopdedeerfenis.
erfenis.Daarom
Daarombetalen
betalenouders,
ouders,
de erfgenaam
%,
broedersenenzusters
zustel'S40/o,
4 0/0,vreemden
vreemden
die van
van hunne
hunne kinderen
kinderen erven,
erven, 33oh
die
broeders
% , enz. De
De categorieën,
categorieën, die
diededesuccessiewet
successiewetkoos,
koos,sluiten
sluitenzich
zichhoofdhoofd10 ofo,
gemaakt zijn
zijn in
in de
deartikelen
artikelen
zakelijk aan
aa') bij
bij de
deonderscheidingen,
onderscheidingen, die
die geinaakt
zakelijk
877 e.e.v.v.B.B.W.
W.HetHet
logisch,dat
dat
menbijbijdedebelasting
belasting van
van
877
waswas
ookook
logisch,
men
(Ol De
De Wetgeving
Wetgevillg op
op het
het regt
regtvan
vallSuccessie
Successieen
1!11van
vallovergang
overgangbijbijoverlijden,
overlijden,toegelicht
toegelichtdoor
door
(*)

Sprenge,' van
van Eyk,
Eyk, Ontvanger
Ontvanger der
ûer Registratie
Registratie enenDomeinen.
Domeinen. —
- 's-Gravenhage,
's-Gravenhage,
J. P.P. Sprenger
Mal'tinus Nijhotr,
1870.
111arthius
Nijhoff, 1870.
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hetgeen geërfd
geërfd werd,
werd, rekening
rekening hield
hield met
met het
het bestaande
bestaande erfrecht.
eI"frecht. Kan
Kan
hetgeen
men nu
hetalgemeen
algemeenzeggen,
zeggen,dat
dathet
hetgrooter
groot ertoeval
toevalis,is,wanneer
wanneer
men
nu ininhet
erft van
van oom
oom of
oftante
tantedan
danvan
vanzijne
zijneouders,
ouders, evenzeer
evenzeer heeft
heeft men
men
men
men erft
eene groote
groote clan
dan op
op eene
eene kleine
kleine erfenis.
erfenis. Hoe
Hoegrooter
grooter
minuer
minder kans
kans op
op eene
erfenis,
hoe grooter
grooter toeval.
toeval.
erfenis, hoe
Voor de
de belasting
belasting op
op grond
grond van
van het
het toeval
toeval zou
zou men
men nu
nu wel
wel rekerekeVoor
ning mogen
mogen houden
houden met
metden
denverwantschapsgraad
yerwantschapsgraad tusschen
tusschen erflater
erflater en
en
fling
erfgenaam,
de grootte
grootte van
vanhet
heterfdeel
erfdeel?
Zoo neen,
neen,dan
dan
erfgenaam, maar
maar niet
niet met de
? Zoo
dat men
menniet
nietgediend
gediendisisvan
vanhet
hetprogressieve
progressieve
zegge
men ruiterlijk,
ruiterlijk, dat
zegge men
recht van
van successie
successie;; daarvoor
daarvoor behoeft
zich niet
niet te
te schamen.
schamen. AanAanrecht
behoeft men
men zich
ik echter
echterbeweer,
beweer,dat
dathet
hetsuccessierecht
successierecht isiseene
eenebelasting
belasting op
op
gezien ik
gezien
toevallige baten,
baten, vergunne
vergunne men
mij ook
ook te meenen,
meenen, dat
dat in
in den
den geest
geest
toevallige
men mij
van onze
onze bestaande
bestaande wet
wet wordt
wordt gehandeld,
gehandeld, indien
indien men
men niet
niet alleen
alleenrekerekevan
ning houdt
houdt met
metden
denverwantschapsgraad
verwantschapsgraadtusschen
tusschenerflater
erflateren
enerfgenaam,
erfgenaam,
ning
maar ook
ook met
met de
degrootte
groottevan
vanhet
heterfdeel.
erfdeel.Dat
Datisishet
hetstandpunt,
standpunt, dat
dat
maar
ik
zal innemen
innemen bij
hijdedebecijferingen,
becijferingen, die
die hierachter
hierachter volgen.
volgen. Ik
Ik zal
zal mij
mij
ik zal
onzesuccessiewet
successiewetvoorkomt,
voorkomt,
daarbij
houden aan
aall de
de indeeling,
indeeling, die
dieininonze
daarbij houden
trachten te
te. onderzoeken,
onderzoeken, welke
welke bate
bate voor
voor de
de schatkist
schatkist kan
kan worden
woruen
en trachten
en
heffing van
van het recht
recht van
van successie
successie de
de
verkregen,
verkregen, wanneer
wanneer ook
ook bij
bij de
de heffing
dat der
der proprobillijkheid wordt
betracht,
door
beginsel, dat
billijkheid
N,vordt
betracht,
doorhet
heteenig
eenig goede
goede beginsel,
in practijk
practijk te
te brengen.
brengen.
gressieve
belastingheffing, daarbij
daarbij in
gressieve belastingheffing,
ik
uitgaan
van
het
denkbeeld,
dat
kleineerfdeelen
erfdeel en
Hierbij zal
zal ik uitgaan van het denkbeeld, dat dedekleine
minder
moeten worden
worden belast
belast dan
dan thans,
thans,dat
datdedegroote
grooteerfdeelen
erfdeelen
minder zwaar
zwaar moeten
meerkunnen
kunnenopbrengen
opbrengenenendat
daterereen
eengeleidelijke
geleidelijke
daarentegen
iets meer
daarentegen wel
wel iets
wezen van
van het
hetminimumminimum-tot
tothet
het
maximum-recht.
overgang
overgang behoort
behoort te
te wezen
maximum-recht.
De bestaande
bestaande successiewet
successiewet isis inderdaad
inderdaad zeer
zeer hard
hardvoor
voorde
dekleine
kleine
De
erfenissen.
klein sommetje
sommetje geld,
geld, dat
dat geërfd
geërfd wordt,
wordt, geeft
geeftjuist
juistaan
aan
erfenissen. Een
Een klein
iemand, die
die niets
nietsheeft,
heeft,
oeconomischensteun,
steun,wegnemende
wegnemendeden
den
iemand,
eeneen
oeconomischen
grootsten
angst voor
vooriedere
iedereonverwachte
onverwachtegebeurtenis,
gebeurtenis,aldus
aldusgevende
gevendeeene
eene
grootsten angst
in
eene
beschaafde
soort
van
bestaansgerustheid,
die
eigenlijk
niemanu
soort van bestaansgerustheid, die eigenlijk niemand in eene beschaafde
het alleraIlermaatschappij
waarin voorloopig
vool'loopig althans
althans armoede
armoede het
maatschappij kan
kan missen,
missen, waarin
heteene
eenebittere
bittere
verachtelijkste
wezen. Juist
Juist daarom
daarom isii;:het
verachtelijksteschijnt
schijnttete wezen.
er eenig
eenigEdit
lichtschijnt
schijntte te
komen
donkerstedagen,
dagen,
teleurstelling, als
teleurstelling,
als er
komen
in in
dede
donkerste
den
fiscus te
te zien
zienaanrukken,
aanrukken, die
die met
metmeedoogenlooze
meedoogenlooze hand
hand het
het teere
teere
den fiscus
chàteau
Espagne slecht,
slecht, voor
voorenenaleer
aleer
werkelijkheidkan
kanworden.
worden.
chAteau en
en Espagne
hethet
werkelijkheid
het recht
rechtvan
vansuccessie,
succes,sie,die
dieondernomen
onàernomen zal
zal
Iedere herziening
van het
herziening van
worden, schijnt
zich daarom
daarom in
in de
de eerste
eersteplaats
plaatstetemoeten
moetenbezighouden
bezighouden
worden,
schijnt zich
met het
het scheppen
scheppen van
vanbetere
beteretijden
tijdenvoor
voorden
denarmen
armenerfgenaam,
erfgenaam, die
die
met
een
klein
sommetje
erft.
Dat
is
vooral
noodig
met
het
oog
op
de
hoogst
een klein sommetje erft. Dat is vooral noodig met het oog op de hoogst
onbillijke
waarop het
het »overgangsrecht"
lJovergangsrecht" somtijds
somtijds werkt.
werkt. Ook
Ook
onbillijke wijze,
wijze, waarop
ofhet
het
daarvan
herziening niet
uitblijven. De
vraag rijst
rijst zelfs,
zelfs, of
daarvan mag
mag de
de herziening
niet uitblijven.
De vraag
lJovergangsrecht" nog
eene plaats
plaats kan
kanvinden
vinden ininons
onsbelastingbelasting»overgangsrecht"
nog wel
wel eene
stelsel,
sedert de
de vermogensbelasting
vermogensbelasting isisingevoerd
ingevoerdenendedemutatierechten
mutatierechten
stelsel, sedert
gewijzigd
zijn.
gewijzigd zijn.
De herziening
herziening van
van het
het overgangsrecht
overgangsrecht en
en de
de vraag,
vraag, of
ofhet
hetwellicht
wellicht
De
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moet worden
worden afgeschaft,
afgeschaft, isiseen
eenonderwerp,
onderwel'p,dat
dateene
eeneafzonderlijke
afzonderlijke
ook moet
behandeling eischt.
het oogenblik
oogenblik zal
zal ik
ik mij
mij er
el' slechts
slechts toe
toe bebebehandeling
eischt. Voor
Voor het
palen een
een paar
paarvoorbeelden
vOOl'beelden tetegeven,
geven,waaruit
waal'Uit kan
kan blijken,
blijken, tot
totwelke
welke
palen
overgangsrecht aanleidina
aanleiding kan
kan aeven.
geven,
ongerechtigheden het overaanasrecht
onaerechtiaheden
a.
a. Een
Een broeder
broeder en
eene zuster
zustel' wonen
wonen samen.
samen. Zij
Zij hebben
hebben nog
nog vier
vier
en eene
Debroer
broersterft
sterftenenbenoemt
benoemtdedezuster
zustertottoterfgenaam.
erfgenaam.
broers en zusters.
zusters, De
broers
In de
denalatenschap
nalatenschap zijn
zijnnoch
nochfondsen
fondsennoch
nochvorderingen.
vorderingen. Zij
Zij bestaat
bestaat
In
vee, rneubels
meubels en
enschulden.
schulden.
uit vee,
saldo der
der nalatenschap
nalatenschap is
is. .
I 1003.
100:).
Het saldo
f
zuster betaalt
betaalt:
De zuster
:
J.4 8
successierecht over
ovel' l000
1000 —
= 1f 200
200 .
successierecht
4% , 1
4%
8
5
:t 800
800 .
10% = »Al 80
over
D
10%
80

+

totaal f
88
188

1- 38 opcenten
/121.44.
opcenten = = 1121.44.

a j maar
maar nu
nu stel
stelik,
ik,dat
datdede
ovel'leden
broedei'boekhouder
boekhouderwas
was
b. Als a;
overleden
broedei.
en eene
eeneinschrijving
inschrijving op
ophet
hetGrootboek
Grootboek ad
ad 1
verbonden had
had tot
tot
en
f 6000 verbonden
waarborg
van
zijn
beheer.
Aangezien
hij
geen
geld
had,
heeft
hij
waarborg van zijn beheer. Aangezien hij geen geld had, heeft hij
f 6000
1
6000 geleend,
geleend,om
omdedeinschrijving
inschrijvingtetekoopen,
koopen,enendaarvoor
daal'voor eene
eene schuldschuldbekentenis afgegeven.
afgegeven.
bekentenis
als a
Actief als
1000
. f
11000
inschrijving
Grootboek
»
inschrijving Grootboek
D 6000

totaal If 7000
af:
schuld wegens
D 6000
af: schuld
wegensgeleend
geleendgeld
geld . . »

----

saldo 1
als bij
bij a.
1000 als
f 1000
De
zuster betaalt
betaalt nu
nu::
De zuster
1°. successierecht
successierecht als
f 88
als \n
in geval
geval aa-I
2°. overgangsrecht 2 %0/0 van 16000»
120
f 6000 ).) 120

+

f 287.04.
totaal If 208 -1- 38 opcenten
opcenten == 1287.04.
In
beide gevallen
gevallen erft de
de zuster
zuster 11000.
heteerste
eerstegeval
gevaleischt
eischt
f 1000. InInhet
In beide
de
fiscus
1121.44,
in
het
tweede
geval
1287.04
of
bijna
290/0
van
f
287.04
of
bijna
290/0
van
de fiscus f 121.44, in het tweede geval
het
kleine
erfenisje,
groot
11000,
en
zulks
omdat,.
men
lette
er
wel
het kleine erfenisje, groot f 1000, en zulks omdat,. men lette er wel
op, omdat
erflater in geval
geval been
onvoordeeliger boedel
dan
boedel naliet dan
b een onvoordeeliger
de erflater
omdat de
in
geval a.
in geval
In
de practijk
practijk heeft
heeft deze
dezeregeling
regelingnog
nogeen
eenharden
hardenkant,
kant, die
die niet
niet
In de
bepaald
brengen. Van
Van meubels
meubels moet
moet 66k
óók successiesuccessiebepaald onder
ondercijfers
cijfersisis te
te brengen.
recht
worden betaald
betaald en
en bij
bij kleine
kleine erfenissen
el'fenissen maken
maken zij
zij in
in den
den regel
regel
recht worden
naar
vel'houding van
geheel een
een grooter
grooter deel
deelvan
vandedenalatenschap
nalatenschap
naar verhouding
van het
het geheel
uit
dan bij
bij groote
groote erfenissen.
erfenissen. Eene
Eeneerfenis
erfenisvan
vanmeubels
meubelsverrijkt
verrijkt iemand
iemand
uit dan
minder
erfenis, bestaande
bestaande uit
uit vruchtdragende
vruchtdragende zaken.
zaken.
minder dan
dan eene
eene erfenis,
;,-AIs
niet hoog
hoogtijd,
tijd,dat
datdergelijke
dergelijkemisstanden
misstandenworden
wordenweggenomen
weggenomen?.?
het niet
!:-.4Is het
;~.
is het
hetniet
nietverbazend
verbazendhard,
hard, dat,
dat,wanneer
wanneerkinderen
kindel'en uit
uithetzelfde
hetzelfde huis
huis
en is
van
hunner erven,
erven, de fiscus
fiscus reeds
reeds zijne
zijne hand
hand uitste
uitste ekt en
en de
devolle
volle
van één
één hunner
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belasting eischt, indien
slechts ff 300 bedraagt, vooral
vooral wanneer
wanneer
indien het erfdeel slechts
dan
daarbij nog
nog komt de
noodlottige werking
werking van
van het
het overgangsrecht?
dan daarbij
de noodlottige
overgangsrecht ?
Er
dus wel
wel grond
grond ons
ons successierecht zoo
zoo te herzien,
herzien, dat
datde
dekleine
kleine
Er is dus
erfenisjes niet langer
langer overbelast
overbelast worden. Doet men dat
dat inderdaad,
inderdaad, ontlast
ontlagt
dat het
het progresmen
de kleine
kleineerfenissen,
erfenissen, dan
dan zal,
zal, vrees
vrees ik,
ik, blijken,
blijken, dat
men de
recht van
van successie wel
is waar
waar eene
zeel' aardige
bijdrage aan
sieve
sieve recht
wel is
eene zeer
aardige bijdrage
van het
maar dat
datzelfs
zelfswanneer
wanneer de
de limiet van
het
de
schatkist kan
kan geven,
geven, maar
de schatkist
maximum-percentage tamelijk
hoog wordt
wordt gesteld,
gesteld, hooger, dan
dan misschien
maximum-percentage
tamelijk hoog
practisch mogelijk
mogelijk zal
zal blijken, de
opbrengst verre
verre zal
zal blijven
blijven beneden
beneden
de opbrengst
den goudregen, dien
sommige
volksvleiers
hunne
onwetende
kudde
onwetende kudde el'Van
ervan
dien sommige
doen droomen.
gaan, zal
zalik ik
overeenkomstigdedegedragslijn,
gedragslijn, inin
Alvorens verder
Alvorens
verder te gaan,
overeenkomstig
vorige
artikelen gevolgd,
gevolgd, een
een blik slaan
het tarief
tarief der
der successiebevorige artikelen
slaan op
op het
lasting
en de
demagere
magerestatistische
statistischegegevens,
gegevens,waarover
waaroverikikkan
kanbeschikken.
beschikken.
lasting en

Il.
Het recht
recht van
van successie
successie wordt bepaald
bepaald als
als volgt.
volgt.
Het
Wanneer
wordt geërfd
geërfd of
of verkregen:
Wanneer wordt
verkregen :
0,
110.
door
bloedverwanten in
in tie
ue rechte
rechtenederdalende
nederdalende linie
linie van
van bloeddoor bloedverwanten
de rechte
rechteopgaande
opgaande linie
linie of
ofdoor
door den
den eenen
echtgenoot
verwanten in
in de
eenen echtgenoot
of kinderen,
kinderen, uit
uit hun huwelijk verwekt,
van den
den anderen,
anderen, indien
indien kind
kind of
van
verwekt, of
afstammelingen
daarvan aanwezig
aanwezig zijn,
zijn, één
ten honderd;
honderd;
afstammelingen daarvan
één ten
2°, door
bloedverwanten in
de rechte
rechte opgaande
opgaande linie
linie van
van bloedver2°.
door bloedverwanten
in de
de
rechte
nederdalende
linie
drie
ten
honderd;
wanten in
in de rechte nederdalende linie
ten honderd ;
3°. door
door den
den eenen echtgenoot
van den
den anderen,
anderen, indien
indien geen
geen kind
kind
echtgenoot van
kinderen, uit
uit hun
hun huwelijk
huwelijk verwekt,
verwekt, of
of geene afstammelingen daarvan
daarvan
of kinderen,
tenhonderd;
honderd;
aanwezig zijn,
zijn, vier ten
broeders en
en zusters
zustersvan
vanbroeders
broedersen
enzusters
zusters vier
tenhonderd
honderd;
4°. door
vier ten
;
door broeders
5°. dOOl'
nicht, naneef
naneef en
en nanicht van
van oom
oom of
ofmoei,
moei,oudoom
oudoom
door neef
neef en nicht,
of oudmoei en
omgekeerd door
moei, oudoom
oudoom of
of oudmoei van
en omgekeerd
door oom
oom of
of moei,
neef of
of nicht,
nicht, naneef
naneef of
of nanicht zes ten honderd.
honderd.
neef
Op
hetgeen in
in de
degevallen,
gevallen, vermeld
vermeld onder no.
nO. 4 en
nO. 5, meer
Op hetgeen
en no.
wordt
verkregen,
dan
het
aandeel
bij
versterf
zou
hebben
wordt verkregen, dan het aandeel bij versterf zou hebben beloopen,
mitsgaders
in alle andere
niet voorziene
voorziene gevallen,
gevallen, tien ten
ten honderd.
honderd.
mitsgaders in
andere niet
Omtrent
verschillende categorieën
categorieën vinden
vindenwij
wij echter geene
geene afzonafzonOmtrent deze verschillende
de offlcieele
Statistiek(*).
(*). Wij vinden
vinden daarin
daarin alleen
alleen
derlijke gegevens
gegevens in de
officieele Statistiek
afzonderlijk vermeld de nalatenschappen, waarvan één percent is betaald.
betaald.
AI
de overige
overige nalatenschappen
nalatenschappen zijn
zijn saamgevat in één rubriek.
rubriek. De
De
Al de
vraag doet
doet zich
zich nu
nu voor
voor:: hoeveel
hoeveel nalatenschappen
nalatenschappen waren
waren er,
er, waarvan
waarvan
vraag
percent werd
werd betaald,
betaald, en
hoe groot
groot was
was gemiddeld
gemiddeld de
de
3,
4, 66 en 10
en hoe
1 0 percent
3, 4,
waarde van
van ieder
ieder dier
dier nalatenschappen?
nalatenschappen ?
waarde
(*) Indien
verwijs naar de
de Statistiek, dan
bedoel ik de
de Statistiek van
van het
ket Koninkrijk
Koninkrijk
dan bedoel
Indien ik verwijs
betre.ffendededegeldmiddelen.
geldmiddelen. Zes·
stuk (eerste
(eerste
der
Nederlanden. Bescheiden
Bescheiden betrefende
en twintigste stuk
Zes en-twintigste
der Nederlanden.
gOO,
gedeel
te), 11900.
gedeelte),
-

-
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Een
zich voordoet,
voordoet, is,
dat wij
wij voor
vooronze
onzeberekeberekeEen ander
ander bezwaar,
bezwaar, dat
dat zich
is, dat
ningen niet
niet kunnen
kunnen volstaan
volstaanmet
metteteweten,
weten,
hoe
groot
dienalatenschappen
nalatenschappen
ningen
hoe
groot
die
maar dat
dat wij
wijmoeten
moetenweten,
weten,hoeveel
hoeveelieder
iedererft
erftofofverkrijgt.
verkrijgt. De
Deheer
heer
zijn, maar
zijn,
Treub, die
eenige beschouwingen
beschouwingen heeft
ten beste
bestegegeven
gegevenover
overhet
het
Treub,
die eenige
heeft ten
progressieve recht
successie, isisbijbijzijne
zijnebecijferingen
becijferingen op
opdezelfde
dezelfde
progressieve
recht van
van successie,
heefttoen
toenaangenomen,
aangenomen,dat
datdedenalatenschappen,
nalatenschappen.
moeilükheid gestuit. Hij
Hij heeft
moeilijkheid
waarvan
percent wordt
wordt betaald,
betaald, en
en die,
die, welke
welkegeërfd
geërfdworden
wordendoor
door
waarvan één
één percent
den
regel
vierparten
parten
broeders en
zusters van
van broeders
broeders en
enzusters,
zusters,ininden
broeders
en zusters
regel
ininvier
in zessen
zessen worden
worden gedeeld
gedeeld (*).
(").
gaan
en alle
alle andere
andere nalatenschappen
nalatenschappen in
gaan en
wat ikikmij
mijveroorveroorVermoedelijk heeft
Mr. Treub
Treub hetzelfde
hetzelfde gedaan,
gedaan, wat
Vermoedelijk
heeft Mr.
loofd
heb, en
en ininkringen,
kringen, die
diemet
metdede
successiebelastingdikwijls
dikwijlsininaanaanloofd heb,
successiebelasting
raking komen,
komen, inlichtingen
inlichtingen gevraagd.
De uitkomst
uitkomst van
van mijn
mijnonderzoek
onderzoek
raking
gevraagd. De
is geweest,
geweest, dat
daterergeene
geene
reden
aan
nemen,
dat
gemiddelden,
reden
is, is,
omom
aan
te te
nemen,
dat
dedegemiddelden,
die
de heer
heerTreub
Treubkoos,
koos,zoo
zoover
ver
van
werkelijkheid
zoudenafwijken,
afwijken,
die de
van
de de
werkelijkheid
zouden
dat
zij niet
nietzonder
zondergevaar
gevaarvoor
vooralalte te
groote
onnauwkeurigheidzouden
zouden
dat zij
groote
onnauwkeurigheid
kunnen
gebruikt worden
worden voor
voor de
debecijferingen,
becijferingen, die
die hier
hier gaan
gaanvolgen.
volgen.
kunnen gebruikt
datdedenalatenschappen
nalatenschappeninindederechte
rechtenederdalende
nederdalende
Ik neem
neem daarom
daarom aan,
aan, dat
Ik
denregel
regel
lijn en
en die
diegeërfd
geërfdworden
wordenonder
onderbroeders
broeders en
enzusters,
zusters,ininden
lijn
zesparten.
parten.
en alle
alle andere
andere nalatenschappen
nalatenschappenininzes
verdeeld worden in vier parten en
gemaakt voor
voor de
de opgaande
opgaande rechte
rechte linie
linie en
en den
den
Uitzondering
alleen gemaakt
Uitzondering isis alleen
echtgenoot
zonder
kinderen,
die
van
zijn
overleden
echtgenoot
erft.
echtgenoot zonder kinderen, die van zijn overleden echtgenoot erft.
derzaak
zaakonverdeeld.
onverdeeld.Het
Hetgeval,
geval,
Deze laatste
laatste erfenis
erfenis blijft
blijft uit
uit den
denaard
aardder
Deze
dat een
een kind
kind sterft,
sterft, hetwelk
hetwelkiets
ietsnalaat,
nalaat,behoort
behoortzeker
zekertottot
uitzondedat
dede
uitzondetoterfgenaam
erfgenaam
ringen.
In den
den regel
regelzal
zalhijhijzijn
zijnouder
ouder
of zijne
ouderswel
weltot
ringen. In
of zijne
ouders
Het isis onverschillig,
onverschillig, of
of dan
dan drie
drie percent
percentbetaald
betaald wordt
wordtvan
van
benoemen.
benoemen. Het
driepercent
percentvan
vanhet
hetgeheel.
geheel.Bovendien
Bovendien isis
ieder
der beide
beide helften
helftenofofdrie
ieder der
deze
zaak van
van ieder
ieder belang
belang ontbloot,
ontbloot, daar
daar b.v.
1900 (zie
(zie blz.
blz. 75,
75,
deze zaak
b.v. in
in 1900
Statistiek)
over ff 2.296.766 drie
drie percent
percent werd
werd geheven.
geheven. De
De
slechts over
Statistiek) slechts
Hiermede zijn
zijn alle
alle bebeopbrengst
niet eens
eens /70.000.
f 70.000. Hiermede
opbrengst bedroeg
bedroeg dus
dus nog
nog niet
zwaren echter
nog niet
niet opgelost.
opgelost. De
Destatistiek
statistiekder
dervermogensbelasting
vermogensbelasting
zwaren
echter nog
geeft
de
waarde
der
vermogens
en
de
statistiek
der
successiebelastillg
geeft de waarde der vermogens en de statistiek der successiebelasting
Statistiek) het getal
getal der
dernalatenschappen,
nalatenschappen, Dgerangschikt
»gerangschikt naar
naar
(blz.
(blz. 81, Statistiek)
het zuiver
zuiver saldo".
saldo".
de hoegrootheid
hoegrootheid van
van het
de
Nu
wordt wel
welisiswaar
waarzoowel
zoo welvoor
voordedeberekening
berekeningder
derwaarde
waarde van
van
Nu wordt
de vermogens
vermogens als
alsvan
vandie
diedet.
dernalatenschappen
nalatenschappenaftrek
aftrekvan
vanschulden
schuldentoegetoegemaar dedewaardeering
waardeeringdier
dierwaarden
waardengeschiedt
geschiedtniet
nietopopdezelfde
dezelfde
laten,
laten, maar
in
den
regel
zal
toch
wel
de
waarde
van
het
vermogen
wijze,
doch
wijze, doch in den regel zal toch wel de waarde van het vermogen
van den
den levende
levende grooter
grooterzijn
zijndan
danhet
het
saldozijner
zijnernalatenschap.
nalatenschap. Het
Het
van
saldo
tegenovergestelde zal
zal echter
echter ook
ook wel
welvoorkomen.
voorkomen.
tegenovergestelde
Indien
dus, zooals
zooalshieronder
hieronderwordt
wordtgedaan,
gedaan, ramingen
ramingen worden
worden gemaakt,
gemaakt,
Indien dus,
die
ook op
op de
degegevens
gegevensder
der
vermogensstatistiek
gegrondzijn,
zijn,dan
danzullen
zullen
die ook
vermogensstatistiek
gegrond
die
schattingen dikwijls
dikwijls tetehoog
hoogzijn,
zijn,en
enindien
indienmen
menopopdedewaarden,
waarden,
die schattingen
den
welke
men aldus
alduskrijgt,
krijgt,progressieve
progressieve tarieven
tarieven toepast,
toepast, dan
dan zal
zal ininden
welke men
(*) Vanwaar moeten
moeten de
demillioenen
millioenenkomen
komen!'
Mr. M.
F. Treub,
Treub, Hoogleeraar
Hoogleeraar aan
aan
? Door
Door Mr.
M. W. F.
de Universiteit
Universiteit van
van Amsterdam.
Amsterdam. Blz.
Blz. 16.
16.
de
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werkelijkheid
regel
de uitkomst
uitkomsthooger
hoogerzijn,
zijn,clan
dandedeopbrengst
opbrengstinindedewerkelijkheid
regel de
zou
wezen. Op
Op grond
grond echter
echter van
van het
hetgestelde
gesteldefeit,
feit,datdat
foutenelkaar
elkaal'
zou wezen.
dede
fouten
in
sommige gevallen
ge"allenzullen
zullencompenseeren,
compenseeren,kunnen
kunnendedeverschillen
verschillenDiet
niet
in sommige
van zooveel
zooveel beteekenis
beteekenis zijn,
zijn, dat
dat de
de gegevens,
gegevens, die
die ikikaldus
aldus ga
gaverzaverzavan
melen, niet een
een beeld
beeld zouden
zouden kunnen
kunnen geven
geven van
van hetgeen
hetgeen men
menvan
vaneen
een
melen,
recht
van
successie
zou
mogen
verwachten.
Bovendien:
progressief
progressief recht van successie zou mogen verwachten. Bovendien :
wat ereraan
aandedeschattingen
schattingenhapert,
hapert, zal
zal ikikde
defout,
fout,
eenmaal
wetende, wat
eenmaal wetende,
die
daardoor kan
kan ontstaan,
ontstaan, ook
ook wel
weltot
totdedekleinst
kleinstmogelijke
mogelijkeproporpropordie daardoor
tiën kunnen
kunnen terugbrengen.
terugbrengen.
111.
ate stuk van
Volgens
van het
het 26
van Bescheidenbetreffende
Bescheiden beh'effendededegeldgeld26gte
Volgens blz.
blz. 43 van
middelen
zijn
er
1425
vermogens
boven
/
500.000.
Deze
kunnen
500.000.
Deze
kunnen
f
middelen zijn er 1425 vermogens boven
gesplitst worden
worden in 22groepen
groepen:
gesplitst
:
f 606.400.
a./
tot/750.000
-aal1taI692;
gemiddeldbedrag
bedrag/606.400.
aantal 692; gemiddeld
a. f 500.000 tot
f 750.000 —
b. boven If 7;:)0.000.
- aantal
aantal733
73~; jgemiddeld
gemiddeld bedrag
bedrag /1.515.200.
f 1.515.200.
b.
750.000. —
1/ 2 %,
1/ 2 %,
groep bb -+- 51
% der
boven
511/,
der vermogens boven
481/,
, groep
Groep a bevat -+- 48
/500.QOO.
f 5oo.goo.
Volgens blz.
blz. 81
81vererfden
vererfdenuitsluitend,
uitsluitend, hetzij
hetzij inindederechte
rechtenederdanederdaVolgens
kin,1ofofkinderen,
kinderen,
lende linie,
linie, hetzij
hetzij inindie
dielinie
linie
tusschen
echtgenooten,
lende
enen
tusschen
echtgenooten,
kind
afstammelingen daarvan
daarvan nalatende,
nalatende, 49
49
uit hun
hun huwelijk
huwelijk verwekt
verwekt ofofafstammelingen
uit
en
in alle
alleandere
anderegevallen
gevallen2727nalatenschappen
nalatenschappenboven
boven /f 500.000. Als wij
en in
aannemen,
dat de
dewaarde
waardeder
dervermogens
vermogensgelijk
gelijkisisaan
aande
desaldi
saldider
der nalatennalatenaannemen, dat
schappen
ook de
de verdeeling
verdeeling der
der vermogens
vermogens onder
onder dedelevenden
levenden
schappen en
en ook
gelijk is
is aan
aan de
deverdeeling
verdeelingder
dervermogens
vermogensonder
onderdededooden,
dooden,(Nil
dunzal
zalook
ook
gelijk
de
verhouding van
van de
de nalatenschappen
lIalatenschappen beneden
beneden /f 750.000
totdie
diedoordaarde verhouding
750.000 tot
/ 2 tot
48 1V,
51 1/ 2 ,
boven moeten
tot 51
boven
moeten zijn
zijn als
als 48
Er zouden
zouden dus
dus zijn
zijn::
Er
in de
de rechte
rechte lijn
lijn 24
24nalatenschappen
nalatenschappen van
van If 500.000
in
500.000 tot
tot/750.000;
750.000 ;
gemiddelde
grootte
I
606.400
;
gemiddelde grootte f 606.400 ;
bovenj750.000;
gemiddelde grootte
groottef1.515.200;
25 nalatenschappen boven
(If 750.000 ; gemiddelde
f 1.515.200 ;
en
in alle
alle andere
andere gevallen
gevallen::
en in
13
nalatenschappen van
van f
/ 500.000
tot /f 750.000;
gemiddelde
43 nalatenschappen
500.000 tot
750.000 ; gemiddelde
grootte f
/ 606.400;
606.400 ;
14 nalatenschappen boven
boven /f 750.000;
gemiddelde grootte
grootte f
/ 1.515.200.
750.000 ; gemiddelde
Uit eene
vergelijking der
der voormelde
voormelde opgaven
opgaven blijkt,
blijkt, dat
dat de
de saldi
saldivan
van
eene vergelijking
/f 15.000
tot /f 200.000
200.000 op
opblz,
blz.8181
in dezelfde
rubriekenzijn
zijningedeeld
ingedeeld
45.000 tot
in dezelfde
rubrieken
blz. 43.
43. DeDe
gemiddeldendier
diersaldi
saldi
als
de vermogens
vermogens dier
dier waarden
waarden op
als de
op blz.
gemiddelden
kan ik
ik dus
dlJs gelijkstellen
gelijkstellen met
met de
de gemiddelden
gemiddelden dier
vermogens. Zoo
Zoo stel
stel
kan
dier vermogens.
ik
b.v. het
hetgemiddelde
gemiddelde der
dersaldi
saldider
dernalatenschappen
nalatenschappen van
van /f 20.000
20.000ik b.v.
—
/f30.000
30.000 gelijk
aan dat
dat der
dervermogens
vermogens dier
dierwaarden.
waarden. Er
Erwerden
werden
gelijk aan
170:38
aanslagen gedaan,
gedaan, samen
samen groot
groot ji
f 406.330.000
406.330.000;
gemiddelde
17038 aanslagen
; het gemiddelde
0 6.3 3 0.0 0 0 =
van iederen aanslag
was dus
dus 4406·~~O·Ooo
= if
/23.800.
Ik neem
nu
aanslag was
23.800.
neem nu
1703
703
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aan, dat
aan,
dat gemiddelde
gemiddelde der
der nalatenschappen
nalatenschappen van
van ff 20.000 tot ff 30.000
30.000==
ff 23.800.
Voor de vaststelling
vaststelling der
dergemiddelden
gemiddeldenvan
vandedenalatenschappen
nalatenschappenbeneden
beneden
Voor

gegevens.
gemiddelden
ff 15.000
15.000 vind
vindikikgeene
geenedirecte
directe
gegevens.DieDie
gemiddeldenschijnen
schijnen
te kunnen
kunnenworden
wordenvastgesteld
vastgesteldininverhouding
verhouding tot
totde
de
zonder bezwaar
bezwaar te
zonder
gemiddelden der nalatenschappen
gemiddelden
nalatenschappen boven
boven ff 15.000.
B.v.
B.v.: : wij
wij vonden
vonden:: gemiddelde
waarde der
der nalatenschappen
nalatenschappen van
van
gemiddelde waarde
ff 20.000
20.000 tot
tot ff 30.000 = ff 23.800.
Nu stel
Nu
stel ik
ik:: gemiddelde
gemiddelde van
van fis 20.000
en ff 30.000:
gemiddelde van
van
20.000 en
30.000 : gemiddelde
50_000
5000
3000
=
23.800:
f
1f 2000
2000 en
en 1
of ~_oo...!l
: ~000 =
f 3000 = 1 23.800 : x,
x, of
= f 23.800: x
2

2

of 50.000:
23.800:: x, waaruit
waaruit x = 12380,
50.000 :5000
5000== ff 23.800
f 2380, afgerond 1f 2400.
Door vermenigvuldiging
vermenigvuldiging van
ieder gemiddelde
gemiddelde met
het daarbij
daarbij
Door
van ieder
met het
optelling dier
producten vindt
vindt men
men het
het totaal
totaal
behoorend
behoorendgetal
getal en
en optelling
dier producten
der nalatenschappen,
nalatenschappen, waarvan
waarvan 1°/,
10fr,suceessierecht
successierecht isisbetaald,
betaald,
bedrag
bedrag der
188.037.400 (zie
of 1
(zie tabel
tabel A,
A, kolom
kolom 5).
5).
f 188.037.400
Op gelijksoortige
gelijksoortige wijze
wijze zijn
zijn de
deopbrengsten
opbrengstengeraamd
geraamdvan
van het
hetbestaande
bestaande
Op
%, 66 %
% en
en 10
10 %.
%. Hierbij
Hierbijdeed
deedzich
zichechter
echter
successierecht
successierechtadad33 %,
%,44 %,
de
moeilijkheid voor,
wees, dat
dat deze
deze alle
alleininde
de StatisStatisde moeilijkheid
voor, waarop
waarop ik
ik reeds
reeds wees,
tiek
één rubriek
rubriek zijn
zijn saarngevat.
saamgevat.Wij
vindenechter
echteropopbiz'
blz~75
75dier
dier
in één
Wij vinden
tiek in
Statistiek
eeue
opgaaf
van
de
waarde,
waarover
deze
rechten
zijn
eene
opgaaf
van
de
waarde,
waarover
deze
rechten
zijn
Statistiek
1003,
voorkomende
geheven.
Indien nu
geheven. Indien
nude
de aantallen
aantallen572,
1003,
602,602,
enz.,enz.,
voorkomende
op
blz. 80
80enen81,81,
worden
onderverdeeldin in
verhoudingtot
totbovenbebovenbeop blz.
worden
onderverdeeld
verhouding
meestrationeele
rationeelehypothese,
hypothese, waartoe
waartoe
doelde waarden,
dan krijgt
krijgt men
mendedemeest
doelde
waarden, dan
de
bestaande gegevens
gegevens ons
in staat
staat stellen.
stellen. Op
Op blz.
blz. 75
75wordt
wordtgegeven
gegeven
de bestaande
ons in
hethet1 1%% recht
geheven =
de
werkelijke waarde,
de werkelijke
waarde,waarover
waarover
recht is
is geheven
=
f 180.157.230.
1f 165.629.693
1f 14527.540
Het verschil
verschil
44527.540== 1
180.157.230. Het
tusschen dit
dit bedrag
bedrag en
enmijne
mijne raming
raming ad
ad 1188.037.400
is klein
klein;; het
het
f 188.037.400 is
tusschen
kan
veroorzaakt zijn,
zijn, gelijk
gelijk wij
wij boven
bovenreeds
reedsaanstipten,
aanstipten,doordat
doordatde
desaldi
saldi
kan veroorzaakt
der nalatenschappen
nalatenschappen kleiner
zijn dan
dan de
de waarde
waarde der
dervermogens,
vermogens,zooals
zooals
der
kleiner zijn
die
onder de
de levenden
levenden voorkomen.
voorkomen. Ook
Ookzijn
zijndedegemiddelden
gemiddelden afgerond
afgerond
die onder
hooggeschat.
geschat. Hoe
Hoekleiner
kleinel'
bovendien het
het
en
misschien wel
wel eens
eenstetehoog
en misschien
bovendien
aantal
is der
der waarden,
waarden,waarvan
waarvanmen
mendede
gemiddelden zoekt,
zoekt, hoe
hoegrooter
grootel'
aantal is
ge'middelden
kans, dat
dat de
dewerkelijkheid
werkelijkheid niet
niet met
metdede
raming
overeenkomen.
kans,
raming
zalzal
overeenkomen.
Het
verschil is
is echter
echter z66
zóó klein,
klein, dat
datde
degemiddelden,
gemiddelden, die
die ik
ik vond,
vond, tot
tot
Het verschil
basis
kunnen strekken
strekkenvoor
voor eene
eene vergelijking
vergelijking van
van het bestaande tarief
tariefder
der
basis kunnen
successiebelasting
proeve van
van een
een nieuw
nieuw tarief,
dat ikik thans
thans
successiebelastingmet
metde
de proeve
tarief, dat
onder
aandacht zal
zal brengen
brengen(*).
C).
onder de aandacht

+

(*) Volgens
voormelde bijlage
ik de
de waarden,
waarden, waarover
waarover die
die rechten
rechten
Volgens de
de voormelde
bijlageAA schat
schat ik
worden geheven:
geheven :
Voor het 10/0
1010 recht op
op
. ff 188.037.400
Voor
» 1.828.100
))
»D 30/0
3°/0 » »
»» 37.074.500
»
4% » »
» 40/o
D
»
D 6°/0
60/0 ,»
»)) 23.262.600
»»
»
•» 41.491.300
»
»
»100f0
2.
» loolo

totaal
Volgens Statist
iele, blz.
75, bedroeg
bedroeg dit .
blz. 75,
Statistiek,
Mijne raming
te hoog
hoog . . . .
Mijne
raming is
is dus te
1/3 Ofo van
290.735.809.
of niet
niet1/3010
van het officieele totaal f 290.735.809.

ff 291.693.900
I

290.735.809
958.091
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Indien
ik nu
nu dedegemiddelde
gemiddeldeopbrengst,
opbrengst, die
diedat
datnieuwe
nieuwetarief
tariefzou
zou
Indien ik
geven,
niet vergelijk
vergelijk met
metdedewerkelijke
werkelijkeopbrengst
opbrengstder
der1%
1 %succcessiesucccessiegeven, niet
maarmet
met
doormij
mijgeraamde
geraamdeopbrengst
opbrengst
belasting == ff 1.801.572.33,
belasting
1.801.572.33, maar
dede
door
ad
danzullen
zullentevens
tevensde de
fouten
gecorrigeerd,die
die
ad if11.880.374,
1.880.374, dan
fouten
zijnzijn
gecorrigeerd,
noodwendig uit
mijne ramingen
ramingen moesten
moesten voortvloeien.
voortvloeien. Dit
Dit nieuwe
nieuwetarief
tarief
noodwendig
uit mijne

ontwierp ik
ik met behulp
ontwierp
behulp der
der formule
formule pp -,=-

++

1
1~
;-

750
-x-

•

waarin x
,waarm
,

1.45
voorstelt
erfdeel in
in honderdtallen
honderdtallen guldens
guldens en
en p het daarvan
daarvan te heffen
heffen
voorstelt het erfdeel
percentage.
Deze
formule,
indertijd
gevonden
dool'
den
ingenieur
Van
percentage. Deze formule, indertijd gevonden door den ingenieur Van
in verschillende
verschillende vormen
vormenreeds
reedsherhaaldelijk
herhaaldelijkdoor
dool'mij
mij toegelicht
toegelicht(*).
C).
Anrooy, is in
Voor xx = 00 wordt
wordt p
p =
wordt, stijgt
stijgt ook
ook p.
p.
grooter wordt,
Voor
= f. Als x gl'ooter
00 wordt p
percentage blijft
blijft dus
dus
p= =! -1- 1+ =
= 2. Het percentage
Voor x =
= oo
%.
in
de practijk
practijk steeds
steeds beneden
beneden 22%.
in de
f 300
Op het voetspoor
voetspoor der
der bestaande
bestaande wet
wetwordt
wordtvan
vansaldi
saldibeneden
beneden 1
Op
niets geheven
geheven en
en worden,
worden, voor
voorzooveel
zooveeldederechte
rechtelijn
lijnbetreft,
betreft,erfdeelen,
erfdeelen,
niets
kleiner
dan 11000,
verwaarloosd. De
De opbrengst
opbrengst ervan
ervan naar
naar het
het door
door
kleiner dan
f 1000, verwaarloosd.
mij ontworpen
ontworpen tarief
zoo luttel,
luttel, dat
datdie
diezonder
zonderbezwaar
bezwaarkan
kan worden
worden
mij
tarief is zoo
gemist.
Weinige druppels
druppels vullen
vullen geen
geen emmer.
emmer.
gemist. Weinige
geeft onderstaande
onderstaande staat.
staat.
Een
voorbeeld der progressieschaal
progressieschaal geeft
Een voorbeeld

+

(4)
(4)
Zie: »Onze
"Onze gesplitste
gesplitste Inkomstenbelasting".
Inkomstenbelasting".Geschiedenis
Gesc/,iedenisenenkritiek,
kritiek, door
door A.
A. G.
G. A.
A. Elias
Ebas
Schovel, blz. 258 e. v.
v. -— 's-Gravenhage,
's-Gr'avenhage, Martinus Nijhoff,
Nijhoff, 1895.
"Iets
over de
detoepassing
toepassingder
derprogressie
progressieininonze
onzevermogensbelasting".
vermogensbela~ting". lJe
Tijdspiegel,
»lets over
De Tijdspiegel,
1904,
130.
1904, blz. 130.
"Iets over
ovp.r de
de toepassing
toepassing der
derprogressie
progressieininonze
onzebedrijfsbelasting".
bedrijfsbelasting". De
lJe Tijdspiegel,
Tijdspiegel,
»Iets
1905, biz.
hlz. 46 e.
v.
e. v.
Oe fondamenteele
fondamenteele fout
fout onzer gesplitste
Tijdspiegel, 1905,
•»De
gesplitsfe inkomstenbelasting".
inkomstenbelasting". lJe
De Tijdspiegel,
1905,
blz. 265.

1906. I.
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Pro g r e s s i e s c h a a 1,
Progressieschaal,
ontworpen met
met behulp
behulp der
derformule
formule pp =.
=
ontworpen

! ++

44
1t

-750 ,
7 50

-x- ,

•
waarin
xx
waarm

1.45
1.45
voorstelt het
het erfdeel
erfdeel ininhonderdtallen
honderdtallen guldens
guldens en
en pp het daarvan
daarvan te
te
voorstelt
percentage.
heffen percentage.
Waarde, waarvan
waarvan
Waarde,
recht
het recht
wordt geheven.
geheven.

f
f

300
500
1000
1000
2000
3000
3800
5000
7500
10000
15000
20000
25000
30000
40000
50000
75000
100000
150000
200000
300000
500000
750000
1000000
1500000
4500000
2000000
5000000

Percentage,
Percentage,
heffen van
van de
de
te heffen
waarde in
in kolom
kolom 1.
1.
waarde

0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.501
0.506
0.537
0.592
0.734
0.872
0.992
1.092
1.247
1.359
1.532
4.532
1.635
1.746
1.805
4.805
1.867
1.919
1.945
1.959
1.972
1.979
1.992

Te betalen
betalen recht.
recht.

f
f

1.50
2.50
5.—
5.10.—
10.15.—
15.19.04
25.30
40.27 5
40.275
59.20
110.10
174.40
248.248.—
327.60
498.80
679.50
1149.1149.—
1635.1635.—
2619.2619.—
3610.3610. —
5601.--5601.—
9595.9595.—
14587.50
19590.19590.—
29580.29580.—
59580.59580.—
99600.—
99600.-

Deze
gegevens zullen
zullen ook
ookten
tengrondslag
grondslagstrekken
strekken voor
voor de
de tarieven
tarieven
Deze gegevens
van
nalatenschappen, waarvoor
waarvoor volgens
bestaande tarief
tarief meer
meer dan
dan
van nalatenschappen,
volgens het
het bestaande
11 °10
De onderlinge
onderlinge verhoudingen
verhoudingen 1%,
3%, 4%,
4%, 6%
6% en
1%, 3%,
verschuldigd is.
is. De
0/0 verschuldigd
10%
behouden, en
en daartoe
daartoe behoeft
bovenstaande schaal
schaal
slechts de bovenstaande
behoeft slechts
blijven behouden,
10% blijven
vermenigvuldigd
10.
3, 4,
4, 6 en
en 10.
worden met 3,
vermenigvuldigd te worden
De
progressie, die
die de
de formule
formule geeft,
geeft,isisaanvankelijk
aanvankelijkzoo
zoo uiterst zwak,
De progressie,
de
derde
decimaal
pas
bij
I
3800
verandering
ondergaat.
dat
verandering
ondergaat. Tot
3800
dat de derde decimaal pas bij f
en geeft
-+- ff 25.000
percentage beneden
beneden 1°10
geeft dus
dus ontheffing
ontheffing
1% en
blijft het
het percentage
25.000 blijft
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van alle
van
alle erfdeelen, die kleiner zijn
dan ff 2fi.000.
Dat is, ik
zijn dan
25.000. Dat
ik wijs erop,
eene tamelijk
aanzienlijke ontheffing,
ontheffing, aanzienlijk genoeg, om de voortamelijk aanzienlijke
van een progressief
progressief tarief te rechtvaardigen.
rechtvaardigen.
stelling van
einde de
Ten eillde
opbrengst te
te kunnen
kunnen ramen, die
dit tarief
tarief zou
de opbrengst
die dit
zou kunnen
geven, is
is het
mij niet
voldoende, de
de saldi
saldi der nalatenschappen te
het mij
niet voldoende,
te kennel),
kennen,
geven,
maar
ik moet
moet weten,
weten, hoe
hoegroot
grootde
dewaarde
waarde isisvan
vanhetgeen
hetgeenieder
ieder erft
erft
maar ik
Op de gronden,
of verkrijgt. Op
gronden, hiervoor
hiervoor vermeld, neem
ik met
met Mr.
Mr. Treub
neem ik
aan,
dat de
denalatenschappen
nalatenschappen in
in dederechte
rechte
nederdalende lijn
lijn en
endie,
die,
aan, dat
nederdalende
geërfd
dOOl' broeders
broeders en
en zusters
zusters van
van broeders
broeders en
en zusters,
zusters, in
in vier
vier en
geërfd door
dat alle
dat
alle andere nalatenschappen
in zes parten
verdeeld worden.
nalatenschappen in
parten verdeeld
De
resultaten dier
dier becijferingen
becijferingen vindt
vindt men
men in
in staat
staat B.
B.Kolom
Kolom 1 is
De resultaten
overgenomen van blz.
blz. 80-81
80-81 der Statistiek;
Statistiek ; kolom 2 bevat de gemiddelden der
rubrieken, vermeld in
kolom 1. Bij
Bij de samenstelling van
der rubrieken,
in kolom
kolom 3 is
is de
de onderstelling
onderstelling in
in practijk geb\'acht,
gebracht, dat de nalatenschappen
in de
in
de rechte
rechte lijn in 4 parten
parten gaan.
De getallen,
getallen, die
die daar
daar staan,
staan, zijn
zijn
pan. De
ernaast staan
staan in
in kolom
kolom 2;
dus 1/4 der
der waarden,
waarden, die
die ernaast
2 ; kolom 4 bevat
bevat het
te heffen
heffen percentage,
percentage, kolom
kolom 5 het
bedrag, te
te betalen van ieder erfdeel
erfdeel;;
het bedrag,
kolom 66 bevat
bevat het
aantal nalatenschappen
nalatenschappen; ; kolom
het vierde
vierde
het aantal
kolom 77 geeft
geeft het
deel
der teteramen
ramen opbrengst
opbrengst;; door
vermenigvuldiging met
met 4 krijg
ik
deel der
door vermenigvuldiging
krijg ik
de
ware geraamde
opbrengst = I.f 2.209.861.24.
2.209.861.24. Immers,.
Immers,' kolom 4
de ware
geraamde opbrengst
bevat
het aantal
aantalnalatenschappen.
nalatenschappen. Het
Hetaantal
aantal erfdeelen in
de rechte
rechte
bevat het
in de
lijn
echter,naar
naarde de
aangenomenonderstelling,
onderstelling, dat
datde
derechte
rechte lijn
lijn isis echter,
aangenomen
vererft
vererft in
in 4 parten,
viermaal zoo
zoo groot; ieder bedrag,
bedrag, vermeld in
parten, viermaal
kolom 7, zal
dewerkelijkheid
werkelijkheid viermaal
viermaal zooveel bedragen,
bedragen, als
als
zal dus
dus inin'
*de
daarom het
het totaal
totaal van
van kolom
kolom 7 met
daal' is
is vermeld.
vermeld. Kortheidshalve is daarom
daar
vermenigvuldigd.
4 verrnenigvuldigd.
Bij de
rechte opgaande
opgaande linie
linie is,
is, gelijk
gelijk gezegd,
gezegd, aangenornen,
aangenomen, dat elke
elke
de rechte
haar geheel
geheel blijft.
blijft De gemiddelden,
gemiddelden, vermeld in
in kolom 8,
nalatenschap in
nalatenschap
in haar
zijn
Zijll op
op grond
grond van
van het
het bovenstaande
bovenstaanlle gelijk
gelijk aan
aan die,
die, vermeld
vermeit! in kolom
kolom 2.
Maar
Maar daar
daal' ik het
het percentage,
percentage, te
te heffen
heffen van
van nalatenschappen, vererfd
rechte opgaande
opgaande lijn,
lijn, driemaal
driemaal zoo
zoo groot
groot wil
wil nemen
nemen als
als het
het perperin de
de rechte
in
centage, te
te heffen
heffenvan
vannalatenschappen
nalatenschappen in
in de
derechte
rechtenederdalende
nederdalende lijn,
IUn,
centage,
moet
moet de
de uitkomst van
van kolom
1\OIom 12 met 3 vermenigvuldigd
vermenigvuldigd worden ter
raming van
van de
de vermoedelijke opbrengst
opbrellgst dezer rubriek (*).
(').
raming
Dezelfde
Dezelfde opmerking
opmerking geldt ook
ook voor
voor de
de raming
l'aming van
van de
de belastingopbrengst
opbrengst van
van hetgeen
hetgeen geërfd
geërfd ofofverkregen
verkregenwordt
wordtdoor
doorden
denoverleden
overleden
echtgenoot, indien
indien geen
geen kind
kind of
of geene kinderen, uit
uit het
het huwelijk
huwelijk verwekt,
verwekt,
echtgenoot,
afstammelingen daarvan
daarvan aanwezig
aanwezig zijn. De uitkomst
uitkomst van
van kolom
kolom 14
of afstammelingen
daarom met
met 4 vermenigvuldigd.
is daarom
Daar ik
ik aangenomen
aangenomen heb,
heb,dat
datdedenalatenschappen
nalatenschappen van
van broeders
bl'Oeders en
en
Daar
in vier
viel' parten
parten gaan,
gaan, is
is het
hetaantal
aantal erfdeelen
erfdeelen viermaal
viermaal zoo
zoo groot
zusters in
zusters
het aantal nalatenschappen,
nalatenschappen, vermeld in
in kolom
kolom 47,
17, en daar het
als het
als
percentage
percentage viermaal
viermaal zoo
zoo groot
groot zal
zal zijn als dat,
dat,aangenomen
aangenomenin
in de
de rechte
(0) De aantallen
aantallen nalatenschappen,
nalatenschappen, vermeld in
in kolommen
kLllommen 11,
11, 13,
13, 17,
17, 22
22 en 24,
24, zijn op
up
(*)
dezelfde wijze
wijze geschat
ge~chat als
als die,
die, vermeld
vermeld in
iu de
de kolommen
kolommen 6,
6, 8,
8, 10
JO en 12
12 van
van bijlage
bIJlage'A.
A.

I.

4'
4*
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lijn,
moet de
deuitkomst
uitkomst van
van kolom
kolom 18
18met
met1616
vermenigvuldigdworden
worden
lijn, moet
vermenigvuldigd
raming van
van de
de opbrengst,
opbrengst, die
die dit
dit tarief
tarief zou
zou geven.
geven.
ter raming
lets
dergelijks geschiedt
geschiedtdáár,
fI / 0 en
en 10/0
10 0 / 0wordt
wordtgeheven
geheven
Iets dergelijks
dáår,waar
waar(j6"/,
(kolom 19 en
volgende). De
De uitkomst
uitkomst van
van kolom
1\OIom 23
23moet
moetdaarom.
daarom. met
met
en volgende).
x 6 en
6 X
en die
die van
van kolom
kolom 24
24met
met1010
6 worden
vermenigvuldigd ter
ter
X 6Xworden
vermenigvuldigd
raming van
van de
de opbrengst.
opbrengst.
raming
De recapitulatie
recapitulatie mijner
mijner berekening
berekeningvindt
vindtmen
menonder
onder*aan
"aan den
den staat
staat
De
vermeld.
Het progressieve
progressieve successierecht,
successierecht,dat
datik ik
voorstel,
opbrengen:
vermeld. Het
voorstel,
zalzalopbrengen
:
ff 10.193.328.27
Ik raamde
raamde de
de opbrengst
opbrengst voor
voor het
het vigeerend
vigeerend sucsucIk
}lD 8.963.083'
cessierecht op
op .
8.963.083"

meer.

.

f

1.230.245.27

IV.
Mijn
hiermede nog
nog niet
niet afgewerkt.
afgewerkt.
Mijn programma
programmaisis hiermede
Het
progl'essieve recht
recht van
vansuccessie,
successie, zonder
zonder eenige
eenigecorrectie,
correctie, leidt
leidt
Het progressieve
eeneigenaardig
eigenaardigresultaat,
resultaat,waarop,
waarop,voor
voor
zoo\'erikikweet,
weet,door
dooranderen
anderen
tot een
zoover
nog niet
niet de
deaandacht
aandacht isisgevestigd.
gevestigd.Toch
Tochis het
is het
niet
onbelangrijk,daarop
daarop
nog
niet
onbelangrijk,
letten, omdat
omdatmen
mendaardoor
daardoortevens
tevensden
denweg
wegleert
leertkennen,
kennen,waarwaarte letten,
hetprogressieve
progressieve
langs
de draagkrachtstheorie
draagkrachtstheorie ook
ook bij
bij de
deheffing
heffingvan
vanhet
langs de
successierecht
practijk behoort
behoort te
te worden
worden toegepast.
toegepast.
successierecht in
in de practijk
Stel:
erft van
van zijn
zijn vader
vader /100.000.
Volgens het
het door
door mij
mij ontontStel : A erft
f 100.000. Volgens
betaalt hij
hij dan
dan ff 1635. Maar
Maar 'stel:
erft eerst
eerst van
van
worpen tarief
worpen
tarief betaalt
*stel : A
A erft
en daarna
daarna van
van zijne
zijne moeder
moeder ff 50.000;
dan betaalt
betaalt
zijn
vader ff 50.000 en
zijn vader
50.000; dan
hij
het eerste
eerste geval
geval betaalt
betaalt hij
hij meer
meer
hij 22 X
x ff 679.50
679.50 :=-- ff 1359.
4359. In
In het
dan
in het tweede
tweede;; in
in beide
beide gevallen
gevallen wordt
echter met
met ff 1100.000
00.000
dan in
wordt hij
hij echter
verrijkt.
een belastingoogpunt
belastingoogpunt zou
zou hij
hij in
in het
hettweede
tweedegeval
gevalevenveel
evenveel
verrijkt. Uit
Uit een
het
eerste.
Dat
is
niet
speciaal
een
uitvloeisel
moeten
betalen
als
in
moeten betalen als in het eerste. Dat is niet speciaal een uitvloeisel
het door
doormij
mijvoorgestelde
voorgestelde tarief,
tarief, maar
maarelk
elkprogressief
progressieftarief
tariefleidt
leidt
van het
van
tot
dien misstand,
misstand, onverschillig
onverschillig ofofhet
hetontworpen
ontworpen isisdoor
doormiddel
middel van
van
tot dien
zoo maar
maar losjes
losjes uit
uit de
dehand
hand beslagen.
beslagen.
eene
formule of zoo
eene formule
waar boedels
boedels onder
onder broeders
broeders en
enzusters
zustersworden
wordenvererfd,
vererfd,wordt
wordt
Daar,
Daar, waar
de
onregelmatigheid nog
nog' grooter.
groot er.
de onregelmatigheid
Dit ongewenschte
ongewenschte gevolg
gevolgkan
kanverholpen
verholpenworden,
worden,door
doordezelfde
dezelfde methode
methode
Dit
te passen,
pasilen, die
die ik
ik ininoverweging
overweging gaf
gaf in
in Onze gesplitste
gesplitste InkomstenInkomstlmtoe te
toe
blz. 269 e.e.v.v.voor
voordedetarifieering
tarifieeringder
derinkomens,
inkomens, die
dievoortvoortbelasting,
belasting, blz.
uit vermogen
vermogen als
alsuit
uitbedrijf,
bedrijf,dedezoogenaamde
zoogenaamdegemengde
gemengde
spruiten
zoowel uit
spruiten zoowel
in mijn
mijn artikel
artikel:: »Iets
»Iets
inkomens.
inkomens. Diezelfde
Diezelfdemethode
methodelichtte
lichtte ik
ik later
later toe in
derprogressie
progressiein in
onze
bedrijfsbelasting" (zie
(zie De
over de
de loepassing
toepassing der
over
onze
bedrijfsbelasting"
Tijdspiegel,
blz. 48
e. v.).
v.).
1905, blz.
48 e.
Tijdspiegel, 1905,
Het bedrijfsinkomen
bedrijfsinkomen beschouwde
toevoegsel van
van het
het ververHet
beschouwdeikik als
als een
een toevoegsel
mogensinkomen.
schreef: »13.v.
}lB. v.:: iemand
bezit f/1 175.000 kapitaal of
rnogensinkomen. Ik
Ik schreef:
iemand bezit
àh 44°/„
% ff 7000 inkomen
vermogen benevens
benevens ff 1000
1000 uit
uit bedrijf.
bedrijf. In
In
inkomen uit vermogen
bedrag, verschuldigd
de bedrijfsbelasting
bedrijfsbelasting moet hij
hij nu betalen het bedrag,
verschuldigdvan
van18000
/8000
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bedrijfsinkomen,
met het
hetbedrag,
bedrag,verschuldigd
verschuldigdvan
van ff 7000.
bedrijfsinkomen, verminderd
verminderd met
Met
behulp van
van eene uitgewerkte
uitgewel'kte tabel
tabel naar
naar het
het ontworpen
ontworpen tarief
tarief of,
of,
Met behulp
eenvoudiger
met eene
tabel van
van accressen
accressen zijn
zijn deze
dezebedragen
bedragenzeer
zeer
eenvoudiger nog,
nog, met
eene tabel
gemakkelijk te
te vinden.
gemakkelijk
is, moet
Naarmate het
het vermogensinkomen
grooter is,
moet men
men aldus
aldus van
van
Naarmate
vermogensinkomen grooter
het bedrijfsinkomen, dat
dat ermee
ermee gepaard
gepaard gaat,
gaat, meer
meer betalen."
betalen,"
Iets
dergelijks zou
zou ik
ik willen toepassen bij de tarifieering der nalatenIets dergelijks
methet
hetvermogen,
vermogen,
schappen,
zou daarbij
daarbij rekening
rekening willen
willen 'louden
houden met
schappen. Ik
Ik zou
dat
aanwezig isis op
op het
het oogenblik, dat
geël'fd wordt.
wordt.
dat aanwezig
dat geërfd
B.
v.:: het vermogen
van A
A bedraagt
bedraagt ff a:;
a;j hij erft
el' bb gulden
bij.
gulden bij.
B.v.
erft er
vermog.en van
Nu betaalt
betaalt hij aan successierecht hetgeen verschuldigd
verschuldigd zou zijn,
zijn, indien
indien
Nu
hij
geërfd, verminderd
verminderd met hetgeen
hetgeen verschuldigd zou
zou zijn,
hij (a -I- b) had
had geërfd,
indien hij
De misstand,
misstand, waarop
waarop ik
ik hiervoor
hiervoor wees,
wees, wordt
wordt
indien
hij a had geërfd. De
daardoor weggenomen.
daal'door
tarief (blz.
(blz. 50) bedraagt
B.v.: A bezit
bezit niets.
Hij erft
erft ff 50.000. Volgens tarief
niets. Hij
het successierecht nu ff 679.50.
B heeft ff 25.000.
Hij erft
er ff 50.000 bij.
bij. Hij
Hij betaalt
betaalt nu
nu aan
aan
erft er
25.000. Hij
successierecht het bedrag,
bedrag, verschuldigd
verschuldigd van
van ff 75.000,
75.000, verminderd
verminderd met
f 901.
het bedrag,
bedrag, verschuldigd
verschuldigd van
van ff 25.000, of ff 1149 —
- /248
f 248 = /901.
C heeft et
/100.000.
Hij erft
er eveneens
eveneens f
/50.000
bij. Hij
Hij betaalt
betaalt
50.000 bij.
100.000. Hij
erft er
nu het
het bedrag,
bedrag, verschuldigd
verschuldigd van
van ff 150.000, min
min het
het bedrag,
verschulbedrag, verschulnu
/100.000,
- f
j1635
digd van f
f 984.
1635 = /984.
100.000, of f 2619
2619 —
Mij komt eene dergelijke
del'gelijke regeling zeer
zeer billijk voor.
Of iemand nu eene
voor. Of
erft uit
uit één nalatenschap of die
die som
somuit
uitverschillende
verschillende
zekere
zekere som
som erft
krijgt:: hij
recht aan
aan successiebelasting
successiebelasting (*).
nalatenschappen krijgt
hij betaalt hetzelfde recht
Het voorgestelde heeft
tevens het
hetresultaat,
resultaat,dat
datiemand,
iemand,die
diereeds
reedsover
over
heeft tevens
het
geërfde
eenig vermogen
vermogen beschikte
beschikte en
en eene zekere
som
erft,
van
zekere som erft, van het geërfde
meer betaalt
betaalt dan
dan hij, die,
door te
te erven,
erven, voor
voor de
de eerste
eerste maal
maal gaat
gaat
die, door
hen, die
die niet van
alle aardsclle
behooren tot
aardsche goederen zijn ontbloot.
tot hen,
van alle
wordt tevens
tevens het
het doel
doel bereikt,
bereikt, dat ook Mr.
Langs dezen
dezen weg wordt
Mr. Pierson
Langs
Zie blz.
blz. 3G.
voor oogen stond.
stond. 'Lie
36.
Bij de heffing van
het recht
rechtvan
vansuccessie
successiewordt
wordt met
met de
de draagvan het
krachtstheorie rekening
Wij zien
zienhier
hierbovendien
bovendienopnieuw,
opnieuw,
rekening gehouden.
gehouden. Wij
dat
in zake
zakebelastingheffing
belastingheffing eene belasting
belasting slechts
slechts dan
dan goed
goed werkt,
werkt,
dat in
zij geheel voldoet
voldoet aan
aan de
de eischen, die
die de
de belastingtheorie
stelt.
indien
indien zij
belastingtheorie stelt.
Iedere transactie
die theorie
theorie leidt
leidt tot
totmisstand.
misstand.
transactie met
met die
hierboven stelde, heeft nog
nog een
een ander
ander voordeel.
voordeel. De
Deresultaten
resultaten
Hetgeen ik hierboven
mijner berekening
toonden aan,
aan, gelijk ik vermoedde,
vermoedde, dat
dat het
het progressieve
pl'Ogressieve
mijner
berekening toonden
recht van
van successie
successie niet
niet dedegouden
gouden droomen kan
verwezenlijken, die
die
recht
kan verwezenlijken,
sommigen,
ja, zelfs
mannen als
als Treub
ervan droomen.
droomen. Ofschoon
Ofschoon de
sommigen,. ja,
zelfs mannen
Treub ervan
het tarief, dat Mr.
Mr. Treub
maxima,
die ik
ik voorstelde,
voorstelde, ver
ver blijven
blijven beneden
beneden het
maxima, die
zou
willen
heffen,
zal
toch
menigeen
van
oordeel
zijn,
dat
zelfs
door
zou willen heffen, zal toch menigeen van oordeel zijn, dat zelfs dededoor
mij ontworpen
ontworpen tarieven
tarieven in de
de practijk bezwaar
kunnen ontmoeten.
ontmoeten.
mij
bezwaar kunnen

+

n.

Hetgeen men
men reeds
reeds geërfd heeft,
behoort natuurlijk
natuurlijk alleen
alleen in
in aanmerking te wor(*) Hetgeen
heeft, behoort
den
genomen, voor
voor zoover het
het nog
nog aanwezig
aanwezig is op
op het
het tijdstip, dat
men opnieuw
opnieuw erft.
erft.
den genomen,
dat men
Waal'
is, verliest
verliest de
de keizer
keizer zijn
zijn recht,
Waar niets
niets is,
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Past
men echter
echter den
den regel
regel toe,
toe, dien
dienikikzooeven
zooeven aangaf,
aangaf, en
enhoudt
houdt
Past men
men
bij de
de heffing
heffing van
van het
het recht
recht van
van successie
successie rekening
rekening met
met hetgeen
hetgeen
men bij
de gelukkige
gelukkige erfgenaam
erfgenaam reeds
reeds bezit,
bezit, dan
dan wordt
wordt de
dezaak
zaakgeheel
geheelanders.
anders.
de
Men zal
volstaan met
met een
eenprogressief
progressief tarief,
tarief, waarin
waarin de
de
Men
zal dan
dan kunnen
kunnen volstaan
maxima
heel wat
maxima heel
wat lager
lager kunnen
kunnen worden
worden gesteld,
gesteld, dan
dan ik
ik hier
hierdeed.
deed.
Men
zal het
het tarief
tariefveel
veelgeleidelijker
geleidelijkerkunnen
kunnenlaten
laten stijgen
stijgen van
van de
de
Men zal
tenopzichte
opzichte
minima naar
maxima. Men
Men zal
zal vrijgeviger
vl'ijgeviger kunnen
kunnen zijn
zijn ten
minima
naar de
de maxima.
van
kleine erfenissen.
erfenissen.
van kleine
Men zal
zal bij
bij de
dealgeheele
algeheelevrijstelling
vrijstellingder
del'kleine
kleinenalatenschappen
nalatenschappen een
een
Men
heel eind
eind verder
verder kunnen
kunnen gaan,
gaan,dan
danikikhier
hiervoorkelde.
voorstelde.Men
Men zal,
zal, dus
dus
heel
doende,
de zoogenaamde
zoogenaamde sociale
socialerechtvaardigheid
rechtvaardigheidmetterdaad
metterdaad kunnen
kunnen
doende, de
plaats van
van er
er alleen
alleen over
over te
te spreken.
spreken. En
En ten
ten slotte
slotte zal
zal
toepassen,
toepassen, in
in plaats
men
aanmerkelijk meer
meer voor
voor de
deschatkist
schatkistverkrijgen
verkrijgen;; hoeveel
hoeveel meer,
meer, kan
kan
men aanmerkelijk
ik niet
niet schatten.
schatten.
ik
De
studie, die
ik hier
hier gaf,
gaf, toont
toont opnieuw
opnieuw aan,
aan, dat
dat de
de ververDe studie,
die ik
betering
ons belastingstelsel
belastingstelsel met
de bedoeling,
bedoeling, om
om voor
voor de
de
betering van
van ons
met de
te verkrijgen,
verkrijgen, niet
nietkan
kanworden
wordenbereikt
bereikt
schatkist
hoogere inkomsten
inkomsten te
schatkist hoogere
dat
enkel
en alleen
alleendoor
doorprogressieve
progressieve belasting
belasting en
envooral
vooral niet,
niet,door
door dat
enkel en
denkbeeld
alleen
maar
bij
eene
enkele
heffing
rationeel
toe
te
passen.
denkbeeld alleen maar bij eene enkele heffing rationeel toe te passen.
Veeleer zal
zal men
men goede
goedeuitkomsten
uitkomstenkunnen
kunnen verwachten
verwachten door
door herziening
herziening
Veeleer
het belastingstelsel
belastingstelsel ininzijn
zijngeheel,
geheel,door
doorherziening
herziening van
van de
degrondgrondvan het
van
slagen,
waarop de
de belastingen
belastingenrusten,
nIsten,verbetering
verbeteringder
der
contI'olemiddelen
slagen, waarop
contriMemiddelen
en
der heffingswijze.
heffingswijze.
en der
Op
stokpaardjes rijdt
niet naar
naar uw
uwdoel.
doel.Volgt
Volgt gij
gij echter
echter de
de
Op stokpaardjes
rijdt gij
gij niet
bij de
deheffing
heffingvan
vanhethet
~mccessierecht
methode
methode Treub,
Treub, eischt
eischt gij
gij bij
successierecht
eXOl'bitante
belet gij
gij daardoor
daardoor de
de vorming
vorming van
van groote
groote ververexorbitante percentages,
percentages, belet
dewegsmelting
wegsmeltingder
dervermog
vermogens
e llS
mogens
en bevordert
bevordert gij
gij bovendien
bovendien de
mogens en
door
een
overmatig
deel
ervan
VOOI'
den
Staat
op
te
eischen,
dan
zal
door een overmatig deel ervan voor den Staat op te eischen, clan zal
dat progressieve
progressieve successierecht,
successierecht, waarvan
waarvangij
gijzooveel
zooveelverwacht,
verwacht, hoe
hoe langer
langer
dat
hoe
minder opbrengen.
opbrengen.
hoe minder
laat zult
zultgijgijdan
dantottotdede
ontdekkingkomen,
komen, dat
datgij
gijdededodomheid
mheid
Te laat
Te
ontdekking
hebt
begaan
van
het
staats
hoen
te
slachten,
dat
zulke
rijke
gouden
hebt begaan van het staatshoen te slachten, dat zulke rijke gouden
De tijd
tijd zal
zal dan
dan rijp
rijp zijn,
zijn, om
om uwe
uwe tweede
tweede illusie
illusie
successie-eieren
successie-eieren gaf.
gaf. De
tot
werkelijkheid te
te brengen
brengen en
enhet
hetdan
danbestaande
bestaandesuccessierecht
successierecht tot
tot
tot werkelijkheid
een
staatserfrecht te
te hervormen,
hervormen, maar
maar ...
er zal
zal dan
dan voor
voor den
den Staat
Staat
een staatserfrecht
.. . er
niets
meer te
te erven
ervenzu-n.
zijn.
niets meer

's-Gravenhage, Dec.
Dec. 1905.

A.
G. A.A.ELIAS
ELIAS
A. G.

SCHOVEL.
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Bijlage A.
RAMI~G

der opbrengst van het recht van successie ad 1%,3%.4%.6 10% naar de bestaande wet met behulp der gegevens, vervat in de Statistiek
van het Koninkrijk der Nederlanden. Bescheiden betreffende de Geldmiddels-en-twintigste stuk. Eerste gedeelte. 1900.
Successierecht 1 %.

Successierecht 4 %.

Successierecht 3 %.

Successierecht 6 %.

Successierecht 10%.

Gemiddelde
Saldi der
No.

1% van

waarde
nalatenschappen.

1.

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

f

Geraamde

nalatender saldi. kolom 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aantal

300500
500- 1000
1000- 1500
1500- 2000
2000- 3000
3000- 5000
5000- 7500
7500- 10000
10000- 15000
15000- 20000
20000- 30000
300UO- 40000
40000- 50000
50000- 75000
75000-100000
100000-150000
150000-200000
200000-300000
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Bijlage B.
Vigeerend snccessiereeht 3 %.

geerend sucsierecht 4 %.

Rechte nederdalende linie, enz.

Bloedverwanten in de rechte opgaande
linie van bloedverwanten
in de rechte nederdalende linie.

1.

n.

htgenoot van
genoot zonder
nderen, enz.
lIl.

--

Vigeerend snccessierecht 1 %.

I

---

05

SALDI

,.;
'"
El

S

I

..'"

<=l

'"Ol'"

der

'""
'0
""

'"~
'"
'"
'S

nalatenschappen.

"'""
~]

'"
C!>

P-I

ê

~

I1

I

i
1

11 ~

l

if

~l

4!
5
6
7
8
9
10

n

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

I.

2.

~
p<

.,,;

"

'Ö'"
.....
'"

~

",,,,,

Ol"

..

"''""
H'"

3.

4.

""'t:~...
~

1.

~""

j;l

""

100
300- 500 i f
400 f
500- 1000
700
175
1200
300
1000- 1500
425
1500- 2000
1700
2400
600
2000- SOOO
950
3000- 5000
1500
5000- 7500
6000
3800
7500- 10000
8500
2125
12000 1
3000
10000- 15000 1
15000- 20000
16800
4200
20000- 30000
23800
5950
30000- 40000
34300
8575
40000- 50000
n050
·44200
50000- 75000
60500
15125
75000-100000
86200
21550
100000-150000
121500
30375
42925
150000-200000
171700
200000-300000
240900
60225
300000-500000
379900
94975
500000-700000
606400 151600
750000 en hooger. 11515200 378800

..

'"p<'"

05

G'Ï

"...'"

.~,.....;

"""

,.,,'>-<

~ ~
~~

P-P<

5.

p<Ol

'" '"
~~

"'~ '"
I~~
.....
"o
l

.. '"
al ...
I]~
ol

'"

6.

...

'"'"El
...''""
"""
" .
'Öt;

'"

'"
0

~.

ooci,

....'" ...'"'"p< "'"• '"'"S
" '"
'"

<ê"

,,~

'"

"'~"

"" 0

7.

I

~ ~

5655.7.50 754 f
10.625 508
5397.50
15.- 655
9825.21.08 396
8347.68
12879.44
30.52\422
47.85 267.
12775.95
71.05 183
13002.15
111.62 232
25895.84
22602.10
196.54 115
44398.06
333.82 133
'551.16
66
36376.56
869.65
62
53918.30
38
58430.70
1537.65
24
63599.28
2649.97
25 179361.75
7174.47

-----

...,...,

~~

"""
;:;::~

8.

9.

10.

~

0.500 f
0.500
0.500
0.500
0.500
0.501
0.514
0.557
0.647\
0.786
0.965
1.166
299
1.446
1.
1
1.586
1.693
1.775
1.~36

1.894
1.933
1.973

Geraamde op b ren g s t.

»
»

II
III

»
»

IV
V
VI

:»

Totaal

f

2.209.861.24
77.295.27
»
54~.316.52
»
» 1.344.651.52

» 1.494.679.32
» 4.524.524.40

f

~'"

..;'j 11

n.

2.3.50
6.8.50
12.19.04
30.84
47.35
77.64
132.05
229.67
399.94
574.16
874.83
1367.13
2057.3047.68
4422.93
7195.31
11721.71
29894.90

'"'"
~

'"

"" en
".

""" .

10.193.328.27

Neef en nicht, naneef en nanicht van oom
of moei, ondoom of ondmoei
en omgekeerd.

IV.

V.

~

_
0
~~

12.

24.12 f
73.5
21
13
78.9
76.5
144.12
247.5
13
9
277.5
284.1
6
465.8
6
4
528.2
6
1378.0
3
1199.8
1148.3
2
2
1749.6
1
1367.1
1
2057.1
3047.6
1
4422.9
1
7195.3
-

-

-

-

---

~

:,,""
~
.<>

<=l""

:

G'Ï

I

f

I
I

;::;--'"

11 ~

1 Ol"
,,'"0

~~

""'"
... .."'"

14.

15.

....
~

oi

..."~ '"~"'"
'" '"
..,..,
"""
I

.....

'"

"''>-<

..."""

~
<=l ...

---

I

<=l

"'""
p<"
P<-<-'

...:;;'" "'"
,,'"
'" "

'"

",

'""~

-,."

"
'" ... '"
~~~

~:=f.
I==I'~

:::l

,....,..-\>~

'"""""'"
....:!.~o

..;'j 111;

16.

17.

""""

108.- I
100
3:l2.50
175
342.1.50
300 f
331.50
425
2.12 5
636.600
3.1163.24
950
4.75
1326.12
1500
7.50
12:31.10
2125
10.625
2484.48
3000
15.2244.85
4200
21.08
5052.74
5950
30.52
4399.34
8575
47.85
5167.44
11050
71.05
8748.30
15125
111.62
820278
21550
196.54
1234230375
333.82
42925
551.16
12190.72
13268.79 1 602251
869.65
14390.62
1537.65
94975
ll721.71 151600 I 2649.97
29894.90 378800 7174.47
1

I

---

I ...
"... 0"
I "',..s

",,-

",""
en

Totaal f 25765.31. f 135579.13

I

4 X f 552.465.31 =
3 X » 25.765.09
4 X » 135.579.13
16 X » 84.040.72
36 X » 41.518.87
60 X » 75.408.74 -

" ..."
~'"
"'""
"2
..... "
'" '"

::p<

..., .

~]

400
700
1200
1700
2400
3800
6000
8500
12000
16800
23800
34300
44200
60500
86200
121500
171700
240900
379900
606400
1515200

I

I

~~
..,",;E

<=l ...

'" .<>..."
-:!P<

'""S
'"...'"

~

Totaal f 552465.31

Rubriek

p<

~~

c

Vigeerend successierecht 6 %.

I

Broeders en zusters van broeders
en znsters.

<=l

'" ""
'" " ...
...,,'"
'" ""'""
"""
~-E
'" '"
;S'"
"'" "
1l

II~

f

0.500 f
0.500
0.500\
0.502
0.513
0.558
643
0.
0.738 1
0.\H2
1.099
1.284
1.444
1.619
1.748
1.894

oi

•

Vigeel'elld snccessierecht 4 %.

~~

I ~~~
.=i~~ §

<=l

<ê

"'""

'"
11 ,,'>-<
~ ~ ,."""
" '"

...'"
'"Öj)~
~""
"
""""...

]-E "

..

;s"

"''<>

... "

~§"

~

18.

19.

I

-<-",

-<-' .

~§'"

~~

"''''
...
't:
~

'"

"' .....

p<'"
l<=l
p<-<-'
Ol <=l

,.,,'"
'" '"
,,'"

v

~

00

'""P<
'"
-<-'...,

~~
..." "...'" .:>]
"'"" . I
,,~

.....

~~

~~~

,,- ""
_"" "p<
--"
-"" <111;
wo..

20.

~.~

21.

22.

151
265
159 f 238.50 I
108
300 0.500 f
1.50
229.50
2.147
400 0.500
441.- il
169
650
0.500
3.25
802.75 I
885.1000 0.500
5.118
1400 0.500
74
7.25 1
786.
1320.88
2000 0.500
10.49
10:32.92
2600 0.500
13.61
1861.72
4000 0.501
20.04
5700 I 0.511
30
29.13
1435.50 I
24
1705.20 1
39.59
7400 0.535
28
60.10
3125.36 I 10100 0.595
15
103.25
2958.10 I 14400 0.717
15
5007.30· 20250 0.879
178.11
6062.76
28600 1.066 304.88
6087.55
40150 1.249 501.47
7
63300 1.466 927.98
7 10763.55
4 10599.88 101100 1.639 1657. 03 1
4 ~697.881 252500 1.843 4653.58

IJ

Totaal f84040.72

11

130
227
136
93
127
145
102
63
76
41
53
26
21
24
14
13
10
6
6

f

:3
:3

ITotaal

f

I

Vigeerend suc·
cessierecht 10 %.

---

Alle andere gevallen en overbedeelin g.
VI.

""'

'"'"osEl
...'"

'"~"

.....

...:;;~~'"

",

'"'"...

"..,

~

'" "'"'"

'"

....

<=l§,

~>~

""'"

.,,;,.;

~:=f.

"',.;

" '" '"

"'""'.<>""...

'"

<=lbO

ol <=l

"c.<>"

'" w"
-<-'-'-'
, , - '"0

~

~5"'

l..;'j 111;

~~

23.

24.

25.

139.50 I
254.471.25
510.441.760.533.1062.12
757.38
831.39
1442.40
1445.50
2314.3048.80
3008.82
556788
4971.09
13960.74

41518.87

225
395
2:\7
160
219
253
176
109
131
72
91
45
36
42
24
24
17
11
10
5
6

f

240.438.822.25
880.763.1310936.1823.64
1310.85
1425.24
2524.20
2478.4272.5182.96
5516.17
9279.80
8285.15
27921.48

---

Tot. f75408.74

TEGENWOORDIGE TOESTAND
RUSLAND IN
IN
DE TEGENWOORDIGE
TOESTANDVAN
VAN RUSLAND
EEN HISTORISCH
HISTORISCH PERSPECTIEF.
PERSPECTIEF.

van Tsaar
Tsaar Peter
Peter den
den Groote en diens hervormingen
De regeering van
gewoonlijk als het
het tijdperk
tijdperk van
van lEuropeesch
llEuropeesch worden"
worden" van
van het
het
worden gewoonlijk
Moskovietische rijk
rijk aangemerkt,
aangemerkt, welke
welke omschrijving
omschrijving echter
echter vrij
oude Moskovietische
eenzijdig genoemd
genoemd mag
mag worden. De
De geniale
geniale Tsaar
Tsaar isis ongetwijfeld
ongetwijfeld een
een
eenzijdig
bewonderaar der
der Europeesche beschaving geweest
geweest;; hij
hij heeft
heeft de
de
groot bewonderaar
Westel'sche wetenschappen,
wetenschappen, de
techniek, de
de kleeding, de
de uiterlijke
uiterlijke
Westersche
de techniek,
vormen, de
zeden, de
de levenswijze
levenswijze der
der Westerlingen
Westerlingen zeer
zeerhoog
hooggeschat.
geschat.
vormen,
de zeden,
- wat meer
meer beteekent ' - hij
hij haatte
tegelijkertijd de
de Russische
Russische
Maar —
haatte tegelijkertijd
wijze van
van zijn
zijn en
en kon
kon aan
aan dien
dien haat
haat in
in een
een voor
voor zijne onderdanen zeer
wijze
vorm lucht
geven.
Door
zijn
aard
was Peter
Peter een
pijnlijken vorm
aard was
ganschen
lucht geven. Door zijn
volkomen
type
van
een
Aziatischen
despoot
en
onderscheidde
zich van
hij
en onderscheidde
volkomen type van een
de Oostersche
heerschers
alleen
hierdoor,
dat
hij
in
zijn
despotisme
Oostersche heerschers alleen hierdoor, dat hij in zijn despotisme
consequent bleef.
Wanneer we
als hoofdkenmerk
hoofdkenmerk der
der Aziatische
Aziatische staatsgedachte
staatsgedachte het
Wanneer
we als
vernielen van
van den
den innerlijken
innerlijken bouw
bouw der
der maatschappij
maatschappij en
envan
van elke buiten
vernielen
de staatsmachine staande
organisatie aannemen,
dan isis Tsaar
Tsaar
staande sociale
sociale organisatie
aannemen, dan
Peter
in die
die richting
richting verder
verder dan
dan al
al zijne voorgangers
De
voorgangersgegaan,
gegaan. De
Peter in
eenige toen
bestaande zelfstandige
zelfstandige en
en betrekkelijk
autonomische inbetrekkelijk autonomische
toen bestaande
kerk -— vervormde
hij in een staatsdepartement, dat van
stelling
- de
vervormde hij
de kerk
stelling —
den
tsaar en
en van
van diens
diens regeering volkomen
volkomen afhankelijk
afhankelijk en,
tot in
in de
de
en, tot
den tsaar
parochiale
onderdanige, tot
alle diensten
diensten gewillige
gewillige
parochiale bedieningen,
bedieningen, hun
hun onderdanige,
tot alle
te scheppen, heeft
dienaar geworden
Door de
de ambtelijke
ambtelijke hiërarchie
hiërarchie te
is. Door
gel,vorden is.
de groote hervormer
andere vernield
vernield en
en het
het volk
volk genivelleerd,
hervormer iedere
iedere andere
zóó,
als
alleen
een
Aziatisch
despotisme
het·
tot
stand
zou
kunnen brengen.
brengen.
z66, als alleen een Aziatisch despotisme het-tot stand zou kunnen
Sinds
Peter
is
de
ontwikkeling
van
het
Russische
staatswezen
op
op geheel
Sinds
is de ontwikkeling van het Russische
andere
banen geraakt;
hoofdoorzaak daarvan
daarvan waren
waren echter noch zijne
geraakt ; de hoofdoorzaak
andere banen
Europeesche hervormingen
de Aziatische
Aziatische geest
geest van
van zijn
zijn
hervormingennoch
nochwas
was het
het de
despotisme. Eenerzijds begreep hij heel
goed, dat
dat het
het Moskovietische
heel goed,
volk eene voor
onderdanen uitmuntende
voor regeerders
regeerders mindermindervoor onderdanen
uitmuntende maar
maar voor
soortige stof opleverde;
begon dus
dus naar
naar deze
deze laatsten
laatsten buiten
buiten zijn
zijn
hij begon
opleverde ; hij
zoeken en hen uit het
het buitenland te importeeren. In den staatsdienst
volk
volk te zoeken
verschenen
in grooten
getale Duitschers,
Duitschers, die
zich spoedig
spoedig van
van alle
alle
die zich
grooten getale
verschenen in
op de
de
hoogere betrekkingen
betrekkingenmeester
meestermaakten.
maakten. Anderzijds,
Anderzijds,na
na de
de op
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Zweden
behaalde overwinningen,
overwinningen, werd
werd het
hetzwaartepunt
zwaartepunt der
derstaatsbestaatsbeZweden behaalde
de
langen
naar de
deOostzee
Oostzeeverschoven
verschoven en
en eene
eellenieuwe
nieuwehoofdstad
hoofdstad aan
aan de
langen naar
Finsche
gebouwd; ; daardoor
daardoor werd
middelpunt van
rijk en
en
Finsche golf gebouwd
werd het middelpunt
van het rijk
verschijnt
de
regeering van
vandedeMoskovietische
l\Ioskovietischeinvloeden
invloedenverwijderd
verwijderdenenererverschijnt
de regeering
eene
nieuwe vorming,
vorming, welke
welke van
vandedeoude
oudeMoskovietische
Moskovietischetradities
traditiesbijna
bijna
eene nieuwe
al
afgesneden
wordt.
geheel
en
geheel en al afgesneden wordt.
Op
die wijze
wijzeheeft
heeftde de
regeering
van
Peter
den
bodem
voorbereid
Op die
regeering
van
Peter
den
bodem
voorbereid
zijnesoort
soort
eenig
historischfeit
feit:
veroverdeDuitsche
Duitsche
voor
een ininzijne
voor een
eenig
historisch
: de de
veroverde
'I' Koerzem" (de
(de Lettische
Lettischenaam
naamvan
vanKoerland)
Koerland)worden
worden
provincies en
de TKoerzem"
provincies
en de
het rijk,
rijk, dat
dathen
heningerekend
ingerekendhad.
had.
de
leveranciel's van
van regeerders
regeerdel's aan
aan het
de leveranciers
Het
Moskovietische rijk,
dat onder
onder Peter
Peter den
dennieuwen
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rijk, dat
»Rossïa"
(Rusland) met
met dedeeen
een
Duitschen
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dragendehoofdstad
hoofdstad
»Rossia” (Rusland)
Duitschen
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dragende
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heelspoedig
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del'Duitschers,
Duitschers,
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verkreeg, geraakt
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machtig
gaan
gevoelen,
dat
ze,
zooals b.v.
b.v.
die
zich
langzamerhand
die zich langzamerhand zoo machtig gaan gevoelen,
ze, zooals
tijdens de
de regeering
regeering van
van Anna
Anna Ioanowna
Ioanowna (*),
0, hunne
hunneminachting
minachting en
en
tijdens
Russische element
element gaan
toonen en
het in
in het
het
verachting
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jegens.het
het Russische
gaan toonen
en het
staatsIe
ven achteruitzetten.
achteruitzetten.
staatsleven
Wel isis waar
waarbestaat
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besef
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achteruitzettingenenleidt
leidthet
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vroeger
door
zijne
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volk
innerlijk
gedesorganiseerde en tot
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niet
bij
machte,
om
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verzet
tot
stand
is niet bij machte, om een degelijk georganiseerd verzet tot stand tete
brengen en
en dedevreedzame
vreedzameDuitsche
Duitscheoverrompeling
overrompelingvan
vanzich
zichafafteteschudden.
schu?den.
brengen
Het
vastnestelen op
op den
den troon
troon der
derDuitsche
Duitschedynastie
dynastievan
vanHols.teinHolsteinHet vastnestelen
Gottorp, die den
den naam
naamvan
vanRomanoff
Romanoffwillekeurig
willekeurigaangenomen
aangenomen had,
had, zette
zette
Goitorp,
de
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op die
dieDuitsche
Duitsclwoverstrooming.
overstrooming.
de kroon
't Was
Was deze
deze laatste,
laatste, die
die over
over de
delotgevallen
lotgevallen van
van het
hetrijk,
rijk, over
overzijne
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uiterlijke macht
macht en
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organisatie beslist
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er
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zijner organisatie
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niet aan
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valt
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diedie
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van eene
eene
was,
rijk gered
met
de
territoriale
uitbreiding
aller
inwendige
uiteenspatting,
welke
inwendige uiteenspatting, welke met de territoriale uitbreiding aller
steeds gepaard
gepaard isis gegaan.
gegaan.
Aziatische, despotisch
despotisch geregeerde
Aziatische,
geregeerde staten
staten steeds
Discipline, volharding,
volharding, consequentie,
consequentie, onbuigzaamheid
onbuigzaamheid in het
het doorzetten
doorzetten
Discipline,
bij de
deverdediging
verdediging van
vanzijn
zijn
van
een voorgenomen
voorgenomen plan,
plan, waakzaamheid
waakzaamheid bij
van een
bezit,
koele onbarmhartigheid,
onbarmhartigheid, welke
het bereiken
bereiken van
van een
een nagenagebezit, koele
welke aan
aan het
streefd
doel alles
alles en
enallen
allenten
tenoffer
offer
doet
brengen;
besef
yan
hiërarchie,
streefd doel
doet
brengen
; besef
yan
hiërarchie,
trouwen
plichtbesef in
in dienst,
dienst, de
dekunst
kunsteigen
eigenbelang
belang met
met dat
dat van
van
trouw
en plichtbesef
Staat tetevereenigen
vereenigen en,
en,last
lastnot
notleast,
least,eene
eenebuigzame
buigzameruggegraat
ruggegraat
den
den Staat
en
eenefluweelen
fluweelentong
tongtegenover
tegenoverden
denmeerdere
meerdere—- dat
datalles
alleszijn
zijnde
deeigeneigenen eene
aardigheden
het Teutonischen
Teutonischen ras.
ras. Des
Destetesterker
sterkermaakten
maaktenzich
zich
aardigheden van
van het
die eigenschappen
eigenschappen kenbaar
kenbaar bij
bij de
deOostzee-barons,
Oostzee-barons, nazaten
nazaten van
van hen,
hen,
die
die
indertijd het
het land
land veroverd
veroverd en
enaldaar
aldaargeregeerd
geregeerdhadden
hadden onder
onder
die indertijd
den
naam van
van Duitsche
Duitsche Orde,
Orde, wat
wat slechts
slechtsdedespecifieke
specifiekebenaming
benaming
den naam
er Germaansche
Germaansche rooverbende
rooverbende isis geweest.
geweest. Die
Die
eigenaardigheden
een
eener
eigenaardigheden
(0) Oochter
V, den
Peter;zij
zij regeerde
rrgrerdevan
van 1731)-1740.
(*)
Dochter van loan V,
den ouderen
ouderen broeder van
van Tsaar Peter;
1730-1740.
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gaven
gaven aan
aan den
den door
door Tsaar
Tsaar Peter
Peter ingevoerden
ingevoerden Duitschen
Duitschen vorm
vorm ook
ook een
een
en stelden
stelden het
hetnieuwe
nieuweRusland
Rusland in
in staat,
staat, niet
nietalleen
alleen
Duitschen
Duitschen geest
geest en
zijne
zijne centralisatie
centralisatie te .bewaren,
.bewaren, maar
maar ook
ook nog
nog nieuwe
nieuweannexatiën
annexatiën te
tevolvolEr heeft
heeft zich
zichop
op de
deuitgebreide
uitgebreide vlakten
vlakten tusschen
Eurobrengen.
brengen. Er
tusschendeEurostaatgevormd,
gevormd,die
diezijns
zijnsgelijke
gelijke
peesche
en dedeAziatische
Aziatischewereld
wereldeen
eenstaat
peesche en
hoofd van
dien staat
staat werd
werd een
een
in de
de geschiedenis
geschiedenis moet
moet zoeken.
zoeken. Aan
Aan 't hoofd
in
van dien
Europeesch
gezet —- 7tzelfde
'tzelfdeGermaansche
Germaansche element,
element, dat
dat de
de
Europeesch element
element gezet
heeft
machtigste rijken
rijken van
van Europa
Europa in elkaar
elkaar heeft
heeft helper'
helpen smeden;
smeden; 't'theeft
machtigste
dan ook
ookbewonderenswaardige
bewonderenswaardige vereenigingsbouten
vereenigingsbouten voor
voor dit
ditwonderlijke
wonderlijke
dan
(ie uiterlijke
uiterlijkevormen
vormenbleef
bleefhet
hetkarakter
karakter
gebouw geleverd.
geleverd. Maar
Maar ondanks
ondanks de
gebouw
van den
den staat
staat Aziatisch
Aziatisch en
en Aziatisch
Aziatisch bleef
bleef ook
ook het
hetwezen
wezen van
van het
het
van
staatsbestaan.
De buitenlandsche
buitenlandsche staatkunde
staatkunde:: op
op telkens
telkens nieuwe
nieuwe ververstaatsbestaan. De
vernielen van
van alle
alle traditradioveringen
gericht; ; de
de binnenlandsche
binnenlandsche: : het
overingen gericht
het vernielen
erkent geene
geene groepen,
groepen, geene
geene
tioneele
organisatie nastrevende
nastrevende; ;de
tioneele organisatie
de staat
staat erkent
collectiviteiten;
onderdaan is
slechts een
een éénling,
éénling, een
een atoom
atoom en
en
collectiviteiten ;ieder
ieder onderdaan
is slechts
ieder
collectief optreden
optreden isiseene
eenestrafbare,
strafbare,streng
streng
vervolguemisdaad.
misdaad.
ieder collectief
vervolgde
Daarboven zweeft
zweeft alleen
alleen dedestaatsmachine,
staatsmachine,alomvattend,
alomvattend, almachtig,
almachtig,
Daarboven
hare
eigen wetten
wettenslechts,
slechts,voor
voorzoover
zooverhethet
haar
belieft,erkennende,
erkennende,
hare eigen
haar
belieft,
of ongenade
ongenade aan
aandeue
plunderinstincten
hare onderdanen
onderdanen op
hare
op genade
genade of
plunderinstincten
van
hare vertegenwoordigers
vertegenwoordigers overleverende,
overleverende, terwijl
terwijldedeonderdanen
onderdanen de
de
van hare
welwillendheid
dier
vertegenwoordigers
op
allerlei
wijze
moeten
welwillendheid dier vertegenwoordigers op allerlei wijze moeten
tmchten te
winnen, want
want er
er bestaat
bestaat geene
geenewet,
wet,waarin
waarinmen
meneen
eensteun
steun
trachten
te winnen,
kan
.vinden, zoodra
zooum men
menalsals»nieblagonadiejni"
» nieblagonadiejni" (onweldenkend,
(onweldenkend, onbeonbekan vinden,
staatkundigen zin)
gebrandmerkt wordt.
IR dat
dat geen
geen
in staatkundigen
zin) gebrandmerkt
wordt. Is
trouwbaar in
toonbeeld
van een
een Aziatisch
Aziatisch rijk
rijk?? . ....
toonbeeld van
De Duitsche
Duitsclle regeerders
regeerders gaven
gavenaan
aanden
denhalf-Aziatischen
half-Aziatischen staat
staat eene
eene
De
zeer
kostbare en
en aan
aande de
Oosterschedespoten
despotenontbrekende
ontbrekende zaak,
zaak,
zeer kostbare
Oostersche
Ze ontnamen
ontnamen hem
hem echter
echter iets
ietsniet
nietminder
minder
nl. eene
eene vlugge
vlugge organisatie.
organisatie. Ze
nl.
kostbaars,
dat de
de voornaamste
voornaamste kracht
kracht —
- afgescheiden
afgescheiden van
van al
al het
het andere
andere —
kostbaars, dat
het
despotisch
geregeerde
Japan
uitmaakt,
n1.
de
patriarchale
traditie.
van
van het despotisch geregeerde Japan
nl. de patriarchale traditie.
De Moskovietische
Moskovietische tsaar,
tsaar, zelfs
zelfsdan,
dan,wanneer
wanneerhijhijdoor
dool'zijne
zijne»opritiniki"
»opri~iniki"
De
omringd
bleef de
de vader
vader van
van zijn
zijn volk
volk:: een »gestrenge'',
»gestrenge",een
een»
verschrikomringd was, bleef
Dverschrikkelijke"
vader, maar
maar hij
hij bleef
bleefvader
vader krachtens
krachtens de
dedoor
doordedeoverlevering
overlevering
kelijke" vader,
geheiligde, onderlinge
onderlinge rnoreele
moreele verhouding.
verhouding. Den
Dendoor
doorzijne
zijnegeimporteerde
geïmporteerde
geheiligde,
hetvolk
volkslechts
slechts
Duitschers omringden
omringden vimperator
»imperator aller
aller Russen"
Russen" erkende
erkendehet
Duitschers
in
zoo ver ala
als.»vader”,
»vader",alsals
hem
de traditie
Moskovietische tsaars
tsaars
in zoover
hem
de traditie
derder
Moskovietische
een
nimbus verleende.
verleende. Op
Opdie
dieoverlevering
overleveringhebben
hebbenzich
zichdedeRussische
Russische
een nimbus
zij doen
doen zulks
zulks nog,
nog, beseffende,
beseffende, dat
dat
alleenheel'schers
altijd beroepen
beroepen en
alleenheerschers altijd
en zij
zij
eene zekere,
zekere, alhoewel
alhoewel sterk
sterkverminderde
verminderde beteekenis
beteekenis nog
nogsteeds
steeds
zij eene
blijft behouden.
behouden. Eene
Eenegrootere
grooterebeteekenis
beteekenisheeft
heeftdie
dieoverlevering
overlevering nog
nog
blijft
slechts
voor de
de onbeschaafde
onbeschaafde volksmassa,
volksmassa, die
die van
vandederegeeringsmachine
regeeringsmachine
slechts voor
vèl' verwijderd
verwijderd staat,
staat, die
die zich
zich van
van de
defeiten
feitengeene
ge enerekenschap
rekenschap geven,
geven,
vèr
die
noch
denken
noch
critiseeren
kan.
die noch denken noch critiseeren kan.
Voor het
het nadenkend
nadenkend gedeelte
gedeelte van
van 't volk
volk kan
kan de
de eigenlijke
eigenlijke geest
geestvan
van
Voor
den
door Peter
Petergeschapen
geschapenenen
door
Duitsche
regeer(lersvoltooiden
voltooiden
den door
door
dede
Duitsche
regeerders
.
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staat niet
niet verborgen
verborgen blijven.
blijven. Al
AIdeze
dezezoowel
zooweluituithet
het
buitenlandgekomen
gekomen
buitenland
Oostzee-provincie~ geleverde
geleverde Duitschers
Duitsehers zijn
zijn eigenlijk
eigenlijk niets
niets
als
als door
door dedeOostzee-provincie§
bestonden tusschen
tusschen hen
hen en
en het
het
anders
dan condottieri
condottieri geweest;
anders dan
geweest ; er
er bestonden
dool'
hen geregeerde
geregeerde volk
volkgeene
geene
traditioneelebanden,
banden, geene
geeneovergeovergedoor hen
traditioneele
leverde
wederzijdsche verplichtingen.
verplichtingen. Brutaal
Brutaal eigenbelang,
eigenbelang, eerzucht
eerzucht ofof
leverde wederzijdsche
meester, dien
dien
hoogstens
de bewuste
bewusteDuitsche
Duitsche loyaliteit
loyaliteit tegenover
tegenover den
den meester,
hoogstens de
eet enenvoor
voorwien
wienmen
men buigt,
buigt, —
- zoo
zoo
men
dient, wiens
wiens brood
brood men
men eet
men dient,
diep,
als de
de lenigheid
lenigheid van
van de
de ruggegraat
ruggegraat zulk§
zulks gedoogt,
gedoogt, —
- ziedaar
ziedaar de
de
diep, als
mei het
hetRussische
Russische staatsstaatsvoomaamste
banden, welke
deze condottieri
condottieri met
voornaamste banden,
welke deze
wezen
vereenigden. ZeZebezaten
bezaten
geene
tJ'aditioneele
Dvooroordeelen",
wezen vereenigden.
geene
traditioneele
Dvooroordeelen",
gehechtheid en
en dat isis 't juist
juist geweest,
geweest, wat
wat op
op het
het
geen
geloof, geene
geene gehechtheid
geen geloof,
nieuwerwetsche Russische
Russische staatswezen
staats wezeneen
eenstempel
stempel
vanmisdaad
misdaadgedrukt
gedrukt
nieuwerwetsche
van
en
eenimmoreel
immoreelenencynisch
cynischkarakter
karaktereraan
eraanverleend
verleendheeft.
heeft.Daardoor
Daardoor
en een
dat
de
Russische
regeeringsmannen
de
koelbloedige
is 't geschied,
geschied, dat de Russische regeeringsmannen de koelbloedige
beulen
van 't land
land zijn
zijn geweest
geweest;; daaraan
daaraan heeft
heeft de
de officieele
officieele kolos
kolos van
van
beulen van
't Noorden
Noorden zijn
zijn afgrijselijk
afgrijselijk en
en afschuwwekk
afschuwwekkend
koloriet te
te danken.
danken,
end koloriet
Laat
ons hierbij
hierbijaanstippen,
aanstippen,dat
datRusland
Ruslandnimmer
nimmei'uitsluitend
uitsluitenddoor
dOOl'
Laat ons
Duitsehers
geregeerd isis;; 't waren
waren echter
echter de
de Duitschers,
Duit:-;chers, die
die
Duitschers geregeerd
zooniet
nietnumeriek,
numeriek,
Ruslanrj's
staatswezen schiepen,
schiepen, en
en aangezien
aangezien ze,
ze, zoo
Rusland's staatswezen
sterker waren,
waren, moest
moest alles,
alles, wat
wat naast
naast hen
hen tot
tot de
de
uan toch
toch geestelijk
geestelijk sterker
dan
samenstelling
Russische staatsmachine
staatsmachine behoorde,
behoorde, zich
aan hen
hen
samenstelling der
der Russische
zich aan
op en
en voltooide
voltooide zich
zich het
het nieuwe
nieuwe
assimileeren.
hunne school
assimileeren. In
In hunne
school groeide
groeide op
type van
van den
den ambtelijken
ambtelijkerr Rus,
Rus,die
diez66danig
zóódanigvan
vanzijn
zijnparticulieren
particulierenlandlandtype
genoot
verschilt, alsof
alsof die
die twee
tweetypen
typen
twee
verschillendevolken
voll,eu
genoot verschilt,
tottot
twee
verschillende
het ambtelijke
ambtelijke type,
type, ten
ten gevolge
gevolge van
van
behoorden.
behoorden. Tegenwoordig
Tegenwoordigheeft
heeft het
nader te
te bespreken
besprekenoorzaken,
oorzaken,veel
veelvanvan
zijne
oorspronkelijkheidverloren
vedoren; ;
nader
zijne
oorspronkelijkheid
het door
doordedevoornaamste
voornaamsteRussische
Russischeschrijvers
schrijversvereeuwigd
vereeuwigd
niettemin
zal het
niettemin zal
blijven en
en sommigen
sommigen dezer,
dezer, zooals
zooals b.v.
b.v.Stjedrin
Stjedrin(Saltikoff),
(Saltikoff), hebben
hebben
blijven
haast hun
hun geheelen
geheelen letterkundigen
letterkundigen arbeid
arbeid emun
Deonverbidonverbidhaast
eraan gewijd.
gewijd. De
krachtvan
vanassimiassirniuelijke Duitsche
Duitsclle consequentie
consequentie verleende
vel'leende zulk
zulk eene
eenekracht
delijke
latievermogen
de staatkundige
staatkundige school,
school, dat
dat de
de uit
uithet
hetparticuliere
particuliere
latievermogen aan
aan de
leven
in den
den staatsdienst
staatsdienst komende
komende Rus
Rusin in
eens
onherkenbaarwerd
wenl:
leven in
eens
onherkenbaar
:
alles,
wat hij
hUgisteren
gist~rennog
noggedacht,
gedacht,gesproken
gesproken en
engevoeld
gevoeld had,
had, ging
ging
alles, wat
hij
loochenen, Zijne
Zijne psyche
psyche onderging
onderging eene
eene totale
totaleverandering
veranuering en,
en,zijne
zijne
hij loochenen.
spreekwoordelijke
nonchalance ververspreekwoordelijke goedmoedigheid,
goedmoedigheid, gemoedelijkheid
gemoedelijkheid en
en nonchalance
liezende,
hij een
een koele,
koele,onbarmhartige,
onbarmhartige, waakzame
waakzame en
en harteharteliezende, werd
werd hij
looze Dtjinovnik.”.
»tjinovnik".
Er
bestond ten
ten allen
allentijde
tijdeeene
eenediepe
diepe
kloof
tusschen
denparticulieren
particulieren
Er bestond
kloof
tusschen
den
geest;
datverschil
verschilisisechter
echterhet
hetduidelijkst
duidelijkst
en
den ambtelijken
ambtelijkenRussischen
Russischengeest
en den
; dat
uitdrukking gekomen
gekomen en
en de
ueRussische
Russische
in de
detijden
tijdenvan
vanNicolaas
NicolaasI Itottotuitdrukking
in
letterkunde
dat tijdperk
tijdperk heeft
heeftdat
datverschil
verschilondubbelzinnig
onuubbelzinnig aan
aan
letterkunde van
van dat
't licht gebracht.
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De
in den
den Krimoorlog
Krimoorlog geleden
geleden nederlagen
nederlagen enenvernederingen
vernederingen brachten
brachten
De in
het officieele
noodzakelijk
het
officieele Rusland
Rusland tot
tot de
deovertuiging,
overtuiging, dat
dathethet
noodzakelijk was
was
wat vlugger
vlugger den
denoeconomischen
oeconomischenenenbeschavenden
beschavendenvooruitgang
vooruitgang
geworden,
geworden, wat
van het
hervormingshet overige
overige Europa
Europa tetevolgen
volgen ;j dat
datbesef
besefriep
riephet
het
her"vormingsvan
tijdperk van
van Alexander
II in
in 't leven.
Toen bleek
bleek o.
o. a.,
a., dat
dat zoowel
zoowel
tijdperk
Alexander II
leven. Toen
op
het nieuwe
nieuwe gebied
gebied van
van het
het oeconomische
oeconomische en
en sociale
sociale leven
leven als
als
op het
in
deuitgebreider
uitgebreiderenen
ingewikkeldergeworden
gewordenregeeringsmachine
regeeringsmachine een
een
in de
ingewikkelder
groot
gebrek aan
aan kundige
kundige en
en ontwikkelde
ontwikkelde medewerkers
medewerkers zich
zich deed
deed gegegroot gebrek
De behoefte,
behoefte, om
om eene
eenetalrijker
talrijkerschaar
schaarde'r
de'rz.g.
z.g.»intelligentie"
Jintelligentie"
voelen.
voelen. De
te
vormen, deed
deed zich
zichnijpend
nijpendgevoelen
gevoelen enenleidde
leiddeertoe
ertoededetoelating
toelating
te vormen,
totdedereeds
reedsopop
Europeescheleest
leestgeschoeide
geschoeide
der
minder gegoede jeugd
jeugd tot
der minder
Europeesche
inrichtingen van
van onderwijs
onderwijs gemakkelijker
gemakkelijkertete maken.
maken. Op
Op de
de banken
banken der
der
inrichtingen
universiteiten
derhoogere
hoogeretechnische
technischescholen
scholenverschenen
verschenendrommen
drommen
universiteiten en der
jongelui van
van eene
eene nieuwere
nieuwere vorming
vorming en
endedetempel
tempelder
derwetenschap
wetenschap
jongelui
werd
door zoons
zoons van
van popen,
popen, van
van kleine
kleine burgerlui
burgerlui en
en zelfs
zelfsvan
vanboeren
boeren
werd door
bestormd.
Waar
vroeger het
het toch
tochreeds
reedsniet
nietal al
ruim
verleendehooger
hoogeronderonderWaar vroeger
te te
ruim
verleende
wijs
uitsluitend bestemd
bestemd was
wasvoor
voorambtenaarsambtenaars-enenofficierskinderen,
officierskinderen, wien
wien
wijs uitsluitend
Duitscheschool
schoolafgerichten
afgerichten
de
neigingen en
engeboden
geboden van
vanden
denininde de
de neigingen
Duitsche
in 't ouderlijk
ingeprent waren,
waren, werden
werdennu
nu
ambtelijken
reeds in
ambtelijken Rus
Rus reeds
ouderlijk huis
huis ingeprent
de toegangspoorten
toegangspoorten wijd
wijd geopend
geopend ook
ook voor
voor den
denparticulieren
particulieren Rus,
Rus,
de
zoon der
der Russische
Russische maatschappij,
maatschappij, den vertolker
vertolker van
van den
den door
door het
het
den
den zoon
tsarisme gevormden
gevormden Russischen
Russischen rassengeest.
rassengeest. In
In eenige
eenigetientallen
tientallen van
van
tsarisme
jaren ontstond
ontstond eene
eene talrijke,
talrijke, zelfbewuste,
zelfbewuste, hare
haremoreele
moreelekracht
kracht gevoegevoejaren
lende
Russische »intelligentie".
»intelligentie".
lende Russische
Dit nieuwe,
nieuwe, jonge
jongeRusland
Rusland—- dede
eigenlijkevertegenwoordiger
vertegenwoordiger der
der
Dit
eigenlijke
eene
vijandigehouding
houdingtegen
tegen
Russische ziel
- nam
namvan
vandedewieg
wieg
Russische
ziel —
af af
eene
vijandige
het ambtelijke
ambtelijke Rusland
Rusland aan.
aan. Daartoe
Daartoe heeft
heeft alles
allesbijgedragen
bijgedragen:: de
de
het
psychische eigenschappen
eigenschappen van
van den
den oorspronkelijken,
oorspronkelijken, echten
echten Rus,
Rus, welke
welke
psychische
zoo geheel
geheel anders
anders waren
waren dan
dan die
die van
vanden
denambtenaar
ambtenaar ;j het
het gevoel
gevoel van
van
zoo
vervreemding van
regeering, een
een besef,
besef, dat
dat over
over 't algemeen
vervreemding
van de
de regeering,
Herzen,
instinctmatig was
was en
en soms
somszelfbewust
zelfbewustzich
zichuitte,
uitte,zooals
zooalsb.v.
b,v.
instinctmatig
bijbijHerzen,
de regeering
regeeringals
alseene
eeneDuitsche
Duitscheoverrompeling
overrompelingvan
vanRusland
Ruslandbeschouwde
beschouwde; j
die de
invloed der
der nieuwere,
nieuwere,door
doorgroote
grootetalenten
talentenvertegenwoordigde
vertegenwoordigdeletterletterde invloed
kunde j; de
de Europeesche
Europeesche wetenschappelijke,
wetenschappelijke, staatkundige
staatkundige en
en ethische
ethische stroostrookunde
het
nieuwe
Rusland
zich
mingen,
onder
welker
ingevingen
de
idealen
van
mingen, onder welker ingevingen de idealen van het nieuwe Rusland zich
vormden,' idealen,
die ver
ver van
van de
deverwezenlijking
verwezenlijkingwaren
warenenenook
ookstrijdig
strijdig
vormden;
idealen, die
debedoelingen
bedoelingender
derregeering.
regeering.Men
Menhad
hadeen
een
voortdurendconflict
conflict
met de
voortdurend
de regeering,
regeering, die
die de
denieuwe
nieuweintelliintellivan den
den particulieren
particulieren éénling
éénling met de
van
gente krachten
krachten wel
wel noodig
noodig had,
had, maar
maarniet
nietvan
vanplan
planwas
wasdie
diezonder
zonder
gente
alles, wat
wat naast
naast de
de
beneficium inventarii
beneficium
inventariiover
overtete nemen,
nemen, namelijk
namelijk met
met alles,
in de
deopgewonden
opgewonden hoofden
hoofdenbroeide,
broeide, wat
watnaar
naar
practische wetenschap
wetenschap in
practische
nieuwe banen
banen zocht
zocht en
en de
de gedachte
gedachte inindaden
dadenwilde
wildeomzetten.
omzetten.
nieuwe
geestelijkeopstand
opstandtegen
tegen
ambtelijkeRusland
Ruslandmaakte
maaktealalspoedig
spoedig
De geestelijke
hethet
ambtelijke
plaats voor
voor een
eenwerkdadigen
werkdadigen staatkundigen,
staatkundigen, welke
welke in
in het
hettijdperk
tijdperkvan
van
plaats
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het revolutionnaire
terrorisme in
de tweede
tweede helft
helft der
der regeering van
revolutionnaire terrorisme
in de
Alexander II
II zijn
toppunt bereikte.
bereikte.
Alexander
zijn toppunt
Wanneer
men dezen
dezen strijd
strijd meer
meer van
van nabij
nabij gaat
gaatbekijken,
bekijken, meer
meer inin
Wanneer men
zijn
tracht door
dool' te
tedringen
dringenenende
detoenmalige
toenmalige revolutionnaire letterzijn geest
geest tracht
kunde doorleest,
men tot
tot dedeovertuiging
overtuiginggeraken,
geraken, dat
dat men
men hier
doorleest, zal
zal men
met
iets
meer
dan
met
verzet
tegen
een
zeker
staatkundig
met iets meer dan met verzet tegen een
staatkundig stelsel
te doen
te
doen heeft.
heeft. Dit verzet
heeft alle
alle kenmerken
kenmerken van
van een
een strijd
strijd tegen
tegen
verzet heeft
eene
uitheemsche heerschappij,
eene uitheemsche
heerschappij, tegen eene vreemde overrompeling;
overrompeling ; 't is
eene wederzijdsche
wederzijdsche en zonder
zOIHier genade
genade doorgedreven
doorgedreven verdelging
verdelging;; aan de eene
zijde:
andere zijde
zijde:: Schlüsselburg,
zijde : revolverkogels, bommen, mijnen;
mijnen ; aan de andere
Schliisselburg,
dwangarbeid, Siberië
Siberië of de
dwangarbeid,
de galg.
galg. Zulk
Zulk eene
eene ophooping van wederzijdschen
haat, zulk
een streven,
haat,
zulk een
streven, om
om elkaar
elkaar uit
uitteteroeien,
roeien, -— en dat in
in eene maatschappij, waarin
afscheiding der
del' klassen
klassen eerder
eerder formeel
formeel dan
dan door
dool' de
de
waarin de
de afscheiding
traditie
voortgebracht was,
was, -— had eene diepere onderlaag dan
dan eenvoudige
eenvoudige
traditie voortgebracht
het eene worsteling tllsschen
verschillen van
van staatkundige
staatkundige idealen.
idealen. Hier
verschillen
Hier gold
gold het
tusschen
twee
verschillende, met
haat en
en afschuw
afschuw tegen
tegenelkaar
elkaal'vervulde
vervulde zielen:
twee verschillende,
met haat
zielen :
de
echte Russische
Russische en
en de
de half-Dllitsche
Dat antagonisme,
antagonisme,
de echte
half-Duitsche ambtelijke.
ambtelijke. Dat
dat
men een
een rassenstrijd
rassenstrijd zou
zou kunnen noemen,
vindt zijne uitdrukking
dat men
noemen, vindt
hier en
en daar
daar in
in de
de revolutionnaire letterkunde.
Van dit standpunt bekebek.ehier
letterkunde. Van
11
ken, is
is de
de revolutionnaire beweging
uit den
den tijd van
van Alexander
Alexander II
ken,
beweging uit
als 't ware
ware een
een erfgenaam
erfgenaam van
vanden
denhaat
haatvan
vanMoskou
Moskou tegen
tegen PetersPetersburg,
van de
de ontevredenheid
ontevredenheid der
der echte
echteRussell
Russen over
over het
hetzich
zich bij
bij de
de
burg, van
den Groote hoe
hoe langer
langer hoe
hoe meer
meerkenbaar
kenbaarmakend
makend
opvolgers
opvolgers van
van Peter den
Duitsch worden
worden der regeering.
De regeering van
van Alexander
Alexander III
IU was
was een
eentijdperk
tijdperk van
van reactie
reactie ten
ten
opzichte
het :bliberalisme
)liberalisme" van
van den
den voorgaanden tsaar
tsaar en
en van
van
opzichte van
van het
het revolutionnaire streven
van het
het jonge
jonge Rusland.
Rusland.
repressie tegenover
tegenover het
repressie
streven van
Is echter
echter geene zuivere regeeringsreactie
regeeringsreactie geweest
geweest;
er werden
werden
't Is
; er
pogingen aangewend
aangewend tot
het sluiten
sluiten van
vaneen
eenbondgenootschap
bondgenootschap met
met
pogingen
tot het
de
nationale
Russische
elementen,
die
aandeel
in
de
l'egeering
de nationale Russische elementen, die aandeel in de regeering
nemen;; echte
echte Russen
Russen beginnen
beginnen in
in grooten
grooten getale
getale tot
tot de
de
mochten nemen
sporten der
der hiërarchische
hiërarchischeladder
laclder op
op teteklimmen
klimmenen
ende
de ambtelijke
hoogste sporten
eerst te
te gevoelen,
gevoelen, dat
dat het
het hun
hun niet
niet meer
meel'
beginnen voor
voor 't eerst
Duitschers beginnen
verool'loofd zal
zal zijn,
zijn, Duitschers te blijven.
blijven. Kort
Kort na de troonsbeklimming
troonsbeklimming
veroorloofd
van Alexander
Alexander 111
begint men
men het
het tot
totnunutoetoe
stel'k
bevoolTechte
van
III begint
sterk
bevoorrechte
te vervolgen
vervolgen en
en de
de opkoelement in
in dedeOostzee-provinciën
Oostzee-provinciën te
Duitsche element
Russische autocratie
autocratie gaat er
er even
even hard
hard aan
aan 't russificeeren
russificeeren als
mende Russische
zoo
b.v. in
in Polen.
Polen. Die
Die anti-Duitsche
anti-Duitsche strooming
strooming is in
in alle
alle richtingen
richtingen zoo
b.v.
snel en
en zoo
zoo krachtig
krachtig geworden,
geworden, het nationalisme
nationalisme der
der regeering scheen
snel
zoo goed
goed met
metdat
datder
dermaatschappij
maatschappij tetekunnen
kunnen verdragen, dat
dat er
el'
zich zoo
geweest,waarin
waarinmen
menden
denindruk
indruk kon
kon krijgen, dat
dat de
de
toen een
een tijd
tijdisisgeweest,
toen
en de
demaatschappij
maatschappij gevuld
gevuld zou kunnen
kloof tusschen de regeering en
worden;; dat
dat de
de regeering
regeering —
- de veranderde
veranderde omstandigheden
omstandigheden in
in 't oog
worden
met de
de tradities
tradities van
van het
het Moskovietische
Moskovietische
houdende —
de voeling
voeling met
houdende
de
tsaraat had hervat
hel'vat;; dat de
de revolutionnaire
revolutionnaire beweging onder
onder 't't volk
volk aan
aan
tsaraat
1906.
I.
5
1906.
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't verdwijnen
woord, dat
dat er
ereene
eene.nieuwe
·nieuweperiode
periode der
dergegeverdwijnenwas;
was ; in
in één woord,
schiedenis
begon, waarin
waarin het
hetnationale
nationaleRusland
Ruslandop
ophet
hettooneel
tooneelverschijnt,
verschijnt,
schiedenis begon,
dat door
door de
deinwendige
inwendigeovermacht
overmachtvan
vanhet
hetzuiver
zuiverRussisch
Russisch
een
Rusland, dat
een Rusland,
element
en door
door de
dedoor
doorhet
hetvolk
volkerkende
el'kendealleenheerschappij
alleenheerschappij van
van den
den
element en
tsaar
een
krachtig
geheel
is
geworden.
In
dezen
niet
zoo
ver
van
tsaar een krachtig geheel is geworden. In dezen niet zoo ver van
het prestige
prestige van
van Rusland,
Rusland, een
een prestige,
prestige, dat
dat
ons
verwijderden tijd
ons verwijderden
tijd rees
rees het
dooI'
de Fransche
Fransche vriendschap,
vriendschap, die
die de
de Russen
Russen in
in eigen
eigen oogen
oogen verhief,
verhief,
door de
versterkt werd.
werd.
nog
nog versterkt
De
vooruitzichten, waaronder
tweede Nicolai
Nicolai den
den troon
troon der
der
De vooruitzichten,
waaronderde
de tweede
Holstein-Gottorp's
er isisnog
nognimmer
nimmer
Holstein-Gottorp'sbeklom,
beklorn,waren
warenzeel'
zeer gunstig
gunstig en
en er
een
Russische heerscher
heerscher geweest,
geweest, die
diehethet
schijnbaarbeter
betergetroffen
getroffen
een Russische
schijnbaar
hebben; ; geen
geen hunner
hunner had
had bij
bij zijne
zijnetroonsbeklimming
troonsbeklimming een
een beteren
beteren
zou
zou hebben
toestand
van de
de buitenlandsche
buitenlandsche en
endedebinnenlandsche
binnenlandschepolitiek
politiekgevonden.
gevonden.
toestand van
Alleen
zeer goede
goede kenners
kennersvan
vanRusland,
Rusland,ofofsommige
sommigebijgeloovigen
bijgeloovigen onder
ondel'
Alleen zeer
op de
deChodinka
Chodinka te
te Moskou,
Moskou, zagen
zagen
den
indruk van
van dedekroningsramp
kroningsramp op
den indruk
toen
toen de
de toekomst
toekomst minder
minrler helder
helder in.
in.
zich naar
naaralle
alle
richtingen
uitbreidenderussophilisme,
russophilisme,
Onoanks
Ondanks het
het zich
richtingen
uitbreidende
ten gevolge
gevolge waarvan
waarvan aan
aanalles,
alles,wat
watRusland
Ruslandbetrof,
betrof,eene
eenegunstige
gunstigeuitleguitleghet
voor
aandachtigentoeschouwer
toeschouwer
ging
werd gegeven,
gegeven, werd
werdhet
ging werd
voor
denoen
aandachtigen
hoe
langer hoe
hoemeer
meerzichtbaar,
zichtbaar,dat
datereraan
aandedeRussische
Russischeregeeringsregeeringshoe langer
ten opzichte
opzichte van
van de
de eenheid
eenheio en
en de
dedoordoormachine
haperde en
wel ten
machine iets
iets haperde
en wel
het werk.
werk. AlAI
verschijnselenmag
magmen
menniet
nietuitsluitend
uitsluitend
zetting van
van het
zetting
diedie
verschijnselen
aan
het weifelend
weifelend karakter
karakter van
vanden
dentegenwoordigen
tegenwoordigenTsaar
Tsaartoeschrijven,
toeschrijven,
aan het
minder, omdat
omdat zezeniet
nietalleen
alleenininhet
hethoofdbestuur
hoofdbestuur maar
maar ook
ook in
in de
de
te minder,
vinden waren.
waren. Dat
Dat gebrek
gebrekaan
aaneene
eenebehoorlijke
behoorlijke
plaatselijke organen
plaatselijke
organen te
te vinden
organisatie,
de oorzaak
oorzaak werd
werd van
vandedevoorbeeldelooze
voorbeeldelooze ramp
ramp op
op
organisatie, dat
dat de
in alle
alle takken
takken van
van het
het bestuur
bestuur kenbaar
kenbaar tete
de Chodinka,
Chodinka, begon
begon zich
zich in
maken, terwijI
terwijl de
de Japansche
Japansche oorlog
oorlog die
die vele
vele leemten
leemten enengebreken
gebreken
maken,
nog duidelijker
duidelijker aan
daglicht bracht.
b!'acht. Zulk
Zulk eerie
eene algemeene
algemeene en
en alles
alles
nog
aan het daglicht
hare
eenige
of
voornaamste
omvattende
desorganisatie
kan
onmogelijk
omvattende desorganisatie kan onmogelijk hare eenige
voornaamste
monarch;; men
men
bron hebben
hebben in
in de
depersoonlijke
persoonlijke hoedanigheden
hoedanigheden van
van den
denmonarch
bron
dient de
de reden
reden inindedegeheele
geheele
regeering
in den
breedsten
deswoords,
woords,
dient
regeering
in den
breedsten
zinzindes
in het
het stelsel
stelselofofinindedemet
met
stelsel
vereenzelvigdemenschen,
menschen,
hetzij in
hetzij
datdat
stelsel
vereenzelvigde
op te
te sporen.
sporen.
op
Zoowel in
buitenland geeft de
de openbare
openbare meening
meening
in Rusland
Rusland als
als in
in 't buitenland
aanhet
hetstelsel,
stelsel,welks
welksontaarding
ontaardingnoodnooddoorgaans de
geheele schuld
schuldaan
doorgaans
de geheele
tot
eene
zekere
verslapping
in
de
organisatie
van
zal,elijk
moest
leiden
zakelijk moest leiden tot eene zekere verslapping in de organisatie van
staat, tot
tothet
hetverloren
verlorengaan
gaanvan
vanhet
het
plichtgevoel,tot
toteene
eenemet
metalle
alle
den staat,
den
plichtgevoel,
slotte, tot
tot de
de
beschrijving spottende
spottende corruptie
beschrijving
corruptieder
der ambtenaren
ambtenarenen,
en, ten
ten slotte,
terugtrekking van
het beste
bestegedeelte
gedeelteder
dermaatschappij
maatschappij van
van alle
alle deeldeelterugtrekking
van het
aan een
een bestuur,
bestuur, dat
dat met
meteen
eenchronisch
chronischgebrek
gebrekaan
aanbekwame
bekwame
neming aan
neming
en consciëntieuze
consciëntieuze mannen
mannen behept
Dedoor
doordedehedendaagsche,
hedendaagsche, zeer
zeer
en
behept is.
is. De
geschakeerde pers
pers gevormde
gevormde liberale
liberale school
school deed
deed den
dengemiddelden
gemiddelden
geschakeerde
zich aan
aan wennen
wennen de
devorming
vormingenendedeoorzaken
oorzakenvan
vanalle
alle staatstaatmensch er zich
mensch
kundige verschijnselen
verschijnselen te
te gaan
gaanzoeken
zoekenin in
dorrebeginselen
beginseleneneninindoodsche
doodsclle
kundige
dorre
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formules, maar
in levende
levendemenschen
menschenmet
methunne
hunnetraditioneele,
traditioneele,door
door
maar niet in
gevormde instincten.
instincten. Aan
Aan de
de in
in deze
dezeschool
school grootgegrootgede geschiedenis
de
geschiedenis gevormde
brachte beoordeelaars
beoordeelaars schijllt
een ofofander
anderregeeringsstelsel
regeeringsstelsel de
de
brachte
schijnt het
het een
in een
een
voldoende en
volkomen begrijpelijke
voldoende
en volkomen
begrijpelijkeoorzaak
oorzaaktoe
toevan
van alles,
alles, wat
wat in
gegeven
rijk geschiedt,
geschiedt, van
van alle
allepositieve
positieveenennegatieve
negatieveverschijnselen
verschijnseleninin
gegeven rijk
zijn
toestand en
enook
ookvanvan
overwinningenenennederlagen
nederlagen in
in zijne
zijne
zijn toestand
allealle
overwinningen
buitenlandsche
staatkunde.
buitenlandsche staatkunde.
In
welken vorm
vorm ook
ookvan
vanzijn
zijnstaatkundig
staatkundig bestaan
bestaan blijft
blijft echter
echter een
een
In welken
volk,
het geweest
geweest is,
is, hoe
hoe 't gevormd
gevormd werd,
werd, met
metdezelfde
dezelfde instincten
instincten
volk, wat
wat het
bekwaamheden; en
en alleen
alleen&in,
dán,wanneer
wanneereen
eengegeven
gegevenregeeringsvorm
regeeringsvorm
en
en bekwaamheden;
den tijd
tijd heeft
heeft gehad,
gehad, om
ombestendig
bestendig teteN'vorden
~vorden; ; wanneer
wanneer die
die vorm
vorm
den
gedurende
langen tijd
tijd dezelfde
dezelfde blijft
blijft en
en eene
eene school
school voor
voor vele
vele
gedurendeeen
een langen
dieschool
schoolnieuwe
nieuwemenschen
menschen
geslachten wordt,
wordt, dAn
dán alleen
alleen kunnen
kunnen inin die
geslachten
gl'()otgebracht en gevormd,
gevormd, nieuwe
nieuweinstincten
instinctengeboren,
geboren,nieuwe
nieuwebekwaambekwaamgrootgebracht
heden
geschapen en
en ontwikkeld
ontwikkeld worden.
worden.
heden geschapen
en het
hetleger
legervormen
vormen een
eengebied,
gebied, waar
waar
De buitenlandsche
buitenlandsche politiek
De
politiek en
men van
van dedeinwendige
inwendigestructuur
structuur van
van den
denstaat
staathet
hetminst
minstafhankelijk
afhankelijk
men
is. Dat
Dat isisdedereden,
reden,waarom
waaromininPruisen
Pruisendede
grondwet
geene
verandering
is.
grondwet
geene
verandering
in
zijn streven
strevennaar
naaruitbreiding
uitbreidin~en
ennaar
naardedehegemonie
hegemoniein inDuitschland
Duitschland
in zijn
teweeggebracht
evenmin Pruisen's
Pruisen'smilitair
militairkarakter
karakterverzwakt
verzwaktheeft.
heeft.
teweeggebracht en evenmin
heeft de
de na Sado
wa ingevoerde hervorrning
hervorming noch
noch verbetering
In
Oostenrijk heeft
In Oostenrijk
Sadowa
in
den toestand
toestand mogen
mogen brengen
brengen noch
noch de
dekansen
kansenopopeen
eentweede
tweedeSadowa
Sado wa
in den
minder
doen worden.
worden.
minder doen
het bouwvallige
bouwvallige politieke
politieke staatsgebouw
staatsgebouw ininRusland
Rusland de
debron
bl'on
Indien het
van zijn
zijn gesukkel
gesukkel is,
is, dan
dan is ishet
hetniet
nietdedeeenige
eenigenoch
nochzelfs
zelfsdedevoorvoörvan
naamste bron.
bron, Men
Men zoeke
zoekenaar
naarandere
andereoorzaken,
oorzaken,die
dieininlevende
levendetnenschen,
menschen,
waaruit
regeering bestaat,
bestaat, en
en inin dededoor
doordie
dieregeering
regeeringteteververwaaruit de
de regeering
taak gelegen
gelegen zijn.
zijn.
vullen taak
vullen
wasvoorwaar
voorwaar niet
nietgemakkelijk
gemakkelijk:: de
dev66r
vóór de
dePetersburgPetel'shurgDie taak
taal{ was
Die
sche
regeering
liggen(le
vraagstukken
van
binnenlandsch
bestuur
zijn
sche regeering liggende vraagstukken van binnenlandsch bestuur zijn
talrijker
en
ingewikkelder
geworden
en
wel
om
de
volgende
redellen
talrijker en ingewikkelder geworden
wel om de volgende redenen : :
hetrijk,
rijk,dededaaruit
daal'Uitvoortvloeiende
voortvloeiendetoeneming
toelleming
territoriale uitbreiding
uitbreiding van
van het
territoriale
van
het gebied
gebied der
dercentrale
centraleregeering
regeeringininverband
verbamImet
metdedeopheffing
opheffing
van het
besturen en
enmet
metdede
russificatieder
del'niet-Russische
niet-Russischelanden
landen
del' plaatselijke
plaatselijke besturen
der
russificatie
het inslaan
inslaanvan
vaneen
een
nieuwenweg
weg
door
Europeesche
en
eindelijk het
en eindelijk
nieuwen
door
dede
Europeesche
oeconomisch-sociale
Niet minder
minder gecompliceerd
gecompliceerd werd
werd allengs
allengs
oeconornisch-sociale ontwikkeling.
ontwikkeling. Niet
taak der
der buitenlandsche
buitenlandsche staatkunde
staatkunde:: de
(Ie snelle
snelle ontwikkeling
ontwik1ieling van
van het
het
de
de taak
vereenigde Duitsche
Duitsche Rijk,
Rijk, dedeinwendige
inwendigeveranderingen
verandel'ÏngenininOostenrijkOostenrijkvereenigde
Hongarije en zijne
zijne politiek
politiek ininden
denBalkan,
Balkan,dedeuitbreiding
uithreidingvan
vande
debelangen
belangen
Hongarije
in
Azië, waar
waal'men
menmet
met
machtigenwedijver
wedijvervan
"anEngeland
Engeland rekerekein Azië,
denden
machtigen
ning
moest houden,
houden, en
en eindelijk
eindelijk —
- hethet
verschijnenopop:t politieke
politieke
ning moest
verschijnen
hethervormde
hervormdeen en
modern
bewapendeJapan
Japan:
ziedaar
tooneel
van het
tooneel van
modern
bewapende
: ziedaar
eenige
ingewikkelde gordische
Newa hun
hun
eenige ingewikkelde
gordischeknoopen,
knoopen,welke
welkeaan
aan de
de Newa
Alexander
moesten vinden.
vinden.
Alexander moesten
Hoe
breed er en
ingewikkelder de
taak, welke
welke de
de regeering
regeering van
van een
een
Hoe breeder
en ingewikkelder
de taak,
I.
5'
5*
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gegeven
staat te
te vervullen
vervullen heeft,
heeft, des
des teteveerkrachtiger
veerkrachtiger moet
moet de
de orgaorgagegeven staat
nisatie zijn.
zijn. Niet
Niet alleen
alleenmoest
moestde de
Russischeregeering
regeeringgebleven
geblevenzijn
zijn
nisatie
Russische
'tgeen
ze geweest
geweestisis;
nietalleen
alleenmocht
mochtzijzijhet
hetpeil
peilharer
harerorganisatie
organisatie
'tgeen ze
; niet
maarzijzijhad
hadzich
zichbekwaam
bekwaammoeten
moetentoonen,
toonen,
niet lager
lager doen
doenworden,
worden,maar
niet
om eene
der staatszaken
staatszaken te
te bewerkstelligen.
bewerkstelligen. StilStilom
eene vluggere
vluggere afwikkeling
afwikkeling der
zij daarmee
daarmee vroeger
vroeger
staande
of slechts
slechtslangzaam
langzaam vooruitgaande,
vooruitgaande, moest
moest zij
staande of
of later
later het
het bewijs
bewijs leveren,
leveren, dat
dat zij
zij voor
voor hare
hare taak
taakniet
nietberekend
berekend was,
was,
en
kenmerken van
vaneene
eenetrapsgewijze
trapsgewijzetoenemende
toenemendedesorganisatie
desorganisatie gaan
gaan
en kenmerken
vertoonen.
denaard
aardder
der
staatszakenliet
lietzich
zich
alleen in
in de
deuitbreiding
uitbreiding en
enininden
Niet alleen
staatszaken
de regeering
regeering kwam
kwam eene
eene evolutie
evolutie
eene
verandering bespeurein
bespeure'n: : ook
eene verandering
ook in
in de
tot stand.
stand. Reeds
Reeds bij
bij Alexander
Alexander IIIIbegon
begondedeRussische
Russischebureaucratie
bUl'eaucratie taltalop tetenemen,
nemen, die
die wel
welde
de
rijke
zuivel' Russische
Russische elementen
zich op
rijke zuiver
elementen in
in zich
bestuur~organisatie binnendrongen,
voeling met de
de nieuw
nieuw
bestuursorganisatie
binnendrongen, maar
maar tevens
tevens voeling
der maatschappij
maatschappij bleven
bleven }louden
houden en
en zich
zich
gevormde intelligente
intelligente lagien
lagen der
gevormde
met het
hetambtelijke
ambtelijkeRusland
Ruslandassimileerden
assimileerden dan
dan zij,
zij,
minder
gemakkelijk met
minder gemakkelijk
die
veel vroeger
vroeger ininden
denboezem
boezemder
der
bureaucratieopgenomen
opgenomenwaren.
waren.Op
Op
die veel
bureaucratie
deze
wijze ging
ging de
de echte
echte Rus
Rus met
meteene
eeneRussische
Russische ziel
ziel meer
meer en
en meer
meer
deze wijze
zijne plaats
plaats inindedebureaucratie
bureaucratieveroveren
veroveren;
Russischestaatsmachine
staatsmachine
zijne
; dedeRussische
meer nationaal
nationaalen
endedekloof
klooftusschen
tusschenden
denambtelijken
ambtelijkenen
enden
denparticuparticuwerd meer
werd
lieren
Rus werd
werd kleiner.
kleiner.
lieren Rus
Bij Alexander II
IUf voelde
voelde zich
zich het Russische
Russische element
element in
in de
deregeering
regeel'ing
zóó
sterk, dat
dathet
hettegen
tegendede
Duitschersopenlijk
openlijkoptrad,
optrad,dedebovenhand
bovenhand
z66 sterk,
Duitschers
verkreeg en
enhen
henertoe
ertoedwong
dwong zich
zich met
met de
de Russen
Russen te
te assias siover
hen verkreeg
over hen
De Grieksch-orthodoxe
Grieksch-orthodoxe onverdraagzaamheid,
onverdraagzaamheid, het
het huldigen
huldigenvan
van
mileeren. De
mileeren.
het panslavisme,
panslavisme, de
de haat
haat tegen
tegenalalhet
hetuitheemsche
uitheemscheenenmeer
meerspeciaal
speciaal
het
de
germanophobie werden
werden onmisbare
onmisbare eigenschappen
eigenschappen van
den RusRusde germanophobie
van den
Russisc~en staatsman.
staatsman.
sischen
tjinovnik en
van den
den Russischen
sischen tjinovnik
en van
Edoch
- den
den Duitschen
Duitschen geest
geestprijsgevend,
prijsgevend, moest
moest de
de regeering
regeering ook
ook
Edoch —
haar
krachtig
gemaakt,
de
Duitsche
deugden
gaan
verliezen,
welke
de Duitsche deugden gaan verliezen, welke haar krachtig gemaakt,
van
de desorganisatie
desorganisatie gered
gered en
en haar
haardedemiddelen
middelengegeven
gegevenhadden
haddeneene
eene
van de
bevolking
ruim honderd
honderd millioen
millioen menschen
menschen eronder
eronder tetekrijgen
krijgen
bevolking van
van ruim
houden. Alles
Allesomom
zichheen
heen
russificeerende, werd
werd de
deregeering
regeering
en
en tetehouden.
zich
russificeerende,
derDuitsche
Duitschewaakzaamheid
waakzaamheid
eveneens gerussificeerd:
gerussificeerd: inindedeplaats
plaatsder
zelf eveneens
}) bezzabotnost" (zorgeloosheid);
(zorgeloosheid) ; de
de zelfzelfverscheen
de Russische
Russische »bezzabotnost"
verscheen de
maakte plaats
plaats voor
voordede
inertie;
consequentie,volharding
volharding
beheersching
beheersching maakte
inertie
; consequentie,
het voortdurend
voortdurend bedacht
bedacht zijn
zijn op
op het
hetdoel,
doel,waarnaar
waarnaargestreefd
gestreefd werd,
werd,
en
en het
door wispelturigheid,
wispelturigheid,lakschheid
lakschheid en
en door
door de
de ingevingen
ingevingen der
der »breede
»breede
werden door
natuur"
vervangen; ; het
het plichtgevoel
plichtgevoel begon
begon snel
snelteteverdwijnen
verdwijnen;
nonnatuur" vervangen
; nondáár te
tevertoonen,
vertoonen, waar
waarze
ze
chalance
slordigheid begonnen
begonnen zich
zelfs dáår
chalance en
en slordigheid
zich zelfs
den
schuldige zelf nadeel
nadeel berokkenden.
berokkenden. Eene
neiging, om
om alles
alles tetecriticritiden schuldige
Eene neiging,
brengen,
seeren en
en zelfs
zelfszijne
zijneeigen
eigen
macht
bevoegdheidinindiskrediet
diskrediettetebrengen,
macht
of of
bevoegdheid
verving de
besef der
der hiërarchie.
hiërarchie. Wel
Wel bestal
bestal de
de
verving
de vroegere
vroegere tucht
tucht en
en het besef
maarhij
hij
ambtelijke
Duitschel' zonder
zonder gewetenswroeging
gewetenswroeging de
de schatkist,
schatkist, maar
ambtelijke Duitscher
met een
een zeker
zekerplan,
plan, met
meteene
eenezekere
zekerezelfbeheersching
zelfbeheersching
deed
zulks toch
toch met
deed zulks
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en
binnen zekere
zekere grenzen
grenzen; ; hij
besefte, dat
dat hij,
hij,die
diegrenzen
grenzenoveroveren binnen
hij besefte,
schrijdende, het
het werk
schrijdende,
werk der
derregeering
regeering-en
-endus
duszichzelven
zichzelven zou
zou vernielen.
vernielen.
De
ambtelijke Rus
Rus kent
kent die
die grenzen
gl'enzenniet
nietenen
vervaltvaak
vaakinineene
eenezonde,
zonde,
De ambtelijke
vervalt
in 't Russisch
llproworowatsia" (*)
(*) heet,
wat in
in geene
geene enkele
enkele taal
taal
welke
welke in
Russisch »proworowatsie
heet, wat
vertaalbaar
de Duitscher
Duitscher op
op eene
eene hem
hemtoevertrouwde
toevertrouwde gewichgewichvertaalbaaris.
is. \tVaar
Waar de
tige
zaak voortdurend
voortdurend een
de bebetige zaak
een waakzaam
waakzaamoog
oog houdt,
houdt, wetende,
wetende, dat
dat de
langen
den staat
staat en
en dus
dus ook
ook zijne
zijne eigen
eigen belangen
belangen van
van den
den uitslag
uitslag
langen van
van den
dier
zaak zouden
zouden kunnen
kunnen afhangen,
afhangen, zal
zaleen
eenRus
Rusvele
vele
oogenblikken
dier zaak
oogenblikken
hUalle
allegedachten
gedachtenaan
aanplichtsbetrachting
plichtsbetrachting van
van
kunnen
hebben, waarin
waarin hij
kunnen hebben,
zich
af kan
kanschudden,
schudden, waarin
waarinhij
hijvergetelheid
vergetelheid zal
zalzoeken
zoeken en
envinden,
vinden,
zich af
II breede natuur''
natuur" beter
beter bot
bot zal
zal
waarin hij aan
de neigingen
neigingen van
van zijne
zijne »breede
aan de
kunnen
'tgeen 't gewichtigste
en 't noodlottigste
hij zal
zal
kunnen vieren
vieren en,
en, 'tgeen
gewichtigste en
noodlottigste is:
is : hij
kiezen juist
juist ddn,
dán, wanneer
wanneer de
de grootst
grootstmogemogedie oogenblikken
weten te kiezen
die
oogenblikken weten
het w.achtwoord
wachtwoord is.
is. Waar
Waareen
eenDuitscher
Duitscher geen
geenoogenoogenlijke
waakzaamheid het
lijke waakzaamheid
'tgeen hij
hij doet
doet en
envan
van'tgeen
'tgeen
blik
zal ophouden
ophouden over
gevolgen van
van 'tgeen
blik zal
over de
de gevolgen
om
hem heen
heen gedaan
gedaan wordt,
wordt, na
na te
te denken,
denken, zal
zal de
de Rus
Rus in
in de
de meest
meest
om hem
gewichtige
en moeilijke
moeilijke oogenblikken
oogenblikken zijn
llnitjewo" weten
weten te
te zeggen.
zeggen.
gewichtige en
zijn »nitjewo"
»Nitjewo"!
vermaarde stopwoord,
stopwoord, dat
datdoor
doordedeFranschen
Franschenininproza
proza
»Nitjewo" ! Dit vermaarde
in
en
in gedichten
gedichtenbezongen
bezongen is,is,heeft
heeftdedebuitenlandsche
buitenlandscheberichtgevers
berichtgevers in
er, in
Mandschoerije
zijnde een der
der meest
meestoorspronkek)ke
oorspronkelQjke trektrekMandschoerijegetroffen,
getroffen, als
als zijnde
ken van
van het
hetRussische
Russischekarakter.
karakter.Voor
Voorden
denpsychologischen
psychologischenonderzoeker
onderzoeker
ken
is dit
dit woord
woord een
eengewichtig
gewichtigdocument.
document.
van dit
dit volk
volk is
van
Ongetwijfeld
dit woord
woordsommige
sommigesympathieke
sympathiekeeneninnemende
innemende
Ongetwijfeld drukt
drukt dit
trekken uit
uit:: onverschilligheid
onverschilligheid ten
tenopzic.hte
opzichtevan
vaneigen
eigenbelang,
belang,van
vangevaar
gevaar;
trekken
;
gereedheid, om
om have
have en
en leven
leven op
op 't spel
te zetten
zetten;
gereedheid,
om zijn
zijn goed,
goed, om
spel te
;
maar -— met
met dat
datalalvindt
vindtmen
menerin
erin
onverschilligheidten
tenopzichte
opzichte
maar
ookook
de de
onverschilligheid
hetalgemeen,
algemeen,dede
plicht verzaking,de
de
van de
de belangen
belangen van
van anderen,
anderen, van
vanhet
van
plichtverzaking,
nonchalance, de
de ontkenning
ontkenningvan
vaneigen
eigenverantwoordelijkheid.
verantwoordelijkheid.De
Deregeering
regeering
nonchalance,
kweeheeft ten
ten allen
allen tijde
tijde alles
alles gedaan,
gedaan, om
omdie
dieeigenschappen
eigenschappen aan
aan tetekweeheeft
ken,
aangezien
op
die
wijze
haar
doel
eene
onverantwoordelijke
ken, aangezien op die wijze haar doel — eene onverantwoordelijke
regeel'derij -— gemakkelijker
gemakkelijker te
bereiken was
was;; zij
zij plukt
plukt nu
nu de
dewrange
wrange
regeerderij
te bereiken
vruchten van
de opleiding,
opleiding, welke
welke zij
zij aan
aangansch
gansch 't volk
volk getracht
getracht heeft
heeft
vruchten
van de
geven. De
DeDuitsche
Duitsche elementen
elementen uit
uithaar
haal'boezem
boezemverwijderend
verwijderend en
en de
de
te geven.
haar opgeleide
opgeleide Russische
Russische erin
erin brengend,
brengend, kon
kon de
de regeering
regeering niets
niets
door haar
door
anders verwachten
verwachten dan
'tgeen men
men nu
nuwaarnemen
waarnemen kan
kan:: eene
eene desdesanders
dan 'tgeen
op alle
allesporten
sporten
organisatie en
en eene
eenealgemeene
algemeene
onverantwoordelijkheid op
organisatie
onverantwoordelijkheid
van de
de ambtelijke
ambtelijke ladder.
ladder.
van
Zou niet
niet wel
weldoenlijk
doenlijkzijn,
zijn,om
omhier
hierènèndedewording
wordingvan
vanhet
hetRussische
Russische
't Zou
het
Duitsche
karakter
na
te
gaan
of
ons
in
de
oorzaken
èn
die
van
èn die van het Duitsche karakter na te gaan of ons in de oorzaken
van het verschil
verschil te
te verdiepen
verdiepen;; waar
waar echter
echter sprake
sprake is
is van
van het
hetbeginsel
beginsel
van
van verantwoordelijkheid,
verantwoordelijkheid, dat
een der
dergrondslagen
grondslagenvan
vanelke
elkeethiek
ethiekenendede
van
dat een
der politieke
politiekeethiek
ethiekis,
is,dient
dientopgemerkt
opgemerktteteworden,
worden,
voornaamste grondslag
grondslag der
voornaamste
dat dit
dit besef
besefeene
eenehoogere
hoogereontwikkeling
ontwikkelingalleen
alleendádr
dáárbereiken
bereikenkan,
kan,waar
waar
dat
(0) In 't Nederlandsch
Nederlandscll zou
zou men
men bii
bij benadering kunnen
kunnen zeggen
zeggen:: otegen
ategen de
tie klippen
klippen
(*)
op" (stelen).
(stelen).
op"
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eene duidelijke
scherp afgebakende
afgebakende verdeeling mn
van de
de
duidelijke en
en scherp
van macht
rnacht en van
daaraan
verbonden verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid bestaat
bestaat;; waar
waal' ieder
ieder goed
goed weet,
weet,
daaraan verbonden
tot verantwoording
verantwoording roepen
roepen kan
kanen
endoor
dool'
wien
hij bevelen
bevelen mag,
mag, wien hij
wien hij
hij tot
verantwoording geroepen
geroepen kan
kan worden.
wien hij
hij tot verantwoording
wien
verantwoordelijkheid bestond
dus in
in zekere mate
bij
van verantwoordelijkheid
bestond dus
Dat gevoel van
mate bij
der regeering, maar
maar dan
dan ook
ook zeer
zeer eenzijdig,
eenzijdig, aangezien
aangezien het
het
de
organen der
de organen
regeeringsstelsel
ruim veld
veldvoor
voorwillekeur
willekeurenenmisbruik
misbruikvan
vanmacht
macht
regeeringsstelsel een
een ruim
aanbood,
terwijl de hooger'e
besturen die
die willekeur tot een zekeren
zekeren graad
graad
aanbood, terwijI
hoogere besturen
welge\'allig toelieten
als een
een uitvloeisel
uitvloeisel van
van den
den geest
geestvan
vanhet
het Russische
welgevallig
toelieten als
staatswezen, welks
welks behoud
behoud eveneens
eveneens in
in willekeur
willekeur gelegen
gelegen was.
Van
was. Van
het oogenblik af,
waarop de
de particuliere
par'ticuliere Rus,
Rus, die
die nooit
nooit eenige macht
af, waarop
over
iets bezeten
bezeten had,
had, die
die nooit
nooit voor
voor iets
iets verantwoorover iemand
iemand of
of over
over iets
met een
een breeden stroom
de l'egeeringsorganisatie
delijk gesteld werel,
werd, met
stroom de
regeeringsorganisatie
is gerukt
gerukt en
en zich
zich van
van gewichtige
gewichtige posten
meester heeft
weten te
te
binnen is
posten meester
heeft weten
dat oogenblik af moest
moest die
dieonverantwoordelijkheid
onverantwoordelijkheid zich
zich
maken, -— van
van dat
noodzal,elijk uitbreiden en
en zooveel lakschheid
lakschheid
in eene dergelijke regeering noodzakelijk
dat de
de regeering in
in hare
hare grondslagen
grondslagen aan
aan
en misbruiken gaan
gaan baren,
baren, dat
't wankelen
wankelen moest
moest geraken.
geraken.
Twee
eeuwen van
van bestaan
bestaan van
van een
eenstaat
staatmet
met
een
onveranderd stoatstaatTwee eeuwen
een
onveranderd
schiepen eene krachtige
krachtige routine,
welke -— hoewel slechts
slechts
kundig regime schiepen
routine, welke
tot
tijd en
en wijle
wijle —
- de individueele bekwaamheden
bekwaamheden der regeerders
regeerders verver·
tot tijd
zou het
hettegenwoordige
tegenwoordigeRusland
Ruslandmisschien
misschien
Met die
die routine
routine zou
vangen kan.
kan. Met
't is nu
nu echter
echter duidelijk
duidelijk gebleken,
gebleken,
nog eene
poos voort
kunnen bestaan;
eene poos
bestaan ; 't
voort kunnen
dat de
politieke izraagstukken
vraagstukken de
Russische regeering boven
boven 't hoofd
de politieke
de Russische
niet meer
meer bij
bij machte is
is ze
ze op
op te
te lossen. De
zijn gegroeid,
gegroeid, dat
zijn
dat zij
zij niet
angst boven,
boven, wanordezijn:: anarchie,
anarchie, onbeslistheid
onbeslistheid en
en angst
gevolgen daarvan zijn
uitspattingen beneden.
beneden.
lijkheden en
en uitspattingen
't Zou voorbarig zijn,
daaruit tot
tot eene liquidatie
te besluiten
besluiten;; zulk
zulk
zijn, daaruit
liquidatie te
eene oplossing
heeft
veel,
zeer
veel
tijd
noodig,
getuige
Turkije.
oplossing heeft veel, zeer veel tijd
getuige Turkije.
die naar licht
en lucht
lucht verlangt,
verlangt, (lie
die naar
naar
De Russische maatschappij,
maatschappij, die
licht en
een op Eur'opeesche
leven haakt,
haakt, (tie
i\ie van
van een
een
Europeesche grondslagen
grondslagen gevestigd
gevestigd leven
eenling droomt en
die op
op haar
haar weg
weg daarruimer arbeidsveld
arbeidsveld voor
voor den
den eenling
en die
de bureaucratie als
hinderpalen vindt,
vindt, -— dipdie
heen de regeering en
en de
als hinderpalen
moet het
het vaste
vaste geloof
geloofen
endedevaste
vasteovertuiging
overtuiging hebben,
maatschappij moet
dat
alle fouten en
gebreken van
van het
het hedendaagsche Rusland
Rusland hunne bron
bron
dat alle
en gebreken
in
het
regime
en
in
den
staatkundigen
regeeringsvorm
hebben.
Een
hebben. Een
in het regime en in den staatkundigen
onpartijdig
geloof, die
die vaste
vasteovertuiging
overtuiging niet
niet
onpartijdigonderzoeker
onderzoekerheeft
heeft dat
dat geloof,
durft gerust
gerustdedewerkelijkheid
werkelijkheid onder de oogen
zien;; naar
noodig en
oogen zien
en durft
alle
waarschijnlijkheid zal hij
dan moeten
moeten erkennen,
erkennen, dat
dat de
deoorzaak
oorzaak
alle waarschijnlijkheid
hij dan
eerste pla-As
pla;ts ligt
ligt in
in de
de wijze,
wijze, woarop
waarop de regeering
dier leemten
de eerste
leemten in
in de
hare onderdanen
onderdanen gedurende
opgeleid heeft,
heeft, in
in de
de
hare
gedurende eeuwen
eeuwen opgevoed
opgevoed en
en opgeleid
tweede plaats in
de
bureaucratie,
welke
uit
die
gebrekkig
opgeleide
in de
welke uit die gebrekkig opgeleide
karakters bestaat.
bestaat.
menschen en
slecht gevormde
gevormde karakters
rnenschen
en slecht
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De tegenwoordige toestand
toestand van
van Rusland
Rusland isis een
eender
der moeilijkste
moeilijkste toestanden,
toestanden,
waal'ln ooit een land
verkeerd heeft. Het
Het oude,
oude, afgeleefde
afgeleefdeenenbouwvallige
bouwvallige
waarin
land verkeerd
geregime heeft
heeft doorslaande
(loorslaande bewijzen
bewijzen van
van zijne
zijnetotale
totaleonbruikbaarheid
onbruikbaarheid geregime
geven,
terwijl de
de intelligente
intelligente massa,
massa,die
diedoor
dooreen
eenbestendig
bestendigininzich
zich
geven, terwijl
met dag
dag en
en uur
uurgrooter
grooter
opnemen van
van talrijke
opnemen
tah'ijke lagen
lagen van
van 't volk
volk met
wordt en
en hoe
hoe langer
langerhoe
hoekrachtiger
krachtigersteun
steunbijbijhet
hetvolk
volkvindt,
vindt, naar
naar
wordt
licht,
naaI' lucht
lucht enennaar
naarwettige
wettigetoestanden.
toestanden.verlangt
verlangt in
in 't'tbesef,
besef, dat
dat
licht, naar
een
nieuwe, betere
betere toestand
toestandalleen
alleendoor
dool'grondige
grondige en
entot
totden
denwortel
wOl'tel
een nieuwe,
reikende hervormingen
hervormingen op
staatkundig en
en sociaal
sociaal gebied
gebied verkregen
verkregen
reikende
op staatkundig
kan worden.
worden.
kan
staan echter
echter de
de zaken
zaken?
Van een
een min
min ofofmeer
meerspoedigen
spoedigen overoverHoe staan
Hoe
? Van
tot een
eennieuw
nieuwtijdperk,
tijdperk,waarin
waarininwendige
inwendigeorde
ordezou
zougaan
gaanheerschen
heerschen
gang tot
gang
het rijk
rijkeene
eenenieuwe,
nieuwe,krachtiger
krachtiger
onde!'laagzou
zouverkrijgen,
verkrijgen, zou
zoualleen
alleen
en
en het
onderlaag
dan
sprake kunnen
kunnen zijn,
zijn, indien
indien in
in het
het Russische
Russische volk
volk elementen
elementen eener
eener
dan sprake
zelfstandige staatkundige
staatkundige scheppingskracht
scheppingskracht voorhanden
voorhanden waren,
waren, waarmede
waarmede
zelfstandige
met het
hetkarakter
karakteI' enenmet
metde de
behoeftenvan
vanhet
hetland
land
eene nieuwe,
nieuwe, met
eene
behoeften
strookende
stand zou
zou kunnen
kunnen worden
worden gebracht.
gebracht.
strookende organisatie
organisatie tot
tot stand
Intusschen, wat
wat zien
zien we
we?
?
Nergens kan
kan zoo
zoo duidelijk
duidelijk als
als ininhet
hettegenwoordige
tegenwoordigeRusland
Ruslandbewezen
bewezen
Nergens
dat de
destaatkundige
staatkuntligescheppingskracht
scheppingskrachtniet
niethet
hetwerk
werkvan
vaneen
eenenkel
enkel
worden, dat
worden,
geslacht
kan zijn
zijn en
endat
datelke
elke
nationale,aan
aandedenatuur
natuurvan
vaneene
eenegegeven
gegeven
geslacht kan
nationale,
maatschappij
beantwoordende staatkundige
op een
een
maatschappij beantwoordende
staatkundige schepping
schepping alleen
alleen op
nationalen grondslag
gebouwd worden.
die ontbreekt,
ontbreekt,
nationalen
grondslag kan
kan gebouwd
worden. vVanneer
Wanneer die
dan
blijft alleen
alleen eene
eene blinde
blinde nabootsing
nabootsing van
van vreemde
vreemdevoorbeelden,
voorbeelden, van
van
dan blitjft
vreemde scheppingen.
scheppingen.
vreemde
hethad,
had, heeft
heefthet
hetRussische
Russischevolk
volkgeene
geenetraditie
traditie
Door de
de heerschers,
heerschers, die
die het
Door
van politieke
politieke vrijheden,
vrijheden, rechten
rechtenofofvoorrechten,
vool'I'echten,noch
nochook
ookbezit
bezithet
heteenige
eenige
van
zelfstandige sociale scheppingskracht
scheppingskracht in
in de
destaatkunde.
staatkunde,Afgescheiden
Afgescheidenvan
van
zelfstandige
sedert het
hetaannemen
aannemenvan
vanhet
hetChristelijk
Christelijk
de Byzantijnsche
Byzantijnsche invloeden
invloeden sedert
de
staats wezen sluimerende
sluimerende
geloof,
zijn de
de in
in 't oorspronkelijke Slavische
Slavische staatswezen
geloof, zijn
kiemen
door
het
Aziatische
Moskovietische
tsaraat
en
vervolgens
door
kiemen door het Aziatische Moskovietische tsaraat en vervolgens door
het op
op zijne
zijnemanier
manierEuropeesch
Europeescll geworden
geworden keizerrijk
keizerrijk vernield.
vernield. Het
Het
het
hedendaagsche Rusland
heeft slechts
slechts twee
twee overleveringen
overleveringen:: de eene
eene isis
hedendaagsche
Rusland heeft
de
Petersburgsche overlevering
overlevering van
van een
een half-Duitsch
half-Duitsch keizerrijk,
keizerrijk, die
die
de Petersburgsche
eene
school van
van een,
een, zoo
zoo niet
nietkrachtig,
krachtig, dan
dan toch
toch taai
taai staatswezen
staats wezen isis
eene school
geworden
en het
hettype
typevan
vanden
denambtelijken
ambtelijken Rus
Rus in
in 't leven heeft geroepen
geroepen ;j
geworden en
en
de andere
andereisiseene
eenevroegere,
vroegere,
Moskouscheoverlevering
overlevi'ringvan
vanhet
hettsaraat,
tsaraat,
en de
Moskousche
dat
Aziatisch, ininzekere
zekeremate
matepatriarchaal
patriarchaal despotisme,
despotisme, welke
welke laatste
laatste
dat Aziatisch,
't
hoofdzakelijk
op de
de
overlevering
thans
vrij
nevelig
is
geworden.
Is
hoofdzakelijk
op
overlevering thans vrij nevelig is geworden.
eerste
der twee
twee tradities
tradities —
- op
op de
dePetersburgsche
Petersburgsche —,
- , dat
dat de
de tegentegeneerste der
woordige regeering
haar staatkundig
staatkundig stelsel
bouwt, waarin
waarin een
een
woordige
regeering haar
stelsel bouwt,
hettegenwoordige
tegenwoordigestelsel
stelselmet
metbehulp
behulp
steun
wordt gezocht
gezocht door
door hen,
hen,die
diehet
steun wordt
van gedeeltelijke
gedeeltelijke en
enniets
nietszeggende
zeggende
hervormingenwillen
willenredden.
redden.De
Deoude
oude
van
hervormingen
Moskovietische
traditie diende
diende vroeger
vroegel'als
alsgrondslag
grondslagvoor
voor de
destaatkundige
staatkundige
Moskovietische traditie
der slavophielen
slavophielen;; tegenwoordig
tegenwoordigsteunt
steuntmen
menopophet
hetide
ieleale
aletsarisme
tsarisme
idealen
idealen der

72

DE
TEGENWOORDIGE TOESTAND
RUSLAND, ENZ.
ENZ.
DE TEGENWOORDIGE
TOESTAND VAN
VAN RUSLAND,

en
de niet al
al te
te populaire
populaire staatkundige
staatkundige programma's,
programma's, welke,
welke, den
den strÜd
en de
strijd
naar eene verbinding tusschen tsaar
tegen
de bureaucratie
bUl'eaucratie voerende,
tegen de
voerende, tutu
en
volk tevergeefs
tevel'geefs zoeken.
zoeken.
en volk
De Russische
Russische maatschappij
maatschappij als
als intelligente
intelligente massa, die
staatkundige
De
die de staatkundige
zelfstandigheid
veroveren, zichzelf
zichzelfbesturen
besturenen
enhare
haretoekomst
toekomstzelf
zelfbouwen
bouwen
zelfstandigheid veroveren,
Ze heeft
heeftdaarom
daarom niets
niets geschapen,
geschapen,
wil,
bezit geene staatkundige
traditie. Ze
wil, bezit
staatkundige traditie.
idealen en was
was niet
niet bij
bij machte
machte een
programma van
van
bezit geene eigen
eigen idealen
een programma
te stellen,
Russische
staatshervormingen
stellen. Het programma
progrimma der meeste Russische
op te
staatshervormingen op
radicale
ziellooze verzameling
verzameling van
van min of meer radicale
constitutionalisten is eene ziellooze
erniets
nietsin,in,datdat
erop
zouwijzen,
wijzen,dat
datdit
ditprogramma
programma
formules;
vindt er
men vindt
erop
zou
formules ; men
op Russischen bodem
bodem isis ontstaan,
ontstaan, dat
dat het
het een
een programma
programma is
is van
van eene
natie,
welker individualiteit
geestelijke physionomie zoo
zoo eigenaardig,
eigenaardig,
natie, welker
individualiteit en
en geestelijke
zoo
bijzonder zijn.
zijn. Men
Menzou
zouditdit
programma
evengoed overal
overal kunnen
kunnen
zoo bijzonder
program.
ma evengoed
is waar
waal' minder
minder in
in West-Europeesche
die de
de eene
opstellen,
opstellen, wel
wel is
West-Europeesche landen,
landen, die
of andere staatkundige
traditie bezitten, dan
in zulke
zulke als
als b.v.
b.v. Brazilië,
Brazilië,
staatkundige traditie
dan in
Venezuela, Haiti,
zekeren zin
zin Servië
Servië en
en in
in 't algemeen
Venezuela,
Haiti, Liberia,
Liberia,inin zekeren
6veral, waar
waar de
de traditie
traditie geene hinderpalen
legt, aangezien
aangezien
överal,
hinderpaleninin den
den weg legt,
zij
el' niet
bestaat. En
Enomdat
omdatdit
ditprogramma
progl'amma niet op
den bodem
bodem van
van
zij er
niet bestaat.
op den
een
reëel streven
streven isisontstaan
ontstaanenenevenmin
evenminpolitieke
politiekeinstincten
instincten tot
tot grondeen reëel
slag
heeft, vindt
vindt men
men el'
Rusland onpractische en zelfs
zelfs lichtzinnige
lichtzinnige
slag heeft,
er voor
voor Rusland
opgenomen,
zooals
b.v.
één
enkele
Kamer,
eene
algemeene,
eischen in
in opgenomen,
algemeene,
Kamer,
stemmen aller
aller
gelijke,
geheime en
en rechtstreeksche
uitbrenging van
van stemmen
gelijke, geheime
rechtstreeksche uitbrenging
va~ geslacht!!!
staatsbUl'gers
staatsburgers zonder onderscheid
onderscheid van
geslacht ! ! !
Indien
in 't algemeen
Rusland tot een
een constitutioneelen
herIndien in
algemeen Rusland
constitutioneelen staat hergegevens, om
om teteverwachten,
verwachten,
vormd moet worden, bestaan el'
er weinig
weinig gegevens,
dat
de hervorming
hervorming buiten de regeering
regecring en
en de
de bureaucratie om
zou
dat de
om zou
meest waarschijnlijke,
waarschijnlijke, dat
dat men
men zich
zich kan
kan
kunnen worden volbracht.
volbracht. Het
Het meest
voorstellen,
dat de
dedoor
dool'de
deuitwendige
uitwendige rampen terneel'gedrukte
en
voorstellen, is,
is, dat
terneergedrukte en
'tegenover
inwendige anarchie
anarchie l'adeloos
regeering —
- in eene
*tegenover de
de inwendige
radeloos staande regeering
nieuwe samenstelling
samenstelling evenwel
evenwel -— zelve naar een
weg zal
zal gaan
gaanzoeken,
zoeken,
nieuwe
een weg
waal'langs
zij,
zonder
definitief
van
hare
macht
afstand
te
doen,
het
zij,
zonder
waarlangs
definitief van hare macht afstand te doen, het
volk, hetzij
hetzij door
door beloften,
beloften, hetzij
hetzij door
door een
een begin
begin van
van hervormingen,
volk,
rustiger zal
zal trachten
trachten te
te stemmen,
stemmen, -— indien
daal'voor niet
laat
rustiger
indien het
het daarvoor
niet te laat
IS. In
Inieder
iedergeval
gevalis is
te verwachten,dat
dathet
het
Russischevolk
volk het
het
is.
hethet
te verwachten,
Russische
recht
toegestaan zal
zal worden, om
in meerdere
meerdere of
ofmindere
mindere mate
mateinvloed
invloed
recht toegestaan
om in
te oefenen.
oefenen.
op
staatszaken uit
uit te
op de staatszaken
op:: 10.
1°. is
is het
het volk
volk tot
tot
Hier dringen
dringen zich
zichdrieërlei
drieërlei vragen
vragen vanzelf
vanzelf op
Hier
die
hervorming voorbereid
voorbereid? ? 22'.' . zal
zal het
het de
de verkregen staatkundige
die hervorming
0,
rechten
goed weten
weten aan
aan te
te wenden
wenden?
zal deelneming
deelneming van
van het
het
rechten goed
? en 330.
zal
volk
de staatszaken
staatszaken tot
tot het
hetkrachtiger
krachtiger worden van
volk aan
aan de
van den
den staat leiden?
De
toelating der
derRussische
Russischemaatschappij
maatschappijtot
tothet
hetuitoefenen
uitoefenenvan
vaninvloed
invloed
De toelating
op
het regeeren zal voorloopig
voorloopig geene oogenblikkelijke
oogenblikkelüke genezing van
van het
op het
staatsleven
ten gevolge
gevolgehebben.
hebben.Aangezien
AllngezieudedeRussische
Russischemaatschappij
maatschappij
staatsleven ten
nimmer
eenige
staatkundige
rechten
heeft
mogen
hebben
noch eenig
nimmer eenige
heeft mogen hebben noch
regeer en heeft
gehad, is
is zij
ook nimmer
nimmer in
in de
deel
aan het
liet regeeren
zij ook
heeft gehad,
de gelegenheid
deel aan
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geweest van
van hare
harestaatkundige
staatkundigebekwaamheden
bekwaamheden tetegetuigen.
getuigen.Men
Menzal
zal
geweest
daarom moeielijk
moeielijk tot
tot de
deovertuiging
overtuiging kunnen
kunnen geraken,
geraken, dat
dat zulk
zulk eene
eene
daarom
het regeeren
regeeren toegelaten,
toegelaten, in
in die
die richting
richting en
en
maatschappij, éénmaal
maatschappij,
éénmaal tot
tot het
in eens
eens een
een grooten
grooten arbeid
arbeid zou
zou kunnen
kunnen verrichten.
vel'l'ichten. In
Inhet
hetstaatkundig
staatkundig
in
leven, op
op het
het gebied
gebied van
van rechten
rechten heeft
heeft men
mengeheel
geheelenenalalomgekeerde
omgekeerde
leven,
daartoe noodige
noodige bekwaamheden
bekwaamheden worden
worden in
in
ondervindingen opgedaan:
ondervindingen
opgedaan : de
de daartoe
de volken
volken geleidelijk,
geleidelijk, van
van geslacht
geslacht tot
totgeslacht
geslachtgevormd
gevormdenenontwikkeld
ontwikkeld
de
een volk,
volk, dat
datten
tenallen
allentijde
tijdevan
vanalle
alle
rechtenverstoken
verstokenis isgebleven,
gebleven,
en een
rechten
naarbehooren
behoorenweten
weten
zal die
die rechten
rechten in
in hun
hunvollen
vollenomvang
omvangniet
nietinineens
eensnaar
zal
gebruiken. Eene
Eeneplotselinge
plotselinge constitutioneele
constitutioneele hervorming
hervorming zal
zal in
in RusRuste gebruiken.
land het
het staatsleven
staatsIe ven gedurende
gedurende langen
langentijd
tijdnog
nogmoeielijker
moeielijkerkunnen
kunnen doen
doen
land
nu reeds
reeds is,is,want
wanteene
eene
constitutie,welke
welkenoch
nochmet
metde
de
worden, dan
worden,
dan het nu
constitutie,
volk
't
actueele behoeften
behoeften noch
noch met
metdede
geestelijke
ontwikkelingvan
van
actueele
geestelijke
ontwikkeling
min
chaotischen toestand
toestand in
in
rekening zou
houden, zal
zal een
een meer
meel'of of
rekening
zou houden,
min
chaotischen
leven roepen.
roepen. Men
Men mag
magalthans
althansiningeen
geengeval
gevaldedeverwachting
verwachting of
of
't leven
de hoop
hoop koesteren,
koesteren, dat
dat het
hetverleenen
verleeneneener
eeneropopWest-Europeesche
vVest-Europeescheleest
leest
de
tothet
het
krachtigerworden
worden der
del' staatsstaatsgeschoeide constitutie
constitutie in
eens tot
geschoeide
in eens
krachtiger
machine, tot
herstel der
der inwendige
inwendige orde
orde enentottothet
het
aangroeiender
der
machine,
tot herstel
aangroeien
uitwendige
macht
van
het
rijk
zou
kunnen
leiden.
uitwendige macht van het rijk zou kunnen leiden.
patriotten alles
alles behalve
behalve troosttroostDe tegenwoordige,
tegenwoordige, voor
voor de
de Russische
Russische patriotten
De
volle toestand
toestand heeft,
heeft, als
als we
we ons
onsniet
nietbedriegen,
bedriegen,zijn
zijnoorsprong
oorsprong aan
aan het
het
volle
feit te
te danken,
danken, dat
dat de
defundeering,
fundeering, waarop
waarop de
de macht
machtvan
van't 'thedendaaghedendaagfeit
sche
Rusland gebouwd
in een
eenkort
kOlttijdsverloop
tijdsverloop zwak
zwak werd,
werd, terwijl
terwijl
sche Rusland
gebouwd is,
is, in
men
anderzijds bij
volk tevergeefs
tevergeefs naar
naaI' eenige
eenige min
mi.n ofofmeer
meersolide
solide
men anderzijds
bij het
het volk
gaanzoeken.
zoeken.Daarom
Daaromlaat
laat
grondslagen
voor eene
eenekrachtige
krachtigeorganisatie
organisatiezou
zougaan
grondslagen voor
zich het
het allernaaste
allernaaste tijdperk
tijdperk der
del'Russische
Russischegeschiedenis
geschiedenisals
alseene
eeneperiode
periode
zich
van
een slependen,
slepenllen, inwendigen
inwendigen chaos
chaosvoorzien
voorzien:: aan
aanden
deneenen
eenenkant
karlteen
een
van een
uiteenrukken der
bestaande
afhankelijkheden,
woelingen,
botsingen
tusschen
der
woelingen, botsingen tusschen
de
maatschappij en
en de
de regeering,
regeering, staatkundige
staatkundigevervormingen,
vervormingen, wijfelingen
wijfelingen
de maatschappij
ten
opzichte der
del' inindezen
dezente te
geven
richting;
aanden
denanderen
anderen kant
kant
ten opzichte
geven
richting
; aan
een
trapsgewijze dalen
dalen van
van Rusland
Rusland als
mogendheid. De
De naaste
naaste toetoeeen trapsgewijze
als mogendheid.
komst
belooft geenszins,
geenszins, dat
dat erel'nieuwe
nieuwegrondslagen
gl'Ondslagen voor
voor het
hetbestaan
bestaan
komst belooft
van den
den staat
staat geschapen
geschapen zullen
zullen worden
worden;; zij
zij zal
zalhoogstens
hoogstensvoorwaarden
voorwaarden
van
meebrengen,
waaronder met
met de
Jevorming
vormingdier
diergrondslagen
gl'Ondslagenbegonnen
be-gonnenzou
zou
meebrengen, waaronder
moeielijk te
te veronderstellen,
veronderstellen, dat
dat der
der 70
70millioen
millioen
kunnen
worden. 't Is
kunnen worden.
Is moeielijk
kern van
van Rusland
Rusland —- den
denGroot-Russen
Groot-Russen—
- met
methunne
hunneinwendige
inwendige
tellende
tellende kern
gelijkslachtigheid
hunne zoo
zoo sterk
sterkuitgesproken
uitgesprokengeestelijke
geestelijkeindiindigelijkslachtigheiden
en met hunne
vidualiteit
niet
eene
histol"Ïsche
rol
in
de
toekomst
voorbehouden
zou
vidualiteit niet eene historische rol in de toekomst voorbehouden zou
best mogelijk,
mogelijk, dat
dat dit
dit volk
volk eens
eens eene
eene der
der eerste
eerste rollen
rollen zal
zal
zijn. 't Is
Is best
dat zal
zal eene
eenelangjarige,
langjarige, eenige
eenigegeslachten
geslachtendurende
durende
vervullen.
vervullen. Maar
Maar -— dat
dat cle
~etegenwoordige
tegenwoordige ontbinontbinvoorbereiding
onder een regitne,
regime, dat
voorbereiding eischen
eischen onder
dende
en vernielende
vernielendeinstincten
instinctendoor
doorscheppende
scheppendeen
enverstandig-behoudende
verstandig-behoudende
dende en
Of een
een ontstaan
ontstaan dier
diervoorwaarden
voorwaarden mogelijk
mogelijk is
is?..
Die
zal
vervangen. Of
zal vervangen.
? . . . Die
toekomst
beantwoorden.
vraag
kan
alleen
de
vraag kan alleen de toekomst beantwoorden.
Alleen
van dit
dit staatkundig-opvoedend
staatkundig-opvoedend standpunt
standpunt mag
mag men
men de
de toetoeAlleen van
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komstige Russische
constitutie beschouwen
beschouwen;; dat
datRusland
Ruslandeen
eenconstitutioconstitutioRussische constitutie
staat zal
zal en
en moet
moetworden,
worden, isisbuiten
buiten kijf;
kijf; we
wewenschten
wenschten alleen
alleen de
de
neele staat
neele
met die
die evolutie
evolutie verbonden
verbonden en
en niet
nietteteonderschatten
onderschattenmoeielijkheden
moeielijkheden in
in
met
't kort te bespreken.
bespreken.
staatkundige school
school voor
voor een
een
Ongetwijfeld kan
constitutie eene
eene staatkundige
kan eene constitutie
volk
volk worden
worden en
en tot
totdedevorming
vormingvan
vanbekwame
bekwame en
enzelfbewuste
zelfbewuste stoatsstaatsburgers
ze kan
kan eveneens
eveneens dedeoorzaak
oorzaakworden
worden van
van
burgers bijdragen,
bijdragen, maar
maar ze
van
eene
ontbinding
staatkundig bederf
bederfder
del'massa's
massa'senen
van
eene
ontbindingder
dernationale
nationale
een staatkundig
krachten.
De geschiedenis
geschiedenis der
der beschaafde
beschaafde volken
volken levert
levertons
onsvoorbeelden
voorbeelden
krachten. De
zoowel
zoo
wel van
van 't eene als
van 't
't andere.
andere. Alles
Alles hangt
hangt af
afvan
van de
deomstanomstanals van
digheden:
de constitutie
constitutie uit
uit den
den geest
geestder
dernatie
natieontsproten
ontsproten is,
is, of
of
digheden : of
of de
ze
bij het
hetvolkskarakter,
volkskarakter, bij
bij den
den trap
trap en
enbijbijden
denaard
aardder
del'staatkundige
staatkundige
ze bij
het
gemisvan
vaneen
een
inwendigen
ontwikkeling van
van een volk
gfemis
inwendigen
ontwikkeling
volk past.
past. Als
Alswij
wijhet
samenhangvan
\"anhet
het
Russischevolk
volkininaanmerking
aanmerking nemen,
nemen,
bouw,
van een
een samenhang
bouw, van
Russische
dringt zich
zich de
de vraag
vraag op,
op, of het
dringt
het mogelijk
mogelijk zou
zou zijn,
zijn, eene
eene constitutie
constitutie uit
uit
te \verken,
werken, welke
welke aan
aan het
het verleden,
verleden, aan
aan de
deactueele
actueelebehoeften
behoeften en
enaan
aan
de eigenaardigheden
eigenaardigheden van
het ras
ras zou
zou voldoen.
voldoen. Wis
Wis en
en zeker.
zeker. Er
EI' zij
zij
de
van het
hier echter
echter opgemerkt,
opgemerkt, dat,
dat, waar
waarzulk
zulk eene
eenegeschikte
geschikteconstitutie
constitutieden
den
hier
toteen
eengoed
goedenendegelijk
degelijkstaatsstaatsGroot-Rus
Orel of
of van
van de
deOka
Okatot
Groot-Rusuit
uit Orel
burger zou
zou kunnen
kunnen opvoeden
opvoeden en,
en, hem
hemuituitzijne
zijne
traditioneelelijdelijkheid
lijdelijkheid
burger
traditioneele
wakker schuddende,
schuddende, tot het
het deelnemen
deelnemen aan
aan den
den staatstaaten
zijne apathie
apathie wakker
en zijne
kundigen
arbeid zou
zou kunnen
kunnen aansporen,
aansporen, dezelfde
dezelfde constitutie,
constitutie, bij
bij den
den
kundigen arbeid
Klein-Rus uit
Tjel'l1igoff of van
van den
denDnieper
Dnieperingevoerd,
ingevoerd,misschien
misschiendiens
diens
Klein-Rus
uit Tjernigoff
ingeboren Haidemaken(*)-instincten
HaidemakenC)-instincten zou
doen behouden
behouden en
en ontwikkelen.
ontwikkelen.
ingeboren
zou doen
mag wel
wel gelooven,
gelooven,dat
dateen
een
gegeven,
alhoewel
staatkundigonrijp,
onrijp,
Men
Men mag
gegeven,
alhoewel
staatkundig
met eene
eenezekere
zekerelevenskracht
levenskracht en
enmet
metgezonde
gezondeinstincten
instinctenbegaafd
begaafd
toch met
toch
volk
in staat
staatzou
zouzijn
zijnuit
uitenendoor
dool'zichzelf
zichzelfeen
eenstaatkundigen
staatkundigen vorm
vorm te
te
volk in
scheppen,
welke
eene
uitmuntende
staatkundige
school
zou
kunnen
scheppen, welke eene uitmuntende staatkundige school zou kunnen
echtermoeilijk
moeilijkkunnen
kunnenveronderstellen,
veronderstellen, dat
dat in
in een
een
worden.
Men zou
zou echter
worden. Men
met zulk
zulk eene
eeneheterogene
heterogenebevolking
bevolkingeen
eengezond
gezondgelijkslachtig
gelijkslachtig stelsel
stelsel
rijk met
rijk
zou ontstaan,
ontstaan, dat
datvoor
vooral aldiedie
verschillendebevolkingen
bevolkingen even
even geschikt
geschikt
zou
verschillende
zijn. Zelfs
Zelfs wanneel'
genie was,
was, die
die
en
doelmatig zou
en doelmatig
zou blijken
blijken te
te zijn.
wanneer er
er een
een genie
tot
zulk
een stelsel
stelsel samenstellen
samenstellen en
en invoeren
invoeren kon,
kon, dan
dan zouden
zouden de
de tot
zulk een
samenw~rkülg geroepen
nationale factoren
factoren dat
dat stelsel
stelsel alal
samenw.erkina
geroepen heterogene
heterogene nationale
Hetrijk
rijkzou
zoumisschien
misschien met
met
spoedig
verwringen en
en doen
doen ontaarden.
ontaarden. Het
spoedig verwringen
zoo'n
stelsel
nog
levensvatbaar
blijven
en
kunnen
voortbestaan,
maar
zoo'n stelsel nog levensvatbaar blijven en kunnen voortbestaan, maar
het volk
volk zou
zou geene
geenevoorbereidende
voorbereidendeopvoeding
opvoeding voor
voor eene
eenegroote
grooterol
rolininde
de
tot
eene
krachtige
wedergeschiedenis
ontvangen,
evenmin
zich
de
evenmin
zich
de
tot
eene
krachticre
wederaeschiedenis
ontvancren
o
geboorte
noodige deugden
deugden en
en bekwaamheden
bekwaamheden eigen
eigen kunnen
kunnen maken.
maken.
geboorte noodige
betrekking tot
de verdere
verdere lotgevallen
lotgevallen van
van het
hetRussische
Russische volk
volk en
en
Met betrekking
Met
tot de
tot zijne
zijne historische
historische rol
1'01 in
in de
de toekomst
toekomst zou
zou 't misschien
het beste
bestezijn,
zijn,
tot
misschien het
indien
Rusland zich
van al
al zijne
zijne vreemde
vreemdeveroveringen
veroveringen ging
gingontdoen
ontdoen en
en
indien Rusland
zich van
Cl
Benden van
van'' plunderende
plunderende en
en rool'ende
Kozakken van
van Zaporojie, die
die in 't midden
roovende Kozakken
C) Benden
XV/I[de eeuw
in oproer
oproer kwamen
kwamen en
en te
te gelijk
gelijk tegen
tegen de
deRussen
Hussen en
entegen
tegendedePolen
Polen
der XVIllde
eeuw in
vochten.

75

m:
TEGENWOORDIGE TOESTAND
RUSLAND, ENZ.
ENZ.
DE TEGENWOORDIGE
TOESTAND VAN
VAN RUSLAND,

zich tot de
voormalige
zich
de grenzen
grenzenvan
vanhet
het
voormaligeMoskovietische
Moskovietischerijk
rijkbepaalde.
bepaalde. In
In
zulk
een bescheiden
bescheidenstaatkundig
staatkundigbestaan,
bestaan,van
vanalalde
dezijne
zijnemiddelen
middelen te
teboven
boven
zulk een
staatkundige vraagstukken
vraagstukken verlost,
verlost, niet
nietinindede
verzoekingverdere
verdere
gaande
gaande staatkundige
verzoeking
territoriale
streven ofofaan
aanzijne
zijnegedachtelooze
gedachtelooze
territoriale uitbreidingen
uitbreidingennana te
te streven
gulzigheid
aan zijn
zijnvernielingsinstinct
vernielingsinstinct bot
bot tetevieren,
vieren,zou
zouRusland
Rusland
gulzigheid en
en aan
tot
zlchz~lf kunnen
kunnen inkeeren
inkeeren j; het
het zou
zouongestoord
ongestoord kunnen
kunnen streven
streven
tot zichzelf
naar het voldoen
voldoen aan
aan zijne
zijne behoeften
behoeften en
en werken
werken aan
aandedevoorbestemde
voorbestemde
naar
taak,
ovel'eenkomstig zijn
zijn door
door de
de traditie
tl'aditie en
endoor
doorzijne
zijnegelijkslachtige
gelijkslachtige
taak, overeenkomstig
Het Russische
Russische volk
volk zou
zou dan
dan in
in eene
eene
samenstelling
middelen. Het
samenstelling geboden
geboden middelen.
reeks
van jaren
jaren een
eenregime
regimekunnen
kunnenscheppen,
scheppen,waaronder
waaronder het
het eene
eene
reeks van
staatkundige
ontvangen en
en uit
uit zichzelf
zichzelf de
de deugden
deugden en
en
staatkundige opvoeding
opvoeding zou
zou ontvangen
de
bekwaamheden doen
doen ontluiken,
ontluiken, welke
welkemettertijd
mettertijdeen
eennieuwen
nieuwengrondgrondde bekwaamheden
slag
voor de
de nationale
nationale enenstaatkundige
staatkundigemacht
machtzouden
zoudenvormen.
vormen. Met
Met
slag voor
llieuwe
en
degelijke
krachten
toegerust,
zou
het
wellicht
als
eene
jonge,
nieuwe en degelijke krachten toegerust, zou het wellicht als eene jonge,
llaar buiten
buiten optreden
optreden en
elizijne
zijneuitbreiding
uitbreiding zou
zou
onoverwinnelijke
onoverwinnelijke macht
macht naar
misschien
stl'aks nog
nogverder
verderdan
dandedetegenwoordige
tegenwoordigereiken,
reiken,vooral
vooralwanneer
wal1\leer
misschien straks
aanhet
het
staatkundige
ontbindingsprocesbleven
blevenlijden,
lijden,
de naburige
naburige volken
volken aan
de
staatkundige
ontbindingsproces
waarin
grootste deel
deel van
vanEuropa
Europa verkeert.
verkeert.
waarin het grootste
Maar zal
zal dat
dat geschieden
geschieden?
Hethedendaagsche
hedendaagscheRusland
Rusland—
- het
hetRusland
Rusland
Maar
? Het
Tsaar Peter
Peter en
en zijne
zijne opvolgers
opvolgel's —
- wordt
wordtdoor
dOOI'een
eennaderend
naderendeinde
einde
van
van Tsaar
niet bedreigd,
bedreigd, want
want hoe
hoezijne
zijnemacht
macht
ookgedaald
gedaaldmocht
mochtzijn
zijnininde
denaaste
naaste
niet
ook
toekomst, zal
zal er
er geene
geenemogendheid
mogendheid zijn,
zijn,die
dieeene
eenedefinitieve
definitievevernieling
vernieling
toekomst,
der
Russische macht
macht zou
zoukunnen
kunnenot'ofwillen
willenondernemen.
ondememen. Rusland
Rusland isis
der Russische
ongetwijfeld
een langdurig
lallgdurig bestaan
bestaan voorbestemd
voorbestemd en
tot het
het
ongetwijfeldtot
tot een
en de
de tot
Russische
behoorende volken
wellicht niet
alle —
- zijn
zijnaan
aan
Russische rijk
rijk behoorende
volken- — wellicht
niet alle
dezelfde
staatkundige organisatie
organisatie gebonden.
gebonden.
dezelfde staatkundige
VOOI' zoover
zoo ver ze
ze tot
tot
De
constitutioneele hervorming
hervorming in
Rusland —
- voor
De constitutioneele
in Rusland
stand
mocht komen
komen —
- zal
zalhoogst
hoogst
waarschijnlijkniet
nietanders
andersdan
danenkele
enkele
stand mocht
waarschijnlijk
inwendige
vel'andel'Îngen inin het
leven roepen,
roepen, welke
welke echter
echter niet
nietduurduurinwendige veranderingen
het leven
met zich
zich zullen
zullen brengen.
brengen.
zaam zullen
zullen zijn
zijn en
en chronische
chronische anarchie
anarchie met
zaam
Het
tijdperk van
van de
de geschiedenis
geschiedenis van
van Rusland,
Rusland, waarin
waarin het
het met
metzijne
zijne
Het tijdperk
macht
Europa
belir'eigde,
den
vrede
door
zijne
avontuurlijke
ondernemacht Europa bedreigde, den vrede door zijne avontuurlijke ondernemingen
tell,ens verstoorde
verstoorde;; waarin
waarin het
hetzijn
zijnwil
wilaan
aandedegrootste
grootstemogendmogendmingen telkens
heden brutaal
brutaal opdrong
opdrong en
en van
vaneene
eenewereldheerschappij
wereldheerschappijdroomde,
droomde, —
- dat
dat
heden
tijdperk wordt
wordt door
door de
detegenwoordige
tegenwoordigeomstandigheden,
omstandigheden,misschien
misschienonheronhertijdperk
roepelijk,
De Zieke
Zieke Man
Man in
in 't Oosten
Oosten en
de Sterke
Sterke Man
Man in
in
roepelijk, afgesloten.
afgesloten. De
en de
't Westen van
het Tsarenrijk
T8arenrijk wisselen
wisselen een
eenbeteekenisvollen
beteekenisvollen blik
blik;
aan
van het
; aan
de
Newa ligt
ligt nu
nu ook
ook een
eenZieke
Zieke Man.
Man.
de Newa
IGNOTUS,
IGNOTUS.
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Ten allen
allen tijde
tijde heeft
heeft het
hetgemeenschapsleven
gemeenschapsleven offers
offers gevergd
gevergd van
vanden
den
Ten
enkelen mensch, offers
offers te
te grooter,
grootel', naarmate
naarmate de
de eischen,
eischen, door
door de
de
enkelen
gesteld, onverbiddelijker
onverbiddelijker luidden
luidden of
of fanatieke leiders
leiders naar
naar
gemeenschap gesteld,
verwezenlijking van
min of
ofmeer
meeronbereikbare
onbereikbare doeleinden
doeleinden streefden,
streefden,
de verwezenlijking
van min
velen individueel
individueel moesten
moesten medewerken.
medewerken.
waartoe velen
eene stille
stille energie
energie inin beperkten
beperktenkring,
kring, die
die
Dan ontwikkelt
ontwikkelt zich
zich eerst eene
Dan
zich later
later ook
ook daarbuiten
daarbuiten wil
wil laten
laten gelden. Bij
Bij het
het opbruisen der
zich
hartstochten schuimt
ketel over;
over; meestal
meestal isishet
hetjuist
juistdat
datschuim,
schuim,
hartstochten
schuimt de
de ketel
trektenenwaarnaar
waarnaardoor
doorden
denkortzichtige
kortzichtige de
de geheele
dat
de aandacht
aandacht trekt
dat de
beweging wordt
wordt beoordeeld
beoordeeld en
en vaak
vaakveroordeeld.
veroordeeld.
beweging
gemeenschap draagt
draagt zeer
zeel'
der gemeenschap
Eene spontane volksuiting ter wille der
vrij wat
wat geestdrift,
geestdrift, trouw,
trouw, gevoel
gevoelvoor
VOOI'recht,
recht,edelmoedige
edelmoedige zelfzeker vrij
die uiting
afkeerwekkend die
opoffering in
zich, hoe
hoe onbeholpen,
onbeholpen, ruw,
ruw, ja,
ja, afkeel'wekkend
uiting
in zich,
De
vrijheidsbewegingen
van
eeuwen
hebben
iets
soms
moge
zijn.
van
alle
eeuwen
soms moge
van
het
individu
ter
met
elkaar
gemeen
en
wel
dit:
achterstelling
van
het
individu
tel'
met elkaar gemeen en wel dit : achterstelling
wille
van het geheel.
geheel. EnEntoch
tochschuilt
schuiltin in
diezelfdebewegingen
bewegingende
dezeer
zeer
wille van
diezelfde
krachten ter
sterke
drang naar
naar ruimer ontplooiing
van individueele krachten
ontplooiing van
sterke drang
bereiking van
vaak zeer
zeerpersoonlijke
pet'soonlijke doeleinden.
doeleinden.
van ook vaak
Velen
willen soms
soms »in
»in weinige
weinige dagen
dagen den
den haat
haatbot
botvieren,
vieren, opgeVelen willen
smart". Trots
Trots fiere
leuzen is
el' iets
iets
stapeld door
jaren van
van smart".
fiere leuzen
is er
door lange
lange jaren
eenzijdigs
elk massaal
massaal optreden,
optl'eden, iets
iets verwards, iets tegenstrijdigs
eenzijdigs in
in elk
wenschen, inderhaast
in
de uiteenloopende verlangens
en wenschen,
inderhaast onder één
verlangens en
in de
dak
gebracht.
dak gebracht.
hartstocht is
is geene volksbeweging
Hartstocht
verblindt en
en ...
zonder hartstocht
. . zonder
Hartstocht verblindt
toepassend
: »Hartstocht
denkbaar. Huet's woord
een
weinig
gewijzigd
toepassend:
»Hartstocht
woord een weinig gewijzigd
en toch
is
geen olie
olie in
in de
de heilige lamp
toch moet
moet
en ... . en
vredes'' , en....
lamp des vredes";
is geen
vrede
het einddoel
einddoel zijn
zijn van
van elke
elke maatschappelijke
beweging, wil
wil er
rnaatschappelijke beweging,
vrede het
eenige vrucht
ten goede
goede uit
uit voortspruiten.
vOOl"tspl"Uiten. Zoo,
Zoo, met
met zichzelf
zichzelf in
in
vrucht ten
tegenspraak,
strijd, gunt
gunt de
de voorwaartsstormer
zich geen
tijd tot
geen tijd
voorwaartsstormer zich
tegenspraak,ja,
ja, in
in strijd,
bezinnen, tot
Het »nu
,nu of
of nooit"
in
nooit” is
stilstaan,
is in
tot bezinnen,
tot rustig
rustig nadenken.
nadenken. Het
stilstaan, tot
hem ontvlamd;
lang smeulde,
gelaaid tot
irerterend vuur
tot een vertel'end
vuur j;
aangelaaid
smeulde, is aan
wat lang
ontvlamd ; wat
hij
zet welvaart,
welvaart, toekomst,
spel, en
en het
het is
is di
di ee
hij zet
toekomst,leven,
leven,alles
allesop
op het
het spel,
machtige
krachtdadig optreden,
optreden, het
hetstrijdend
strijdend sterven
sterven
dat krachtdadig
machtige wilsuiting,
wilsuiting, dat
aureool
eene aureool
voO!'
een denkbeeld,
denkbeeld, een
een volksdroom,
ideaal, dat
dat als
als eene
een ideaal,
volksdroom, een
voor een
eeuwen nog
nog
de
omstl'aalt, zoodat
zij na
na eeuwen
zoodat zij
en omstraalt,
omgloort en
revoluties omglool't
de gl'oote
groote revoluties
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als vuurbakens
vuurbakens oprijzen
oog uit
uitdedezeeën
zeeën
der
historische
als
oprijzen voor
voor ons
ons oog
der
historische
gebeurtenissen.
wat te
te zeggen
zeggenvan
vanvolksbewegingen
volksbewegingen —
- uitgelokt
uitgeloktdoor
door burenburenMaar wat
gerucht
- volksbewegingen,
volksbewegingen, voor
voor de
de eene
eenehelft
helftbestaande
bestaandeininmisbaar,
misbaar,
gerucht —
naiiperij?? Is het
het niet,
niet, alsof
alsofde
deezel
ezelbeproeft
beproeftleeuw
leeuw
voor de andere
andere in
in naiiperij
voor
te schijnen
schijnen?? Zijn
Zijn naargeestig
naargeest ig gebalk
gebalkmoet
moetbrullen
brullenverbeelden
verbeelden;; men
menkan
kan
bijzijn
zijn
zijne grimassen
grimassen niet
niet zonder
zonder lachlust
lachlust aanschouwen
aanschouwen;; als
als hij
hij valt
valt bij
zijne
wekt dat
dat eer
eervoldoening
voldoeningdan
danmedelijden.
medeluden.
pogen, wekt
pogen,
Daal'
zelfs bij
bij ditditsoort
soortvan
vanrevoluties,
revoluties, een
eenenkele
enkelezijn,
zijn, die
die
moge, zelfs
Daar moge,
waarachtige vrijheidsliefde
vrijheidsliefde gloeit
gloeit;; daar
daar moge
moge een
een tweede
tweedewezen,
wezen,
van waarachtige
van
recht en
enwaarheid
waarheid hooghoudt,
hooghoudt, een
eenderde,
derde, die
die zich
zich wijdt
wijdt aan
aan de
de
die recht
die
voordeel of heil te denken,
denken, —
belangen
belangen der
der gemeenschap,
gemeenschap, zonder
zonder aan
aan eigen voordeel
het geheel
geheel isisniet
nietbezield
bezieldmet,
met,
doordrongenvan,
van,niet
nietgedragen
gedragendoor
door
nietniet
doordrongen
die
heilige geestdrift,
geestdrift, zonder
zonder welke
niets groots
groots tot
tot stand
stand komt.
komt.
die heilige
welke niets
Zij zwaaien
zwaaien met
met fakkels,
fakkels, die
diemeer
meerwalmen
walmenclan
danverlichten
verlichten;; met
met
Zij
vaanoeIs : : het
allesnamaak
namaak;
pralenmet
metgroote
grootewoorden
woorden:
alles
vaandels
het isisalles
; zijzijpralen
: alles
napraterij: zij
zij barsten
barsten van
van grootdoen
grootooen als
als de
oekikker,
kikker,die
diezich
zichopblaast
opblaast;
napraterij
;
zij
schrijden voorwaarts
voorwaarts op
op een
eensukkeldraf;
sukkeldraf;eene
eenenietige
nietigehindernis
hindernisbrengt
brengt
zij schrijden
hen
tot stilstand,
stilstand, ja,
ja, tot
tot omkeer.
omkeer.
hen tot
onzevolksbeweging
volksbeweging van
van 1795
1795 bovenbovenVergis
ik mij,
mij, wanneer
wanneer ik
ik ininonze
Vergis ik
staande
trekken
ontoek
'
1
staande trekken ontdek ?
Uit de
de berichten
berichten dier
dier dagen
dagen slaat
slaatons
onseen
eendoffe
doffewalm
walmvan
van kleinkleinUit
geestigheid,
van zelfverblinding,
zelfverblinding, van
van grootheidswaanzin
grootheidswaanzin tegen.
De pruik
pmik
geestigheid, van
tegen, De
en
oe pijp
pijp ontbreken
ontbreken niet
nietopopdedeurenlange
urenlangevergaderingen
vergaderingen;
gemoedeen de
; iningemoedepraatlust tracht
tracht men
men elkander
elkanoel' teteovertreffen.
overtreffen.
lijken
lijken praatlust
Tamme runderen
runderen bewonderen
bewonderen het
het woest
woestgebrul
gebrulvan
vanFrankrijk's
Frankrijk'swilde
wilde
Tamme
stieren;
een klein
kleinkuddeke
kuddekeschoolt
schooltbijeen
bijeen;
Holland zal
zal niet
nietonderdoen
onderooen
stieren ; een
; Holland
nabuurenen:
II Vrijheid,
GelijkheidenenBroederschap
Broederschap!"
voor
den machtigen
machtigennabuur
voor den
: »Vrijheid,
Gelijkheid
!"
bauwen
zij
hem
na.
bauwen zij hem na.
Het poeder
poeder der
der pruiken
pruiken stuift
stuiftininwolkjes
wolkjes op,
op.de
oedampen
dampen van
van den
den
Het
Gouwenaar
de zalen,
zalen, snuifdoozen
snuifdoozen klapperen,
klapperen, kanten
kanten jabots
jabots
Gouwenaar venuIlen
vervullen de
worden haastig
haastig betikt
betikt ..
Ha! zij
zijook
ookzijn
zijnwereldhervormers
wereldhervormers;; zij
zij ook
ook
worden
. . ." . Ha!
willen de
guillotine —
- zij
zij 't in
bescheiden mate
mate —
- ininwerking
werkingstellen
stellen;
willen
de guillotine
in bescheiden
;
zij
ook zweren
zweren den
den dood
dood aan
aan alle
alletirannen
tirannen. . .Met
.. Met
roode
hoofden
zij ook
roode
hoofden
de vergadering
vergadering;; zij
zij hebben
hebben durf!
durf! Het
Het regeeringsstelsel
regeeringsstelsel der
der
verlaten
verlaten zij
zij de
stadhouderlijke
omgestooten; ; onder
onder fel
fel geschreeuw
geschreeuw
stadhouderlijkerepubliek
republiek wordt
wordt omgestooten
uit Holland's
Holland's tuin,
tuin, het
het arme
arme oude
oude dier
diermet
metde
de
verdrijven zij
verdrijven
zij den
den leeuw
leeuw uit
vermolmde
zich!! Met
Metstijve
stijvebeenen
beenentrachten
trachten
vermolmde tanden;
tanden ; helden
helden voelen
voelen zij
zij zich
zij nu
nu mede
medetete
huppelenomom
vrijheidsboom;; het
het gaat
gaat nog
nog niet
niet
zij
huppelen
denden
vrijheidsboom
erkennenzij
zijdaarin
daarin ten
tenminste
minste
best.
Onder een
eenvergoelijkend
vergoelijkend lachje
lachjeerkennen
best. Onder
~el' »vroolijke
llvroolijke Franschjes".
Franschjes". Voor
Voor 't overige:
bede meerderheid
meerderheio der
de
overige : zij
zij benapraten, geene
geenenaiiperij
naäperij;
voldeftigen
deftigen
vroeden geen
nadoen, geen
geennapraten,
vroeden
geen nadoen,
; vol
zij het
het den
denFranschen
Fransehen zelfs
zelfsverbeteren.
verbeteren.
eigenwaan
willen zij
eigenwaan willen
Hoe
de
oolijke
buren
meesmuilen
om
den
»Hollandschen
mijnheer";
Hoe de oolijke buren meesmuilen om den »Hollandschen mijnheer"
;
hoe
zij straks
straks grasduinen
grasduinen in zijne
zijne brandkast
brandkast!! De
Deassignaten
assignatenfladderen
fladderen
hoe zij
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over de
de grenzen
grenzen en
en het
het goede
goede Hollandsche
Hollandsche goud
goud rolt
rolt naar den anderen
anderen
over
kant.
Men
Men heeft
heeft dat
dat zaakje
zaakje met
met dien
dien leeuw
leeuw niet alleen
alleen kunnen
kunnen afdoen
afdoen;;
wat verdragen,
verdragen, van
van de
de bevrijbevrij.
men van
van de
de »bevrijders"
»bevrijders" heel
heel wat
dus moet men
teruggekeerde patriotten
patriotten Rén
Één dezer,
hunne medehelpers,
medehelpers, de
de teruggekeerde
ders en hunne
de talentvolle,
talentvolle, rumoerige
rumoerige Daendels,
Daendels, vaardigde
vaardigde zelfs eene soort
soort van
van
de
manifest uit,
uit, waarin
waarin hij
hij zijne landgenooten
landgenooten en voornamelijk
voornamelijk de
de Geldersche
Geldersche
manifest
en de
de wapens
wapens
boeren opriep,
opriep, om
om de
de heerenhuizen
heel'enhuizen binnen
binnen te dringen en
boeren
eruit te
te halen
halen of
of zich desnoods
desnoods van
van ander lang
lang en
en scherp gereedschap
gereedschap
emit
ten einde
einde het
hetadellijke
adellijke en
enaristocratische
aristocratische ongedierte
ongedierte weg
te voorzien, ten
jagen.
te jagen.
Ontuig, ook
van niet
niet adellijken huize,
huize, hadden
hadden onze
onze boeren
boeren reeds
reeds
Ontuig,
ook van
leeren kennen.
l,ennen. Juist
Juist de
de oostelijke
oostelijkeprovinciën
provinciën hadden
hadden heel
heel
voldoende leeren
wat
te
lijden
gehad
van
den
oodog,
toen
de
nadering
del'
Franschen
wat te lijden gehad van den oorlog, toen de nadering der
de geallieerden
geallieerden dwong
te trekken.
trekkeIl. Het
Het Engelsche leger had
had
de
dwongweg
weg te
huisgehouden. Hoonlachend hadden
hadden de
de soldaten
soldaten den
den outontbarbaarsch huisgehouden.
stelden boer
boel' toegevoegd
toegevoegd:: »Je
,Je vrinden,
vrinden, de
de Fransche Carmagnolen,
Carmagnolen, zullen
zullen
stelden
uit teteplunderen
plunderen;; maar
maar wij
wij willen hun
hun v66r
vóór zijn.”
zijn."
spoedig komen,
spoedig
komen, om
om je uit
wonder, dat
dat men
men jubelde,
jubelde, toen
toen de
de laatste
laatste dezer
dezer roovers over
over de
de
Is 't wonder,
grenzen
was?? Doch
Doch wie
wie haalde men
men in?
in?
grenzen was
ons.
Ooggetuigen vertellen
vertellen het ons.
Aan
den
avond
van
denzelfden
dag, waarop
waarop Willem
Willem V
V naar Engeland
dag,
Aan den avond van
was vertrokken,
vertrokken, vertoonden
vertoonden zich
de eerste
eerste Fransche
Fransche troepen
troepen in
was
zich de
Den
Haag.
Den Haag.
allerjammerlijkst, en leverde een
»Hun
uitwendig voorkomen
voorkomen was
was allerjammerlijkst,
»Hun uitwendig
zonderlinge verrassing
De hen
henaangapende
aangapende menigte, die zich in
zonderlinge
verrassingop.
op. De
daaromtrent alreeds
omloop waren, maar
maal'
spijt
van de
de geruchten,
geruchten, die
diedaaromtrent
alreedsinomloop
spijt van
die men
men als
als lasterlijk
lasterlijk of
of hoogst
hoogst overdreven beschouwde,
beschouwde, de
de heldhaftige
heldhaftige
die
Fransehen
een ordelijk
ordelijk enengoed
goed
uitgerustleger
legervoorstelde,
voorstelde, werd
werd
als een
uitgerust
Franschen als
op
hetgezicht
gezichtder
del'vreemdelingen
vreemdelingenmet
metdedegrootste
grootsteverbazing
verbazingvervuld.
vervuld.
op het
In
alledei soort
soort van
van kleedingstukken gedost,
die bij
bij sommigen
sommigen ter
tel'
gedost, die
In allerlei
nauwernood de
naaktheid
bedekken
konden"
het
was
een
fel
koude
de naaktheid bedekken konden" — het was een fel koude
winter -— »niet
»niet zelden
barrevoets of
met een
een soort van
sandalen
van sandalen
zelden barrevoets
of met
metsabels
sabelsenengeweren
geweren van
van zeer
zeel' veraan
de voeten,
voeten, en
engewapend
gewapendmet
aan de
het leger
leger der
der alles over-'
schillend kaliber,
boden deze
deze voodoopers
van het
overvoorloopers van
kaliber, boden
winnende Republikeinen
deerniswaardig schouwspel
De wat
Republikeinen een
een deerniswaardig
schouwspelaan.
aan. De
later aanrukkende
aanrukkende troepen, vooral
vooral de officieren, hadden een gunstiger
voorkomen,
maar
ook
bij
hen
liet toch
toch de
de kleeding en
de geheele
en de
voorkomen, maar ook bij hen liet
te wenschen over.
Eersttoen
toendedegeneraal
generaalMoreau
Moreauzich
zich
uitrusting
over. Eerst
uitrusting veel
veel te
kreeg men
men betere
betere gedachten
gedachten van
van de
de Fransche
vertoonde
vertoondemet
met zijn
zijn staf.
staf, kreeg
verlossers.
"
verlossers."
zelf.'! heeft
heeft vlekken. Was
niet je
de zon del'
vrijheid,
Maal'
zon zelfs
der vrijheid,
Was het
het niet
de zon
Maar de
het vaderland!
zonnetje echter,
echter, dat
dat naar de
die
opging over
over het
Een zonnetje
de wetten
vaderland ! Een
die opging
van
ons klimaat
klimaat »regen
haalde", in tranen onderging.
»regen haalde",
van ons
het echter:
de vroolijkheid !I De
geesten zijn
Voorshands
De geesten
leve de
echter : leve
Voorshands luidde
luidde het
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opgewekt,
de verwachting
verwachting is
is hooggespannen.
hooggespannen. Men
Men fuift
fuift (*),
('), men
men ververopgewekt, de
broedert
zich. »Wie
» Wie lacht
lacht over
over Griekenland
Griekenland?"
»Een
broedert zich.
?" luidt
luidt de
de vraag.
vraag. »Een
eeuwig
het antwoord.
antwoord. In
In die
diedagen
dagen was
was men
men
eeuwig heldere
heldere hemel!"
hemel !"isis het
classieken. Kleine
Kleine jongens
jongens en
en meisjes
meisjes prijkten
prijkten met
met
vertrouwd
vertrouwdmet
met de
de classieken.
de namen
Tarquiniusen
en Lucretia
Lucretiaj ; het
de
namen Tarquinius
het verhaal
verhaal van
van de
de Gracchen
Gracchen was
was
op aller
op
aller lippen.
lippen.
stadhouderlijke republiek,
Onze
republiek. de
de voormalige
voormalige speelpop
speelpop der Engelschen,
Engelschen,
Onze stadhouderlijke
was
met eene
eenevingerbeweging
vingerbewegingvoorgoed
voorgoednaar
naardedekinderkamer
kinderkamerverbannen.
verbannen.
was met
men in
in 1787
1787 had
hadopgeopge»De
zegt Jorissen,
Jorissen, »diet'
»dien men
»De bouwval
bouwvalder
der Unie,"
Unie," zegt
lapt en
gestut, zonk
zonk ineen."
ineen."
lapt
en kunstmatig
kunstmatig gestut,
Nieuwe
wetten, nieuwe
nieuwestaatsregelingen,
staatsregelingen,nieuwe
nieuweleuzen
leuzenvooral
vooralzouden
zouden
Nieuwe wetten,
der
Franschen
in
vernieuwing
van
al het
het
bewijzen,
(lat
de
bondgenoot
bewijzen, dat de bondgenoot der Franschen in vernieuwing van al
bestaande
niet voor
voor »de
»de groote
groote natie"
natie" wilde
wilde onderdoen.
onderdoen. Om
Om te
tebeginbeginbestaande niet
nen;
een naam
naam voor
voorden
dennieuwen
nieuwenstaat
staat:
»BataafscheRepubliek"
Republiek"!
nen : een
: »Bataafsche
!
Vervolgens,
voO!' den
den waren
waren toestand,
toestand, versierden
versierden duizenduizenVervolgens, kenschetsend
kenschetsend voor
metdede
Fransche
kokarde!
Het
\'erledenwerd
werd
verloochend,
den
zich met
den zich
Fransche
kokarde
! Het
verleden
verloochend,
uitgewischt,
vergeten. Bedwelmd
Bedwelmd door
door de
de leuzen
leuzen van
vanVrijheid,
Vrijheid, GelijkGelijkuitgewischt, vergeten.
heid
en Broederschap,
Broederschap, scheen
nationaal gevoel
Wie was
was
held en
scheen elk
elk nationaal
gevoel verstikt.
verstikt. Wie
zoo achterlijk
achterlijk een
een vaderland
vaderland met
metgrenzen
grenzen teteerkennen
erkennen?!
Bestond er
er
nog
nog zoo
? ! Bestond
zoo
iets,
dan
was
het
op
het
papier.
Frankrijk
en
Nederland
waren
zoo iets, dan was het op het papier. Frankrijk en Nederland waren
een.
Bijdit
ditvreemdsoortig
vreemdsoortig huwelijk
huwelijk stroomde
»On eut
eut dit
dit
één. Bij
stroomde het
het goud.
goud. »On
qu'en
Hollande· ilil pleuvait
pleuvait des
des ducats
ducats!"
schreven de
de Franschen
Franschen jolig.
jolig.
qu'en Hollande•
!" schreven
er moest
moest ook
ook gewerkt
gewerktworden.
worden.Pieter
Pieter
Paulus
presideerdede
de
Maal'
Maar er
Paulus
presideerde
1skll Maart
1796.
Nationale Vergadering,
Vergadering, geopend
geopend den
den 1.8ten
Nationale
Maart 1796.
Men heeft
heeft het
het meermalen
meermalen betreurd,
betreurd, dat
datdeze
deze
bekwameman
manzoo
zoo
Men
bekwame
spoedig door
dood aan
aan zijn
zijn werkkring
werkkring werd
werd ontrukt.
ontrukt. Lou
Zou hij
hij
spoedig
door den
den dood
staatzijn
zijngeweest
geweestden
denstroom
stroomvan
vanlangdradige,
langdradige, op
opschrift
schrift
evenwel in
in staat
evenwel
gebrachte opstellen
opstellen te
testuiten,
stuiten,waarin
waal"Ïndeze
dezevergadering
vergaderinghaar
haarheil
heilzocht
zocht?
?
Allerlei partijtwisten
partij twisten staken
staken opnieuw
opnieuwhet
hethoofd
hoofdop
op:
unitarissen, fedefedeAllerlei
: unitarissen,
geheeten,
ralisten en
en de
de moderaten,
moderaten, die
diespottend
spottend»slijmgasten"
»slijmgasten"werden
werdengeheeten,
ralisten
bestreden elkaar
elkaar lang
lang en
en hatig.
heftig.Eene
Eenc
commissiewerd
werdbenoemd
benoem,1voor
voor
bestreden
cominissie
een ontwerp
ontwerp van
van staatsregeling,
staatsregeling, dat,
dat,zooals
zooalsmenig
menigdeskundige
deskundige beweert,
beweert,
een
gereed had
had kunnen
kunnen en
en moeten
moetenzijn
zijnv66r
vóórdede
openingder
der
Nationale
gereed
opening
Nationale
Hetduurde
duurdetot
tot1010
November1796,
1796,eereer
men
ontwerp
Vergadering. Het
Vergadering.
November
men
ditditontwerp
dercommissie
commissieontving.
ontving.Gelukkig
Gelukkig
voor
zulkecommissies,
commissies,
handen der
uit handen
voor
zulke
dat erereen
eenvaderlandsch
vaderlandschspreekwoord
spreek woord bestaat
bestaat:: »Haast
»Haastu ulangzaam".
langzaam".
dat
»Ik
»Ik kom
kom al,
al, ik
ik kom
kom alal!"
roept
Heemskerk
in
de
dagen
dergrondgrond!" roept Heemskerk in de dagen der
1887,
als
hij
op
eene
spotprent
wordt
afgebeeld
wetsherziening
van
wetsherziening van
als hij op eerie spotprent wordt afgebeeld inin
een wagen,
wagen, door
doorslakken
slakken getrokken.
getrokken. Zou
Zoudedetoekomst
toekomstons
onsopopparleparleeen
weer iets
ietsdergelijks
dergelijksbeloven
beloven?
Quien sabe
sabe?? InInzulke
zulke
mentail' gebied
gebied weer
mentair
? Quien
men den
den landaard
landaard trouw
trouw teteblijven.
blijven.
dingen schijnt
schijnt men
dingen
terdiscussie
discussie waren
waren van
van dien
dien aard,
aard, dat
dateen
een
Maar de
de onderwerpen
onderwerpen ter
Maar
voorzichtig
Hollander
daarbij
dan
ook
waarlijk
niet
over
één
nacht
voorzichtig Hollander daarbij dan ook waarlijk
over één nacht ijsijs
(*)
(0) De
De rekening
rekening van
van Het
Het Wapen
Wapen van
van Embden
Embden te
te Amsterdam,
Amsterdam, waar
waal' de
de patriotten
patriotten
hunne
hunne vergaderingen
vergaderingenhielden,
hield€'n,sinds
sinds Doctrina
Doctrina voor
voor hen
hen gesloten
geslott'n wag,
wa-, bedroeg
be,h'oegvoor
voor »»het
het
eerste
eerste jaar
jaar der
tiPI' Hollandsche
Hollandst.:he Vrijheid,
Vrijheid, 27
27 Januari
Januari1795",
1795", ff5650.
Alleen aan
aan gebroken
gebroken
5650. Alleen
stoelen,
Cl, glazen,
glazen, schotels,
schotels, kelken,
kelken, lampen,
lampen, enz.
enl. stolid
stond er
er een
epn post
post op
(lP an
',~n jf :350
350
stoelen, stoven
stoven (!),
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kon gaan.
De rechten
rechten van
van den
den mensch,
mensch,dedescheiding
scheidingvan
vanstaat
staatenenkerk,
kerk,
gaan. De
burger wapening,kiesstelsels,
kiesstelsels,vrijmaking
vrijmaking der
der
gelijkheid
voor de
de wet,
wet,burgerwapening,
gelijkheid voor
slaven,
emancipatie der
der Joden,
Joden, organisatie
organisatie der
derrechterlijke
rechterlijke macht
macht .. :.
slaven, emancipatie
wat
niet alalkwam
kwamterter
sprake,moest
moestvan
vanvele
vele
kantenbezien
bezienworden.
worden.
wat niet
sprake,
kanten
echterover
overdede
éénen ondeelbaarheiclder
derrepubliek
republiek ging
ging
De vraag
vraag echter
De
éénen ondeelbaarheid
te boven.
boven.Heftige
Heftigetaal
taal
werdzoowel
zoowelininalsalsbuiten
buitendedeververtoch
alles te
toch alles
werd
gadering gehoord,
gehoord, ruwe
gadering
ruwe straattooneelen
straattooneelen grepen
grepen plaats.
plaats. Het
Hetkanonnierskanonniersoproer
Amsterdam ininMei
Mei1796,
1796,aangewakkerd,
aangewakkerd,zooals
zooals men
menbeweerde,
beweerde,
oproer te Amsterdam
dernationale
nationalevergadering,
vergadering, leidde
leiddetot
totzulke
zulkeverreverreook
door eenige
eenige leden
leden der
ook door
datde
dekrijgslieden
krijgsliedenhet
hetstadhuis
stadhuisbinnendrongen
binnendrongen
gaande
buitensporigheden, dat
gaande buitensporigheden,
in de
de dagen
dagen van
van 1748
1748den
denRaad
Raad de
dewet
wetstelden.
stelden.
en
als de
deDoelisten
Doelisten in
en als
't Kan
echter geen
geen wonder
wonder worden
wOl'den genoemd,
genoemd, dat
datsommigen
sommigen het
het
Kan echter
geduld verloren
verloren bij
bij .het
het getalm
getalmder
dernationale
nationalevergadering,
verga~ering, die
die maar
maar
geduld
niet
gereed kon
konkomen
komenmet
met
hare
constitutie;
eenelappendeken,
lappendeken, een
een
niet gereed
hare
constitutie
; eene
veelvervige
rok van
van Jozef:
Jozef;daarbij
daarbijwerd
werdhethet
onderwerpvergeleken
vergeleken;
veelvervige rok
onderwerp
;
het
nootje was
was gepeld,
gepeld, maar
maar morsig
morsig gemaakt
gemaakt ook.
ook. De
De natie
natie wilde
wilde het
het
het nootje
aanvaarden. Men
Men moest
moestvan
vanmeet
meetafafaan
aanbeginnen.
beginnen.Achttien
Achttienmaanden
maanden
niet aanvaarden.
arbeids
waren vruchteloos
vruchteloos geweest.
geweest.
arbeids waren
nieuwe werk
werk vorderde
vorderde slecht.
slecht. Toen
Toen werd
werd er
erdoor
doorden
den
Maar
Maar ook
ook het
het nieuwe
Januari 1798
1798een
eeneinde
eindegemaakt
gemaakt aan
aan
bekenden staatsgreep
bekenden
staatsgreep van
van 22 Januari
het hopeloos
hopeloos geharrewar.
geharrewar. Eigenaardig
Eigenaardig kenschetsend
kenschetsend voor
voor onze
onze »onaf»onafhet
hankelijkheid" isis het
feit, dat
datDaendels
Daendelsnaar
naar Parijs
Parijs isis geweest,
geweest, ten
ten
hankelijkheid"
het feit,
einde
van het
het Directoire
Directoire machtiging
machtiging teteverkrijgen
verkrijgen tot
totdezen
dezen»coup
l>COUp
einde van
d'état"
d'état"..
De constitutie,
constitutie, die
die wij
wij daarna
daarna kregen,
kregen, was
was niet
niet veel
veel meer
meer dan
dan een
een
De
We bleven
bleven met
met de
demode
modeeen
eenweinig
weinig
afschrift
afschrift der
der Fransche
Franschevan
van1795.
1795. We
ten achter
achter!!
Centralisatie
werd het
het wachtwoord.
wachtwoord. »Een
DEen soort
soort van
vanschrikbewind
schrikbewind in
in
Centralisatie werd
Pieter
Vreede
en
zijne
trawanten
beproefden
miniatuur"
werd
gevormd.
miniatuur" Werd gevormd. Pieter Vreede en zijne trawanten beproefden
het·
Parijs van
van 1792
1792nanate te
bootsen;
menging
gingalvast
alvasteenige
eenigefederafederahet Parijs
bootsen
; men
datde de
nationale
vergadering
listen
gevangennemen en
en besloot
besloot ook,
ook,dat
listen gevangennemen
nationale
vergadering
zou veranderen
veranderen in een
eenvertegenwoordigend
vertegenwoordigend lichaam
lichaam;; in
in strijd
strijd met
met
zichzelf zou
de
grondwet zouden
zouden er
erdus
dusgeene
geenenieuwe
nieuweverkiezingen
verkiezingenplaats
plaatsgrijpen.
grijpen.
de grondwet
ordonnantie, op
op dit
ditbesluit
besluitbetrekking
betrekkinghebbend,
hE!bbend,kwam
kwammij
mijtoevallig
toevallig
Eene ordonnantie,
zij spreke
spreke voor
voor zichzelf.
zichzelf.
in
handen;; zij
in handen
Broederschap.
Vrijheid, Broederschap.
»Gelijkheid, Vrijheid,
Publicatie.
Het Uitvoerend
Uitvoerend Bewind
Bewind der
der Bataafsche
BataafscheRepubliek
Republiek doet
doet teteweten
weten:
Het
:
Dat
het Vertegenwoordigend
Vertegenwoordigend Lichaam,
Lichaam, op
op de
de wijze
wijzebijbijde
destaatsregeling
staatsregeling
Dat het
vastgesteld,
overwoogen hebbende.
hebbende, dat
dateene
eenenog
noglanger
langervoortduurend
voortduurend
vastgesteld, overwoogen
misbruick
titulature van
van het
hetVertegenwoordigend
Vertegenwoordigend Lichaam
Lichaam bij
bij de
de
misbruick inde
in de titulature
inkomende
Petitiën, schadelijke
schadelijke indrukken
indrukken op
op den
den heerheerinkomende Missives
Missives en
en Petitiën,
schenden
maaken, besloten
besloten en
en verordend
verordend heeft
heeft:
schenden volksgeest
volksgeest .moet
.moet maaken,
Dat het
hetUitvoerend
Uitvoerend Bewind
Bewindder
derBataafsche
BataafscheRepubliek
Republiekzal
zalworden
worden
Dat
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gelast,
om aan
aan het
hetBataafsche
BataafscheVolk
VolkbijbijPublicatie
Publicatieten
tenspoedigste
spoedigstekennis
kennis
gelast, om
te
geven, dat
dat van
van nunuaf af
geene
inkomende
Missives,Petitiën,
Petitiën,
te geven,
aanaan
geene
inkomende
Missives,
Adl'essen,
bij het
hetVertegenwoordigend
Vertegenwoordigend Lichaam
Lichaam zullen
zullen worden
worden in
in
Adressen, enz., bij
deliberatie
aan welker
welker hoofd,
hoofd, mitsgaders
mitsgaders op
op liet
hetopschrift
opschrift
deliberatie gebragt,
gebragt, dan
dan aan
der
Enveloppes, waarin
waarin dezelve
dezelve verzonden
verzonden worden,
worden, gevonden
gevonden wordt
wordt deze
deze
der Enveloppes,
titulature :
titulature:
Aan
de Eerste
Eerste (of
(ofTweede)
Tweede)Kamer
Kamer
Vertegenwoordigend
Aan de
vanvan
hethet
Vertegenwoordigend
Lichaam
des
Bataafschen
Volks.
Lichaam
Bataafschen Volks.
Diensvolgens
het voorn.
voorn. Bewind,
Bewind, ininnaam
naamdes
desVertegenwoorVertegenwoorDiensvolgens gelast
gelast het
dat deze
dezezalzalworden
wordenafgekondigd
afgekondigdenenaangeplakt,
aangeplakt,
digenden
Lichaams, dat
digenden Lichaams,
alomme
alom
me waar
waar zulks
zulks behoort.
behoort.
Mey
1798,
vierde
Jaar
der
Bataafsche
In
den Haag,
Haag, den
den2323
In den
Mey
1798,
hethet
vierde
Jaar
der
Bataafsche
vrijheid.
(Was geparapheert),
geparapheert).

B.
vt.
B. WILDRIK, vt.
((onderstond)
onderstond)
Ter
ol'donnantie van
van hetzelve,
hetzelve,
Ter ordonnantie
(was
geteekend)
(was geteekend)
S.
DASSEV AEL,
S. DASSEVAEL,
Pro
v. Alg.
Alg. Seer.
Secr.
Prov.
In
den Haag,
Haag, ter
ter 's lands
drukkerij, 1798."
In den
lands drukkerij,
Een
vignet bovenaan
bovenaan dit
dit stuk
stuk stelt
stelt voor
voor:: een
een altaar
altaar met
met een
een boek
boek
Een vignet
het
altaar
staat
Hollandsche
-— de
de grondwet
grondwet?? —
- erop.
erop.Naast
Naasthet
altaar
staat
de de
Hollandsche
Maagd,
hare speer
speer geleund,
geleund, de
de linkerhand
linkerhand op
op het
het boek
boek;; ter
terandere
andere
Maagd, op
op hare
zijde is een
eenklimmende
klimmende leeuw
leeuwaangebracht.
aangebracht.
zijde
hetzeil.
zeil.Het
HetParijsche
Parijsche
Maar de
Fransche vrienden
vrienden hielden
hielden een
een oog
oogininhet
Maar
de Fransche
MenveronderveronderDirectoire had
had voorshands
voorshands genoeg
genoegvan
vanschrikbewinden.
schrikbewinden. Men
Directoire
stelt, dat
dat de
deFransche
Fransche gezant,
gezant, Le
LeCroix,
Croix, een
eenwenk
wenkheeft
heeftgegeven.
gegeven.
stelt,
naar Parijs,
Parijs, won
won daar
daar inlichtingen
inlichtingen ininomtrent
omtrent
Daendels toog
toog nogmaals
nogmaals naar
Daendels
zijn te volgen
volgen gedrag
gedrag en
en ...
...een
eennieuwe
nieuwecoup
coupd'état,
d'état,een
een
allerbeminnezijn
allerbeminnezooklein
kleinstaatsgreepje
staatsgreepjedeed
deed den
denstaat
staatvan
,-anzaken
zaken volvollijkst, slim,
slim, o,0,zoo
lijkst,
komen
veranderen.
Men
overviel
drie
der
heftigste
unitarissen
aan
het
komen veranderen. Men overviel drie der heftigste unitarissen aan het
middagmaal. Twee
ontsnapten, één
één werd
werd gevangen.
gevangen. Nederland
Nederland was
was
middagmaal.
Twee ontsnapten,
gered!! Pieter Vreede,
Vreede, de
deRobespierre
Robespiefl'e ininzakformaat,
zakformaat, was
wasoverwonnen,
overwonnen,
gered
minder bloedig
bloedig en
en tragisch
tragischdan
danzijn
zijnvoorbeeld
voorbeeldinindede
FranscheConventie.
Conventie.
minder
Fransche
12 Juni
Juni gloorde
gloorde de
de zon
zon der
dervrijheid
vrijheid opnieuw
opnieuw door
door de
de dikke
dikke wolken
wolken
12
zij alleen
alleen de
deranden
randen?? Het
Hetlijkt
lijkterel'
van burgertwist
burgertwist ; ; of verzilverde
,"erzilverde zij
van
op, ofofslechts
slechtsdit
ditlaatste
laatstehethet
geval
was.
Immers,
de partijschappen
veel op,
geval
was.
Immers,
de partijschappen
goede voorstellen,
voorstellen, gedaan
gedaan in
in dedenieuwe
nieuwe
veroorzaakten, dat
veroorzaakten,
dat ook
ook goede
volksvertegenwoordiging, die
Juli saamgekomen
saamgekomen was,
was, Diet
niet of
ofslechts
slechts
volksvertegenwoordiging,
die 31
31 Juli
zeel' langzaam,
langzaam, na
na veel
veel gehaspel
gehaspel werden
werden aangenomen.
aangenomen. Het
Hetland,
land, door
door
zeer
hetlangdradig
langdradiggeredeneer
geredeneermoede
moedegeworden,
geworden,aanvaardde
aanvaardde de
dewetten
wetten
al het
onwil;; vooral
vooral aan
aanhethet
besluit
omtrent
burgerwapeningwerd
werd
met onwil
besluit
omtrent
dede
burgerwapening
ten deele
deele gehoor
gehoor gegeven.
gegeven. Men
Menmoest
moestdedeburgers
burgerseneningeingeslechts ten
slechts
1906. I.I.
1906.
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van vele
vele steden,
steden,Leiden
Leiden b.v., bij
bij notificatie
not.ificatie herhaaldelijk oproepen,
zetenen van
ten
ten einde
einde op
op de
de registratielijst te worden ingeschreven, wordende
wordende de
de nu
nu
nogmaals
alle poenaliteiten bedreigd.
bedreigd. Men
~fen doet
doet
nogmaals nalatigen
nalatigen in
in dezen
dezen met alle
wijders
beroep op
op de
de vaderlandsliefde
vadel'landsiiefde van
van hen,
hen. die
die niet behoeven
behoeven
wijdel's een
een beroep
te dienen, om
zich toch vrijwill
ig aan
melden. Als
Als lokvink bezigt
om zich
vrijwillig
aante
te melden.
men daarbij
daarbij een
een artikel
artikel uit
uit het
het reglement
reglement op
opden
dengewapenden
gewapenden dienst,
dienst,
men
na 1 Januari
Januari 1795
1795 zeven
zeven jaar
jaal' ondel'
waal'bij
die na
waarbij zij,
zij, die
onder de wapenen hebben
plaatselijken dienst
gestaan,
geen plaatselijken
behoeven te
vel'l'ichten. Zoo
Zoo iemand
iemand
gestaan, geen
dienst behoeven
te verrichten.
werd
ook ontheven
ontheven van
van de
de verhooging, op
de algemeene belasting
belastingvoor
voor
werd ook
op de
beveiliging
gesteld, Dit
alles werd
wenl den
den volke gepubliceerd
gepubliceerd in
het vijfde
vijfde
beveiliging gesteld.
Dit alles
in het
jaar der
del' Bataafsche Vrijheid, 1799. Dus
Dus vier
vier jaren
jaren na
na de
de stichting
stichting
jaar
der Bataafsche Republiek,
Republiek, waardoor
waardoor er, als
ik goed
goed reken,
reken, in
in de
de eerste
als ik
viel' jaren althans
op geene vrijstelling
kon gerekend
worden.
vier
althans op
vrijstelling kon
gerekend worden.
het el'
uit met
met de
dekrijgshaftigheid
krijgshaftigheid dezer
dezer Bataven.
Bataven.
Stellig zag
zag het
er slecht
slecht uit
boos: stoute
stoute jongens zullen
wonlen;; edoch,
De regeering wordt
wordt boos:
zullen gestraft worden
van het
straffen kwam
De druk
(h'uk der
der tijden werd
groot
van
het straffen
kwam ook
ook niet
niet veel.
veel. De
werd groot
volk, Verarming,
Verarming, achteruitgang
achteruitgang had
had de
de veelgeprezen
en volk.
voor regeel'Îng
regeering en
gebracht;; de
Broeder~chap was
was uitgeloopen op
op twist
twist;; van
Vrijheid gebracht
de Broederschap
derEngelEngelGelijkheid
men slechts
slechts gemeenschappelijk leed.
De inval
invalder
Gelijkheid zag
zag men
leed. De
Russen deed
deed het
het zijne, om
de tweedracht
tweedracht te
te vergrooten.
vergl'Ooten. Wij
'Wij
schen en
om de
en Russen
geraakten nog
voren in
in het
het Fransche net verward. De
geraakten
nog dieper
dieper dan
dan te
te voren
Fransche broeders
ul'Oeders hadden
hadden het
het Engelsch-Russische
Engelsch-Russische leger helpen
helpen verslaan.
verslaan.
Die dienst
dienst moest
moest duur
duur betaald
worllen.
Die
betaald worden.
En
in datzelfde
datzelfde jam.
jaar 1799 waagde Napoleon
Napoleon zijn
zijn staatsgreep,
En in
staat;g-reep, waagde
en
won; won
won zoo
zoo schitterend,
schitterend, dat
dat aller
aller oogen op
werden,
en won;
op hem
hem gevestigd werden,
op
den Meester,
MeesteI', »die
lldie het
het ros
ros der
der révolutie in
in den
den teugel
teugel greep'',
greep",
op den
de eeuw.
sidderend gehoorzaamde
gehoorzaamde aan
aan den
den Alexander
Alexander der
der 18
zoodat het sidderend
18de
Ook wij
zouden de ijzeren
voelen, die weldra half.Europa
half -Europa
leeren voelen,
bzeren hand leel'en
wij zouden
wet zou
zou voorschrijven.
voorschrijven. Van
Van eigen wil
en wensch,
van hooghartige
hooghartige
de
wil en
de wet
wensch. van
besluiten zou
zou alras
alras geene
sprake meer
meer zijn.
zijn. Deemoedig,
Deemoedig,vernederd,
vernederd,
geene sprake
besluiten
gebroken,
zouden wij
wij Napoleon
Napoleon naar
naar (le
de oogen
zien. De vrijheidshelllen
oogen zien.
gebroken, zouden
vrijheidshelden
van 1795 zouden
het wierookvat
wierookvat zwaaien
zwaaien ter
ter eere van
van den
den genialen
genialen
zouden het
soldaat,
den wetgever-despoot,
wetgever-despoot, getooid
getooid met
metdedekeizerskroon.
keizerskl'Oon.
soldaat, den
jammerlijk ontzenuwde
ontzenuwde massa zou
zou door
dOOl' dwang
dwalJg leeren, wat
Maar de
de jammerlijk
zij
in vrijheid
vrijheid niet had
willen verstaan:
Het beginsel
beginsel der
der staatseenhad willen
verstaan : l)»Het
zij in
moest der
der natie als
het ware
ware worden
worden ingebrand."
ingebmnd." Ka
een nacht
nacht
als het
Na een
heid moest
van
diep, zwaar
zwaar lijden
lijden zou
zou een
een morgen
morgen gloren,
gloren, die
dieons
onsgereed
gereedvond
vond
van diep,
voor onze
onze onafhankelijkheid
onafhankelijkheid te
te strijden met nieuwe,
nieuwe, fdssche
kracht;
frissche kracht ;
ditmaal
niet met
met verloochening
verloochening van
van maar
maar ininaansluiting
aansluitingaan
aaneen
eenschoon
schoon
dittnaal niet
oude stamhuis van Oranje.
verleden, onder het oude
EMAIS.
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Zij
had dedenieuwe
nieuwebezending
bezendingkleine,
kleine,geslepen
geslepenkralen,
kralen, die
die uit
uitVenetië
Venetië
Zij had
en nu
nnvlijde
vlijdezijzijdede
bundeltjes
saamgeknoopte
gekomen was,
gekomen
was, geboekt
geboekt en
tot tot
bundeltjes
saamgeknoopte
snoeren
de gegeven
gegeven kleurenschakeering
kleurenschakeering naast
naast elkaar.
elkaar.Het
Hetgeheele
geheeletafelblad
tafelblad
snoeren in de
schitterde. De
De vlugge
vlug-gevingers
vingersder
cl erjonge
jongeverkoopster
verkoopsterwaren
warenzonder
zonderoverhaasting
overhaasting
doch
onophoudelijk bezig
bezig; ; zij
grepen telkens
telkens inin(len
denglinsterenden
glinsterendenvoorraad
voorraarl
doch onophoudelijk
zij grepen
en schikten
schikten de
de bosjes
bosjes naar
naardede
elkander
zeerzacht
zachtopvolgende
opvolgende tinten,
tinten, die
die
en
elkander
zeer
zich
langzamerhand tot prisma's
prisma's ontwikkelden.
ontwikkelden.
zich langzamerhand
Een sprookjespaleis
sprookjespaleis scheen
hebben geopend
geopend te
te midden
midden der
der
Een
scheen zijne
zijne deuren
deuren te hebben
grijze, stoffige
stoffige kamer
kamer in
in bet
hetoudste
oudstehuis
huiseener
een erhalfvergeten
halfvergetenachterstraat
achterstraatvan
van
grijze,
het
drukke en
en lichte
lichte Berlijn.
Berlijn.
het drukke
Overgrootoudersmeuhelen
tegen de
de wanden,
wanden, daartusschen
daartusschen portretportretOvergrootoudersmeubelen stonden
stonden tegen
ten van
van beroemde
beroemde personen
personen nit
uit het
hetverleden
verleden:
actricesSchr6der-Devrient,
Schröder-Devrient,
ten
: dedeactrices
on~-Frankischen
lessenaarvan
vanhet
hetlage
lagekantobr
kantoor
Crelinger
en anderen.
anderen.Aan
Aanden
denoud-Frankischen
Crelinger en
lessenaar
zat
eene mannelijke
mannelijke gedaante,
gedaante, die
in eene
eene lange
langc grijze
grijze jas
jasook
ookalal(len
c1enindrnk
indruk
zat eene
die in
gaf
van ouderwetsch
ouderwetsch te
te zijn.
zijn. Over
Overhet
hethooge
hoogemaar
maarsmalle
smallevoorhooM
voorhoofdeen
eenpaar
paar
gaf van
eigenzinnige
haarvlokken, grijs
grijs bestoven
bestoven;; daaronder
daaromlel'buitengewoon
buitengewoonheldere
heldere
eigenzinnige haarvlokken,
gelaat niet
niet
oogen,
wier blik
blik het
het soms
soms met
mctdede
verstandigekalmte
kalmte van
van 't gelaat
oogen, wier
verstandige
ééns
bleek te zijn.
zijn. Ondanks
Ondankszijne
zijneeenigszins
eenigszinshouterige
houterigebewegingen
bewegingen was
was de
de
ééns bleek
man toch betrekkelijk
betrekkelijk jong.
jong.
man
vlijtige meisje
meisje gade te
te slaan.
slaan. Toen
Toen
Eene poos
poos vermaakte
vermaakte hij
hij zich
zich met
met het vlijtige
stond
hij op.
op.
stond hij
,,0
meer, dan
clan uwe
uwe taak
taak is,
is,Juffrouw
Juffronw Marie,"
Marie," begon
begon hij
hijzacht.
zacht.
doet altijd meer,
„U doet
"Nooit
merkt men
lIlen bij
bij uuiets
ietsvan
vanvermoeidheid.
vermoeidheid. Dat
Datisisiets
ietsbijzonders."
bijzonders,"
„Nooit merkt
"Ik
ben nog
nogjong,"
jong,"antwoordde
antwoordde zij
zij eenvoudig,
eenvoudig, zonder
zonder (len
den blik
blik van
van haar
haar
„Ik ben
werk op te
te slaan.
slaan.
werk
Hij zag
zag rond.
rond. De
Deandere
andereverkoopsters
verkoopsterswaren
warenininden
denwinkel
winkel bezig;
bezig; de
de
Hij
glazen cleur
tusschen dezen
dezen en
en het
het kantoor
kantoorwas
wasgesloten.
gesloten.
glazen
deur tussehen
"Dat
als onze
onze eerste
eerste werkster
werkster op
op prijs
prijsstel,
stel,weet
weetu,u,Juffrouw
J uft'rouwMarie;
~farie;
„Dat ik
ik uu als
maar
bovendien is
het mij
mij hoe
hoe langer
langer hoe
hoe duidelijker
duidelijker gebleken,
gebleken, dat
dat uuniet,
niet,
maar bovendien
is het
evenals
auderen, werktuiglijk
werktuiglijk bezig
bezielt den
den arbeid
arbeiduwer
uwer
evenals de
de anderen,
bezig zijt;
zijt ; u bezielt
handen met
met uwe
uwe belangstellende
belangstellende zorg
zorg ervoor."
ervoor." De
Vetrouwhartige
trouwhartigeoogen
oogenvan
van
handen
clen patroon
patroon zagen
71\gen welwillend
welwillend op
op het
het jonge
jongemeisje
meisje neer,
neer, toen
toenhijhijvervolgde
vervolgde:
den
:
,,~:n daarom
daarom —
- neen,
neen,niet
nietalleen
alleendaarom,
daarom,Juffrouw
.Juffrouw Marie
Marie —
- zou
zou ikikzoo
zoo
„En
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hartelijk wenschen
wenschen uu voorgoed
voorgoed. . aan
ons huis
huis tetehechten,"
hechten,"hij
hijbukte
bukteeen
een
hartelijk
aan ons
weinig tot
tot haar
haar over
over:: „als
"alsmijne
mijnevrouw."
vrouw."
weinig
Zij schrikte
schrikte op.
Een bosje
bosje donkergroene
donkergroene kralen
kralen gleed
gleed haar
haar uit
uit de
devingers
vingers
Zij
op. Een
zee.„Als
"Als
vrouw?"
herhaaldezij.
zij.„O
,,0neen,
neen.
als eene
eene wegrollende
wegrollen degolf
golfnaar
naarzee.
uweuwe
vrouw
?" herhaalde
Mijuheer Sielisch,
niet." &vend
Bevendenenverlegen
verlegenzocht
zochtzijzij
Mijnheer
Sielisch,dat
datgaat
gaat niet.
niet. Stellig
Stellig niet."
naar
naar een
een woord,
woord, om
omhare
hareweigering
weigeringteteverzachten.
verzachten. „Wat
"Watzoude
zoudeuw
uwvader
vader
daar wel van
van zeggen?"
zeggen?"
daar
ben
sedert·
gisteren
zelfstandigcompagnon
compagnonder
derfirma,
firma,
"Mijn vader?
vader? IkIkben
„Mijn
sedert•
gisteren
zelfstandig
titelvan
van„Sielisch
"SielisehSt&;Co."
Co."verder
verderzal
zalworden
wordengedreven.
gedreven. Mijn
Mijn
onder den
den titel
die onder
enmijne
mijnehandelingen
handelingenworden
wordenalleen,
alleen,enenvan
vanieder
iederander
anderonafhankelijk,
onafhankelijk,
wil en
mijzelf bepaald."
bepaald."
door mijzelf
Op goed
goed geluk
geluktastte
tastteMarie
Marie naar
naar de
de bonte
bonte bosjes.
bosjes. Wat
Wat was
was dat
dat glas
glas ijsijsOp
koud ondanks
ondanks de
dewarme
warme tint.
tint. tangzaam,
I.angzaam,zoekend
zoekend en
envragend
vragend sloeg
sloeg zij
zij de
de
koud
oogen op
op tot
tot het
hetgoedige
goedigegelaat
gelaatvan
van den
denman
mannaast
naasthaar.
haar.
oogen
"Mijnheer Sielisch
Sielisch ..... o,
0, Mijnheer
Mijnheer Sielisch
Sielisch .....""
„Mijnheer
Onwillekeurig bedekte
bedekte zij
zij dedeschitterende
schitterendekleurenpracht
kleurenprachtmet
methare
haresaamsaamOnwillekeurig
gevouwen
handen.
vevouwen handen.
kon hare
hare verlegenheid
verlegenheid niet aanzien
aanzien en
en keerde
keerde zich
zich naar
naar het
hetraam.
raam.
Hij kon
"Ja, ik
ik weet
weetbest,
best,Juffrouw
JuH'rouwMarie,
Marie. dat
datuuver
verboven
bovenuwe
uwetegenwoordige
tegenwoordige
„Ja,
weet,datdat
officiersdochteriets
ietsvernederends
vel'llederemls
betrekking zijt
zijt opgevoed.
opgevoed. lkIkweet,
betrekking
de de
officiersdochter
zoude zien
zien in
in de
degedachte
gedachtehaar
haar verder
verder leven
leven''door
dool' te
te brengen
brengen als
als de
devrouw
vrouw
zoude
van een
een eenvoudigen,
eenvoudigen, misschien
misschien wat
watouderwetschen
ouderwetschen koopman.
koopman. En
En ik
ik weet
weet
van
dat uuleeft
leeftininafwachting
afwachtingvan
van„dat
"datheerlijke"."
heerlijke"." Hij
Hij
ook, Juffrouw
Jufti'ouw Marie,
Marie, dat
ook,
zuchtte en
en zijne
zijneoogen
oogenwerden
werdeneven
evenverduisterd
verduisterd door
dooreen
eennevelachtig
nevelachtigwaas.
waas.
zuchtte
"Maar
fluisterde hij.
hij.
„-Maar"dat
„dat heerlijke"
heerlijke" komt
komt nooit," fluisterde
Juffrouw Marie
Marie richtte
richtte zich
zich even
evenopopuituit
harevoorovergebogen
voorovergebogen houding.
houding.
hare
"En
toch hebt
hebt uu het
hetvan
vanmij
mijverwacht?"
verwacht?"
„En toch
Hij haalde
haalde zwaar
zwaar adem.
adem.
Hij
"Juft'rouw
Marie, uu zijt
zijtsterk
sterk
jong';gijgijverlieft
verheftti ugemakkelijk
gemakkelijkboven
boven
„Juffrouw Marie,
en en
jonEr;
sommige
omdat gij
gij meest
meest altijd
altijd alleen
alleen leeft
leeft;; in
in uwe
uwe
sommige alledaagsche
alledaagsche dingen,
dingen, omdat
vrije
ook als
als uu met
lIIetde
deandere
andere meisjes
meisjes werkt,
werkt, zijt
zijt itu alleen.
alleen. Slechts
Slechts
vrije uren
uren en
en ook
deze
kraaltjes hebben
hebben zin
zin en
en beteekenis
beteekenis voor
voor uu met
met hun
hun schijngloed
sehijngloed als
als in
in
deze kraaltjes
een
sprookje."
een sprookje."
Over
de fijne
fijnetrekken
trekkenvan
vanhethet
andersbleeke
bleekegelaat
gelaat
verspreiddezich
zicheen
een
Over de
anders
vers.preidde
zachte
Hoe wist
wist die
die stille,
stille, terughoudende
terughoudende man,
man, dat
dat dit
dit zoo
zoo was?
was? Hoe
Hoe
zachte blos.
blos. Hoe
kon
hij vermoeden,
vermoeden, wat
wat zij
zij ininhaar
haarhart
hartverborgen
verborgenwaande?
waande?
kon hij
"Maar
later ininhethet
werkelijkeleven
leventreedt,
treedt,den
denlevensstrijd
levensstrijd
wanneer uu later
werkelijke
„Maar wanneer
aanvaardt,
moet strijden,
strijden, dan
zullen er
er ook
ook bij
bij unoogenoogenaanvaardt,dien
dienieder
ieder van
van ons
ons moet
dan zullen
blikken
komen, waarin
waarin uu zich
zich machteloos
machteloos gevoelen
gevoelen zult
zult zoo
zoo tier
tiel' staande
staande te
te
blikken komen,
blijven
thans. —
- Maar
:\1aa1' genoeg
genoegdaarvan
daarvan;; het
het isismijne
mijnebedoeling
bedoelingvolstrekt
volstrekt
blijven als
als thans.
niet,
denmoed
moedte te
ontnemen...IkIkhad
hadzoo
zoogehoopt
gehoopt uu dan
dan tot
tot steun
steun te
te
niet, uu den
ontnemen.
mogen
~1arie;; ik
ik zou
zoudat
datmet
methart
harteneuziel
tielhebben
hebbenwillen
willendoen."
cloen,"
moszenzijn,
zijn, Juffrouw
Juffrouw Marie
Angstig zag
hem anno
Zou zij
zij dan
dan nu
nudedevredige
vredigehaven
haven moeten
moeten ververzag zij
zij hem
ann. Zou
laten,
die zijzijnanadroeve
droeve
zwelftoehtendoor
doorstormen
stormen en
en strijd
strijd en
en na
nabittere
bittere
laten, die
zwerftochten
zijhaar
haar ontslag
ontslag
slagen
van het
hetnoodlot
noodloteindelijk
eindelijkhier
hiergevonden
gevonden had
had?? Zou
Zouzij
slagen van
moeten
nemen uit deze
cleze betrekking
betrekking ininhet
hetouderwetsche
ouderwetsehemagazijn,
magazijn, dat
datzijzijhad
hacl
moeten nemen
hefgekregen;
de betrekking,
betrekking, die
e1iehaar
haareen
eenflink,
flink,althans
althansvoor
voorhare
hare bebeliefgekregen ; uit
uit de
hoeften
voldoend inkomen
inkomen opleverde
opleverde?? En
En dat
dat ter
tel' wille
willevan
vanhet
hethuwelijkshnwelijkshoeften voldoend
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aauzoek van
dezen man,
man, die
die haar
haar beminde
beminde en
envoor
voorwien
wienzijzijgeen
geenander
andergevoel
gevoel
aanzoek
van dezen
dan achting
achting en
en eerbied
eerbied koesterde?
koesterde?
dan
Alsof hij
hij hare
haregedachten
gedachtenhad
hadhooren
hoorenuitspreken,
uitspreken,zeide
zeidehet
hetjonge
jongehoofd
hoofd
Alsof
firma::
der firma
„Juffrouw
Marie, onze
onze wegen
"Juffrouw Marie,
wegen kruisen
kruisen elkander
elkander hier
hierop
ophet
hetkantoor
kantoorslechts
slechts
éénmaal iedere
week, op
op den
den dag,
dag,dat
datde
dezending
zendinguit
uitVenetië
Venetiëaankomt.
aankomt. Denkt
Denkt
6énmaal
iedere week,
in den
dentijd
tijdvan
vannunu
aanstaandenDonderdag
Donderdagzoover
zoovertetekunnen
kunnenvergeten,
vergeten,
u in
tottot
aanstaanden
wat ik
ik uuheb
hebgezegd,
gezegd,datdat
even
ongedwongen
samenzullen
zullenkunnen
kunnenomgaan,
omgaan,
wat
wijwij
even
ongedwongen
samen
dergelijke woorden
woorden nimmer
nimmer tusschen
tusschen ons
ons gesproken
gesproken waren?"
waren?"
alsof dergelijke
Zij stak hem
hem dankbaar
dankbaar hare
hare beide
beide handen
handen toe.
toe.
Zij
"Ik zal
zaluwe
uwegoedheid
goedheidzeker
zekernooit
nooitvergeten,
vergeten,Mijnheer
Mijnheer Sielisch.
Sielisch. Hoe
Hoe zou
zou
„Ik
datkunnen?
kunnen? UUzijt
zijtgeheel
geheelanders
anders dan
dan gewone
gewone menschen.
menschen. Eerst
Eerst nu
nuheb
heb
ik dat
óatbegrepen."
begrepeu." Zij
7, ijliet
liet
peinzendhare
haremooie
mooieoogen
oogen even
even op
opzijn
zijngelaat
gelaat
ik dat
peinzend
"En daarom
daarom zult
zult uu het
hetook
ook
niet
nooelig
achten,mij
mijvanhier
vanhier tete
rusten. „En
rusten.
niet
noodig
achten,
?,
verjagen, niet
niet waar
waar?"
verjagen,
was reeds
reeds weder
weder aan
aanhet
hetwerk
werk;
bontesnoeren
snoerengleden
gledendoor
doorhare
hare
; dedebonte
Zij was
behendige vingers
vingers met
met de
dearistocratisch
aristocratisch fijngevormde
fijngevormde toppen.
toppen.
behendige
Hij wilde
wilde iets
ietsantwoorden,
antwoorden,een
een
paar
hartelijke
woorden,
maardaar
daarrinkelde
rinkelde
Hij
paar
hartelijke
woorden,
maar
de glazen
glazen deur
deur en
en eene
eene heldere
heldere meisjesstem
meisjesstem riep
riep om
om het
het hoekje:
hoekje:
"Juffrouw
Marie! 0 Juffrouw
Juffrouw Marie
Marie!! Kunt
Kunt uueven
evenkomen
komen?
Gauw!! Men
Men
„Juffrouw Marie!
? Gauw
bij de
dekeuze
keuzevan
vaneen
eenborduurwerk
borduurwerk!"
verlangt uw raad
raad bij
verlangt
!"
jonge patroon
patroon deed
deed een
een stapje
stapje achteruit
achteruit en
enliet
lietdedetengere
tengerefiguur
figuurlangs
langs
De jonge
totdank
dankham:
hallr hoofd
hoofd buigend,
buigend, spiegelde
spiegeldeMarie
!\larie
hem voorbijgaan.
voorbijgaan. Schuchter
Schuchtcr tot
hem
in den
den zijnen
zijnen met
meteene
eenezachte
zachte uitdrukking
uitdrukking van
van
haar blik
secoude lang
lang in
haiir
blik eene
eene seconde
leedwezen.
Hij bleef
bleef haar
van zijne
zijne plaats
plaats aan
aanden
denlessenaar
lessenaar door
door de
de glazen
glazen deur
deur
haar van
Ilij
nazien. llare
Hare innemende
innemende spraak,
spraak, den
deneenigszins
eenigszinstreurigen
trcurigenmaar
ma~rtoch
tochzoo
zoo lieven
lieven
nazien.
klank van
van hare
hare stem
stem kon
kon hij
hijnu
nuniet
niet
hooren.
alleen
fijngevormde
klank
hooren.
HijHij
konkon
alleen
hethet
tijngevorinde
~Iarie onder
onder het
het licht
lichtder
derhanglamp
hanglamponderscheiden.
onderscheiden.
hoofd van
van Marie
hoofd
hij daar
daar in
in den
denwinkel
winkeliets,
iets,datdat
hcm
met
ingespannen
Plotseling
zag hij
Plotseling zag
hem
met
ingespannen
belangstelling
hoofd deed
deed vooruitsteken,
vooruitstcken, om
om zeker
zeker te
te zijn,
zijn, dat
dat hij
hij zich
zich
belangstelling zijn
zijn hoofd
niet vergiste.
vergiste.
Twee
dames hadden
hadden voor
voor de
detoonbank
toonbankplaats
plaatsgenomen,
genomen,eene
eenedame
damevan
van
Twee dames
reeds
gevorderden leeftijd
leeftijd en
en eene
eene jongere.
jongere.
reeds gevorderden
Achter die
jongste stond
stond- en
op dezen
dezen persoon
persoon vestigde
vestigdeSielisch
Sieliseh hoofdhoofden op
die jongste
n onderzoekenden
onderzoekcnden blik
blik met
met·gefronste
gefronste wenkbrauwen
wenkbrauwen -— een
een rijzig
rijzig
zakelijk zij
zijn
jongmensch
alle kenteekenen
kenteekenen van
van verveling
verveling op
het niet
niet onknap
onknap gelaat,
gelaat,
jongmensch met
met alle
op het
dat van weinig
karakter getuigde.
De jonge
jongcdame
damevormde
vormdedoor
doorhaar
haar al
al te
te dik
dik
weinig karakter
getuigde. De
tiguul",
hare hoogroode
hoogroode wangen
wangen en
en hare
hare lompe
lompe bewegingen
bewegingcn eene
eenealles
allesbehalve
behalve
figuur, hare
aantrekkelijke
methare
hareuitgezochte,
uitgezochte,sierlijke
sierlijkeen
en kostbare
kostbare kleeding,
kleecling,
aantrekkelijke tegenstelling met
waarvan
eerste modiste
modiste der
der stad
stad niet
nietininstaat
staatgeweest
geweest
waarvande
de fijne
fijue smaak
smaak van
van de
de eerste
was
iets
te
maken
in
harmonie
met
de
persoon
der
draagster.
Achteloos
en
was iets te maken in harmonie met cie persoon der draagster. Achteloos en
zonder
de broosheid
broosheid der
der parelen
parelen te
letten, nam
nam zij
zij nu
nu het
het eene
eene dan
dan het
het
zonder op de
te letten,
andere
snoertje met
met verschillende
verschillende schakeeringen,
schakeeringen, die
die dedeverkoopster
verkoopsterhaar
haar
andere snoertje
de hand,
hanrl, om
om het
hetdan
danmet
meteene
eeneafkeurende
afkeurendebeweging
bewegingweer
weer naar
naar
voorlegde,
voorlegde, in
in de
de
winkeljuffrouw terug
schuiven of op
op de
detoonbank
toonbank tetewerpen.
werpen.
de winkeljuffrouw
terug te
te schuiven
,,\'een,
Ju(frouw, dat
is niet,
niet, wat
wat ikikbedoel.
bedoel. InInmijne
mijnegedachten
gedachten zie
zie ik
ik
„Neen, Juffrouw,
dat is
iets anders,
anders, iets
iets buitengewoons."
buitengewoons."
Juist
voegde Marie
Marie zich bij
bij de
de groep.
groep.
Juist voegde
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"Wat
is dedequaestie?"
quaestie?"vroeg
vroegzij,zij,koel
koel
beleefd,een
eenpaar
paarbosjes
b08jessmaragdsmaragd„Wat is
beleefd,
groene
parelen met
met eene
eene bijna
bijnaliefkoozende
liefkoozendebeweging
bewegingininveiligheid
veiligheidbrengende.
brengende.
groene parelen
De
oudste der
der dames
dames antwoordde
antwoordde met
met een
een zucht
zucht:: „Om
"Omborduursels
borduursels op
op
De oudste
het te
te doen."
doen."
een
avondtoilet is
een avondtoilet
is het
Driftig verbeterde
verbeterde de
dame het
Driftig
de jonge dame
het gezegde
gezegde:: „Voor
"Voor een
een toilet
toiletopopmijne
mijne
daarvoor niet
niet van
van iets
ietsgewoons
gewoonsgediend
gediend
verlovingspartij. U begrijpt,
begrijpt, dat
dat ik
ik daarvoor
verlovingspartij.
ben."
„Zeer natuurlijk,
Freule." Marie
"Zeer
natuurlijk, :Freule."
Marie bedacht
bedacht zich
zicn even.
even. „Als
"Alssneeuw
sneeuw zoo
zoo
wazig moet
moet het
het geheel
geheelzijn,
zijn,alleen
alleenboven
boven de
dezoomen
zoomen iets
ietsfonkelends
fonkelends ....
op
wazig
. . op
de
borst ...
van
tranen. ....
zeidezijzijpeinzend.
peinzend.
de borst
. alsals
van
tranen
.""zeide
was gedurende
gedurende die overleggingen
overleggingen in
inzijne
zijneverveling
vervelingnaar
naar
Het jongmensch
jongmensch was
was.
een
glazen kastje
kastjegetreden,
getreden,dat
datmet
metVenetiaansche
Venetiaanschehalssieraden
halssieraden gevuld
gevuldwas.
een glazen
Nu, bij
bij 't'thooren
lworen van
van Marie's
Marie's lieve
stem keerde
keerde hij
hij zich
zich fluks
fluks om.
om. Hij
Hij
Nu,
lieve stem
hief zijne
zijne eenigszins
eenigszins voorovergebogen
voorovergebogen cavaleristenschouders
cavaleristenschouders op
op;; vol
volscheen
scheen nu
nu
het
licht der
del' lamp
lamp op
op ziin
zijngelaat.
gelaat.
het licht
Een
scherpe blik
blikfixeerde
fixeerdeMarie
Marie;
onder den
denindruk
indrukervan
ervan sloeg
sloegzijzijhare
hare
Een scherpe
; onder
hemop.
op.Met
Metstralende,
stralende,
trillende
oogen
zagzijzijhem
hem
donkere, zachte
zachte kijkers
kijkers tot
tot hem
donkere,
trillende
oogen
zag
één oogenblik
aan; een
gloeiend rood
rood kleurde
kleurdehare
hareooren.
ooren. Nu
Nuscheen
scheenzij
zij
een gloeiend
oogenblik aan;
eventjes
hebben, om
om teteblijven
blijvenstaan
staan;
tenminste,
minste,zijzijliet
liet
harehand
hand
eventjes moeite
moeite te hebben,
; ten
hare
bevend
zoeken aan
aan de
detoonbank.
toonbank.
bevend steun zoeken
Het kleine,
kleine, dikke
dikkedametje
dametjehad
hadmet
metbelangstelling
belangstelling
naar
opmerkingender
del'
naar
dede
oprnerkingen
"Uzijt
zijtzeker
zekermodiste,
modiste,niet
nietwaar,
waar,
kralenverkoopster geluisterd.
vroeg zij
zij:: „U
kralenverkoopster
geluisterd. Nu
Nu vroeg
Jull'rouw?"
Juffrouw ?"
geefalleen
alleenaan
aandames,
dames,die
diehet
hetverlangen,
verlangen, een
een
"Neen,
gelukkig niet
niet!! IkIkgeef
„Neen, gelukkig
weinig raad
raad voor
voor het
hetopmaken
opmaken van
van hare
hare kostumes,
kostumes, vooral
vooral op
op 't gebied
van
gebied van
weinig
borduursel met
met kralen."
kralen."
borduursel
"Maar
kleedje ben
ben je niet
niet tenger
tenger genoeg,
genoeg, kindlief,"
kindlief," zeide
zeide de
de
„Maar voor
voor een
een wit
wit kleedje
dame, terwijl
terwijl zij
zij een
eenpaar
paarwaspareltjes,
was pareltjes,die
dieonder
onder
haarbereik
bereiklagen,
lagen,met
met
oude dame,
haar
de vingers
vingers stukwreef.
stukwreef.
Het
heertje vertrok
vertrok spottend
een glimlach,
glimlach, toen
toenhij
hijzeide
zeide:
Het heertje
spottend zijn
zijn mond
mond tot een
:
kunt gij
gij zoo
zooiets
ietszeggen
zeggen!"
"Foei,
Tante, hoe
hoe kunt
„Foei, Tante,
!"
Het dikke
dikke dochtertje
dochtertje fronste
fronste dedewenkbrauwen.
wenkbrauwen.
"Ik
niet tenger
tenger genoeg
genoeg?? Daarom
Daarom niet.
niet. Maar
Maar op de
de bruiloft
bruiloft moet
moet ik
iktoch
toch
„Ik niet
ook in
in 't wit gekleed
gekleed zijn
zijn;; dus
dus zou
zouikiknunu
liever
mijne
kenze
eengekleurd
gekleurd
liever
mijne
keuze
bijbijeen
ook
kostuum
bepalen."
kostuum bepalen."
"Ik
zou er
er wel
wel iets
iets op
opweten,
weten, geloof
geloofik,"
ik,"zeide
zeide
Marie;
harestem
stem klonk
klonk
„Ik zou
Marie
; hare
uitdedeverte.
verte.Wederom
Wederomdwaalde
dwaaldehaar
haar blik,
blik,ondanks
ondankshaarzelf,
haarzelf, naar
uaar
dof en
en als
als uit
man af.
af.
dien
dien man
„Nu?"
"Nu
?"
"Het
moest iets zinnebeeldigs
zinnebeeldigs zijn.
Eenkleedje
kleedje als
alshet
hetmorgenrood.
morgenrood. Een
Een
„Het moest
zijn. Een
wazige tulen
tulen grond
grond en
endaarop
daaropvan
vandedeschouders
schoudersafhangende
afhangendegarnituren
garnituren van
van
wazige
kralen,
stralen uitloopend
uitloopend ; bij
bij het
hetallerlichtste
allerlichtsterood
roodbeginnende
beginnende en
en in
in
kralen, in stralen
diep
purper op den
den sleep
sleepeindigdnd."
eindigènd."
diep purper
"Allerliefst
"Maar wie
wie zal
zal die
die gedachte
gedachte ten
ten
„Allerliefst bedacht!"
bedacht !" juichte
juichtede
de bruid.
bruid. „Maar
uitvoer brengen
brengen?? De
modisteu hebben
hebben tegenwoordig
tegenwoordig geen
geen greintje
greintje poëzie."
poëzie."
uitvoer
De modisten
Zij
stond op,
op, boog
boogzich
zichover
overde de
toonbank
naarJuffrouw
Juffrouw Marie
Marie toe
toe en
en
Zij stond
toonbank
naar
nu kon
kon haar
haar straks
straks zoo
zoo gebiedende
gebiedende mond
mondwaarlijk
waarlijk vleiend
vleiendvragen
vragen:
nu
:
"Zou
U zoo
zoo vriendelijk
vriendelijk willen
willen ziin
z~n bij
bij ons
ons aan
aan huis
huis dit
ditgarnituur
garnituurop
opmijn
mijn
„Zou u
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kleeclje te
te schikken?
s~hikken? U
U zoudt
zoud t er
er mij
mij zoovecl
zooveel genoegen mede
mede doen
doen;; al was
was
kleedje
gedaan kon
het
ook maar,
maar, dat
dat het
het werk
werk onder uw opzicht gedaan
kon worden
....""
worden.
het ook
klopte. Hare oogen schitterclen.
schitterden.
Marie
voelde, hoe
hoe haar
haar hart
hart plotseling
plotseling sneller
sneller klopt.e.
Marie voelde,
dame stond
stolid op.
op. „Het
geen nadeel
"Het zal
zal voor
voor u geen
nadeel zijn,
zijn, als
als u aan
lJe
oudc dame
De oude
wensch mijner
mijner dochter
gevolg geeft,
geeft, Juffrouw."
Jufrronw."
dochter gevolg
den wensch
"Ik
geene aanspraak
op betaling
betaling voor
voor mijne
mijne raadgevinraadgevinaanspraak op
hoegenaamd geene
„Ik maak hoegenaamd
gen," antwoordde zij
zij fier.
lTm'ie
schreef in
haar boekje het
adres op
op van
van de
de dames,
dames, die
die voor
voor alle
alle
het adres
Marie schreef
in haar
zekerheid op
op een
een groot
groot gedeelte
gedeelte der
der Aurora-parelen beslag
beslag hadden gelegd.
gelegd.
zekerheid
Hierop volgde
volgde nog
nog een kort over
over en
en weer
weer prate'',
praten, een
een geritsel
geritsel van
van zijden
zijden
Hierop
rokken,
en toen vertrok
vertrok het
het aanzienlijk
aanzienlijk gezelschap.
gezelschap. Helder
Helder en
enscherp
scherpals
alseen
een
rokken, en
noodkreet piepte het
het geluid der ollderwetsche
schel, die boven de deur hing,
ouderwetsche schel,
noodkreet
door het
het oude huis
huis de
de vertrekkenden
vertrekkenden achterna.
achterna.
door
om ; inet eene
De jonge
man keek
keek nog
nog eens
eens om;
eelle haastige beweging zette hij de
De
jonge man
hielen legen elkander en
en groette
groette Marie
Marie met
met eene eigenaardige, veelbeteekenende
wijze. Toen
uitdrukking op
op militaire
militaire wijze.
Toen ging
ging ook
hij weg.
weg. Eene seconde
ook hij
seconde lang
bleef
Marie hem
hem nastaren
nastaren;; toen
toen keerde
keerde zij
zij langzaam,
langzaam, met
met voorovergebogen
voorovergebog. en
bleef -Marie
hoofd,
het kantoor
kantoor terug,
terug, naar
naar dedetafel
tafelvol
vol schitterende,
hoofd, naar
naar het
schitterende, volgens
volgens de
kleuren gerangschikte
gerangschikte kralen.
Het jonge
jonge hoofd der firma
firma zat
zat aan
aan zijne schrijftafel,
toen .1Juffrouw
uffrouw Marie
schrijftafel, toen
Het
binnenkwam. Hij
zag niet op,
op, maar
maal' de
pen in
in zijne hand beefde. Wel een
de pen
Ilij zag
bnitengewoon verschijnsel
verschijnsel bij
bij den kalinen
kalmen kantoorman.
kantoorman.
buitengewoon
nog vroeger,
vroeger, dan
dan zij
zij anders
anders
Op
deeerstvolgende
eerstvolgende dagen verscheen
verscheen ~rarie
Op de
Marie nog
gewoon
te koinen,
komen, op
het kantoor.
kantoor. De
lleverborgenste
verborgenste kistjes
kistjes en
enlaatjes
laatjes
op het
gewoon was
was te
zij aan het daglicht;
el' lag
lag eene koortsachtige gejaagdheid over
hare
daglicht ; er
bracht zij
over hare
bedaard en
gelijkmatig plachten
plachten te
Het bloed
bewegingen,
bewegingen,die
die zoo
zoo bedaard
en gelijkmatig
te zijn.
zijn. Het
stroomde warm
warm door
door hare
bare aderen;
de lippen
lippen gloeiden
gloeiden rood
rom! in het
het
aderen ; alleen
alleen de
bleeke gezichtje.
gezichtje.
Dus z66
zóó had
had dan ten
ten slotte alles moeten
moeten loopen. In hare
hare tegenwoordige
tegenwoordige
Dus
betrekking als
ondergeschikte, als
winkeljufl'rouw bad
zij den
den trotschen
als ondergeschikte,
als winkeljuffrouw
had zij
kurassier onder de oogen moeten treden,
treden, den
den schitterenden
officier, die haar,
baar,
schitterenden officier,
jaren geleden,
te Koningsbergen gezien had
het hllis
den overste
overste
had in
in het
huis van
geleden, te
van den
jaren
Rnddorfl' als
diens eenige, tamelijk verwende
Een kind was
was zij
verwende dochter.
dochter. Een
als diens
Von Ituddorff
geweest
dien tijd,
tijd, een
een droomencl
kind, dat
datzich
zichvermaakte
vennaakte met
met het
het verdroomend kind,
geweest in
in dien
zinnen van
van..sprookjes
sprookjes uit het
het tooverland, die
zij voor
voor hare
hare eigen
eigen toekomst
toekomst
die zij
begon te houden.
houden. De
Deondernemende
onderncmendecavalerie-officier,
cavalcrie-officier, de
devriend
vriendenenkameraad
kameraad
van haar
haar eenigen broeder,
was door
door het
heteigenaardige,
eigenaardige,zeldzaam
zeldzaam droome.tige
droome.lige
broeder, was
van
het jonge
jonge meisje
meisje bekoord.
bekoord. Vaak
Vaak had hij het
het donkere,
donkere, nog
nog lochanwezen van
van het
gende haar
haar van
~[arie, dat, door de
de zon
zon beschenen,
beschenen, als
als met
met loovertjes bestrooid
van Marie,
gende
glansde, tusschen
zijne vingers
vingers genomen
genomen en, daarmede
daarmede spelend,
spelend, "mijn
tool'ertusschen zijne
„mijn toovergefluisterd. Was
Was het
wonder, dat
dat dit
dit op
ophet
het droomzieke meisje
meisje een
een
het wonder,
prinsesje!" gefluisterd.
diepen indruk
imIJ'uk maakte?
maakte? Eene liefde
het sprookje,
sprookje, die
die ver
ver boven
boven de
de
liefde als
als uit
uit het
werkelijkheid zWiefde,
die liun
hun beiden
beiden toch
toch zeer duidelijk en natuurzwitefde, maar
maar (lie
lijk toescheen,
was allengs
~llengs tusschen
tusschen die
die twee
twee jonge
jonge menschen
ontstaan. Voor
Voor
toescheen, was
menschen ontstaau.
den
doorgaans lichtzinnigen
officier beteekende het wezen van
van dit kind
kind de
de
lichtzinnigen officier
den doorgaans
lichamelijke
verteg~nwoordiging van
~lles, wat
rein was
was en
en goed
goe(l;; en
enMarie
Marie
lichamelijke vertegenwoordiging
van ;illes,
wat rein
had
in hem
hem haar
haarLohengrin
Lohengrin gezien,
gezien, haar ridder
ridder van
van den
dcnheiligen
heiligen Graal,
Graal,
had in
zonder
vrees of blaam.
Eens, één
één enkelen
enkelen keer
keer hadden
hadden zij
zijelkander
elkander
zonder vrees
blaam. Eens,
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gekust
- warm
warm en
en innig
innig —,
- ,verloren
verlorenininhet
hetgenot
genotvan
vandat
datgne
éénekorte
korte
gekust —
oogenblik.
Het was
was geweest
geweest v66r
vóór het
hetuitbarsten
uitbarstenvan
vaneen
eenonweer
onweer:
zoele
oogenblik. Het
: zoele
atmosfeer,
De biezen
biezen aan
aan den
denwaterkant
waterkanthadden
haddenzich
zichritselend
ritselend
atmosfeer, donkere
donkere lucht.
lucht. De
heen
weer gebogen
gebogen onder
onder den
den eersten
eersten stoot
stootvan
vanden
dennaderenden
nadcrendenstorm.
storm.
heen en weer
Maal'
ander, veel
veel erger
ergeronweder
onwederwas
wasboven
bovenhunne
hunnehoofden
hoofdenlosgelosgeMaar een
een ander,
barsten,
een paar
paar dagen
dagen later.
later. Marie's
Marie's broeder
broeder had
had gespeeld,
gespeeld, hoog
hoog gespeeld
gespeeld
barsten, een
machtig
in de
de hoop
hoop zijne
zijne schulden,
schulden, die
diehem
hemsedert
sedertlang
langte te
machtigwaren
warengeworden,
geworden,
hij had
had verloren
verloren!! Het
Hct geheele
geheele ververte kunnen
kunnen betalen
betalen met
met zijne
zijne winst.
winst. Maar
:\taar hij
om de
de schulden,
schul(len, die
die onder
onder de
de
mogen
del' Ruddorffs
HuddorH's bleek
bleek niet
niet voldoende,
voldoende, om
mogen der
handen
van gewetenlooze
gewetcnlooze woekeraars
woekeraars tot
tot eene
eeneonzinnige
onzinnigesom
somwaren
warenaangeaangehanden van
groeid,
dekken.Marie's
Marie'sbruidsschat
bruidsschat moest
moesterbij
erbij worden
worden genomen
genomen en
en het
het
groeid, tetedekken.
kostbare
huisraad van
van den
den overste
overste moest
moest verkocht
verkocht worden.
worden. En
En zelfs
zelfs al
al die
die
kostbare huisraad
val van
van zijn
zijn
maatregelen
maatregelenwaren
warennog
nogonvoldoende.
onvoldoende.De
De onde
°ride overste
overstekon
kon den
den val
gezin niet
niet overleven
overleven;; de
de lichtzinnige
lichtzinnigc oorzaak
oorzaak van
van al
al dat
datleed
leedverdween
verdweenmet
met
gezin
de
Noorderzon. Ergens
Ergens ininAmerika
Amerikawas
washij
hijnanaeene
eenepoos
poosteruggezien,
teruggezien, als
als
de Noorderzon.
kaaiwerker
kost verdienende,
verdienende, zonder
zonder een
een greintje
greintjeeergevoel
eergevoel tetehebhebkaaiwerkerden
den kost
ben behouden.
behoud en.
ben
Marie, die
plotseling uit
uithaar
haal' rijk
rijkenen
welbeschermd leven
leveninindonkere
donkere
Marie,
die plotseling
welbeschermd
was geworpen,
geworpen, verhuisde
verhuisdenaar
naarBerlijn.
Berlijn.Als
Als
gezelschapsjuffrouw
onzekerheid was
onzekerheid
gezelschapsjuffrouw
en
als kinderjuffrouw
kinderjuffrouw deed
dee(l zij
zijtreurige
treurige ondervindingen
ondervindingen op.
Voor de
deeene
eene
en als
op. Voor
dier
betrekkingen was
was zij
zij tetemooi,
mooi,voor
voordedeandere
anderetetelijnbeschaafd.
fijnbeschaafd, VerVerdier betrekkingen
zij toen
toen ininhaar
haar nood,
nood, om
om op
opde
deeene
eeneofofandere
andere
moeid,
zonder geld,
geld, had
had zij
moeid, zonder
wijze
haal' onderhoud
onderhoud te
te voorzien,
voorzien, eene
eene betrekking
betrekking als
als winkeljuffrouw aanwijze in
in haar
in een
eenverborgen
verborgen
verkoopster van
van kralen.
kralen, Deze
Deze stoffige
stoffige winkel
winkel in
genomen, als verkoopster
uithoek
del' groote
groote stad.
stad scheen
scheen ininhare
hare oogen
oogen de
debeste
besteplaats,
plaats, om
omererzich
zich
uithoek der
te
verschuilen met
met hare
hare stnart
smart enenhare
hareonverdiende
onverdiendevernedering.
vemedcring ..
Ta, het
het
te verschnilen
.Ta,
magazijn,
kantoor en
en alles,
alles, wat
watdaarbij
daarbij behoorde,
behoorde, mocht
mocht dan
dan al
al eenigseenigsmagazijn, hct
het kantoor
dragen:: men
men toonde
toonde er
el'toch
tocheerbied
eerbied
zins den
den stempel
stempelvan
vanouderwetschheid
ouderwetschheid dragen
zins
voor
hare persoon
persoon en
en men
menverlangde
verlangdeerertenten
minste
geen
werktlliglijken
voor hare
minste
geen
werktuiglijken
in de
deaderen.
aderen.
arbeid
een warmgevoelend
warmgevoeleud wezen
bruisend bloed
bloed in
arbeid van
van een
wezen met
met bruisend
den
gegoeden,beschaafden
beschaafden
De koopsters
koopsters waren
waren ininden
den
regel
damesuituit
De
regel
dames
den
gegoeden,
stand
en voor
voor onheusche
onhensche bejegening
bejegeningeener
eenermooie,
mooie,jonge
jongeverkoopster
verkoopsterbehoefde
behoefde
stand en
Het
bezig
1\ met
bonte,
geslepen
glas kraaltjes
men
niet tetevreezen.
vreezen.Het
men niet
bezig
zijnzijmet
diedie
boute,
geslepen
glaskraaltjes
beviel Marie
Marie wel
wel;
hetwas
wasin in
overeenstemmingmet
methaar
haal'droomend
droomend wezen.
wezen.
beviel
; het
overeenstemming
Zij verzou
verzon sprookjeskleederen,
sprookjeskleederen, nu
nueens
eenszonnebloemen-,
zonnebloemen-,dan
dansterrenkleedjes
sterrenkleedjes; ;
Zij
zij
vlocht diademen
diademen en
en krollen
kroncnenenbare
harevingers
vingersbaadden
baaddenininfonkelende
fonkelendestukjes
stukjes
zij vlocht
glas, die
die diamanten
diamanten verbeelden
verbeelden moesten.
moesten.Voor
Voorhaar
haarwaren
warendie
dienagemaakte
nagemaakte
glas,
saffieren,
Het scheen,
scheen, dat
datAladin's
Aladin'swonderlamp
wonderlamp
saffieren, smaragden
smaragdenen
en rohijnen
robijnen ccht.
echt. Het
voor haar
haar een
een geheimzinnigen
geheimzinnigen berg
ze lief,
lief, die
die
voor
berg Sesam
Sesamgeopend
geopendhad.
had. Zij
Zij had
had ze
golvende
snoeren, die
die in
inalle
allekleuren
kleurenvan
vanzon
zonenen
maan,inin
zeegroenenenzachtzachtgolvende snoeren,
maan,
zeegroen
blauw
schitterden; ; zij
leefde in
in eene
eene stille
stillesympathie
sympathiemet
metdie
diekleine,
kleine,geheimgeheimblauw schitterden
zij leefde
zinnige
wezentjes, die toch
toch bestemd
bestemd waren,
waren, °in,
om, op
opeen
eenprachtgewaad
prachtgewaad aangeaangezinnige wezentjes,
bracht,
zijn van
van tooneelen
tooneelen van
van haat
haat en
en van
van liefde,
liefde, getuigen
getuigen van
van
bracht, getuigen
getuigen te
te zijn
"dat
heerlijke".
„dat heerlijke".
En
diep, zeer
zeer diep
diep ininhaar
haal' hàrt
hàrt leefde
leefde de
dehoop,
hoop,dat
dat.zij
·zij eens
eenszelf
zelfgekleed
gekleed
En diep,
zonde staan
staan in
in zulk
zulkeen
eenmet
met
parelen
versierd
feestgewaad,wachtend
wachtend op
op
zoude
parelen
versierd
feestgewaad,
"dat
heerlijke". Als
geweven uit
uit sneeuw
sneeuwen
mOl'gendauw zou
zou dat
dat kleed
kleed
„dat heerlijke".
Als geweven
en morgendauw
moeten zijn
- alleen
alleen boven clen
zoom iets,
dat schitterde
schitterde -borst—
iets, dat
opopdedeborst
den zoom
moeten
zijn —
van
hare
tranen.
van hare tranen,
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En hij,
hij, die
diehaar
haardan
danininzijne
zijnearmen
armennemen,
nemen, haar
haar aan
aan zijn
zijn hart
hart drukken
drukken
En
zou,
hij geleek
geleek sprekend
sprekend op
op haar
haar ridder
ridder van
van den
den Graal
Graal in
in de
dewitte
wittekuraskuraszou, hij
siersuniform.
avonduurverscheen
verscheenJuffronw
Juffrouw Marie
Marie iniu
Op het
het door
doorde de
dames
bepaaldeavonduur
Op
dames
bepaalde
de
villa in
in den
den Thiergarten
'l'hiergarten bij
bij Mevrouw
Mevrouw Von
Vou Sellin.
Sellin. Eene
Eene rijke
rijke uitstalling
uitstalling
de villa
van bonte
bonte stoffen
stoffen en
en bloetnen
bloemen vulde
vulde de
dekleedkamer
kleedkamer der
del'braid
bruidvoor
vooreen
eengroot
groot
van
gedeelte; deze
,leze droeg
droeg het
het kleedje
kleedje van
vanlichtroode
liehtroodetule,
tule,datdatdoor
dool'Juffrouw
Juffrouw
gedeelte;
Marie in een
eenkleed
kleeduit
uithethet
sprookjeslandmoest
moestworden
wordenomgetooverd.
omgetooverd. Met
Met
Marie
sprookjesland
koortsachtig
en trillende
trillende vingers
vingersbegon
begon de
dejonge
jongeververkoortsachtig schitterende
schitterende oogen
oogen en
koopster
kraaltjes naar
naardedeverschillende
verschillendetinten
tintente te
schikkenenenzezetetehechten
hechten
koopster de kraaltjes
schikken
op
dewazige
wazige tule,
tule, waarover
waaroverzij
zijweldra
weldraals
alsininlevende
levendegolven
golvenheenkronkelheenkronkelop de
Zij gloeiden
gloeiden en
en fonkelden.
fonkelden.
den.
den. Zij
"Ik
ben uutoch
tochzoo
zoodankbaar,
dankbaar,mijne
mijnelieve
lieveJuffrouw,"
Juffrouw,"zeide,
zeide,nanaeen
eenonderonder„Ik ben
zoekenden laatsten
in den
denstaanden
staand enspiegel,
spiegel, de
deverhengde
verhengde bruid.
bruid. Zij
Zij
zoekendeu
laatsten blik
blik in
trok
een kleinen
kleinen gouden
gouden ring
ring met
meteene
eeneenkele
enkele echte
echte parel
parelvan
vanhaar
haarvinger.
vinger.
trok een
"Als
een souvenir,
souvenir, lieve
lieve Juffrouw
Juffrouw Marie."
Marie."
„Als een
~Iarie was
was gereed.
gereed. Vermoeid,
Vermoeid, bleek
bleek en
en droefgestemd
droefgestemd stond
stond zij
zij achter
ach~er de
de
Marie
rooskleurige,
bloed stroomde
stroomde nu
uu traag
traag door
door
rooskleurige, van
van genoegen
genoegen stralende
stralende fec.
fec. Het
Het bloed
el' zich
zich rekenschap
rekenschap van
van te
te geven,
geven, dat
dat dit de drijvende
drijvende
.•hare
hare aderen.
aderen. Zonder
Zonder er
kracht
was, die
die haar
haar zoo
zoo gaarne
gaarne naar
1Iaar de
dedames
,lames VOT1
Von Sellin
had doen
doen gaan,
gaan,
kracht was,
Sellin had
h~d
zij in
in stilte
stiltegehoopt
gehoopt hem,
hem, dien
dien zij
zij nooit
nooit vergeten
vergeten had,
had, Rolf,
Rolf, den
den prins
prins
h.ad zij
hare sprookjeswereld,
sprookjeswereld, te
te zullen
zullen ontmoeten
ontmoeten in
in het
hethuis
hnisvan
vanzijne
zijne tante
tante
uit hare
en nog
nog opopdienzelfden
dienzelfden dag
dag„dat
"dat
heerlijke"te te
zullenbeleven,
beleven,den
dentoovertooveren
heerlijke"
zullen
wezen zoude
zoudeververstaf
te zullen
zullen voelen,
voelen, die
diehaar
haarvan
vaneen
eenartn,
arm,onopgemerkt
onopgemerktwezen
staf te
anderen
etlne van
van geluk
geluk stralende,
stralende, gelukkig
gelukkigmakende
makende bruid.
bruid.
anderen in eene
\'
erlegeu en
haastig liep
liepzij
zij weg.
weg. Als
Alseene
eeneschim
schimzonder
zonder bloed
bloe(1ofofleven
leven
Verlegen
en haastig
zag zij
zij in 't'tvoorbijgaan
voorhijgaan haar
haal' beeld
beeld in
in den
denmuurspiegel
muurspiegel van
van het
hetvoorhuis.
voorhuis.
zag
zij
I.Jskoud floot
tloot de
wind haar
haal'buiten
huitenin in
aangezicht;
bevendgreep
greepzij
Uskoud
de wind
hethet
aangezicht
; bevend
naar haar
haar sluier,
sluier, om
omdien
dienhethet
opwaaiente te
beletten.Daar
Daarvoelde
voeldezijzijcene
eene
naar
opwaaien
beletten.
aanraking
van haar
haar arm
arm;
hoordeeen
eenstemgeluid,
st.emgeluid, een
een klank,
klank,een
eenzucht
zucht
aanraking van
; zijzijhoorde
van gelukkige
gelukkige verademing.
verademing. Dan
Dan haar
haar naatn,
naam, zacht
zachtgefluisterd,
gcfluisterd.aarzelend
aarzelendmaar
maal'
van
innig.
De sluier
sluier vloog
vloogomiloog.
omhoog.
innig. De
„Rolf!"
"Rolf!"
"Marie!
dat ikikjejenunueindelijk
eindelijkgevonden
gevonden heb,
heb, liefste
liefste Marie
Marie ..
„Marie! 0, dat
. . .."
Hare ademhaling
adcmhalillg stokte.
Nu was
was het
hei ererwaarlijk,
waarlijk, „dat
"dat heerlijke"!
heerlijke"! Het
Het
Hare
stokte. Nu
was tot
haar gekomen,
gekomen, door
uacht en
en nevelen,
nevelen, door
door wind
wind en
en storm.
storm.
was
tot haar
door nacht
Zij
juichtc. Zij
Zij riehtte
richtt.e zich
zich op
op hare
hare teenen
teenelI tot
tothem
hem op.
op. ZijZijwas
wasgewekt
g,:wekt
Zij juichte.
~u kwam
kwam
uit haar
haar slaap
slaap van
van Doornroosjc
Doornroosje in dien
dien vergeten.
vergeten. hoek
hoek der
aarde. Nu
der aarde.
Zij neigde
neigde het
hetkleine,
kleine,gloeiende
gloeiendeoor
ooreen
eenweinig
weinigter
terzijde;
zijde; zij
zij
het geluki
geluk! Zij
het
luisterde
naar den
den toon
toon van
van zijne
zijne stem,
stem, die
dienaast
naasthaar
haarteedere
teedere.iiefkoozende
liefkoozellde
luisterde naar
luisteren was
waszaligheid
zaligheid!
woorden
fluisterde. Reeds
Reeds dat luisteren
woorden fluisterde.
!
"Hoe
zal
ik
,'001'
je
zorgen!"
zeide
hij.
"Alsikikmaar
maareerst
eerstmijne
mijnezaken
zaken
„Hoe zal ik voor je zorgen !" zeide hij. „Als
geregeld
In de
cleeerste
eersteplaats
plaatsmoet
moetjejeuituitdatdat
akeli 6'estofnest
stofnest bij
bij de
de
geregeld heb.
heb. In
akelige
Visschersbrug
lieveling! ! Hoe
Hoe ben
ben je
je daardaarVisschersbrugweg!
weg ! Welk
Welk een
een stand
stand voor
voor jou,
jou, lieveling
geraakt?"
heen toch verzeild
verzeild geraakt?"
heen
,,0,
daar nu niet
over I" En
Enmet
meteene
eeneenkele
enkelebeweging
beweging van
van het
het
„O, spreek
spreek daar
niet over!"
sierlijke
handje joeg
joeg Marie
Marie de
de droeve
droeve ervaringen
ervaringen der
der laatste
laatste jaren
jaren op
opde
clevlucht.
vlncht.
sierlijke handje
Zij sloegen
Hilcleurandstraat in.
Ue jonge
jonge man
man drukte
druktezijn
zijnhoed
hoed
Zij
sloegen de
de stille
stille Hildebrandstraat
in, De
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legde
zijnzijn
armarm
omom
de de
schouders
dieper in
in dedeoogen.
oogen.HijHij
legde
schoudersvan
vanhet
hetmeisje.
meIsJe.
dieper
held, wat
je je
verlangd
! EnEn
gegezijt
"Hemelsehe goed
goedheid,
wat heb
hebikiknaar
naar
verlangd!
zijtgeen
geengreintje
greintje
„Hemelsche
veranderd, volstrekt
volstrekt niet
niet!! Altijd
Altijd nog
nogmijne
mijne waternimf,
waternimf, mijn
mijn lief
liefprinsesje
prinsesje nit
uit
veranderd,
zaljejeook
ook
het tooverland.
tooverland. En
Enkleedjes
kleedjes met
metparelen
parelenenenmet
metgouden
goudenloovertjes
loovertjeszal
het
dragen, mijn
mijn engel."
engel."
dragen,
"Ook een
een geheel
geheel wit
witkleedje,"
kleedje,"fluisterde
fluisterde Marie
Marie in
in de
deovermaat
overmaat van
van haar
haar
„Ook
geluk. Zij
Zij wankelde
wankelde even,
even, maar
maar hijhijhield
hieldhaar
haarvast
vastmet
metzijn
zijnsterken
sterkenarm.
arm.
gelnk.
"Dat heerlijke"
heerlijke" kwam
kwam zoo
zoo overstelpend
overstelpend . ....
„Dat
...
"Voorloopig kan
kan ik
ik nog
nogniet
nietzoo
zooheel
heelveel
veelmet
metjejesamen
samenzijn,
zijn,mijn
mijnduifje.
duifje.
„Voorloopig
Maar zoodra
zoodra die
diezotte
zottebruiloft
bruiloftvoorbij
voorbijis,is,ben
benikikweer
weereen
eenvrij
vrijman."
man."Hij
Hijlachte.
lachte.
Maar
"De bruiloft?
bruiloft? Heb
Hebjijjijhet
hetmet
met
bruiloft
vanjejenichtje
nichtjt~dan
danzoo
zooheel
heeldrnk?"
druk?"
„De
de de
bruiloft
van
"Neen maar!
maar! je
je bent
bentonschuldig
onschuldig als
als het
hetsprookje
sprookje ininons
onsdroomland.
droomland. Ik'
„Neen
ben immers
immers zelf
zelf de
debruigom
bruigom;; ik
ikheb
hebsedert
sedertlang
langmijn
mijnontslag
ontslaggenomen
genomen om
om
ben
schulden."
schulden."
"Ben jij
de bruigom
bruigom? ? Jij?"
Jij?"
„Ben
jij de
Als door
door een
een bliksemstraal
bliksemstraal getroffen,
getroffen, zakte
zakte zij
zij in
in zijne
zijne armen
armen in111elkaar.
elkaar.
Als
"Ja! heb
heb je
je dat
datdan
danniet
nietgeweten
geweten?"
„Ja!
?"
"Of ik
ik dat geweten
geweten heb?
beb? Dat?"
])ai?" Zij
Zij rukte zich
zich van
van hem
hem los.
los. Zij
Zij snelde
snelde
„Of
over den
deu smallen
smallen dijk
dijktern
tcrug
uaar
de Thiergartenstrasse.AlsAls
voortgezwecpt,
over
naar
de Thiergartenstrasse.
voortgezweept,
als een
een door
doordededrijfjagers
drijfjagersvervolgd
vervolgdwild,
wild,datdat
geene
uitkomst
wect,vloog
vloogzij,
zij,
als
geene
uitkomst
weet,
hijgcnde en
met gloeiende
gloeiende wangen,
het donker
donker voort.
voort.
hijgende
en met
wangen, in
in het
wasopgewaaid,
opgewaaid,vloog
vloogalsalseene
eenedonkere
donkerewolk
wolkboven
bovenhaa'r
ha~r
De sluier,
sluier, die
diewas
De
hoofd, totdat
totdateene
eenewindvlaag
windvlaaghem
hemvoorgoed
voorgoedmeenam.
meenam.Hare
Harevoeten
voetenwerden
wcrden door
door
hoofd,
scherpe
gekwetst. Zij
Zij merkte
merkte ererniets
nietsvan.
van.AlsAls
afschuwelijks
scherpe steenen
steenen gekwetst.
ietsiets
afschuwelijks
trok zij
zij den
denring,
ring,dien
dienditditlaatste
laatsteuur
uur
haargebracht
gebrachthad,
had,van
vanhaar
haarvinger
vinger
trok
haar
en
wierp hem
hem van
van zich
zich af
de straat.
straat.
en wierp
af op de
Vooruit,
altijd maar
maar vooruit
vooruit stormde
stormde zij,
zij, zonder
zondertetebegrijpen,
begrijpen,dat
datzijzijonder
onder
Vooruit, altijd
die
kale, door
door den
denwind
windheen
heenenen
weer
geschudde
boom ensteeds
steedsininde
derondte
rondte
die kale,
weer
geschudde
boomen
iets
zonderlings., icts
bleef
Plotseling had
had zij
zij de
de gewaarwording
van iets
iets zonderlings,
gewaarwording van
bleef loopen.
loopen. Plotseling
zij zich
zich bewust
bewust van
vandede
beschermende
onverklaarbaars;
onverklaarbaars ;instinctmatig
instinctmatig werd
werd zij
beschermende
nabijheid
mensch. Woest
Woest zag
zag zij
zij om
omzicb.
zich heen.
heen. En
Enzijzijherkende
herkendeeene
cene
nabijheid van
van een mensch.
rijzige,
smalle gedaante,
gedaante, gekleed
gekleed inineene
eeneouderwetsche,
ouderwetsche, lange
lange jas,
jas,met
meteen
een
rijzige, smalle
hoogen
het hoofd.
hoofd.
hoogen hoed
hoed op
op het
"Jufl'rouw
.Made," zeide
zeide eene
eene diepe,
diepe, vriendelijke
vriendelijke stem
stem zacht
zacht maar
maar duidelijk
duidelijk
„Juffrouw Marie,"
naast
haar.
naast haar.
Zij
sloeg hare
hare handen
handen voor
voor 't gelaat.
Zij kreunde;
kreunde ; zij
zij sloeg
"Juffrouw
heb uu alaldeze
dezelaatste
laatstedagen
dagenniet
nietuituit
oogverloren.
verloren.
„Juffrouw Marie,
Marie, ik
ik heb
hethetoog
U
hebt veel
veel droevigs
droevigs moeten
moeten beleven
beleven sedert
sedert het
het onderhoud,
onderhoud, dat
datwij
wijtetezamen
zamen
U hebt
hadden.
Het ergste
ergste van
van alles
alles was
was de
de leugen.
leugen. Zij
Zij is
is tot
tot uugekomen
gekomen in
in eene
eene
hadden. Het
bedrieglijke
heerlijke"."
bedrieglijke verkleeding:
verkleeding :als
als »dat
»dat heerlijke"."
Geen
zelfs geen
geen geluid
geluid antwoordde
antwoordde hierop.
hierop.Alleen
Alleenhet
hetbevel'
beven van
van de
de
Geen woord,
woord, zelfs
teedere,
gedaante was
was 't't bewijs
bewijs ha;'er
ha.rer ontroering.
teedere, lichte
lichte gedaante
"Juffrouw
na deze
deze treurige
treurige ervaring
ervaring uw
uweigen
eigenhelderen
helderen blik
blik
„Juffrouw Marie,
Marie, hebt
hebt uu na
bewaard,
echte, dat,
dat, wat
watwaarde
waardegeeft
geeftaan
aanhet
hetleven,
leveu,tetekunnen
kunnenonderonderbewaard, om
om het
het echte,
scheiden?
Hebt gij
gij moed
moed genoeg
genoeg behouden
hehouden dat
dat aan
aan te
te nemen
nemen en
en op
op den
den
scheiden? Hebt
zeggen,
Juffrouw
Marie,
wat
„dat
juisten
prijs
te
schatten?
Mag
ik
u
zeggen,
Juffrouw
Marie,
wat
"dat
u
ik
juisten prijs te schatten? Mag
heerlijke"
om leven
leven werkelijk
werkelijk isis?? Het
Hetis isdedetrouw,
trouw,dede
onwankelbare
heerlijke" in
in ons
onwankelbare
vertrouwbaarheirl,
wisselvalligheden van
lot, zich
zich (laardaarvertrouwbaarheid,die,
die, ondanks
ondanks alle
alle wisselvalligheden
van het
het lot,
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boven
verheffend, ons
ons alt;jd het evenwicht doet
behouden. Het
cic zachtdoet behouden.
Het is de
boven verheffend,
geduldige liefde."
liefde."
moedige, geduldige
/jij
liet de
de hanclen
lIeerglijden van haar gelaat.
Dekinderlijk
kinderlijk verbaasde
handen neerglijden
Zij liet
gelaat. De
hem opgeslagen.
oogen werden
werden als om vergiffenis smeekend, vragend
oogen
vragend tot hem
Toen gleed
gleed erereen
eenvriendelijke
vriendelijkeglimlach
glimlach over
over zijne trekken,
trekken, een
een glimlach,
glimlach,
Toen
die van
van goeden
goeden moed
moed voor
voor de
detoekomst
toekomst getuigde.
getuigde.
die
„Ik breng
thans naar
"Ik
breng u thans
naar huis, arm kindje. Ik
Ik weet,
weet, dat
dat er
er een
een dag zal
„dat heerlijke" zullen beleven."
komen, waarop
waarop wij
wij beiden "dat
beleven."
Naar
het Duitscll
van A.
A. SCHOEBEL.
Naar het
Duitsch van
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Inleiding
tot de
dewijsbegeerte
wijsbegeertedoor
door dr.
dr. C.
C. J.J.Wijnaendts
Wijnaendts Francken.
FranckeIl. —
- Haarlem,
Haarlem, H.
H.D.D.
Inleiding tot
Tjeenk Willink
Willink &
& Loon,
Zoon, 1905.
1905.
Tjeenk
De
vraag of
of zestien
zestien jaren
jaren na
na Land's
Land's Inleiding
Tnleiding tot
totdedewijsbegeerte
wijshegeerte reeds
reeds eene
eene
De vraag
nieuwe inleiding
inleiding noodig
noodig wa,s,
was, kan
kan verschillend
verschillend worden
worden beantwoord
beantwoord;; maar
maar nu
nu dr.
dr.
nieuwe
F. haar
haarbevestigend
bevestigend beantwoordde,
beantwoordde, verheug
verheug ik
ik mij
mij dat
datdedezijne
zijnemet
metde
de
W.
W. F.
andere
medewerkt. Wel treedt
treedt dr.
dr. W.
W. F.,
F., naar
naar hij
hij in
in de
devoorrede
voorrede zegt,
zegt, niet
niet als
als
andere medewerkt.
laatdie
diezoo
zooduidelijk
duidelijk„door"doorpleitbezorger van
eigen overtuigingen
overtuigingen op,
op, doch
doch hij
hij laat
pleitbezorger
van eigen
wij ercrgeenszins
geenszinsnaar
naarteteraden
radenzouden
zoudcnhebben,
hebben, ook
ook alalkenden
kenden
schemeren",
schemeren", dat
dat wij
wij den
dcn schrijver
schrijver niet
nietvan
vanvroeger.
vroeger. Hij
Hijisisaanhanger
aanhangervan
vanhetgeen
hctgeenagnosticisme,
agnosticismc,
wij
ervaringswij~begecrte genoemd
gcnoemd wordt
wordt en
enwaarheen
waarheenKant
Kant
positivisme, kriticisme,
kriticisme, ervaringswijsbegeerte
positivisme,
op
weg was,
was,toen
toenhijhij
kenschetsing
zijner
zienswijs
schreef:
Nur in
in der
der
op weg
ter ter
kenschetsing
zijner
zienswijs
schreef
: ..„Nur
Erfahrung ist
ist Wahrheit".
Wahrheit". Niet alsof
alsofervaring
ervaringalle
alleraadselen
raadselenkon
konoplossen,
oplossen, doch
doch
Erfahrung
uit den
denaard
aardvan
vanons
onskenvermogen
kenvermogenonoplosbaar
onoplosbaar zijn,
zijn, behoort
behoort een
een
problemen, die uit
problemen,
wijsgeerig denkend
denkend men~ch
laten rusten,
rusten, en
enwie
wiedaartoe
daartoeniet
nietwijsgeerig
wij~geeriggenoeg
genoeg
wijsgeerig
mensch te laten
denkt
heeft iningeloofspoijzie
geloofspoëzieenen
godsdiensthet
hetmiddel
middelomom
zijne
persoonlijke
denkt heeft
godsdienst
in in
zijne
persoonlijke
voorzien.
behoeften te voorzien.
behoeften
Dat zulke
zulke godsdienstige
godsdienstige voorstellingen
voorstellingen aan
aan hetzelfde
hetzelfde euvel
euvel lijden
lijden als
als „de
"despespeDat
culatieve
stclscls van
van het
het begin
begin der
der19d.
HJde eeuw",
eeuw", die
Llie „als
"alseen
eenkaartenhuis
kaartenhuisineenineenculatieve stelsels
stortten, zoodra
zoodra voortgezet
voortgezet wetenschappelijk
wetenschappelijkonderzoek
onderzoekdedeonjuistheid
onjuistheidder
derpraemissen
praemisscn
blootlegde" (20;
ligtvoor
voordedehand.
hand.Wij
Wijmoeten
moetenechter
echteronderonderblootlegde"
(20 ;zie
zieook
ook65-67),
65-67), ligt
overtuiging" en „geloofsverzekerdheid"
,,geloofsverzekerdheid" (45);
scheiden
tusschen "wetenschappelijke
„wetenschappelijke overtuiging"
scheiden tusschen
juist
laatstgenoemde, die
zich aan
aan feiten
feiten enenredeneering
redeneeringweinig
weinigstoort,
stoort,heeft
heeftjuist
laatstgenoemde,
die zich
daardoor
ecn taaier
taaier leven
levendan
danmenige
menigewetenschappelijke
wetenschappelijkeovertuiging.
overtuiging.Konden
Konden de
de
daardoor een
"datalle
alle
geloofswaarhedcnnoodwendig
noodwendig
geloovigen zich nu
nu maar
maal' stevig
steviginprenten
inprenten„dat
geloovigen
geloofswaarheden
het zou
zoumet
methen
henbest
bestuit
uittetehouden
houden
zeker
persoonlijk karakter
zeker persoonlijk
karakter dragen"
dragen" (49),
(49), het
zijn_
Doch naarmate
naarmate hun
hun geloof
geloofernstiger
ernstigeris,is,blijken
blijkenzijzijmeer
meergeneigd,
geneigd,hunne
hunne
zijn. Doch
"geloofswaarheden"
als hoogere
hooge re wijsheid,
wijsheid, als
alsgoddelijke
goddelijkeopenbaringen
openbaringentetebeschouwen,
bescbouwen,
„geloofswaarheden" als
en
dan worden
worden zij
zij lastig.
lastig. 1)aarom
Daarom verlangen
verlangen anderen
anderen hard
hard mar
naar den
den tijd,
tijd,waarin
waarin
en dan
iedereen
wijsgeerig genoeg
ge no cg zal
zaldenken
denkenomom
zich
vall
geloofsvoor~tcllingenaanaaniedereen wijsgeerig
zich
van
geloofsvoorstellingen
gaande het wezen
wezen der
der dingen
dingenteteonthouden.
onthoudcn.Dat
Dat
anderendus
dusatheïsten
athcïstenzouden
zouden
gaande
diedie
anderen
wezen, is
de ongerijmdheid
ongerijmdheid zelv~
(42-43). IkIkvermoed
verllloeddat
datdedebehoefte
behoefteaan
aan
wezen,
is de
zelv( (42-43).
geloofsvoorstellingcn veel
meer ontbreken
ontbrekcn zou
zou dan
dan het
betgeval
gevalis,is,werden
werdenzij
zijons
ons
geloofsvoorstellingen
veel meer
onz,] prille
p!'ille jeugd
jeugdbijgebracht.
bijgebracht. Daar
Daar begint
begint men
men mede
mede en
cnlater
laterzegt
zegtmen
men:
in onze
niet in
:
ziet gij nu
nu wel
weldat
datdedemeesten
meestenererniet
nictbuiten
buitenkunnen
lwnnen?
ziet
?
heeft mij
mij verwonderd,
vcrwonderd, ncrgens
F.
Het heeft
nergensSpir
Spirgenoemd
genoemdtete zien,
zien, van
van wien
wien dr.
dr. W. F.
toch
wel iets
iets had
hadkunnen
knnnen leeren,
leeren, meer
mcer bepaald
bepaald ten
ten opzichte
opzichte van
van het
het begrip
begrip van
van
toch wel
gewaagtvan
va.n„zeker
"zekeraprioristisch
aprioristischnituitveroorzaking of causaliteit.
causaliteit.Onze
Onzeschrijver
schrijver gewaagt
veroorzaking
en geestesrichting"
gecstesrichting" (83),
(83), wat
wat mij
mij nogal
nogal vaag
vaaglijkt.
lijkt.Spir
Spil'daarentegen
da<'l.rentegen
gangspunt en
gangspunt
wij~t
ons op
op de
dedenkwet
denkwctder
deridentiteit,
identiteit,volgens
volgènswelke
welkealles
allcsaan
aa~zichzelf
zichzelfgelijk
gelijk
w ijst ons
is. Nemen
Nemen Wij
wij nunuverandering
veranderingwaar,
waar,dan
danzijn
zijnwij
wijopopgrond
gronddier
dierdenkwet
denkwetoveroveris.
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tuigd dat
de verandering
verandering niet
niet „vanzelf"
"vanzelf" geschiedt,
geschiedt, van
van iets
ietsafhangt,
afhangt,een
eenoorzaak
oorzaak
dat de
moet hebben,
en trachten
trachten wij
moet
hebben, en
wij te
te ontdekken,
ontdekken, wat
wat hier
hierde
deoorzaak
oorzaakis.
is.
Spil' met
met leedwezen,
leedwezen, met
met evenveel
evenveel genoegen
genoegen ontmoette
ontmoette ik
ikVéron,
Véron, van
van
Miste
Miste ik Spir
wien L'esthétique in
de Biblivthèque
scienc/ls cotdemporailles
Ook hij
contemporaines is.
in de
Bibliothèque des
des sciences
is. Ook
hij staat
„Il n'y
geheel
op het
hetstandpunt
standpuntderder
ervaringswijsbegeerte. "ll
n'!! {{a pas de
df! science
8cience qui
geheel op
ervaringswijsbegeerte.
métaphysiciens", zoo
ait
(:té plus que
que l'esthétique
livrée
réveries des métaplzysiciens",
aan,
l'esthétique
auxau:r:
r Jveries
ait étt'
zoo heft
heft hij
hij aan,
bedoelend in
in den
den ongunstigen
zin, dien veler
„métaphysiciens" bedoelend
het woord.
woord "métaplz!!siciens"
ongunstigen zin,
veler spraakspraakgebruik er nu
gebruik
nu eenmaal
eenmaal aan
aan hecht.
hecht. De
Depogingen,
pogingen, inin-ons
'ons toch
toch al
al achterlijk
achterlijk landje
landje
„métaphysicien" in
in den
aangewend om
om ons
ons tot Hegel,
aangewend
Hegel, "métaph!!sicien"
den slechtsten
slechtsten zin,
zin, terug
terug te
te
metblijdschap
blijdschap
brengen,
éron mij
bizonder
welkomenen
tevenszag
zagikikmet
brengen, maakten
maakten V
Véron
bizonder
welkom
tevens
"doorschemeren"
de voorkeur
voorkeur geeft
geeftaan
aandeze
deze„meer
"meer inductiefina'uctief„doorschemeren"dat
datdr.
dr. W.
W. F. de
meer voeling
voeling houdt
met de
de gegevens
gegevens der
der ervaring
ervaringen
en
empirisclze
empirische [aesthetica],
[aesthetica], die
die meer
houdt met
met de
de uitkomsten
uitkomsten der
dermoderne
modernephysiologische
physiologische psychologie"
psyehologie"(161).
(Wl).
De Inleiding van
dr. W.
W. F.
F. beveel
beveel ik
ik met
metwarmte
warmteallen
allenvrienden
vrienden van
van verlichverlichvan dr.
ting en
en vooruitgang
vooruitgangaan.
aan.Zij
ZijiEiEhelder
heldergeschreven
geschrevenenenverwerpt
verwerptdan
danook
ookdedemeening
meening
"dat
eerst zekere
zekere onduidelijkheid
onduiJ~lijkheid van uitdrukking
uitdrukking blijk
blijkgeeft
geeftvan
vandiepzinnigheid
diepzinnigheid
„dat eerst
van
gedachte" (21).
(21). Of
Of dr.
dr. W.
W.F.F.ditdit
algemeenzegt,
zegt,dan
danwel
welaanaaI(
van gedachte"
zoozoo
in in
hethet
algemeen
bepaalde
personen dacht, is
is mij
mij onbekend.
onbekend.
bepaalde personen
Het woord
woord „geloof",
"geloof", in de
de beteekenis,
beteekenis, die
die het
hetop
op73
73heeft,
heeft,noopte
nooptemij,
mij,Land's
Land's
Inleiding, 247-249, weder
weder eens
eenstetelezen.
lezen.Misschien
Mi8schien volgt
volgt dr.
dr. W.
W.F.F.mijn
mijnvoorvoorbeeld;
zoo goed
goed als
als de
de beste
beste dat
dat„het
"hetplanloos
planloosenendubbelzinnig
dubbelzinniggebruik
gebruik
beeld ; hij
hij weet
weet zoo
van vele
vele termen"
tefillen" (22)
(22) reeds
reeds heel
heel wat
watonheil
onheilbrouwde.
brouwde.
van
gemak voor
voor dr.
dr. -W.
VV. F.,
F., maar
maareen
eenlast
lastvoor
voorzijne
zijnelezers
lezers is
is dat
dat hij
hij niet
niet
Een gemak
Een
altijd
aanwijst, waar
waar hij
hij zijne
zijne citaten
citaten vandaan
vandaan heeft.
heeft. Op 77
77 staat
staat er
ereen,
een, 'twelk
'twelk
altijd aanwijst,
mij
deed denken
denken aan
aanKant's
Kant's:: "Gedanken
AnschauulIgen olzne
mij deed
„Gedanken olzne
ohne lnnalt
Inhalt sind leer, Anschauungen
ohne
Begriffe
blind"(K.
(K. d.
d. r.
r. F.
Begrilfe sind
sind blind"
r. Hb,
Hb, 82).
82).
Dr.
J. BETZ.
Dr. H.
H. J.

Ilet
liet leven
leven van Graaf
GraafWillem
Willem Lodewijk,
Lodewijk, een
eenvader
vaderdes
d{'svaderlands,
vaderlands,»uz
»uzheit",
heit",(VIII
(VIIIenen496),
496),
door Dr.
Dr. L.
L. M.
M. Wagenaar.
Wagellaar.
door
afwachting van
van het
hetstandbeeld,
standbeeld, waarvan
waarvan Dr.
Dr.Wagenaar
Wagen aaralvast
alvasteen
eenontwerp
ontwerp
In afwachting
wij mogen
mogen hopen
hopen binnen
te langen
langen tijd
tijd tetezullen
zullen
meedeelt (blz.
meedeelt
(blz. 409)
409) en
en dat wij
binnen niet te
zien verrijzen,
verrijzen, heeft
schrijver zijn
een monument
monument gesticht
gesticht in
in deze lijvige,
zien
heeft de
de schrijver
zijn held
held een
zorg bewerkte
bewerkteenenopopzeer
zeerernstig
ernstigbronnenonderzoek
bronnenonderzoekberustende
berustendebiographie.
biographie.Dat
Dat
met zorg
Willem Lodewijk
Lodewijk dezen
waardig is,
is, beamen
beamen wij
wij van
van harte
harte;; het
hetlicht,
licht,
Willem
dezen arbeid
arbeid waardig
hetnageslacht
nageslachtwordt
wordtbeschenen,
beschenen, heeft
heeft het
het
waardoor Maurits
MauritR voor
voor de
de oogen
oogen van
van het
waardoor
zijne te veel
veel verduisterd
verduisterd en
enDr.
Dr.W.W.
bewees
zoowelder
der
geschiedenisals
alshet
hetvadervaderzijne
bewees
zoowel
geschiedenis
land een
een dienst
dienst met
met deze
deze schildering
schildering van
van den
den regent,
regent, den
denveldheer,
veldheer, den
denedelen,
edelen,
land
wien waarlijk
waarlijk niet
nietalleen
alleendedeNoordelijke
Noordelijke gewesten
gewesten maar
maar
voort.reffelijken man,
voortreffelijken
man, aan
aan wien
gansche gemeenebest
gemeenebestzooveel
zlJoveel verschuldigd
verschuldigd zijn.
zijn. Van
Vanzijne
zijnevriendschap
vriendschap met
met
het gansche
zijn neef
neèf }Iaurits,
met hem
hem op
op den
den Dillenburg
Dillenburg opgevoed,
opgevoed, heeft
heeft Nederland,
Nederland, zegt
zegt
zijn
Maurits, met
Dr.
IJr. W.
W. te
te recht,
recht,dederijkste
rijkste
vruchten
geplukt.
Door
gemeenschappelijken
vruchten
geplukt.
Door
hunhun
gemeenschappelijken
voor eene
eene'voortreffelijke
voortrefi'clijke legerorganisatie
legerorganisatie zijn
zijn zij
zij de
de vaders
vadersgeworden
geworden der
der
arbeid voor
nieuwere krijgskunde;
door hunne
hunne eendrachtige
eendrachtige samenwerking
samenwerking en
enhun
hunvereenigd
vereenigd
nieuwere
krijgskunde ; door
optreden hebben
hebben zij
zij den
den aartsvijand
aartsvijand teruggedrongen
teruggedrongen en
en Holland's
Holland's tuin
tuinbevestigd
bevestigd;
optreden
;
maar vooral
vooral ook,
ook, dit boek
boek leert
leerthet
hetaan
aan
weten
mochten,heeft
heeft
maar
wiewie
hetbet
nietniet
weten
mochten,
Maurits' binnenlandsche
binnenlandsche politiek
onder sterken
sterken invloed
invloed gestaan
gestaanvan
vanWillem
Wiilem
Maurits'
politick onder
Lodewijk's bezadigde
bezadigde en
en wijze inzichten,
inzicht.en, in
in gesprekken
gesprekkenenenbrieven
brievenontvouwd.
ontvouwd.
Lodewijk's
Leerzaam isistetedezen
dezenopzichte
opzichtede
devijfde
vijfde afdeeling
afdeeling der
der biographie,
biographie,waarin
waftrinhet
hetBestand
Bestand
en de
de troebelen
troebelenvan
van'18
'18enen'19
'19behandeld
behandeldworden
wordenenenwaarin
waarindedeFriesche
FriescheStadStaden
houder vooral
vooral optreedt
optreedt als
alsvredestichter
vredestichtertusschen
tusschenMaurits
Mauritsenen
Oldenbarneveld.
houder
Oldenbarneveld.
Met reden
reden heet
heet hij
hijhier
hier
's Prinsen»goede
»goedegenius"
genius"(blz.
(blz.309),
309), alalheeft
heeft bij
hij het
het
Met
's Prinsen
doodvonnis van
Advocaat, naar
naar zijn
zijn vurigen
vurigenwensch,
wcnRch, niet
nietkunnen
kunnenvoorkomen
voorkomen
doodvonnis
van den
den Advocaat,
(\Jlz. 387,
3S7, 359
3b\) vlg.).
(blz.
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niet geringe
geringe verdienste
verdienste van
van dit boek
boek is
is het
het streven,
streven, om
om niet
nietslechts
slechtsde
de
Eene niet
handelingen van den
den held
heldtetebeschrijven,
beschrijven,maar
maarook
ook
beweegredenenteteontleden,
ontleden,
handelingen
dede
beweegredenen
waaruit
zij voortkwamen.
voortkwamen. Voor
Voordeze
dezekarakterstudie
karakterstudiestond
stond den
denschrijver
schrijver de
deuituit·
waaruit zij
voerige briefwisseling
briefwisseling van
Nassauer ten
dienste. IkIkdenk
denkvooral
vooralaan
aande
de
voerige
van den
den Nassauer
ten dienste.
correspondentie
hem en zijn
zijn vader,
vader, voor
voor wien
wien hij,
hij, iningroote
grootevertrouwelijkvertrouwelijkcorrespondentie tusschen hein
enwien
wienhij
hij zijne
zijne intieme
intieme gedachten
gedachten openlegde.
openlegde. Met
Metgroote
groote
geene geheimen
geheimenhad
haden
heid, geene
klaa.rheid
Willem Lodewijk
Lodewijk hier
hier naar
naarvoren
voren ininzijn
zijnzuiver,
zuiver,onzelfzuchtig
onzelfzuchtig
kla,arheid treedt
treedt Willem
vaderlandsch streven,
streven, in
in de
delasten
lastenenenmoeiten,
moeiten,
hem
door
mannen
CarelRoorda
Roorda
vaderlandsch
hem
door
mannen
alsals
Carel
behandeling(blz.
(blz.
aangedaan en
met geduld
geduldenen
wijsheidgedragen,
gedragen,waarvan
waarvandedebehandeling
aangedaan
en met
wijsheid
181-186, 191-199,
191-199,237-244)
237-244)tottot
beste
gedeeltenvan
vanhet
hetboek
boekbehoort
behoort;; in
in
dede
beste
gedeelten
den soberen
soberen eenvoud
eenvoud van
van zijn
zijneenzaam
eenzaamweduwnaarsleven
weduwnaarsleven na
na zijn
zijnkortstondig
kortstondig
den
va·n Ora*,
Oranje;
ongereptheid
zijnerzeden,
zeden,waarop
waaropzelfs
zelfsde
de
huwelijk met
Anna van
huwelijk
met Anna
in in
de de
ongereptheid
zijner
laster
geene smet
smet schijnt
schijnt te
te hebben
hebben kunnen
kunnen werpen
werpen (blz.
(blz. 151
151 vlg.,
vlg.,406
406vlg.,
vlg.,488);
488);
laster geene
in zijn
zijn zeer
zeer oprecht
oprecht kerkelijk
kerkelijk en
godsdienstig leven,
naar het
het hart
hart van
vanzijn
zijn
en godsdienstig
leven, dat,
dat, naar
biograaf, beslist
beslist Gereformeerd
Gereformeerd was.
Wij krijgen
krijgen dus
dus wel
welden
denganschen
ganschen man
man en
en
biograaf,
was. Wij
in
zijne brieven
brieven zijn
zijnons
onstaltal
van
trekjesbewaard,
bewaard,die
dieons
onshem
heminderdaad
inderdaaddoen
doen
in zijne
van
trekjes
liefhebben.
bewonderen
bewonderen en
en liefhebben.
Willem Lodewijk's
Lodewijk's groote
groote belangstelling in
inkerkelijke
kerkelijkezaken
zakenenendedeverhouding,
verhouding,
Willem
waarin hij
hij als
alsstadhouder
stadhouderstond
stondtottotdede
kerkelijke
aangelegenhedenzijner
zijnergewesten,
gewesten,
waarin
kerkelijke
aangelegenheden
en dus
dusook
ookzijne
zijnelevensbeschrijving
levensbeschrijving van
vangewicht
gewichtvoor
vooronze
onze
maken
zijn leven
leven en
maken zijn
kerkgeschiedenis.
W. juist
juistdaarbij
daarbij met
metliefde
liefdeverwijlt,
verwijlt,isisbegrijpelijk
begrijpelijkenen
kerkgeschiedenis. Dat
Dat Dr. W.
de
Hervormde kerk
heeft aan
aan het,
het,zijzijhethet
autocratisch,
optreden
des
Stadhouders
de Hervormde
kerk heeft
autocratisch,
optreden
des
Stadhouders
te danken.
danken. Hoe
Hoehijhijmet
met
name
verwarde
Drentsche
kerkelijketoestanden
toestanden
veel te
name
de de
verwarde
Drentsche
kerkelijke
heeft
geregeld, is
bekend. Autocratisch?
Autocratisch? Zonder
Zonder twijfel,
twijfel, al geeft
geeft Dr.
Dr. W.
W.dat
datinin
heeft geregeld,
is bekend.
zijn
held maar
maar aarzelend
aarzelend toe.
toe. De
DeGereformeerde
Gereformeerde kerk
kerkheeft
heeftwel
welaltijd
altijdzelfbestuur
zelfbestuur
zijn held
geëischt, maar
maal' het
hetnimmer
nimmerverkregen.
verkregen.En
Engelukkig.
gelukkig.Want
Wantzijzijzou
zouererniet
niettevreden
tevreden
ge6scht,
en ook
ook den
den staat
staathebben
hebben willen
willenregeeren.
regeeren. Omgekeerd
Omgekeerd heeft
heeftde
de
mee
geweest zijn
zijn en
mee geweest
kerk
van staatsbemoeizucht
staatsbemoeizucht veel te
te lijden
lijden gehad
gehad en wat, met
metname
name inin't'tNoorden,
Noorden,
kerk van
de
gemeenten van de
de jonkers,
jonkers, grietmannen
grietmannen en
en scholten
scholtenhebben
hebbenmoeten
moetenverduren,
verduren,
de gemeenten
komt
telkens meer
meer aan
aan 't licht.
licht. Onder
Onder onzen
onzen Graaf
de kerk
kerk 't'tgoed.
goed. Wel
Wel gat
gat
komt telkens
Graaf had
had de
hij
de kerkorde,
kerkorde, wel
wel kwam
kwam men
menbij
bijhem
hemin in
hooger
beroepvan
vanclassicale
classicale en
en
hij de
hooger
beroep
synodale
kerkvisitatie uit
273), maar
maar te
te gelijk
gelijk
synodale besluiten,
besluiten, wel
wel schreef
schreef hil
hij de
de kerkvisitatie
uit (blz. 273),
bracht
orde in
in de
dewanorde,
wanorde,trad
tradstreng
strengop
optegen
tegenhet
hetslechte
slechteleven
levenvan
vansommige
sommige
bracht hij orde
predikanten, legde
verschillen bij
bij en,
en, vooral,
vooral, steunde
steundehet
hetwerk
werkder
derkerk
kerkdoor
door
predikanten,
legde verschillen
persoonlijke
was niet
nietslechts
slechtsstaatsman
staatsman en
en veldheer
veldheer maar
maarook
ook
persoonlijkesympathie.
sympathie. Hil
Hij was
theoloog,
waarom hij
ook, beter
beter dan
dan Maurits,
Maurits, een eigen oordeel
oordeel vermocht
vermocht te
te
theoloog, waarom
hij ook,
hebben
over de
de kerkelijke
kerkelijke twisten
twisten zijner
zijner dagen.
dagen. alal achten
achten wij
wij met
met Dr.
W. (blz.
(blz.
Dr. W.
hebben over
de anekdote
anekdote over
over des
desPrinsen
Prinsendomheid
domheid inindezen
dezenonhistorisch
on historisch(*).
370,
370, 478) de
Het is
is echter
echter op
opdit
ditterrein,
terrein,dat
dat,ikikeen
een
paar
bedenkingentegen
tegen
belangrijk
paar
bedenkingen
hethet
beiangrijk
boek van
Dr. W.
W. moet
moet in
in 't'tmidden
midden brengen.
brengen. Het
Hetisisopmerkelijk,
opmerkelijk,hoe
hoemoeielijk
moeielijk
boek
van Dr.
het nog
nog steeds
steedsaan
aansommige
sommigehistorici
hiRtoricivalt,
valt,
rechtvaardig
over
Remonstrantenen
en
rechtvaardig
over
dedeRemonstranten
over
Oldenbarneveld tete oordeelen
Zij voelen
voelen zich
zichnog
nogsteeds
steedspartij
partij;
zijn
over Oldenbarneveld
oordeelen(t).
(±). Zij
; zijzijzijn
nog niet
niet geheel
geheel sine
sine ira
iraetetstudio.
studio.Vergis
Vergisik ik
mij,of of
geldt
dat
ookvan
vanonzen
onzen
nog
mij,
geldt
dat
ook
schrijver?
onthoofding van
Maulde en
en Pesgarensis
Pesgarensis te
te Leiden
Leiden inin
schrijver? Hij
Hij noemt
noemt de
de onthoofding
van De Maulde
1587
een gerechtelijken
gerechtelijken moord
moord (blz.
(blz.113)
113)enenwaagt
waagt
daarbijeene
eenetoespeling
toespeling op
1587 een
daarbij
Hetuiteinde
uiteinde van
vanden
den
Advocaatechter
echterbeschrijft
beschrijfthij
hij
Oldenbarneveld's schavot.
schavot. Het
Advocaat
wel
waardig, maw
Illaar hij
hij zegt
zegtniet,
niet,dat
datonze
onzebeste
beste
historicijuist
juisthier
hiervan
vaneen
een
wel waardig,
historici
gerechtelijken moord
De Advocaat
Advocaat heet
heet voorts
voorts een
een
gerechtelijken
moordgesproken
gesprokenhebben
hebben(blz.
(blz.391).
391). De
libertijn (blz.
(blz. 338)
338) in
in den
den onjuisten
onjnisten zin
zin van
van anti-godsdienstig,
anti-godsdienstig, waarin
waarin dit
ditwoord
woord
libertijn
hier en elders
elders zoo
zoo vaak
vaak wordt
wordt gebruikt.
gebruikt. Het
Het kan
kan Dr.
Dr. W.
W.niet
nietonbekend
onbekendzijn,
zijn, dat
dat
hier
ook Prins
Prins Willem
Willem I Idoor
doordedepreciezen
preciezeneen
eenlibertijn
libertijngescholden
gescholdenwerd,
werd, alleen
alleenomdat
omdat
ook
hij hunne
hunne felle
felle onverdraagzaamheid
onverdraagzaamheid tegenging
in het
het belang
belang des
des lands.
lands. Even
Even
hij
tegenging in
onbillijk
ook de
desamenkoppeling
samenkoppeling van
van den
den naam
naam van
vanWtenbogaard
Wt~nbogaard met
met de
de
onbillijk is
is ook
(0)
Eene haast gelijkluidende
gelijkluidende maar
maar historische
historische anekdote
anekdotevan
vanMaria
Mariavan
vanReigersberch
Reigersberch
(*) Eene
in
hare Brieven,
Brieven, uitg.
ui tg. Rogge,
Rogge, blz.
blz. 172.
172. Verg.
Verg. Onze Eeuw,
Eeuw, IV,
241.
IV, 241.
in hare
1904, blz. 67-71.
(t) Vow'
Voor Dr.
Vos toonde
aan in
in Tht'ol.
Tijdschrift, 1904,
67-71.
Theol . Tijdschrift,
Dr. G.
G. Vos
toonde ik
ik dat aan
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Socinianen (blz.
(blz. 340).
340). Verzetten
Verzetten moet
moet ikikmij
mijook
ooktegen
tegendedewezenlijk
wezenlijknoodlottige
noodlottige
Socinianen
de begrippen »calvinist"
»calvinist" en
en »gereformeerd",
»gereformeerd", waarin
waarinDr.
Dr.W.
W.trouwens
trouwens
verwarring van de
niet
Lodewijk
heet
eeneen
»bezielde
niet alleen
alleen staat.
staat.Willem
Willem
Lodewijk
heet
» bezieldecalvinist"
calvinist"(blz.
(blz.40),
40),die
die
in zijn
zijn calvinistisch
calvinistisch geloof"
geloof" (blz.
(blz. 127);
127); maar
maarelders
eldersisissprake
sprakevan
vande
de
,'troost vindt in
1\troost
eerste »gereformeerde"
»gereformeerde" predikanten
predikanten als
alsvan
vanfiere
fieregeloofshelden
geloofshelden(blz.
(blz.85),
85),terwijl
terwijl
eerste
zelfs als
Leycester's aanhang
aanhang op
op één
één bladzijde
bladzijde (91) het
het ocalvinistisch"
,)calvinistisch" volk
volken
ende
de
zelfs
als Leycester's
genoemd, welke
welke gelijkstelling
gelijkstelling van
vanbeide
beide
»gereformeerde" predikanten
»gereformeerde"
predikanten worden
worden genoemd,
begrippen ook
ook b.v.
b.v. op
op blz.
blz. 141
Hl gevonden
gevonden wordt.
wordt. Toch
Tochzijn
zijnze
zeallerminst
allerminstgelijkgelijkbegrippen
soortig. Onder
Onder »gereformeerd"
»gereformeerd" is
verstaan die
die breede
breede groep
groep Protestanten,
Protestanten, die
die
soortig.
is te verstaan
aldus van
vanRoomschen
Roornschenenenook
ookvan
vanLutherschen
LutherschenenenDoopsgezinden
Doopsgezindenonderscheidde
onderscheidde
zich aldus
en in
in ons
ons land
land een
een bij
bijuitstek
uitsteknationaal
natiomtalkarakter
karakter
droeg,
oorspronkelijkenenpositie
positie
en
droeg,
oorspronkelijk
nemend, niet
niet slechts
slechts tegen
tegen Luther,
Luther,maar
maar
ook
tegen
Calvijn.
Onder»calvinist"
»calvinist"isiRtete
nemend,
ook
tegen
Calvijn.
Onder
verstaan,wat
watonder
onderdirecten
directeninvloed
invloedvan
vanden
denGeneefschen
Geneefschenhervormer
hervormer(of
(ofvan
vanBeza)
Beza)stond,
stond,
verstaan,
zijne woordvoerders
woordvoerders uit
uit het
hetZuiden
Zuidenontving
ontvingenenvan
van
den
beginneafaf
onderdedeNederNederzijne
den
beginne
onder
Gereformeerden eene
eene afzonderlijke
afzonderlijke plaats
plaatsinnam.
innam.De
Degansche
ga.nschegeschiedenis
geschiedenis
landsche Gereformeerden
Hervormde kerk
door is
is dat
dat Calvinistisch
Calvinistisch element
element in
in hun
nun
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche Hervormde
van
kerk door
midden duidelijk
duidelijk te onderkennen,
onderkennen, scherp
scherp belijnd,
belijnd, beslist
beslist dogmatisch,
dogmatisch, nu
nu eens
eens
midden
triomfeerend,
triomfeerend, dan onderliggend,
onderliggend, als
als de
de preciezen
preeiezen tegenover
tegenover de
de rekkelijken.
rekkelijken. Dat
Dat
ook Willem
Willem Lodewijk
Lodewijk van
van die
dieCalvinisten
Calvinisten heeft
heeft tetelijden
lijden gehad,
gehad, schrijft
schrijft hij
hij inin
ook
dien hoogst
hoogst merkwaardigen
merkwaardigen brief
zijn vader,
vader, 23
23 Augustus
Augustus 1887,
1887, waaruit
waaruit Dr.
Ur.
dien
brief aan zijn
ons eene
eene zinsnede
zinsnede meedeelt
meedeelt (blz.
(blz. 108).
lOS).
W. ons
In dit
dit verband
verband moet
moet ik
ik nog
nog een
een punt
punt noemen,
noemen, op
op gevaar
gevaar af
afvan
van meer
meerplaats
plaats
te nemen,
nemen, dan
uan manierlijk
manierlijk is.
is. De
De heer
heerWagenaar
Wagenaarnoemt
nOBmteeneen-enenandermaal
andermaalden
den
in te
Frieschen Stadhouder
Stadhouder »den
»den held
heldvan
vanNeerlands
Neerlandsnationaliteitsbesef"
nationaliteitsbesef" (blz.
(blz. 141
141 en
en
Frieschen
sparsim).
Wie zou
zouniet
nietgaarne
gaarnedatdat
onderschrijvenen
envoorts
voorts den
denbiograaf
biograafdank
dank
sparsim). Wie
onderschrijven
weten, dat hij
hij deze
deze uitnemende
uitnemende verdienste
verdienste van
van zijn
zijn held
held zoo
zoo naar
naarvoren
voren schuift?
sc;huift?
weten,
Maar het
het schijnt
schijnt mij
mijonjuist,
onjuist,haar
haar
te schrijvenaan
aanwat
wat
heet
desGraven
Graven
Maar
toetoe
te schrijven
heet
des
Calvinisme. Niemand
Niemand zal ontkennen,
ontkennen, dat de
de Hervormde
Hervormde kerk ten
ten onzent
onzent in
in EOMEomCalvinisme.
harervertegenwoordigers
vertegenwoordigerszich
zichals
alseene
cenenationale
nationaleéénheid
éénheid heeft
heeftgevoeld
gevoeld;; dat
dat
migen harer
er verzet
verzetbestond
bestondtegen
tegenprovincialisme
provincialismeenenbegeerte
begeertenaar
naar
onderlinge»corresponDcorrespononderlinge
dentie"
zij een
een groot
groot organiseerend
organiseerend talent bezat,
bezat, dat
dat naar
naaréénheid
éénheid
dentie" ;; ook
ook niet,
niet, dat zij
heen wees, al
heeft men
men haar
haarniet
niettoegestaan
toegestaan dat
dattalent
talentvrijuit
vrijuitte te
ontwikkelt'n;
heenwees,
al heeft
ontwikkelen
;
ook
niet, eindelijk,
eindelijk, dat
datjuist
juist
Calvijn's
kerkbrgrip
éénheidsbesefbevorderde.
bevorderde.
ook niet,
Calvijn's
kerkbegrip
hethet
éénheidsbesef
Maar
wel moet
moethet
h8trecht
recht
worden
afgewezen,om
om nu
nuden
densprong
sprong tetedoen
doen en
en tete
Maar wel
worden
afgewezen,
zeggen:
was het
het besef
besef onzer
onzer nationale
nationale éénheid
éénheid Calvinistisch.
Calvinistisch. Was
Wasniet
nietéén
één
zeggen : dus
dus was
ondeelbaar Nederlandsch
Nederlanrlsch volk
volk het
hetideaal
ideaalvan
vanPrins
PrinsWillem
Willem(")?
Toch
vereenigd
en ondeelbaar
vereenigd en
(*)? Toch
was
in zijne
zijne laatste
laatstejaren
jarenwel
welGereformeerd,
Gereformeerd,maar
maar
nooit
Calvinist.Trouwens,
Trouwens,
was hij in
nooit
Calvinist.
op
eene belangrijke
belangrijke bladzijde
bladzijde van
van zijn
zijn boek
boek (:{37)
dat
(337) zegt Dr. Wagenaar zelf,
zelf, dat
op eene
Carel Roorda met zijn
Friesch provincialisme,
provincialisme, tegenover
tegenoverWillem
WillelllLodewijk's
Lodewijk's
zijn Friesch
nationalisme,
even streng Calvinist
Calvinist was
was als
alsdeze.
deze.En
Entoen
toenOldenbarneveld
Oldenbarneveldopopeen
een
nationalisme, even
bepaald
tijdstip den
den Stadhouder
Stadhoudertegen
tegendedeprovincialen
provincialensteunde
steunde(blz.
(blz.238),
238),was
washij
hij
bepaald tijdstip
evellmin
met Holland
Utrecht (en
(en Overijsel) stond
Holland en Utrecht
stolid
evenmin Calvinist,
Calvinist,als
als toen
toen hij
hij later met
tegenover d"
Onsdunkt,
dunkt,dedeHervormde
Hervormdekerk
kerkmag
magtevreden
tevreden
andere provinciën.
provincial. Ons
cl,) andere
zijn met
den roem,
roem, dat
dat zij
zij door
door hare
hare organisatie
organisatie het
hetprovincialisme
provincialisme heeft
heeft helpen
helpen
met den
bekampen;
dat de
de nationaliteitsidee
weerspreektten
ten stelligste,
stelligste, dat
bekampen ; de geschiedenis weerspreekt
het uitsluitend eigendom
de Calvinistische groep
in haar
haar midden
midden zou
groep in
zou geeigendom van
van de
weest zijn.
Men
bedenkingen raken
raken niet
niet Willem
Lodewijk maar eene
eene bebedeze bedenkingen
Willem Lodewijk
bespeurt : deze
Alen bespeurt:
paalde
opvatting van
van zijn
zijn biograaf.
biograaf. En
Enook
ook deze
deze laatste
laatste gaat,
gaat,vooral
vooral waar
waar het
het
paalde opvatting
niet
zijn eigenaardig
eigenaardig kerkelijk
kerkelijk standpunt
standpunt geldt,
geldt,om
omininzijne
zijneeigen
eigentaal
taaltetespreken
spreken.
niet zijn
•
Dvrij
Geroemd moet
moet nog
nog in
in 't bijzonder
worden, ik
wees er
al op,
op, zijn
zijn
bijzonder worden,
»vrij uit".
uit". Geroemd
ik wees
er al
waarhet
hetzeer
zeerbijkornstige
bijkomstigeonderwerpen
onderwerpen betreft.
betreft, raadpleegt
raadpleegt
bronnenonderzoek.
Ook waar
bronnenonderzoek. Ook
hij
de beste
beste gedrukte
gedruktebescheiden
bescheiden (b.v.
(b.v. aant.
aant.125
125opopblz.
blz.471),
471),terwij1
terwijl hij
hij in
in 't
hij de
algemeen
ook van
vanSpaansche
Spaanschezijde,
zijde, beschikt
beschikt(blz.
(blz.72).
72).
algemeen over
over eene
eene rijke
rijke literatuur, ook
(*)
1I13g
mag

~'aurit~'
bpkend woord
woord over
over de
de religie,
religie, waarvoor
waarvoor zijn
zijn heer
hper vader
vader gestorven
gestorl'Pll was,
was,
Maurits' bekend
bepaaldplijk met het
het Calvinisme
Calvinisme in
in verband
\wband worden
worden gebracht.
gebracht.
niet bepaaldelijk
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Vooral echter
echter heeft
heefthijhijdedeongedrukte
ongedruktestukken
stukkeninindedearchieven
archievenijverig
ijveriggebruikt
gebruikt
Vooral
en inindedeaanteekeningen
aanteekeningenook
ookwat
wathijhijniet
nietheeft
heeftdoorgewerkt,
doorgewerkt,uitvoerig
uitvoerigvermeld
vermeld
en
(aant. 43
43 op
ûp blz. 417
417;; aant.
aant. 94
!J4 op
op blz.
blz. 439,
439,enz.).
enz.).Het
Hethuisarchief
huisarchiefder
derKoningin
Koningin
(aant.
maarook
ookkleinere,
kleinere,
andere groote
grootearchieven
archievenhebben
hebbenhem
hemrijke
rijkestof
stof
geboden,maar
en andere
geboden,
datvan
vanHasselt
Hasselt(blz.
(blz.
452).
Culemborg(blz.
(blz.457),
457),is is
niet
voorbijgegaan.
als dat
452),
Culemborg
hijhij
niet
voorbijgegaan.
Voor de
geschiedenis van
Drente wijs
wijs ik
aant. 92,
\12, blz.
blz. 466.
466.
Voor
de geschiedenis
van Drente
ik op aant.
de vrucht
vrucht van
vanzijn
zijnarbeid
arbeidis geweest
is geweest
bock,
grootenStadhouder
Stadhouder
En de
En
dit dit
boek,
denden
grooten
alleszins waardig,
waardig, met
metdedevoltooiing
voltooiingwaarvan
waarvanmen
menhem
hemoprecht
oprechtmag
maggelukwengelukwenalleszins
schen. Dat
Datererliefde
liefde
spreekt
voor
»I!Oede
Friesland"
(blz.
116
spaTsim),
schen.
uituit
spreekt
voor
hethet
»goede
Friesland"
(blz.
116
enen
sparsim),
verhoogt er
er de
de aantrekkelijkheid
aantrekkelijkheid van
van;; dat
datde
dehumor
humorniet
nietontbreekt
ontbreekt(de
(desoldaat
soldaat
verhoogt
de jongedochter
jongedochter voor
voor Bommel,
Bommel, blz.
blz.252
252;; de
de Harkesperen,
Harkesperen, blz.
blz. 315),
315),mag
magdankdanken de
worden vermeld
vermeld;; ininden
dentoon,
toon,waarin
waarinhet
hetboek
boekisisgeschreven,
geschreven,ligt
ligthier
hierenendaar
daar
baar worden
zoetelijks (»het
(»het verdwijnen
verdwijnen van
van haar
haar moesje",
moesje", blz.
blz. 118
US;
de»trouwe
»trouweherder",
herder",
iets zoetelijks
; de
blz. 294;
294; »het
))hetininstilte
stilteminnend
minnendhart
hartder
derjonkvrouw",
jonkvrouw", blz.
blz. 120),
120), dat
dat mij
mij weinig
weinig
blz.
in overeenstemming
overeenstemming schijnt
het stoere,
stoere, het
hetheroleke,
heroïeke,het
hetnobele
nobelevan
van den
den
in
schijnt met
met het
hoofdpersoon. Daarentegen
Daarentegen zijn
zijn de
de bladzijden
bladzijden over
over des
des Graven
Graven al
altetekortstondig
kortstondig
hoofdpersoon.
in eene
eenebiographie
biographievan
vanWillem
WillemLodewijk
Lodewijkhet
het
huwelijksleven aantrekkelijk
huwelijksleven
aantrekkelijk en
en dat in
godsdienstig element
element zijne
zijne plaats
plaats inneenit,
inneemt, is
is gelukkig.
gelukkig.
godsdienstig
wijhet
hetFriesche
FricscheGenootschap
Genootschapdankbaar
dankbaarzijn,
zijn,
zamengenomen,
genomen,mogen
mogenwij
Alles tetezamen
dat den
den stoot
stoottottothet
het
ontstaanvan
vanditditboek
boekgegeven
gegevenheeft.
heeft.Moge
Moge
Leeuwarden
dat
ontstaan
Leeuwarden
hetmuseum
museum
eens bogen
bogen op
opeen
eenstandbeeld
standbeeldvan
vandezen
dezenvader
vader
vaderlandsenenhet
nog eens
desdes
vaderlands
des Genootschaps
Genootschaps in het
hetbezit
bezitkomen
komenvan
vandiedielooden
loodensoldaatjes,
soldaatjes,waarmede
waarmede de
de
des
Stadhouder zich
zich ininzijn
zijneenzaam
eenzaamhuis
huisopopzijne
zijneoverwinningen
overwinningenvoorbereidde
voorbereidde
groote Stadhouder
en
die Onno
Onno Zwier
Haren nog heeft
heeft gezien
gezien (blz.
(blz. 135
135 en
en446).
446).
en die
Zwier van
van Haren
L. KNAPPERT.

Dr. K.
de religieuse
religieusestrootningen
stroomingenininhet
hetProtestantisme
Protestantisme
Dr.
K.Kroch-Tonning,
Kroch-Tonning,Hugo
Hugode
de Groot
Groot en de
van zijn
zijn tijd.
tijd. Vertaling
Vertaling van
van D.
D. de
deBruijn.
Bruijn. —
- Rotterdam,
Rotterdam, B.
B.van
vande
deWatering.
Watering.
van
boekje isiseene
eenesoort
soortvan
vandogmenhistorische
dogmenhistorischestudie,
studie,ik
ikzal
zal niet
nietzeggen
zeggen met
met het
het
Dit boekje
doel om,
om, maar
maar toch
ondernomen inin de
te kunnen
kunnen aantoonen,
aantoonen, dat
dat Hugo
Hugo de
de
doel
toch ondernomen
de hoop
hoop te
Groot
zijn hart
hartRoomsch
Roomschisisgeweest.
geweest.Daartoe
Daartoebegint
begintdedeschrijver
schrijvermet
metecne
eeneschets
schets
Groot in zijn
de godsdienstige
godsdienstigestroomingen
stroomingen ininhet
het
L7d'-eenwsche Protestantisme,
Protestantisme, in
in zeer
zeer
van
van de
17de-eenwsche
donkeren
Hij wijst
wijst op de
de felle
felle onderlinge
onderlinge twisten,
twisten, op
op de
de bittere
bittere
donkerentoon
toongehouden.
gehouden. Hij
onverdraagzaa.mheid,
uiterlijkengodsdienst
godsdienst en
endedeontaarde
ontaardezedelijkheid,
zedelijkheid,
onverdraagzaa,mheid,op
op den uiterlijken
vaak met
met dedewoorden
woordenvan
vanbekende
bekendeProtestanten
Protestantenzelven.
zelven. Hij
Hijverzwijgt
verzwijgtdaarbij
daarbij
vaak
niet, dat
dat èn
èn critiek
critiekèn
èn reactie
reactie niet
niet tegen
tegen het
hetProtestantisme
Protestantismewaren
warengericht,
gericht,maar
maartegen
tegen
de schoolsche theologie
het dorre, eigengerechtigde
dogmatisme,waartegen
waartegenmannen
mannen
theologie en het
eigengerechtigde dogmatisme,
als Johann
Johann Arndt,
Arndt,Spener,
Spenel',136hme,
Böhme,Calixtus
Calixtuszich
zichieder
iederopopzijne
zijnewijze
wijzehebben
hebbenverzet.
verzet.
Ten
onzent worden
worden de Remonstranten
Remonstranten genoemd.
genoemd. Ook
Ook zij
zij hadden
hadden geen
geen vrede
vrede met
met
Ten onzent
de
hun land
land overheerschende
overheerschende richting
richting onder
onder de
de Protestanten.
Protestanten. Doch
Dochhier
hierkomt
komt
de in hun
de
fout in
indes
desschrijvers
schrijversredeneering
redeneeringaan
aanden
dendag.
dag.Der
Der
Remonstrantenstrijd
strijdtegen
tegen
de fout
Remonstranten
het Calvinisme
Calvinisme heeft
heeftniets
nietstetemaken
makenmet
meteene
eenezwenking
zwenkingnaar
naarhet
hetKatholicisme
Katholicisme
en
geen hunner
hunnerheeft,
heeft, ook
ook niet
nietinindededagen
dagender
derfelste
felstevervolging,
vervolging,gedacht
gedachtaan
aan
en geen
eene
Daansluiting aan
aan de
de grondbeginselen
grondbeginselen van
van de
de eenige,
eenige,door
doorChristus
Christus den
den Heer
Heer
eene »aansluiting
katholieke kerk".
kerk". Maar
weer uit dit
dit
zelve
zelve gegrondveste,
gegrondveste, hejlig~,
heilige, katholieke
Maar wel
wel blijkt,
blijkt, ook
ook weer
boek,
hoe weinig
weinig dedeProtestantsche
Protestantsche beginselen
beginselen van
vanvrij
vrijonderzoek
onderzoek en
en van
van de
de
boek, hoe
autoriteit
eigen geloofsovertuiging
geloofsovertuiging in
inhet
hetProtestantisme
ProteRtantismezelf
zelftottotheerschappij
heerschappij
autoriteit van eigen
waren
gekomen, juist
juist genoeg
genoegom
oméénheid
éénheidteteverbreken
verbrekenenenonvrede
onvrede tetebrengen,
brengen,
waren gekomen,
maar
weinig om
omeene
eeneduurzame
duurzamereformatie
reformatie in
inhoofd
hoofd en
enhart
hart tot
totstand
stand te
te
maar te weinig
brengen.
En dat
dateen
eenoprecht,
oprecht,geleerd,
geleerd,vroom
vroomKatholiek
KatholiekdedeLuthersche
Lutherscheen
enCalCal·
brengen. En
vinistische
twisten der
der17de
17 d , eeuw
eeuwmet
metweerzin
weerzinbeschouwt,
beschouwt,isisvolmaakt
volmaaktbegrijpelijk.
begrijpelijk.
vinistische twisten
Maar
volstrekt ongerechtvaardigd
ongerechtvaardigd isis het,
het, om
om tetebesluiten
besluiten:; wie
wiezich
zichonder
onder de
de
Maar volstrekt
Protestanten
tegen deze
dezedogmatische
dogmatische felheden
felheden verzetten,
verzetten, neigden
neigden tot
tot het
het
Protestanten zelven
zelven tegen
Katholicisme.
gingniet
nietop,
op,zagen
zagenwij,
wij,voor
voordedeRemonstranten
Remonstranten;; het
het gaat
gaat niet
niet op
op
Katholicisme. Het ging
voor
Grotius. Men
Men vreesde
vreesdevoor
voorhethet
»nieuwe
pausdom"naar
naareene
eeneuitdrukking
uitdrukking
voor Grotius.
»nieuwe
pausdom"
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van
Laurenz Jacobsz.
Jacobsz. Reaal;
men niet
niet naar
naar het
hetoude
oudeterug.
terug.
van Laurenz
Reaal ; daarom
daarom wilde
wilde men
hetCalvinisme
Calvinismegecne
geenesympathie
sympathiegehad
gehad;
ookhad
had
Hugo
Groot heeft
heeft zeker
zeker voor
voor het
Hugo de Groot
; ook
hij
door zijne
voor wat er
er goeds
goeds
hij door
zijne geleerdheid,
geleerdheid, door
door zijn
zijn karakter
karakter van
van nature
nature oog
oog voor
buiten de
deProtestantsche
Protestantscheerve
erve;
was
van
den
geest
van
Erasmus,Baudowim
Baudowim,
was buiten
; hijhijwas
van
den
geest
van
Erasmus,
,
W illemvan
van
Oranjeook
ook;
invloedvan
vanUitenbogaart
Uitenbogaart
Coornhert, van
van den
den geest
geestvan
vanWillem
Coornhert,
Oranje
; dedeinvloed
op
hem isissterk
sterkgeweest;
geweest;eneneindelijk
eindelijk:
hemheeft
heeftaangetrokken
aangetrokken de
deeenheid,
eenheid,niet
niet
op hem
: hem
die,
welke dedeKatholieke
Katholiekekerk
kerkvertoont,
vertoont,maar
maardedeecht-katholieke,
echt-katholieke,godsdienstige
godsdienstige
die, welke
vrome geloovigen.
En het
hetgaat
gaatniet
nietaan,
aan,zijn
zijnleven
leveneene
eenetragedie
tragedie
éénheid
éénheid aller vrome
geloovigen. En
te noemen,
noemen, omdat
omdat hij
zieh met
met hart
hart en
en ziel
zieltot
totdedeRoomsche
Roomschekerk
kerkvoelde
voeldeaangeaangehij zich
gelijkiets
iets
hemtottotaan
aanhet
heteinde
eindeterughield
terughield(blz.
(blz.86).
86).Hij
Hijheeft
heeftdede
trokken, terwijl
terwijltetegelijk
trokken,
hem
betrekkelijke waarheid.
waarheid ook
ook in
in sommige
sommige Roomsche
Roomscbedogmata
dogmataerkend,
erkend,tuaar
maar ging
ging ook
ook
betrekkelijke
liever terug
terugtottot
Dgeloof
drie
eersteeeuwen",
eeuwen",dedeverschillen
verschillenwaarvan
waarvanhij
hij
hier liever
hethet
ugeloof
derder
drie
eerste
niet scherp
scherp genoeg
genoeg zag.
zag. Of
Ofhij
hij inderdaad
inderdaad geloofde,
geloofde, dat
dat»het
»hetlichaam
lichaamenenhet
hetbloe
bloed
d
Christi
in het
hetH.H.
Avondmaaldoor
doorons
onsgeofferd
geofferdwordt"
wordt" (blz.
(blz. 143),
143), staat
staatmij
mij op
op
Christi in
Avondmaal
't oogenblik niet
voor den
den geest.
geest. DeDeovergang
overgangtot
totdedeRoomsche
Roomsche kerk
kerk zou
zou hem
hem
niet voor
leze er
er de
de brieven
brievenvan
vanzijne
zijne vrouw
vrouw maar
maar
groote voordeelen hebben aangebracht;
aangebracht ; men leze
op
na;; nochtans
nochtans heeft
heeft hij
hij dien
dien stap
stap niet
nietgedaan,
gedaan,omdat
omdathij,
hij,bij
bijallen
allenafkeer
afkeervan
van
op na
het Luthersche
Luthersche en
enCalvinistische
Calvinistische dogmatisme
dogmatisme zijner
zijner dagen
dagen en
en bij
bij alle
allesympathie
sympathie
voor
sommige Roomsche
Roomsche denkbeelden,
denkbeelden, zijn
groot ideaal
ideaal van
vaneene
eenealgemeene,
algemeene,
voor sommige
zijn groot
Rome niet
niet belichaamd
belichaamd zag.
zag.
Christelijke kerk
Christelijke
kerkook
ookin
in die
die van Rome
Met
dat alalheeft
heeftDr.Dr.
verdienstelijkewijze
wijzeons
onseene
eeneontleding
ontledinggegeven
gegeven
Met dat
K. K.
op op
verdienstelijke
het dogmatisch
dogmatisch denken
denken van
van den
den beroemden
beroemden man.
man. Elke
Elkepoging,
poging, om
omGrotius
Grotius
van
van het
beter te doen
doen kennen,
kennen, is
is welkom.
welkom. Jammer
Jammerslechts,
slechts,dat
datelke
elkeopgave
opgavevan
vanbronnen
bronnen
beter
ontbreekt, elke
elkeverwijzing
verwijzingnaar
naarDeDeGroot's
Groot's
werkenenenbrieven.
brieven.DeDe
noodigecontr61
controle
werken
noodige
e
wordt
daardoor zeer
De vertaling
vertalingverraadt
verraadt op
openkele
enkeleplaatsen
plaatsenden
den
wordt daardoor
zeer bemoeielijkt.
bemoeielijkt. De
aard
van het
hetoorspronkelijke,
oorspronkelijke, b.v.
b.v. door
door het
hetwoord
woordDbewerking"
Dbewerking" (blz.
(blz. 23).
23).
aard van
~Lithurgie" (blz.
eene drukfout
drukfout voor
voor liturgie.
liturgie.
»Lithurgie"
(blz. 106)
106) is eene
L. KNAPPERT.
KNAPPERT.
J. D.
D. J.
J. Moorrees,
Noord·Nederland.Volksgeschrift,
Volksgeschrift,
Moorrees, Geschiedenis
Geschiedenis der
der Kerkhervorming ininNoord-Nederland.
J.
Evangelische Maatschappij.
(152 blz.
blz. Prijs
Prijs ff 0.60.)
0.60.) -'
bekroond door
bekroond
door de
de Evangelische
Maatschappij. Vierde
Vierde druk.
druk. (152
-Groningen,
P. Noordholf.
Noordhotr.
Groningen, P.

aandacht van
van de
de lezers
lezers van
van dit
dit
Gaarne
dezen vierden
vierden druk
Gaarne vestigen
vestigen wij
wij op
op dezen
druk de
de aandacht
tijdschrift.
Voor het algemeen
algemeen begrijpelijk,
begrijpelijk, rust
nochtans op degelijk
degelijk en
en uituit·
tbdschrift. Voor
rust het nochtans
gebreid
onderzoek; ;aan
gebonden, stelt het
het de
de hoofdzaken
hoofdzaken in
in't'tlicht
licht
gebreid onderzoek
aan klein
klein bestek
bestek gebonden,
en, wat
wat veel
veelwaard
waardis:is:ofschoon
ofschoonhet
hetzekere
zekerestrekking
strekkingheeft,
heeft,isishet
hetrustig,
rustig,bezadigd
bezadigd
en
oprecht. Strekking?
Strekking? Ja,
Ja,voor
voorzoover
zoover het
hettegenover
tegenoverdedeeigenaardige
eigenaardigeultramonultramonen oprecht.
opvattingvan
vanonze
onzehervormingsgeschiedenis
hervormingsgeschiedenisdedeware
waretoedracht
toedrachtder
derdingen
dingen
taansche
taansche opvatting
doet
zien. ErErwordt
wordt
dooreen
een
groot
aantal
Katholiekehistorici
historiciten
tenonzent
onzentmet
met
doet zien.
door
groot
aantal
Katholieke
groote
a. vele
vele artikelen
artikelen in
in de
de Bijdragen
Bijdragen van
van het
groote toewijding
toewijding gearbeid,
gearbeid, getuigen
getuigen o.
o. a.
bisdom Haarlem
het aartsbisdom
aartsbisdom Utrecht.
Utrecht. Maar
Maar als
alszijzijover
overonzen
onzenopstand
opstand
bisdom
Haarlem en
en het
en vooral
vooral als
als zij
zij over
over Willem
Willemvan
vanOranje
Oranje schrijven
schrijven gaan,
gaan, verliezen
verliezenzij
zijalaltetevaak
vaak
de
bezadigdheid van
van den
den historicus
historicus en
en zien
zien inderdaad
inderdaad de
dingen in valsch
valsch licht.
licht.
de bezadigdheid
de dingen
heerMoorrees
Moorrees heeft
heeftook
ookzijne
zijnevoorvoor-enen
zijne
afkeur,
wat
voor
Roomsch
de heer
Welnu, de
zijne
afkeur,
wat
voor
Roomsch
en on-Roomsch
on-Roomsch natuurlijk
natuurlijk en
engeoorloofd
geoorloofdis,is,maar
maar
niet
partijdigofofeenzijdig
eenzijdig
hijhijis is
er er
niet
pa,rtijdig
door
Wij wenschen
wenschen ook
ook dezen
dezen vierden
vierden druk
druk vele
vele lezers
lezers toe.
toe.
door geworden.
geworden. Wij
L.
KNAPPERT.
L. KNAPPERT.
Studies in
in Volkskracht. Vergeet
het huisgezin door Mr. J.J. van Drooge.Haarlem,
Vergeet niet het
Drooge.
De Erven
Erven F.
F. Bohn.
Bohn.
De
een tijd,
tijd, die
die neiging
neigingvertoont
vertoont het
hetgemeenschapsleven
gemeenschapsleven op
op de
de spits
spits
Wij leven
leven in een
drijven. Er
Er gaat
gaat bijna
bijna geen
geen dag
dag voorbij,
voorbij, of
van nieuwe
nieuwe bonden,
bonden, die
die
te drijven.
of we
we lezen van
zijn opgericht;
opgericht; van
van uieuwe
nieuwevereenigingen,
vcreeniging~n, die
diezijn
zijngevormd.
gevormd. Al
Al zullen
zullen slechts
slechts
zijn
betrekkelijk weinigen
b. v. Dr.
Dr. Paul
PaulBergemann
Bergemann in
in zijne
zijne
betrekkelijk
weinigen zoover
zooverwillen
willen gaan
gaan als
als b.
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Soziale Pddagogik
Pädagogile en
en eischen,
eischen, dat
dat dedemensch
menschalleen
alleenworde
wordeopgevoed
opgevoedtot
totdeel
deel
Soziale
qualiteiten,die
dieals
als
der gemeenschap
gemeenschap en
en ininhem
hemalleen
alleen
ontwikkeld
wordendedequaliteiten,
der
ontwikkeld
worden
zoodanig waarde
waarde vooi
VOOl; hem
hemhebben,
hebben,tocli
tochmag
mag
menzeggen,
zeggen,dat
dateen
eensociaal
sociaalgevoelen
gevoelen
zoodanig
men
onze maatschappij
maatschappij doorstroomt
doorstroomt en
reeds min
minofofmeer
meerzijn
zijninvloed
invloedmerkbaar
merkbaar isis
onze
en reeds
in de
deverst
verstverwijderde
verwijderdeuithoeken,
uithoeken, waar
waarde
demeest
meeststarre
starreconservatief
conservatiefzich
zichheeft
heeft
om aan
aan den
denvooruitstuwenden
vooruitstuwenden drang
drang teteontkomen.
ontkomen.
opgesteld, om
opgesteld,
hettoejuichen,
toejuichen, dat
datmen
meninindedetweede
tweedehelft
helftder
dervorige
vorigeeeuw
eeuwde
de
We kunnen
kunnen het
We
van een
eenoverdreven
overdrevenindividualisme
individualismeheeft
heeftverlaten,
verlaten,om
omzich
zichmeer
meerinintegenovertegenoverbanen van
richtingtetebebewegen;
wij,twintigste-eeuwers,
twintigste-eeuwers,
mogen
doordrongenzijn
zijnvan
van
gestelde richting
wegen ; wij,
mogen
doordrongen
besef, dat
dat Dane
»alle leden
ledenlijden,
lijden, indien
indienéén
éénhunner
hunner lijdt",
lijdt", en
cn daaruit
daaruit de
de kracht
kracht
het besef,
om mede
mede tetewerken
werkenaan
aanverbetering
verbeteringvan
vansociale
socialetoestanden
toestanden;
wemogen
mogen
putten, om
putten,
; we
stellingaanvaarden,
aanvaarden, dat
dateen
eenwelbegrepen
welbegrepenegoisme
egoismezich
zichvoornamelijk
voornamelijkdoor
dooreen
een
de stelling
wemogen
mogenook
ookniet
nietblind
blindzijn
zijnvoor
voorde
degevaren,
gevaren,
verstandig altruïsme
altruïsmezal
zaluiten,
uiten,—
- doch
dochwe
verstandig
denieuwere
nieuwererichting
richtingons
onskan
kanblootstellen,
blootstellen,indien
indienzij
zijtetever
verwordt
wordtgedreven.
gedreven.
waaraan de
erisisoverdrijving,
overdrijving,wanneer,
wanneer,zooals
zooalsnu
nuenendan
dangeschiedt,
geschiedt,dedemaatschappij
maatschappij
En er
deindividuen
individuende
debouwsteenen
bouwsteenenvoorvoorwordt voorgesteld
voorgesteld als
als een
een gebouw,
gebouw, waarvan
waarvan de
wordt
zijl!'ininde de
handen
bouwmeesterenenslechts
slechtsdienen
dienen
stellen, die
die willoos
willooszijn.
stellen,
handen
vanvan
den(len
bouwmeester
mogen, om
om grooter
grooter schoonheid,
schoonheid, grooter
grooter hechtheid te
te geven
gevenaan
aanhet
hetgeheel,
geheel,dat
dathij
hij
mogen,
heeft voorgesteld
voorgesteld in
in het
hetaanzijn
aanzijn teteroepen.
roepen.
zich heeft
Die voorstelling
voorstelling van
van dedemaatschappij,
maatschappij, de
desocietas,
sociëtas, isisnaar
naaronze
onzemeening
meeningten
ten
Die
Wij beschouwen
beschouwen haar
baar bij
bij voorkeur
voorkeur als
als een
eenlevend
levendorganisme,
organisme,
eenenmale onjuist.
onjuist. Wij
eenenmale
cellen, die
dieieder
iedereen
eeneigen
E;Ïgenleven
levenleiden,
leiden,met
meteigen
eigenlevensvoorlevensvooropgehouwd uit
opgebouwd
uit cellen,
waarden, die niet
nietstraffeloos
straffeloosveronachtzaamd
veronachtzaamd kunnen
kunnenworden,
worden,die
dieechter
echterdoor
dooreene
eene
waarden,
verstandige verdeeling
verdeeling van
van den
den arbeid
arbeid voor
voor zichzelf
zichzelf zoowel
zoowel als
als voor
voor het
het geheel
geheel
verstandige
leven rijker
rijker enenkrachtiger
krachtigerkunnen
kunnenmaken.
maken.We
Wekunnen
kunnenons
onsgeene
geenegezonde
gezonde
het leven
maatschappij
kracht vindt
het geluk
geluk van
van ieder
ieder der
der
maatschappij voorstellen,
voorstellen, die
die niet
niet hare
hare kracht
vindt in het
zijzich
zich
samenstellende
kunnen niet gelukkig
gelukkig zijn,
zijn, wanneer
wanneer zij
samenstellende individuen.
individuen. En
En dezen
dezen kunnen
genoodzaakt
zijn tegenover
tegenover een
eendenkbeeldigen
denkbeeldigen al-wil.
al-wil.
genoodzaakt zien
zien willoos
willoos te zijn
Het valt
valtniet
nietteteontkennen,
ontkennen,dat
datdede
geschiedenis
derlaatste
laatstejaren
jarenfeiten
feitenoplevert,
oplevert,
geschiedenis
der
eene verkrachting
verkrachting van
van den
den individueelen
individueelen wil.
wil.
die
getuigen van
van zulk
zulk eene
die getuigen
Doch
zoodra de
deoverdrijving
overdrijving zich
zich doet
doet gevoelen,
gevoelen, verneemt
verneemt men
men ook
ook de
de waarwaarDoch zoodra
wedaartoe
daartoe
schuwende
stemmen, die tot
tot tijdigen
tijdigenterugkeer
terugkeeraanmanen.
aanmanen. Al
Alzouden
zoudenwe
schuwende stemmen,
denDuitschen
Duitschenwijsgeer
wijsgeerNietzsche,
Nietzsche,welke
welkedoor
doorzijne
zijne
niet willen
willenrekenen
rekenen die
dievan
vanden
te
uitersten
afstoot dan
dan aantrekt,
aantrekt, toch
toch valt
valtzijn
zijninvloed
invloedinindezen
dezen niet
niet te
uitersten meer
meer afstoot
ontkennen.
In zeer
zeer gematigden
gematigden vorm
vorm kunnen
kunnen we
we eene
eenenawerking
nawerking van
vanzijne
zijneleerleerontkennen. In
stellingen
vinden in
in de
degeschriften
geschriften van
van Ellen
EllenKey,
Key,die
dieeene
eenelans
lansbreekt
breektvoor
voorde
de
stellingen vinden
individualiteit
ook van het
het schoolkind,
schoolkind, en
en we
we hebben
hebben in
in de
delaatste
laatstedagen
dagenzelfs
zelfsde
de
individualiteit ook
stemmen
leiders op sociaal
sociaal gebied,
gebied, die
diehunne
hunneafkeuring
afkeuringuitspreken
uitspreken
stemmen vernomen
vernomen van
van leiders
over
doodende solidariteit.
solidariteit.
over eene doodende
pleidooi van
van Mr.
Mr. Van Drooge,
Drooge, van
werkje we
we boven
boven
We beschouwen
beschouwen het pleidooi
van wiens werkje
den
titelafschreven,
afschreven, ook
ook als
alseene
eenepoging,
poging,om
omhet
hetbewustzijn
bewustzijn tetedoen
doenherleven,
herleven,
den titel
,dat
maatschappelijke hervormingen,
hervormingen, alle verbeteringen
verbeteringen in
in de
de wetgeving
wetgevingniet
niet
pdat alle maatschappelijke
wij niet
nietdedemenschen
menschen verbeteren".
verbeteren". De
Deharmonische
harmonische ontwikkeling
ontwikkeling der
der
baten,
baten, als wij
bij den individueelen
individueel en mensch.
mensch. Deze
Deze mag
mag niet
nietopgaan
opgaan
menschheid
beginnen bij
menschheid moet
moet beginnen
demenigte
menigte;
zijneopvoeding,
opvoeding,moet
moetinindedeallereerste
allereersteplaats
plaatster
terhand
handworden
worden
in
in de
; zijne
de meeste
meeste zorg
zorg worden
worden gewijd.
die
genomen;
genomen ; daaraan
daaraan moet
moet de
gewijd. Een
Een groot
groot eIeel
deel van die
datzijner
zijnerouders
ouders of
of in
in dat,
dat,
opvoeding
hij in
in het
hethuisgezin,
huisgezin,hetzij
hetzijinindat
opvoeding ontvangt
ontvangt hij
Wantwe
wezijn
zijnhet
hetmet
met
Mr.
VanDr.
Dr.volkomen
volkomen
hetwelk
hij zichzelf
zichzelf heeft
heeft gesticht.
gesticht. Want
hetwelk hij
Mr.
Van
eens,
de opvoeding
opvoeding eerst
eerst eindigt
eindigt met
met den
den dood.
dood. Geene
Geene geschikter
geschikter plaats
plaats dan
dan
eens, dat de
het
gelukkige huisgezin
huisgezin met
met zijne
zijne liefde,
liefde, die
die alles
alles heiligt
heiligten
enwijdt,
wijdt, om
om in
inden
den
het gelukkige
het sociale
sociale leven
levenmisschien
misschien
mensch
ontwikkelen die
die talrijke
talrijke qualiteiten,
qualiteiten, voor
voor het
mensch te ontwikkelen
op het geluk
geluk van
van den
den
van
minder belang,
belang, doch
doch niettemin
niettemin van
van grooten
grooten invloed
invloed op
van minder
eene ernstige
ernstige waarschuwing
waarschuwing uitgesproken
uitgesproken teteworden,
worden,
mensch.
mensch. Daarom
Daarom dient
dient eene
huisgezin in gevaar
gevaar zien.
zien. Het
Hetwordt
wordtinderdaad
inderdaadbedreigd,
bedreigd, meent
meent
wanneer
wanneer we
we het huisgezin
Mr.
Dr. en
enwij
wijzijn
zijndat
datmet
methem
hemeens.
eens.Hij
Hijherinnert
herinnertonS
onsaan
aanden
denvrouwenarbeid
vrouwenarbeid
Mr. Van Dr.
en
aan den
den verwoestenden
verwo~stenden invloed,
het gezinsleven
gezinsleven heeft.
heeft. Zonder
Zonder
en aan
invloed, welken
welken die
die op het
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zich
een bepaalden
bepaalden tegenstander
tegenstandervan
vande
denieuwere
nieuwereideeën
ideeëntetedezen
dezenopzichte
opzichte
zich als
als een
te
doen kennen,
kennen, eischt
toch, dat de
de moeder
- niet
te verwarren
verwarren met
met de
de vrouw
vrouw
te doen
eischt hij
hij toch,
tnoeder —
niet te
in
het algemeen
algemeen —
- thuis
thuisblijve,
blijve,om
omzich
zichaan
aandedeopvoeding
opvoedingen
enverzorging
verzorging van
van
in het
haar
wijden. Dat mag
mag niet
niet aan
aanvreemden
vreemden overgelaten
overgelaten worden.
worden. Blijken
Blijken
haar kroost
kroost te
te wijden.
de
en dan
dan ongeschikt
ongeschikt voor
voor hare
hare taak,
taak, welnu,
welnu,men
menzorge,
zorge,dat
datzijzijeene
eene
de moeders
moeders nu
nu en
zijnrecht
rechtkomen.
komen.
betere
krijgen, en
en haar
haar natuurlijk
natuurlijk talent
talentzal
zalbeter
betertottot
betere opleiding
opleiding krijgen,
zijn
Schr.
meent ook
ook bij
bij de
de school
school eene
eene neiging
neiging op
op te
te merken,
merken, om
om hoe
hoe Unger
la.nger boe
hoe
Schr. meent
meer in tetegrijpen
gezinsleven.
DeDe
onderwijzers
meer
grijpenininhethet
gezinsleven.
onderwijzersmatigen
matigenzich
zichsoms
soms ten
ten
opzichte
van het
hethuisgezin
huisgezin rechten
rechten aan,
aan, die
diehun
hunniet
niettoekomen,
toekomen,en
engrijpen
grijpendoor
door
opzichte van
hun
huiswerk in den
den geregelden
geregelden gang
gang van
vanhet
hethuiselijk
huiselijkleven
levenin.
in.De
Deouders
ouders
hun huiswerk
perken te zetten,
zetten, niet
nietdedeonderwijzers.
onderwijzers.
behooren
behooren de
de perken
De
dienstbodenquaestie dreigt
gevaar te
te zullen
zullenopleveren
opleverenvoor
voorde
derust
rust
De dienstbodenquaestie
dreigtmede
mede gevaar
dezenmogelijk,
mogelijk,door
doordededienstbode
dienstbode
van
hethuisgezin.
huisgezin.Schr.
Schr.acht
achtverbetering
verbeteringinindezen
van het
meer,
heden algemeen
algemeen geschiedt,
geschiedt, te beschouwen
beschouwen als
lid van
van het
hetgezin.
gezin.
meer, dan
dan tot
tot heden
als lid
envrouw.
vrouw. Het
Hethuwelijk,
huwelijk, hoe
hoe
En
dan ten
tenslotte
slotte
verhoudingtusschen
tusschenman
manen
En dan
dede
verhouding
vaak
bespot en
en aangevallen,
aangevallen, schr.
nog niet
niet gaarne
gaarne missen.
missen. Doch
Doch het
het
vaak ook
ook bespot
schr. zou
zou het nog
dient
herzien te
te worden.
worden. De
Dewettelijke
wettelijkealleenheerschappij
alleenheerschappij van
vanden
denman
manneme
nemeeen
een
dient herzien
einde.
De desbetreffende
desbetreffende bepalingen
bepalingen der wet
wet waren
waren misschien
misschien goed
goedin
in 1838;
1838 j thans
thans
einde. lje
zijn
zeker niet
niet meer.
meer. Laat
Laat ieder
ieder bet
het zijne.
zijne. Het
lIethuwelijk
huwelijkdoet
doetgeen
geenkwaad,
kwaad,
zijn zij
zij 't zeker
de verhouding
verhouding goed is.
is. En
En daartoe
daartoe behoort
behoort ook,
ook, dat
datde
demoeder
moeder
wanneer
wanneer slechts de
medezeggenschap
lotder
derkinderen;
kinderen jdat
datdedeouderlijke
ouderlijkemacht
machtbij
bij
medezeggenschap verkrijge
verkrijge over
over het lot
beslissing
aan
denrechter
rechterworde
worde
beide
ouders beruste
beruste en
en bij
bijernstige
ernstigegeschillen
geschillendede
beide ouders
beslissing
aan
den
opgedragen.
verbeteringen, die
diededekinderwetten
kinderwettente te
dezenopzichte
opzichtebrengen
brengen
opgedragen. De
De verbeteringen,
dezen
juicht schr.
schr. natuurlijk
natuurlijk toe.
toe.
zullen,
zullen, juicht
Doch
wat de
de wet
wetniet
nietkan
kandoen,
doen, is,
is, man
man en
en vrouw
vrouw te
te maken
maken tot
tot één.
één. DaarDaarDoch wat
zij belangstelling
leeren gevoelen
gevoelen in
in elkaars
elkaars arbeid,
arbeid, dat
datzij
zij
voor
v oor is noodig,
noodig, dat zij
belangstelling leeren
meer
elkaars gelijken
gelijken worden
worden in
in beschaving,
beschaving, waartoe
waartoe eene
cene betere
betere opleiding
opleiding van
van
meer elkaars
het
meisje veel
veel kan
kanbijdragen.
bijdragen. En
Endan
dan:
dezenis isook
ookdedeliefde
liefdededemeeste.
meeste.
het meisje
: inindezen
De liefde
liefde in
inverschillende
verschillende verhoudingen,
verhoudingen, tusschen
tusschenman
manenenvrouw,
vrouw,tusschen
tusschenouders
ouders
en
kinderen, zij
zij isishet
hetbeste
bestemiddel,
middel,
mensch
te verbeteren,
hoorden
den
en kinderen,
omom
denden
mensch
te verbeteren,
en,en,
wijwijhoor
het reeds,
reeds, dat
dat beschouwt
beschouwt schr.,
schr., en o.
o. i.i. teterecht,
recht,als
alshet
hetvoornaamste.
voornaamste. Waar
Waarde
de
op de
de rechte
rechtewijze
wijzeheerscht,
heerscht,pdaar
Ddaarisisdedegeest,
geest,
stemming,dedeverhouding,
verhouding,
liefde op
dede
stemming,
zooals ze
ze moet
moetzijn".
zijn". DeDebladzijden,
bladzijden,waarin
waarinschr.
schr.dit
ditdenkbeeld
denkbeeldontwikkelt,
ontwikkelt, de
de
zooals
laatste beide
beide met
met de
deschoone
schoone aanhaling
aanhaling van
van Ellen
Ellen Key,
Key, zijn
zijn zeker
zeker niet
niet de
de minst
minst
laatste
sympathieke van zijn
zijn boekje.
boekje.
sympathieke
Van Dr.
Dr. heeft
heeft geene
geenestudie
studiewillen
willenleveren.
leveren.We
Wemogen
mogenzijn
zijnarbeid
arbeiddus
dusniet
niet
Mr. Van
Mr.
onsniet
niet
verkondigd,
zoodanig beschouwen.
beschouwen. Vele
Velenieuwe
nieuwewaarheden
waarhedenheeft
heefthijhijons
als zoodanig
verkondigd,
zijn »pleidooi"
Dpleidooi" heeft
heeft hij
hij ons
ons herinnerd
herinnerd aan
wel oud,
oud, doch
doch nog
nog
doch in zijn
docla
aan veel,
veel, da.t
dat wel
niet verouderd
verouderd is,
is, en
en hij
hij deed
deed dat
dat op
opeene
eenewijze,
wijze,die
dieons
onsdoet
doetwenschen,
wenschen,dat
datzijn
zijn
geschrift in veler
veler handen
handen zal
zal komen.
komen.
geschrift
Wij hebben
hebben het met
met genoegen
genoegen gelezen
gelezen en
enherlezen.
herlezen. Wie
Wiezich
zichniet
niettetehoog
hoog
Wij
ofteteverstandig
verstandigvoor
vooreen
eenernstig
ernstigwoord,
woord,dat
datbedoeld
bedoeldisisals
alsopwekking
opwekkingten
ten
acht of
goede, mag niet
niet verzuimen
verzuimen kennis
kennis te nemen
nemen van
van den
den inhoud
inhoud van
van n°.
nO. 55 der
der Stulies
Stu<liea
goede,
Yollcaleracht.
in Volkskracht.
Oct. 1905.
1905.
v. N.
N.
v.
Studies in
in Volkskracht.
Volkskracht. De
Deaesthetische
aesthetischeopvoeding
opvoedingder
del'jeugd
jeugddom.
dOO'rJ.J. W. Gerhard.
Gerhard. —
Studies
Haarlem, De Erven
Erven F.
F. Bohn.
Bohn.
Haarlem,
titel van
vanditdit
werkje
deed
meer
verwachten,
de schrijver
heeft
De titel
werkje
deed
onsons
meer
verwachten,
dandan
de schrijver
beef%
pagina's,datdat
waardiggekeurA
gekeurd
gegeven. We
We meenden,
meenden, een
eenboekje
boekjevan
van6464
gegeven.
pagina's,
waardig
was opgenomen
opgenomen te
worden in
de rij
rij der
derveelal
veelnluitstekende
uitstekende Studies
Studies in
in YolksYolleawas
te worden
in de
kracht,
!eracht, zou
zou ons
ons heel
heelwat
watbelangrijks
belangrijks tetelezen
lezengeven
gevenover
overdedeaesthetische
aesthetischeopvoeopvoeding der
der jeugd.
jeugd. Daarin
Daarinzijn
zijnwe
wemin
minofofmeer
meerteleurgesteld.
teleurgesteld. Toch
'I'ochricht
richtons
onsbebeo
ding
zwaar zich
zich meer
meer tegen
tegenden
dentitel
titeldan
danwel
weltegen
tegenden
deninhoud,
inhoud,want
wantdedetaak,
taak,die
die
zwaar
Lag niet
niet in
inzijne
zune
schr. zich
zich heeft
heeft gesteld,
ge8teld, heeft
heefthij
hijook
ookvrij
vrijgoed
goeduitgevoerd.
uitgevoerd. 't't Lag
schr.
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bedoeling, eene
bedoeling,
eene alzijdige
alzijdige behandeling
behandeling van
van het
het vraagstuk
vraagstuk tetegeven,
geven,neensdeels
»eensdeels wijl
wijl
staatacht,
acht,enenanderdeels
anderdeels wijl
wijl (hij)
(hij) door
door de
de uitgeuitge(hij
zichzelf) daartoe
daartoe niet
nietininstaat
(hij zichzelf)
Datdeelt
deelthij
hij ons
ons
breidheid
de stof
stof erel'ook
ookniet
nietnaar
naarpoogde
poogde te
te streven".
streven". Dat
breidheid van
van de
mede aan
aan het
het eind
eind van
van het
heteerste
eerstehoofdstuk,
hoofdstuk, waarin
waarin hij
hij aan
aan de
dehand
handvan
van
mede
Schiller een
een kort
kortbetoog
betooghoudt
houdtover
overdedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
vande
de
uitspraken
uitspraken van Schiller
aesthetische opvoeding der
aesthetische
der jeugd.
jeugd.
Als
de belangrijkste
belangrijkste n3iddelen
middelen daartoe
daartoe beschouwt
beschouwt schr.
schr. het
het prentenboek
prentenboek en
en de
de
Als de
platen in
platen
in de
deschool
schoolenenonder
onderdedelaatste
laatstevooral
vooralook
ookdie,
die,welke
welkeniet
nietuitsluitend
uitsluitend
voor het geven
voor
geven van
van onderwijs
onderwijs worden
worden gebezigd.
gebezigd.
Men
den indruk,
indruk, dat
datdedeschr.
schr.van
vandeze
dezehulpmiddelen
hulpmiddeleneene
eenegrondige
grondigestudie
studie
Men krijgt
krijgt den
Menvindt
vindtin in
zijne
boekjeseene
eeneopgave
opgavevan
vanprentenboeken
prentenboeken en
en
heeft
gemaakt. Men
heeft gemaakt.
zijne
boekjes
zoouitvoerig,
uitvoerig,alsalswij
wijdiedienog
nogniet
niethebben
hebbenaangetroffen,
aangetroffen,
plaatwerken voor
voor de
de school,
school,zoo
en
zijne beoordeeling
beoordeeling van
van een
eenenenander
anderisisdedekennismaking
kennismaking wel
welwaard.
waard. 't Zal
en zijne
echter
slechts weinigen
weinigen gegeven
gegeven zijn,
zijn,al al
zijne
uitspraken
controleeren; ;ons
ons
echter slechts
zijne
uitspraken
te te
controleeren
althans
is slechts
slechts een
eendeel
deelvanvan
de verschillende
doorhem
hemgenoemde
genoemdenitgaven
uitgaven
althans is
de verschillende
door
dan ook
ook gaarne
gaarne verklaren,
verklaren, dat
dat wij
wij
bekend,
opzichte daarvan
daarvan willen
bekend, doch
doch ten
ten opzichte
willen we dan
in hoofdzaak
hoofdzaak met
met zijne
zijne critiek
critiek eens
eenszijn,
zijn.en
enwanneer
wanneerwe
wedan
danvan
vanhet
hetbekende
bekende
het in
tot het
het onbekende
onbekende mogen
mogen besluiten,
besluiten,achten
achtenwe
wezijn
zijnwerkje
werkjeeoneen
betrouwbarengids
gids
betrouwbaren
voor
die zich
zich goede
goedeprentenboeken
prentenboeken voor
voor de
de jeugd
jeugd of
ofgoede
goede platen
platenvoor
voorde
de
voor ieder,
ieder, die
school
wenscht aan
aan te
te schaffen.
schaft·en.
school wenscht
In
het hoofdstuk
hoofdstuk:: »Hoe
DHoe brengen
brengen we de
de kunst
kunst onder
onder het
hetyolk
volk?"
doet schr.
schr. het
het
In het
?" doet
denkbeeld
de hand
hand inindede
bibliothekenvoor
voordedejeugd
jeugdzoowel
zoowelals
alsvoor
voorde
de
denkbeeld aan
aan de
bibliotheken
nutzouden
zouden
volwassenen ook
portefeuilles met
platen op
op te
te nemen,
nemen, die
die z.i.
z.i.meer
meernut
volwassenen
ook portefeuilles
met platen
stichten
dan vele
vele van
vandederomans
romans
vantwijfelachtige
twijfelachtigewaarde,
waarde,die
diethans
thanshier
hiel'en
en
stichten dan
van
daar worden
worden t~r
lezing gegeven.
gegeven.Schr.'s
Schr.'svoorstel
voorstelverdient
verdientzeker
zekerernstige
ernstigeoverweging.
overweging.
ter lezing
In een
een naschrift
naschrift behandelt
behandelt hij
hij nog
nog de
de voornaamste
voornaamste uitgaven
uitgaven van
van het
hetjaar
jaar1904
1904
en waar
waar hij
hij zoo
zoo bij
bij herhaling
herhaling erop
erop heeft
heeftmoeten
moetenwijzen,
wijzen, dat
dathet
hetbuitenland
buitenlandmeer
meer
en
velenvan
vanHolland's
Holland's
voor de aesthetische
aesthetische ontwikking
ontwikking van
vanhet
hetkind
kinddoet
doet
dan
voor
dan
wijwij
enen
velen
grootste schilders
schilders bij
bij het
het Duitsche
DuitschesChoolkind
schoolkind b.v.
b.v. beter
beterbekend
bekendzijn
zijndan
danbijbijonze
onze
grootste
we het
hetbegriipen,
begrljpen, dat
dathij
hijmet
metgenoegen
genoegenconstateert,
constateert,dat
datwij,
wij,
jeugd, daar
daal' kunnen
kunnen we
jeugd,
dan ook
ook Duiterst
Duiterst langzaam",
langzaam", vooruitgaan.
vooruitgaan.
hoewel dan
»De hoogste
hoogste aesthetische
aesthetische werking
werkingzal
zalnog
nogwel
wel
uitgaan
vandedeomgeving,
omgeving,waarin
waarin
»De
uitgaan
van
het kind
kind dagelijks
dagelijks leeft.
leeft. DeDeschool.
schoolvan
vanbuiten
buiten
mooienenvan
vanbinnen
binnengezellig,
gezellig,
het
mooi
huiselijk, blijtt
blijft daarom
daarom de
de eerste
eerste eisch
eisch voor
voorde
deaesthetische
aesthetischeopvoeding."
opvoeding." Daaraan
Daaraan
huiselijk,
wordt echter
echter nog
nog slechts
slechts ininzeer
zeerweinig
weinig
scholen
voldaan; jdus
dusmoeten
moeten we
we het
het
wordt
scholen
voldaan
toejuichen, dat de
de heer
heer Gerhard
Gerhard er het
het zijne
zijne toe
toe heeft
heeftbijgedragen,
bijgedragen, dat
datdedeaanaantoejuichen,
het ontwikkelde
ontwikkelde deel
deelvan
vanhet
hetNederlandsche
Nederiandschepubliek
publiekopnieuw
opnieuwopopdeze
deze
dacht van
van het
dacht
belangrijke zaak
is gevestigd.
gevestigd.
belangrijke
zaak is
willen onze
onzekorte
korteaankondiging
aankondigingbesluiten
besluitenmet
metdeze
dezewoorden
woordenvan
vanden
denschr.:
8chr.:
We willen
~Nederland telt
onder zijne
zijne groote
groote mannen
mannen ook
ook Rembrandt.
Rembrandt. Nog
]\"ogeen
een jaar
jaaren
en
»Nederland
telt onder
zal zijn
zijn 300sten
300"'· Verjaardag
verjaardag ongetwijfeld
De heste
beste en tevens
tevens
het zal
ongetwijfeld luisterrijk
luisterrijk vieren.
vieren. De
hoogste hulde,
hulde, welke
welke hem
hemgebracht
gebrachtkan
kanworden,
worden, bestaat
bestaatininhet
hetbrengen
brengenvan
van de
hoogste
kunst in
in de
deschool
schoolenenonder
onderhet
hetvolk."
fIotk."
kunst
Odl~.
~R
Oct.
1905.
v.
N.
Nederlandsch OostOost- en
en West-Indië.
W ~st-Indië. Geographisch,
Geographisch, Ethnographisch
Ethnographisch en
en Economisch
Economisch
Nederlandsch
beschreven door
door Dr.
1:)r. II.
IJ. Blink,
Blink, Priv.
P~iv.docent
docentinindede
Aardrijkskulldea.a.d. d.Rijks-UniverR\jks-Vniverbeschreven
Aardrijkskunde
te Leiden;
Leiden; Ist,
I"c deel.
deel. —
- Leiden,
Leiden, Boekh.
Boekh. en
en Drukk.
Drukk. v.v. h.h.E.E.J.J.Brill.
Urill.
siteit te
de laatste
laatstejaren
jarenwerd
werdherhaaldelijk
herhaaldelijk gewezen
gewezenop
opdedeonvoldoende,
onvoldoende, ja,
ja,gebrekgebrekIn de
kige kennis
kennis van
van de
deNederlandsche
Nederlandsche koloniën
koloniën in
in het
hetmoederland
moederland en
en werd
werd de
de
kige
wenschelijkheid betoogd,
daarin verbetering
verbetering zou
zou komen.
komen. DeDevereeniging
vereeniging
wenschelijkheid
betoogd, dat
dat daarin
>lOost en W.est",
W.est", overtuigd,
overtuigd, dat
<latmeerdere
meerderebekendheid
bekendheidmet
metdedeNederlandsch-Indiën
Nederlamlsch-Indiën
»Oost
zou bijdragen
bijdragen den
den band
band tusschen
tusschen moederland
moederland en
en koloniën
koloni~n te
te versterken
versterken en
en
ertoe zou
ertoe
de belangstelling
belangstelling voor
voor die
die laatste
laatstebijbijdede
Nederlandersopopte tewekken,
wekken,wendde
wendde
de
Nederlanders
Februari 1904
1904 tot
totdedeltegeering
H.egeeringmet
methet
het
verzoekbijbijhet
het
onderwijs,door
door
zich in
inFebruari
zich
verzoek
onderwijs,
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den
gegeven, ook
ook dat
dat der
der landland-en
envolkenkunde
volkenkunde van
van OostOost- en
en West-Indië
West-Indië
den Staat gegeven,
tot
zijn recht
recht te
te doen
doen komen.
komen. Tot
Totnu
nutoe
toeheeft
heeftdat
datverzoek
verzoekniet
nietveel
veelweerklank
weerklank
tot zijn
gevonden.
Hoewel volgens
volgens het
het program=
programma
exameneischen
vooronderwijzer
onderwijzer en
gevonden. Hoewel
derder
exameneischen
voor
hoofdonderwijzer het
zwaartepunt van
de kennis
kennis der
deraardrijkskunde
aardrijkskunde gelegd
gelegd
hoofdonderwijzer
het zwaartepunt
van de
moet
worden op
op Nederland
Nederland en
en zijne
zijne kolonien,
koloniën, blijven
blijven de
de laatste
laatstestiefmoederlijk
stiefmoederlijk
moet worden
behandeld.
Terwijl het
het onderwijs
onderwijs in
in dedeaardrijkskunde
aardrijkskunde van
van Nederland
Nederland in
in de
de
behandeld. Terwijl
laatste dertig
dertig jaren
jaren met
met reuzenschreden
reuzenschreden isis vooruitgegaan,
vooruitgegaan, bleef
van de
de
laatste
bleef dat
dat van
koloniën
nog op
op de
de oude
oude leest
leestgeschoeid.
geschoeid. Hoogstens
Hoogstensbepaalt
bepaaltzich
zichhet
hetonderwijs
onderwijs
koloniën nog
in
de aardrijkskunde
aardrijkskunde der
der overzeesche
overzeesche bezittingen
bezittingen tot
tot het
hetdoen
doenaanleeren
aanleerenvan
van
in de
eenige, soms
soms van
van zeer
zeer vele,
vele, namen.
namen. Van
Vanden
denphysischen
physischentoestand
toestanddier
dierOostersche
Oostersche
eenige,
de natuur,
natuur, de
de plantenplanten-en
endierenwereld
dierenwerelddier
diertropische
tropische
en
Westersche landen,
en Westersche
landen, van
van de
hetleven
levenenenbedrijf
bedrijfder
dervolken
volkenonder
onderons
onsgezag,
gezag,
van
hunnezeden
zeden
gewesten, van
van het
gewesten,
van
hunne
en
maatschappelijke omstandigheden
omstandigheden blijven
blijven de
deleerlingen
leerlingender
dervolksschool
volksschool zoozooen maatschappelijke
als geheel
geheelonwetend
onwetenden en
vernemen
de volgers
hoogeronderwijsinrichgoed
goed als
vernemen
de volgers
vanvan
hoogeronderwijsinrichtingen
al evenmin
evenmin veel,
veel, wat
wathun
hunblijvende
blijvendebelangstelling
belangstellingkan
kaninboezemen
inboezemenen
enwat
wat
tingen al
hun
een goed
goed inzicht
inzicht in
in het
hetwezen
wezenvan
vanland
landenenvolk
volkonder
onderdedetropen
tropenkan
kan geven.
geven.
hun een
Evenzeer
dat het
het geval
gevalmet
met
betrekkingtottot
bronnen
vanwelvaart
welvaartder
der
Evenzeer isis dat
betrekking
de de
bronnen
van
koloniën,
den handel
handel en
en het
hetverkeer,
verkeer,dedegemeenschapsgemeenschaps-enenvervoermiddelen
vervoermiddelen dier
dier
koloniën, den
rijke, doch
doch in
in vele
veleopzichten
opzichtenverwaarloosde
verwaarloosde gewesten.
gewesten.
rijke,
En dat,
dat, terwijl
terwijl inindedeoverige
overigestaten
statenvan
vanEuropa
Europaeneninin
laatste
En
A Amerika
merika inindedelaatste
jaren juist
juist eene
eenegroote
grootebelangstelling
belangstellinglevendig
levendigisisgeworden
gewordenvoor
voor de
debezittingen
bezittingen
jaren
andere werelddeelen
werelddeelen;; terwijl
terwijl zelfs
zelfs buitenlanders
buitenlanders zich
zich steeds
steedsmeer
meertot
totdedestudie
studie
in andere
van onze
onze Nederlandsche
Nederlandsche koloniën
koloniën voelen
voelenaangetrokken
aangetrokkenen
endaarvan
daarvanininden
denlaatsten
laatsten
tijd de
de meest
meest degelijke
degelijke bewijzen
bewijzen hebben
hebben gegeven.
gegeven.
tijd
Toch
zijn er
er tijdschriften,
tijdschriften, boeken,
boeken, zelfs
zelfsstandaardwerken
standaardwerken genoeg,
genoeg, waaruit
waaruitkenkenToch zijn
nis omtrent
omtrent onze
onze koloniën
koloniën kan
kan geput
geput worden
worden;; wellicht
wellicht zelfs
zelfs is
is de
de stof
stofteteoverovernis
vloedig, in
in ieder
ieder geval
ge·valvoor
vooreen
eendeel
deelte te
zeer
verspreid,om
omdedestudie
studie van
van de
de
vloedig,
zeer
verspreid,
dier gewesten,
gewesten, welke
welkeons
onszoo
zooIAnàstaan,
staan,gemakkelijk
gemakkelijktetemaken
maken;
aan een
een
kennis dier
kennis
; aan
verzamelwerk,
aardrijkskunde, in
meer beperkten
beperkten zin, naast
naast de
de ethnoethnoverzamelwerk, waarin
waarin de
de aardrijkskunde,
in meer
logische
en vooral
vooral dedeoeconomische
oeconomische geographic
geographie behandeld
behandeld werd,
werd, is
is stellig
stelligwel
wel
logische en
behoefte.
Blijkens het voorbericht
voorbericht van
van het
hethierboven
hierbovengenoemde
gelloemde werk
werk —
- waarvan
waarvan het
het
eerste
nu gehed
geheel verschenen
verschenen is —
- heeft
heeft Dr.
Dr.Blink
Blinkdat
datzoo
zooingezien
ingezienen
enheeft
heeft
eerste deel
deel nu
hij
zich toe
toe gezet
gezet een
eenwerk
werksamen
samen tetestollen,
stellen,waarin
waarinvrij
vrijuitvoerig
uitvoerigbehandeld
behandeld
hij er zich
wordt
hetgeen opopgeographisch,
geographisch,ethnographisch
ethnographisch en
enoeconomisch
oeconomisch gebied
gebied omtrent
omtrent
wordt hetgeen
onze
koloniën meer algemeen
algemeen bekend
bekend behoort
behoort te
teworden.
worden.
onze koloniën
]n
eerste deel
deel is,
is, zooals
zooalsde
deschrijver
schrijverzich
zichuitdrukt,
uitdrukt,de
dealgemeene
algemeene geograpbie
geographie
ln dat eerste
van Nederlandsch-Indië
Nederlandsch-Indië behandeld,
behandeld, (lat
dat wil
wilzeggen
zeggen:
daarinzijn,
zijn, na
naeene
eene algemeene
algemeene
van
: daarin
inleiding, de
de zeeën,
zeeën, dedegeologische
geologischeontwikkelingsgeschiedenis,
ontwikkelingsgeschiedenis, het
hetklimaat,
klimaat,de
de
inleiding,
plantenen dierengeographie
dierengeographie benevens
benevens de
de algemeene
algemeene volkenkunde
volkenkunde van
van den
den
planten- en
lndischen Archipel
Archipel behandeld
behandeld;; isis verder
verdereen
eenzeer
zeerbeknopt
beknopthistorisch
historischoverzicht
overzicht
Indischen
gegeven
de wording
wording van
van het
hetNederlandsche
Nederlandsche staatsgezag
staatsgezag en
en de
de huidige
huidige
gegeven van
van de
inrichting
daarvan in
in den
denArchipel
Archipel en
enisisten
tenslotte
slottedede
oeconomischegeographic
geographie
inrichting daarvan
oeconomische
Nederlandsch· Oost-Indi6
Oost·lndië in
in beschouwing
beschouwing genomen
genomen (*).
C).
van Nederlandsch
ruim 570
570bladzijden
bladzijdenisisdie
dieoverrijke
overrijkestof
stofverwerkt;
verwerkt; het
hetspreekt
spreekt dus
dus haast
haast
In ruim
vanzelf;
tamelijk beknopt
beknoptbehandeld
behandeldwerd
werd;; en
en niettemin,
niettemin,ofjuist
of juistdaarom,
daarom,
vanzelf',dat
dat veel
veel tamelijk
kan het werk
werk aan
aan het
hetgestelde
gesteldedoel
doelbeantwoorden.
beantwoorden.Het
Het
moet
toch
meerdedevraag
vraag
kan
moet
toch
meer
zijn,
stof met
met oordeel
oordeel verwerkt
verwerkt is,
is,dan
dandeze
dezeandere,
andere,ofofdeelebeknoptheid
beknoptheidwelwel- .
zijn, of
of de stof
licht aan
aan de
de volledigheid
volledigheid geschaad
geschaad heeft
heeft;; moge
mogedit
ditlaatste
laatstevoor
voorsommige
sommigehoofdhoofdstukken
den aard
aard der
der zaak,
zaak,bij
bijzoo
zoorijke
rijkestof.
stof.eene
eeneopen
openvraag
vraagblijven,
blijven,stellig
stellig
stukken uit den
zal men
men door
doorlezing
lezingvan
vanDr.
Dr.Blink's
Blink'swerk
werkeen
eenhelder
helderinzicht
inzichtverkrijgen
verkrijgen in
in den
den
zal
CO)
Alleen »Handel
»Handel en
en Scheepvaart"
Scheepvaart" bleven
bleven voor
voor het
tweede deel
deel bewaai.d.
bewa:M'd. In
In dat
dat
(*) Aileen
het tweede
tweede deel
deel zullen
zullen dedeeilanden
eilanden
eilandengroepennog
nognader
nadergeographisch,
geographisch,ethnograI'thnogmtweede
of of
eilandengroepen
voor zoover
zoovel' dat, na
nahet
hetalgemeene
algemeeneoverzicht,
overzicht,nog
nog
phisch
en oeconomisch
oeconomisch besproken
besproken worden,
worden, voor
phisch en
in het
hetbijzonder
bijzondernoodig
noodig mocht
mochtzijn,
zijn,enen
Nedl'rland,chWest-Indië
West-Indiëeen
e('llgelijkö .. lijkin
zalzal
vanvan
Nederlatidsch
waardig overzicht
overzicht worden
worden gegeven.
gegeven.
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pbysiscben toestand
toestand van den
den Archipel
Arcbipel en
enzal
zalmen
menzich
zicbeen
eenbegrip
begripkunnen
kunnenvormen
vormen
physischen
eigenaardigheden,dedeleefwijze,
leefwijze,den
dengraad
graadvan
vanontontvan
land en
envolk,
volk,van
van
van land
de de
eigenaardigheden,
wikkeling
en de
de behoeften
beboeften van
van de
devele
veleverschillende
verscbillende volksstammen
volksstammen in
in den
den
wikkeling en
Archipel.
Onwillekeurig
eene andere
andere vraag,
vraag, nl.
nl. deze,
deze,ininhoeverre
boeverrede
deoudere
oudere
Onwillekeurig rijst
rijst nog
nog eene
werken, die
die evenzeer
evenzeer een
eenalgemeen
algemeenoverzicht
overzichtvan
vanden
denOost-Indischen
Oost-Indischen Archipel
Archipel
werken,
het
geven, door
door Dr.
Dr. Blink's
Blink'swerk
werk·.op
op den
denachtergrond
achtergrond worden
worden geschoven
geschoven;; wordt
wordt het
geven,
vroeger als
standaardwerk geroemde
de Hollander
Hollander als
alstetezeer
zeer
vroeger
als standaardwerk
geroemdeboek
boekvan
van Dr.
Dr. J.
J. J. de
verouderd
worden kleinere
kleinere overzichten
overzichten als
als tetebeknopt
beknoptbuiten
buitenbeschouwing
beschouwing
verouderd en
en worden
gelaten,
dan blijft
blijft het
het werk
werk van
van Prof.
Prof. Van
Van der
der Lith
Lithals
alseen
eenmooi
mooistaal
staalvan
vaneen
een
gelaten, dan
overzicht
gevende landland- en
en volkenkunde
volkenkunde mededingen
mededingen naar
naareene
eeneplaats
plaatsvoor
voortegentegenoverzicht gevende
woordig
gebruik (*).
C*). Wij
Wij zullen
zullen gelegenheid
gelegenheid hebben
hebben hier
hier en
endaar
daardoor
doorvergelijvergelijwoordig gebruik
op Van
Van der
der Lith's
Lith's boek
boek terug
terug tetekomen.
komen.
king op
Indien de
de onderwijzer
onderwijzer aan
aan de
dehem
bemtoevertrouwde
toevertrouwdeleerlingen
leerlingeneen
eenklaar
klaarbegrip
begripvan
van
Indien
de
Austraal·Aziatische Zee,
die de
de Indische
Indische eilandengroep
eilandengroep omspoelt,
omspoelt, wil
wil geven,
geven,
de Austraal-Aziatische
Zee, die
heeft hij
hij Dr.
Dr. Blink's
Blink'shoofdstuk
hoofdstuk:: »De
»De zeeën
zeeënvan
vanden
denIndischen
Indischenarchipel",
archipel",tetelezen
lezen;
;
indien
hij den
den inhoud
inhoud daarvan
daarvan goed
goed ininzich
zichopneemt,
opneemt,zal
zal'
boeiendeen
en
indien hij
hijhijopopboeiende
belangwekkende
wijze aan
aan die
diejongeren
jongereneene
eenebeschrijving
beschrijvingkunnen
kunnen geven
geven van
vande
de
belangwekkende wijze
configuratie
van den
den zeebodem,
zee bodem, die
die als
als een
eenwerelddeel
werelddeelzijne
zijne hoogvlakten,
hoogvlakten, dalen,
dalen,
configuratie van
bergen
en gebergten
gebergten heeft
heeft;; die
die leerlingen
leerlingen zullen
zullen dan
daneen
eeninzicht
inzichtverkrijgen
verkrijgenvan
van
bergen en
het verschil
verschil inintemperatuur
temperatuurvan
van
onderscheidenedeelen
deelendier
dierwhtermassa
wMermassa en
cn
dede
onderscheidene
van de
de oorzaken
oorzaken daarvan,
daarvan, van
vanhet
hetverschillend
verschillend zoutgehalte,
zoutgehalte, van
van de
de getijden
getijden en
en
van
getijdezeestroomingen enenden
die wateren.
wateren. Dit
Dit
getijde- en
en zeestroomingen
den invloed
invloed der
der winden
winden op
op die
hoofdstuk isis een
waarin Dr.
Dr. Blink
Blink gelegenheid
gelegenheid had
had gebruik
gebruik te
te
hoofdstuk
een mooi
mooi stuk
stuk werk,
werk, waarin
maken van
van de
de nieuwste
nieuwsteontdekkingen,
ontdekkingen,die
diedoor
doorhet
hetonderzoek
onderzoekder
derSiboga-expeditie
Siboga-cxpeditie
maken
aan
licht kwamen,
kwamen, en
en van
van de
de door
door Dr.
Dr. J.
J. P.P.van
vander
derStok
Stokals
alsdirecteur
directeur van
van
aan het licht
Meteorologisch Observatorium
Observatorium te
Batavia gepubliceerde
gepubliceerde uitkomsten
uitkomsten van
van
het Meteorologisch
te Batavia
jarenlang gedane waarnemingen
waarnemingen in den
den Archipel.
Archipel.
jarenlang
Ook
voor het
hetruim
ruim5050
bladzijdenbeslaande
beslaan degeologische
geologischehoofdstuk
hoofdstukmaakte
maaktede
de
Ook voor
bladzijden
schrijver
de nieuwste
nieuwste gegevens,
gegevens, zonder
zonderechter
echteroudere
oudere studiën
studiën en
en
schrijvergebruik
gebruik van
van de
mededeelingen te
verwaarloozen; ; aan
de verdiensten
verdiensten van
vanJunghuhn
Junghuhn b.v.
b.v. laat
laat
mededeelingen
te verwaarloozen
aan de
Dr.
Blink nog
nogalle
alle
recht
wedervaren.De
Degeologische
geologischeontwikkeling,
ontwikkeling, de
dewording
wording
Dr. Blink
recht
wedervaren.
der
tegenwoordige geologische
geologische gesteldheid
gesteldheid der
der eilanden
eilanden wordt
wordt ininhoofdlijnen
hoofdlijnen
der tegenwoordige
geschetst;
na ontwikkeling
ontwikkeling der
deralgemeene
algemeenetheorie
theorieover
overhet
hetvulkanisme
vulkanismeworden
worden
geschetst ; na
omtrent de
de vulkanische
vulkanische werkingen
werking~nen
enverschijnselen
verschijnselenininden
denArchipel
Archipelvele
velemededeemededeeen worden
worden deze
deze aan
aan die
dietheorie
theoriegetoetst
getoetst;; de
deverbreiding
verbreiding der
der vulvullingen gedaan
gedaan en
lingen
kanen
den Archipel
Archipel wordt
wordtiningroote
grootelijnen
lijnenaangegeven
aangegeven;; aan
aan de
de theorie,
theorie, de
de
ka,nen in
in den
wijze van
val). waarneming
waarneming der
deraardbevingen
aardbevingen enendede
verschijnselendaarbij
daarbij zijn
zijn een
een
wijze
verschijnselen
zevental bladzijden
bladzijden gewijd
gewijd;; de
de koraalvormingen
koraal vormingen in
inden
denArchipel
Archipelworden
wordenten
tenslotte
slotte
in haar
haarontstaan,
ontstaan,hare
harelevensvoorwaarden,
levensvoorwaarden, hare
haremeest
meestvoorkomende
voorkomendevormen
vormen
geschetst
de belangrijkste
belangrijkstekoraalvorrningen
koraalvormingen in
in den
denArchipel
Archipelworden
wordenopgesomd,
opgesomd,
geschetst j; de
maar
z66, dat het
het een
eenbelangwekkend
belangwekkend verhaal
verhaal vormt,
vormt, dat
datmen
menals
als't
waremet
metalal
maar z66,
't ware
die
eila.ndjes en
en riffen
riffen in
in hunne
hunne wording
wordingenenvervorming
vervormingmeeleeft.
meeleeft.
die eilandjes
Bij al
al de
dehoofdstukken
hoofdstukken laat
laat Dr.
Dr. Blink
Blink aan
aande
deeigenlijke
eigenlijke behandeling
behandeling van
van zijn
zijn
Bij
onderwerp eene
inleiding voorafgaan,
voorafgaan, waarin
waarin een
eenoverzicht
overzicht gegeven
gegeven wordt
wordt van
van
onderwerp
eene inleiding
de
ontwikkeling der
der kennis
kennis met
met betrekking
betrekking tot
tot den
denArchipel
Archipel op
ophet
betgebied,
gebied,
de ontwikkeling
waarover
hoofdstuk loopt.
loopt. Dat
Dat isiseene
eenegoede
goedegedachte
gedachte;
dieinleidingen
inleidingentete
waarover ieder
ieder hoofdstuk
; alaldie
zamen
geven dan
dan een
eenalgemeen
algemeenoverzicht
overzichtvan
vandedegeleidelijke
geleidelijkeontwikkeling
ontwikkeling tot
tot
zamen geven
(')
(*)

Nederland tussehen
IU8Sc1ten de
tropen. Aardrijkskunde
Aardrijkskunde onzer
onzer koloniën
koloniën in Oost
Oost en
enWest,
West,
de tropen.

door R. Schuiling is
een practisch handboek,
volkenkunde wordt
wordt er
er wellicht
wellicht
handboek, maar
maar de volkenkunde
is een
al te
te beknopt
beknopt en
en de
de oeconomische
zoogoet! als Met
niet in
in besprowat al
oeconotnische toestanden worden er zoogoed
wat
ken,
terwijl aan de
cultures en
en andere bronnen
bl'Onnell van
van bestaan
bestaan of
of welvaart
welvaart in
in beperkte
beperkte
ken, terwijl
de cultures
gewijd. Zuivel'
eene zeer
zeerwaardevolle
waardevolle
mate aandacht
aandacht wordt
wordt gewijd.
Zuiver aardrijkskundig
aardrijkskundig is
is het echter eene
handleiding. De
beschrijving van de
de bergstelsels
bergsteiseis en de
de rivieren is,
over 't algemeen, zeer
zeer
handleiding.
De beschrijving
is, over
nauwkeurig.
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het tegenwoordige
tegenwoordige standpunt
standpunt van
van de
de kennis
kennis op
opieder
ieder gebied.
gebied. Zoo
Zoo
laat
schrijver
laat
dedeschrijver
hetlangzaam
langzaamtoenemen
toenemen der
der kennis
kennis van
van het
hetklimaat,
klimaat,
ons
een inzicht
inzicht krijgen
krijgen ininhet
ons een
Erwordt
wordt
de
heerschende winden,
temperatuur, de
den regenval.
regenval. Er
de heerschende
winden, de
de temperatuur,
de vochtigheid, den
medegedeeld,
de Arabieren,
Arabieren, de
de Portugeezen,
Portugeezen, de
de Hollanders
Hollanders ininvroegere
vroegere
medegedeeld, wat
wat de
• eeuw
daaroverdachten
dachten;
hoein in
18 deeuw
(2 dehelft)
helft)
tijden daarvan wisten
wisten ofofhoe
hoezijzijdaarover
tijden
; hoe
de de
18de
(2de
het gebruik
gebruikvan
vanbarometer
barometeren
cnthermometer
thermometer en
endoor
doormeer
meergeregelde
geregeldewaarwaardoor
door het
nemingen
kennis meer
meer op
op vaste
vaste grondslagen
grondslagen werd
werd gezet
gezet;; dat
dateindelijk
eindelijk eerst
eerst in
in
nemingen de
de kennis
lilde eeuw
eeuw meer
meer ernstige
ernstige studie
studie van
van het
hetklimaat
klimaat werd
werd gemaakt.
gemaakt. De
Deververde
de 19de
diensten
van Zollinger,
Zollinger, van
van Junghuhn
J unghuhn vooral
vooralvoor
voordedeklimatologische
klimatologischekennis
kennis
diensten van
Java worden
worden in
in het
het licht
lichtgesteld.
gesteld. Door
Doorden
deninvloed
invloedvan
vanA.A.von
vonHumboldt
Humboldt
van
van Java
en
van Buys
Buys Ballot
Ballot werd
werd in
in 1856
1856 tot
tot dedeoprichting
oprichting besloten
besloten 1°.
1°. van
vaneen
een
en van
van stations
stations voor
voor
magnetisch-meteorologisch
te teBatavia,
magnetisch-meteorologischobservatorium
observatorium
Batavia, 2°.
2°. van
gelijksoortige
waarnemingen over den
den gebeelen
geheelen Archipel,
Archipel,waaronder
waaronder die
dievoor
voorden
den
gelijksoortige waarnemingen
regenval
meest verbreid
verbreid waren
waren;; het duurde
duurde echter
echter tot
tot 1879,
1879,eer
eeralaldie
diewaarwaar·
regenval het meest
nemingen geregeld werden
werden uitgevoerd.
uitgevoerd. Een
Eenliteratuuroverzicht
literatuuroverzichtbesluit
besluitde
deinleiding.
inleiding.
nemingen
het hoofdstuk
hoofdstuk zelf
zelf wordt
wordt nu
nu een beredeneerd
de temperatuurstemperatuursberedeneerd overzicht
overzicht van
van de
In het
schommelingen
het laagland
laaglanu en
enininhethet
bergland
gegeven;
oorzakendier
dier
schommelingeninin het
bergland
gegeven
; dedeoorzaken
uit dedecijfers
cijfersafgeleid.
afgeleid.
schommelingen
gevolgtrekkingen uit
schommelingen worden
worden besproken,
besproken, de
de gevolgtrekkingen
deteteBatavia
Batavia
gedurende
15 jaren
opgeteekende
barometerstandenworden
worden
Uit de
gedurende
15 jaren
opgeteekende
barotneterstanden
Dealgemeene
algemeene
regels afgeleid
afgeleid vobr
voor de
deregelmatig
regelmatigvoorkomende
voorkomende luchtgolvingen.
luchtgolvingen. De
regels
theorie
der moessons
moessons en
passaatwinden wordt
en getoetst
getoetstaan
aandedewerkewerketheorie der
en passaatwinden
wordt gegeven en
lijkheid; ; de
afwijkingen ten
gevolge van
van de
degeographische
geographische ligging
ligging van
van den
den
lijkheid
de afwijkingen
ten gevolge
Archipel, de
de invloed
invloed van
van land
land en
enzee
zeeenendie
dievan
vanlocalen
localen
aard
worden
verklaard;
Archipel,
aard
worden
verklaard
;
verschijn~elendaarbij
daarbij
kentering,
land· en
en zeewinden
zeewinden worden
worden behandeld
behandeldenendedeverschijnselen
kentering, landen regenverdeeling
regenverueeling worden,
worden, op
op grond
grond van
van in
invroegere
vroegere en
en
toegelicht. Vochtigheid
Vochtigheid en
toegelicht.
in latere
latere jaren
jaren gedane
gedane waarnemingen,
waarnemingen, ook
ook ininverband
verbandmet
metmoessons
moessonsen
enpassaten,
passaten,
besproken
verklaard;; omtrent
regenval, bewolking
bewolking en
en onweders,
onweders, zooals
zooals die
dieinin
besproken en
en verklaard
omtrent regenval,
treft
men
beredeneerde
de
verschillende deelen
deelen van
vanden
denArchipel
Archipel
voorkomen,treft
de verschillende
voorkomen,
men
beredeneerde
mededeelingen
aan. In
In 't kort:
klimaat van
van den
den Archipel
Archipel wordt
wordt uitvoerig
uitvoerig en
en
mededeelingen aan.
kort : het klimaat
met
gebruikmaking van
van vele
vele en
ennieuwe
nieuwegegevens,
gegevens,grootendeels
grootendeelsberustende
berustende op
op de
de
met gebruikmaking
Batavia,besproken.
besproken.
mooie
publicaties van
van!het
!hetmagn.magn.-meteor.
meteor.observatorium
observatorium teteBatavia,
mooie publicaties
het
Ten
slotte worden
worden nog
nogeenige
eenigebeschouwingen
beschouwingengewijd
gewijd aan
aan den
den invloed
invloed van
van het
Ten slotte
Indische klimaat
klimaat op
op de
debewoners,
bewoners,dedeEuropeanen
Europeanenvooral,
vooral,ook
ookininverband
verband met
met
Indische
kolonisatie.
met dat
datvan
vanProf.
Prot.
Tot
dusverre bestond
bestonu er
geene aanleiding
aanleiuing Dr.
Dr. Blink's
Blink's werk
werk met
Tot dusverre
er geene
Lithtetevergelijken,
vergelijken, omdat
omdatde
delaatste
laatstevan
vandedephysische
physischegeographie
geographievan
van
Van
der Lith
Van der
plantell-enendededierendierenden
Archipel zoogoed
zoogoed als geen
geen werk
werk maakte.
maakte.Nu
Nuwij
wijtottot
den Archipel
dedeplantenvergelijking
meeropopden
denvoorgrond.
voorgrond.
genaderd zijn,
zijn, komt
komt de
deneiging
neigingtottot
geographie genaderd
vergelijking
meer
putten grootendeels
grootendeels uit
uitdezelfde
dezelfdebronnen
bronnen;
beidengeven
geveneen
eenmooi
mooioverzicht
overzicht
Beiden putten
Beiden
; beiden
onderwerpleidde
leiddetot
tothier
hierenen
van
de plantenplanten-en
endededierenwereld
dierenwereld;
aardvan
van
van de
; dedeaard
hethet
onderwerp
daar
aanhalen van
van hetgeen
hetgeennauwkeurige
nauwkeurigeopmerkers
opmerkers over
overde
deflora
flora en
endedefauna
fauna
daar aanhalen
zoöhadden
beiden geven
geven eigenlijk
eigenlijk gezegde
gezegdebotanische
botanischeofofzo6hadden meegedeeld;
meegedeeld ;geen
geen van beiden
logische studien,
studiën, maar
maarbeiden
beidenbeschrijven
beschrijvenhet
hetuiterlijk
uiterlijkaanzien
aanzienvan
vande
de(zee)
(zee)tropische
tropische
plantennatllur
de verschillende
verschillende deelen
deelen van
van den
den Archipel,
Archipel, in de
de lagere
lagere en
en de
de
plantennatuur in
in de
zonen en geven
geven een
een overzicht
overzicht van
vandedeverbreiding
verbreidingder
derverschillende
verschillendedierdierhooge re zpnen
hoogere
soorten,
hier en
endaar
daarinin
hunneeigenaardigheden
eigenaardighedenbeschreven
be8chrevenworden.
worden.Dr.
Dr.Blink
Blink
soorten, die hier
hunne
echter, gebruik
gebruik makende
makende van
vande
denieuwste
nieuwsteonderzoekingen
onderzoekingen op
op geologisch
geologisch en
en
ging echter,
zoölogisch
verder dan
dan Prof.
Prof. Van
Van der
der Lith
Lith ininhet
hetaantoonen
aantoon en van
vande
ueooroorzo6logisch gebied,
gebied, verder
zaken,
waardoor de
de verbreiding
verbreiding der
derdiersoorten
diersoorten in
in den
den Archipel
Archipel —
- z66
z66 als
alsdie
die
zaken, waardoor
gevonden wordt
- verklaard
verklaard kan
kan worden
worden geacht.
geacht. Was
Wastoch
tochde
degrenslijn
grenslijn van
van
gevonden
wordt —
(*) wèl
wèl betwist,
betwist, o.a.
o.a.enenvooral
vooralopopgrond
grondvan
vangeologische
geologische
Wallace
1893 (*)
Wallace in
in 1893
onderzoekingen
Prof. Martin,
Martin, maar
maar nog
nogniet
nietbeslist
beslistveroordeeld
veroordeeld—
- hoe
hoegeniaal
geniaal
onderzoekingen van
van Prof.
ook
ontworpen -,
na de
deonderzoekingen
onderzoekingen van
van Max
Max Weber,
Weber, A.
A. Wichmann,
Wichmann,
ook ontworpen
—, thans,
thans, na
de Sarasins,
Sarasins, Kukenthal,
Kukenthal, A.
A. B.
B. Meijer
Meijer e.e. a.,
a.,isisdedeonhoudbaarheid
onhoudbaarheid dier
diergrensgrensvan
van de
lijn
vrij wel
wel vastgesteld.
vastgesteld.In In
laatste
jaren
trouwens
zooveelonderzoekingen
onderzoekingen
lijn vrij
de de
laatste
jaren
zijnzijn
trouwens
zooveel
(*)
Tijd van
verschijning van
Van der
tweeden druk.
druk.
(*) Tijd
van verschijning
van Prof.
Prof. Van
der Lith's tweeden

104

EN VEI1TALINGEN.
Vn:TALlNGEN.
UITGAVEN EN
NIEUWE UITGAVEN

op zoblogisch
zoölogisch en
den Archipel
Archipel gedaan,
kennis in
in dat
dat
op
en botanisch
botanisch gebied
gebied in
in den
gedaan, dat
dat de kennis
opzicht, vooral
vooral van
van de
deoostelijkste
oostelijkstedeelen,
deelen,groote
grootevorderingen
vorderingenheeft
heeftgemaakt.
gemaakt.
opzicht,
Merkwaardig isis zeker,
dat meer
meer en
en meer
meer blijkt,
blijkt, hoe
hoededezotilogische
zoölogischevondsten
vondsten een
een
Merkwaardig
zeker, dat
baast
onmisbaren steun
steun geven
geven aan
aandede
gevolgtrekkingrn,wel.ke
welkeopopgeologische
geologische
baast onmisbaren
gevolgtrekkingen,
gronden
vroegere toestanden
land- en
enwaterverdeeling
waterverdeeling gemaakt
gemaa.kt
gronden omtrent
omtrent vroegere
toestanden van
van landworden.
Ook
voor de
de bespreking
bespreking van
van de
dewijze
wijzevan
vanbehandeling
bebandelingder
dervolkenkunde
volkenkunde
Ook voor
wij het
betoog
oognaar
naarProf.
Prof. Van
Van der
derLith's
Lith's werk.
werk. Deze
Dezebeschouwt
beschouwteerst
eerstdede
wenden wij
wenden
bcstanddt'elen
een, als
als wij
wij 't
mogen noemen,
noemen, rassenkundig
rassenkundig
bestanddeelen der
der bevolking
bevolking uit een,
't zoo
zoo mogen
oogpunt,
ook in
in verband
verband met
metdedetalen,
talen,door
doordede
verschillendestammen
stammengesproken
gesproken;
oogpunt, ook
verschillende
;
komt dan
dan tot
tot het
hetbesluit,
besluit,dat
dat
er hoofdzakelijkaan
aan
twee
rassen,Maleiers
Maleiers en
en
komt
er hoofdzakelijk
twee
rassen,
Polynesiërs,
worden, hoewel
hoewel de
de talen
talen van
van al
al de
destammen
stammen op
op eene
eene
Polynesi6rs, moet
moet gedacht
gedacht worden,
gemeenschappelijke
wijzen;; en
Hchetst dan
dan de
dealgemeen
algemeenkenmerkende
kenmerkende
gemeenschappelijke oerafkomst
oerafkomst wijzen
en schetst
karakter en
endedeontwikkeling
ontwikkelingdier
dierverschillende
verschillendestarnmen.
stammen.
eigenaardigheden, het
eigenaardigheden,
het karakter
Vervolgens
hij inintwee
tweehoofdstukken
hoofdstukken:
,Schetsenuit
uitdedehuishouding
huishoudingder
dermosmosVervolgens geeft hij
: »Schetsen
lemsche
bevolking" en »Tafereelen
»Tafereelen uit het
het volksleven
volksleven der
derheidensche
heidenschestammen",
stammen",
lemsche bevolking"
hetleven
levenenen
bedrijf,
zedenenengewoonten,
gewoonten,godsdienstige
godsdienstige
een
breed overzicht
overzicht van
van het
een breed
bediijf,
dede
zeden
en zedelijke
zedelijke opvattingen,
opvattingen, maatschappelijke
maatschappelijke verhoudingen,
verhoudingen, spelen
spelen enenvermaken,
vermaken,
enz.
enz., in
in 't
van de
de ethnologic
ethnologie en
en de
deethnographie
ethnographie dier
dier stammen,
stammen, en
enwel
wel
't kort
kort van
enz. enz.,
deMaleiers
Maleiersder
derPadangsche
PadangscheBovenlanden,
Bovenlanden, de
de
achtereenvolgens
van de
deJavanen,
Javanen, de
achtereenvolgens van
A
tjehers, de Batak's,
Batak's, de
de Dajak's,
Dajak's,dedeAlfoeren,
Alfoeren,dedeBaliiirs
Baliërsenenenkele
enkelenog
nogzeer
~eeronbeonbeAtjehers,
schaafde
In eene
eeneaangename
aangename maar
maar tevens
tevens zeer
zeer leerzame
leerzame causerie
causerie doet
doet
schaafde stammen.
stammen. In
hij zijne
zijne lezers
lezers met
met die
die verschillende
verschillende stammen
stammen in
in hunne
hunne geheele
geheelewijze
wijzevan
vanzijn
zijn
hij
kennis
maken.
kennis maken.
bestanddeelender
derbevolking
bevolkingininhet
hetalgemeen
algemeen
Dr.
Blink neemt
neemtook
ookeerst
eerstdede
Dr. Blink
bestanddeelen
in beschouwing,
beschouwing, is
is meer
meer uitvoerig
uitvoerigover
overdederassenkundige
rassenkundigeonderzoekingen
onderzoekingen en
en komt
komt
op
grond van
van nieuwe
nieuwe nasporingen
nasporingen ininzijne
zijneafdeeling
afdeeling»Authropologische
»Allthropologischeindeeling"
indeeling"
op grond
betbesluit,
besluit, dat
datde de
stammenverdeeld
verdeeldkunnen
kunnenworden
worden inindrie
drierassen
rassen:
tot
tot het
stammen
:
Maleiers, Papoea's
Indonesiërs, met
laatsten dan
dan bedoeld
bedoeld zijn
zijnde
deaboriaboriMaleiers,
Papoea's en
en Indonesiërs,
met welke laatsten
genen of oorspronkelijke
hoewelook
ooknaar
naarzijne
zijne meening
meeningde
de
oorspronkelijke inwoners
inwoners van
van den
den Archipel,
Archipel, hoewel
rasscnqnaestie nog
uitgemaakt is.
is. InInzijne
zijneafdeeling
afdeeling»Talen
»'l'alen
taalfamilies"
rassenquaestie
nog niet
niet uitgemaakt
enentaalfamilies"
komt hij
hij echter
echter evenals
evenal~ Prof.
het besluit,
besluit, dat
dat aan
aan alle
allestamstamkomt
Prof. Van
Van der
der Lith
Lith tot
tot het
men in
in den
denArchipel
Archipeleen
eengemeenschappelijk
gemeenschappelijk stamland,
stamland, nl.
nl. Annam,
Annam, Kambodja
Kambodja of
of
men
Cochin-China,
worden toegeschreven
toegeschrevEn; ; waar
waar trouwens
trouwens Prof.
Prof. Kern
Kern inindezen
dezen
Cochin-China, moet
moet worden
ditgebied
gebiedmoeielijk
moeielijkiets
ietsnieuws
nieuwstete
gesproken
ook eigenlijk
eigenlijk op
opdit
gesprokenheeft,
heeft, was
was er ook
vermelden.
Dr. Blink
Blink geeft
geeft dan
daneen
eenoverzicht
overzicht van
van de
de verschillende talen
talen met
met
vennelden. Dr.
hare vermoedelijke
vermoedelij ke afkomst en
verbreiding,
betrekking tot hare
en hare
hare verwantschappen, verbreiding,
dialecten
soms en
en haar
haar letterschrift.
letterschrift.
dialecten soms
Vervolgens wijdt
wijdt Dr.
Dr. Blink
Blinkinin
zijn
hoofdstuk»Godsdiensten"
DGodsdiensten"eenige
eenigewoorden
woorden
Vervolgens
zijn
hoofdstuk
voornamelijk aan
breiding van
vanden
denChristelijken
Christelijkengodsdienst
godsdienstenenbehandelt
behandelt hij
voornamelijk
aan dever breiding
meer uitvoerig de natuurgodsdiensten,
natuurgodsdiensten, het
hetHindoeisme
Hindoeïsme(*) en
enden
denMohammedaanschen
Mohammedaanschen
hij het
het langst
langststil
stilenenbespreekt
bespreekt
godsdienst in
godsdienst
in den
den Archipel;
Archipel ; bij
bij den
den laatsten
laatsten staat hij
hij ook
bij de
het MohammeMohammehij
ook den
deninvloed,
invloed, welken
welken deze
deze bij
de onderscheidene
onderscheidene stammen, waar het
de gebruiken
gebruikenenenplechtigheden
plechtighedeninin
danisme
overheerschende is,
heeft, gehad
gehad op
op de
danisme overheerschende
is, heeft
het familieleven, op
op het huwelijk,
huwelijk, waarbij
waarbijook
ookde
deoorspronkelijke
oorspronkelijkehuwelijksvormen
hu welijksvormen ter
ter
sprake komen,
bruiken, de
enz.. (±).
(t).
komen, op
opde
dercchtsge
rechtsgebruiken,
de maanden
maandenen
enfeesten,
feesten, de tijdrekening, enz
een hoofdstuk
hoofdstuk »Uit
»Uit het
hetleven
levender
derinlanders"
inlanders"worden
worden de
dewoningen
woningen en
enneder.
neder·
In een
sieraden,voedingsmiddelen,
voedingsmiddelen,dranken
drankenen
enprikkelende
prikkelendegenotgenotzettingen, kleeding
kll'edingencnsieraden,
zettingen,
en dans
dansenengebruiken
gebruikenenenbijzonderheden
bijzonderheden
middelen, , spelen,
vermaken, muziek
muziek en
middelen
spelen, vermaken,

n

De geschiedenis
geschiedenis van
van het
hetHindoeïsme
Hindoeïsmeininden
denArchipel
Archipelwordt
wordtkort
kortgememoreerd,
gememoreerd,
(*) De
erenals
thans nog
nogmerkbare
merkbare invloed
invloed ervan.
ervan.BijB\i
besprekender
derflindoebouwwerken
Hindoebouwwerken
evenals de thans
liethet
bespreken
is Dr.
Dr. Blink
Blink wel
welwat
wat
onvolledig;
de Mendoet
tempels
Djokdjaworden
worden
is
heelheel
onvolledig
; de Mendoet
enen
de de
tempels
in in
Djokdja
in
geheel niet
niet genoemd,
die van
vanPrambanan
Prambanan alleen
alleen maar
maar terloops.
terloops. Wellicht
Wellicht echter
echter
genoemd, die
in 't geheel
vinden deze
bij de
de topographische
topographische beschrijving
hesclll'ijving in
het 2de
2de deel
deel eene
eene plaats.
plaats.
vinden
deze bij
in het
(t) Aan
Aan het
het einde
eintle van
van dit
dithoofdstuk
hooftlstuk worden
worden rangen,
rangen, standen
stantlen en
en titulatuur,
titulatuur,eigenlijk
eigenlijk
alJepll
maar voor
voor Java,
Jal'a, besproken.
be'l'roken.
alleen maar
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van verschillenden
aard besproken,
besproken,onder
onderwelke
welkelaatste
laatste o.
o. a. de
van
verschillenden aard
de verbreiding
verbreiding van
van
het
kannibalisme en
en het
het koppensnellen
koppensnellen (*) ter
ter sprake
sprake komen;
komen; ook
ook worden
worden daarbij
daarby
het kannibalisme
opvoeding en
en onderwijs
(±) in
opvoeding
onderwys (t)
in beschouwing
beschouwing genomen.
genomen. Ten
Ten slotte
slotteworden
worden een
een
zevental
bladzyden aan
de vreemde
vreemde Oosterlingen
Oosterlingen in
in den
den Archipel
Arehipelgewijd.
gewYd.
zevental bladzijden
aan de
Prof.
laat dus,
dus, als
als 't
de voornaamste
voornaamste stammen
stammen in hun
hun
Prof. Van
Van der
der Lith
Lith laat
't ware,
ware, de
zedelyk,
godsdienstig, maatschappelijk
maatschappelyk en huiselijk
huiselyk leven,
leven, een
een voor
voor een,
een, aan
aan ons
ons
zedelijk, godsdienstig,
voorbijgaanenenla.at
la.athet
hetmeeste
meestelicht
licht vallen
vallen op
op de
de in
in zielental
zielental grootste
grootste en
en
voorbygaan
laat ons
ons eerst
eerst kennis
kennis maken
maken met
met
tevens
meest ontwikkelde
ontwikkelde stammen.
Dr. Blink
Blink laat
tevens meest
stammen. Dr.
de
godsdienstige en
en zedelijke
zedelyke opvattingen,
opvattingen,zooals
zooalsdie
diebijbydedeverschillende
verschillendestammen
stammen
de godsdienstige
de,meer
meer
bestaan
zich ontwikkeld
ontwikkeld hebben,
hebben, en
endaarna
daarna wijst
wyst hij
hy aan,
aan, hoe
hoe aan
aan de
bestaan of zich
en hoe
hoe het
het
materieele
onderscheidene volken
voldaan wordt
wordt en
materieele behoeften
behoeften by
bij de onderscheidene
volken voldaan
huiselijk en
en het familieleven
familieleven zich
zich bij
by hen
henvoordoen.
voordoen.
huiselyk
Het wil
wil ons
ons voorkomen,
voorkomen, dat
voor iemand,
iemand, die
van Indië
Indië weet,
weet, de
dedoor
door
dat voor
die weinig van
Prof. Van
gemakkelijker
leering
strekt
; geleidelijk
leering
strekt;
geleidelyk
Prof.
Van der
derLith
Lithgevolgde
gevolgdeweg
weg
gemakkelykertottot
de lezer
lezerzich
zicheene
eenevoorstelling
voorstellingvan
vandie
dieverschillende
verschillendestammen
stammen en
en aan
aande
de
vormt
vormt de
belangrykste
wordt
za.ak de
de meeste
meeste aandacht
aandacht
belangrijkstedaaronder
daaronder
wordtuituitden
den aard
aard der
der zaak
geschonken.
Voor iemand,
iemand, die
dieIndië
Indiëreeds
reedsininhoofdzaak
hoofdzaakkent,
kent,die
diereeds
reedseenige
eenige
geschonken. Voor
studie
de bevolking
bevolking heeft
heeftgemaakt,
gema.akt, kan
kandedebehandelingswijze
behandelingswijze van
vanDr.
Dr. Blink,
Blink,
studie van de
zyn;;
waardoor
den voorgrond
voorgrond treedt,
treedt, aangenamer
aangenamer zijn
waardoor dadelyke
dadelijke vergelyking
vergelijking meer
meer op den
voor leerlingen,
leerlingen, die
die zich
zich niet
niet zoo
zooonmiddellijk
onmiddellyk ininhunne
hunnegedachten
gedachtenkunnen
kunnenoriënoriënvoor
teeren
en die
diezich
zichnog
nog
juiste
denkbeeld
van
verhoudillgenhebben
hebben
teeren en
nietniet
hethet
juiste
denkbeeld
van
dede
verhoudillgen
gevormd,
is zij
zyeenigszins
eenigszins verwarrend,
verwarrend, ook
ook omdat
omdat nu
nu niet
niet genoeg
genoegnadruk
nadruk wordt
wordt
gevormd, is
op dedebetrekkelijke
betrekkelykebelangrijkheid
belangrykheidder
derverschillende
verschillendestammen,
stammen, nu
nu alle,
alle,
gelegd
gelegd op
't ware
gelykwaardig, gelijktijdig
gelyktydigworden
wordenbesproken.
besproken.
als 't
ware gelijkwaardig,
Een zeer
zeer beknopt
beknopt hoofdstuk
hoofdstuk geeft
geeftvervolgens
vervolgenseen
eenoverzicht
overzichtvan
van de
devestiging
vestiging
Een
en
uitbreiding der
der Oost-Indische
Oost· Indische Compagnie,
Compagnie, het
hetoptreden
optredenvan
vanhet
hetNederlandsche
Nederlandsche
en uitbreiding
tot dedevolken
volkenenengewesten,
gewesten,de
degrenzen
grenzen en
en
staatsgezag,
de verhouding
verhouding daarvan
daarvan tot
staatsgezag, de
den
omvang van
van het
hetNederlandsche
~ederlandsche gebied
gebied ten
tenopzichte
opzichtevan
vanandere
andereEuropeesche
Europeesche
den omvang
het bestuur
bestuur en
en de
deadministratieve
administratieve indeeling;
indeeling;ten
tenslotte
slotte
koloniën en eindelijk
eindelyk van het
kolonien
van de
de dessa's
dessa's of
of gemeenten,
gemeenten, hare
hare organisatie
organisatie en
enhare
harebewoners,
bewoners, eigenlijk
eigenlyk alleen
alleen
van
met betrekking
betrekking tot Java.
Java.
In zijne
zijne hoofdafdeeling
hoofdafJeeling 1>Econolllische
geographie" brengt Dr.
Dr. Blink
Blink ettelijke
ettelyke
In
vEconomische geographie"
sprake, die van
van actueel
actueelbelang
belangzijn,
zyn,die
dienog
noggeruimen
geruilllentijd
tyddede
onderwerpen
onderwerpenter
ter sprake,
aandacht zullen
zullen blijven
blyven vragen
vragen en
enwaarvan
waarvanalgemeene
algemeenebekendheid,
bekendheid,waarvoor
waarvoor
aandacht
algemeene belangstelling
belangstelling tevens
tevens hoogst
hoogst nuttig
nuttigzouden
zouden zijn.
zyn.
algemeene
Na een
een overzicht
overzicht van
vandede
ontwikkelingonzer
onzerkennis
kennisderder
oeconomische
Na
ontwikkeling
oeconomische
oeconolllischegeographie
geographie
toestanden in
in den
denArchipel
Archipelworden
wordendede
elementen
toestanden
elementen
derder
oeconomische
daarna de
deproducten
productenenenonderscheidene
onderscheidenebronnen
bronnen van
van bestaan
bestaan met
met veel
veelvan
van
en daarna
en
met deze
deze laatste
laatste samenhangt,
samenhangt, in
inbeschouwing
beschouwing genomen.
genomen. De
Degeschiktheid
geschiktheid
hetgeen met
van den
den bodem
bodem voor
voordedecultuur,
cultuur,het
het
bestaanenendede
verbreidingvan
vandelfstoffen
delfstoffen
van
bestaan
verbreiding
worden besproken
besproken in verband
verband met
met de
debevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheidenende
deeigenaardigheden
eigenaardigheden
worden
inlandsche volken
volken;; het
hetontbreken
ontbrekenvan
vaneene
eenegeldhuishoudkunde,
geldhuishondkunde,het
het
langzamerder inlandsche
1 angzamerhand ontstaan
ontstaan van
vanloonarbeid
loonarbeid worden
worden ter
ter sprake
sprake gebracht,
gebracht, ook
ook ininverband
verband met
met
hand
de bijdragen
bydragen der
der inlanders
inlanders ten
tenbehoeve
behoevevan
vanden
denStaat
Staatofofdedegemeenschap
gemeenschap;: het
het
de
spreekt vanzelf,
heCl'en- (§),
(§), cultuurcultuur- en
endessadiensten
dessadienstendaarbij
daarby ininbeschouwing
beschouwing
spreekt
vanzelf, dat heeren(*) MenschenotTers
Menschenotl'ers en koppensnellen,
koppensnellen, als
al,; uitingen
uitingen van
vananimistische
animistischedenkwijze,
denkwijze,werden
werden
(*)
onder de
de natuurgodsdiensten
natuurgodsdiensten behandeld.
behandeld.
reeds onder
(t) Dr.
DI'. Blink
Blink zegt,
zegt, dat
dat de
descholen
scholender
dereerste
eeróteklasse
klassebestemd
bestemdzijn
zijnvoor
voorde
dezonen
zonenvan
van
(t)
inlandsche hoofden;
minder juist.
juist. ErEl'zijn
zijnscholen
scholenvoor
voor
zonenvan
vaninlandsche
inlandsche
inlandsche
hoofden ;dat
dat is
is minder
zonen
hoofden, kweekscholen
kweekscholen voor
\'oor inlandsche
inlandsche onderwijzers
onderwijzers en verder
verder scholen
scholen der
der lste
1'" en
ender
der
hoofden,
2d, klasse
voor de
de bevolking
bevolking in
in het
hetalgemeen,
algemeen,waarvan
waarvandedelste
1'" een
<,enmeer
meeruitgebreid
uitgebreid
2de
klasse voor
leerplan hebben
hebben dan
dan de
de2de
2d•enenuituit
den
aardder
derzaak
zaakdoor
doorkinderen
kinderenvan
vanmeer
meerstand
stand
leerplan
den
aard
dan die
die der
der 2d.
2d • kl.
kl. bezocht
bezochtworden.
worden.
dan
(§)
(~) De pantjendiensten
pantjendienstenwerden
werdeneerst
eerstin in
1882,
niet
1866
voordedeinl.
inl.hoofden
hoofdenafgeschaft
afgeschaft
1882,
niet
in in
1866
voor
\zie blz.
1867 en
later nog
nog eens
eens in 1874
1874 werden
werden zij
zij beperkt.
beperkt. Eerst
Eerstinin1882
1882werd
werd
kzie
blz. 465);
465); in
in 1867
en later
hoofdgeld geheven.
geheven.
het hoofdgeld
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genomen;; grondbezit en
en grondeigendom
grondeigendom met
metdededaarmede
daarmedesamenhangende
samenhangende
worden genomen
huuren erfpachtsbepalingen
erfpachtsbepalingenalsmede
alsmedeandere
andereagrarische
agrarischeaangelegenheden
aangelegenhedenvcirmen
vormen
huur- en
bespreking_ De
Demeest
mee.tverbreide
verbreide cultures
cultures van
van den
den
een belangrijk
belangrijk onderwerp
onderwerp Vl\n
een
van bespreking.
endie
dievoor
voordede
Europeesche
markt,
vooral
onder Europeesch
Europeesch
landbouw en
inlandschen landbouw
Europeesche
markt,
vooral
ond.er
enininhare
haregeographische
geographischeverbreiding
verbreiding
toezicht, worden
worden elk
elk afzonderlijk
afzonderlijk behandeld
behandeld en
toezicht,
en hare
hare oeconomische
oeconomische belangrijkheid
belangrijkheid nagegaan
nagegaan;; van
vandedevoornaamste
voornaamstecultures
cultures
en
wordt de
de geschiedenis
geschiedenis beknopt
beknoptvermeld
vermeld;
vansommige
sommige wordt
wordtover
overdedebereiding
bereiding
wordt
; van
en ander
ander medegedeeld;
medegedeeld; uituit-eneninvoer,
invoer,afzetmarkten
afzetmarktenenenhandel
handel
wordenbehanbehaneen en
worden
deld. Aan
Aanbosschen
bosschenenenboschproducten
boschproducten wordt
wordt de
denoodige
noodigeaandacht
aandachtgewijd.
gewijd.
deld.
nauw eamenhangende
8amenhangende met den
denoeconomischen
oeconomischen toestand,
toestand, worden
wordenbesproken
besproken
Als nauw
~teelt,evenals
evenalsdie
dievan
van
andere
huisdieren;
zoetpaarden- en
en runderstapel
runderstapel en
enLteelt,
de paardenandere
huisclieren
; dedezoetwatervi:JScherij en
en de
devischteelt,
vischteelt,dedestrandstranddiepzeevisscherij,alsmede
alsmedededeachterachterwaterviacherij
en en
diepzeevisscherij,
Naeen
eenhistorischen
historischen
uitgaande toestand
toestand van
van die
die hoofdbronnen
hoofdbronnen van
welvaart. Na
uitgaande
van welvaart.
terugblik op
op den
den mijnbouw
mijnbouw in den
den Archipel
Archipel volgt
volgt een
eenoverzicht
overzicht van
vande
deverbreiverbreiterugblik
en de
de belangrijkheid
belangrijkheid der
der delfstoffen
delfstoffen en
en wordt
wordt de
de steenkolen-,
steenkolen-, tintin- en
enpetropetroding en
leumproductie meer
meer in
in bijzonderheden,
bijzonderheden, die
dievan
vanandere
anderedelfstoffen
delfstoffenininzeer
zeer algemeene
algemeene
leumproductie
trekken nagegaan
nagegaan en
en deze
deze voorts
voortsinin
verband
beschouwdmet
met
persoonlijke
trekken
verband
beschouwd
de de
persoonlijke
vrije
(*). Daarmede
Daarmede komt
komt Dr.
Dr. Blink
Blink als
als vanzelf
vanzelfop
opdedefabrieksfabrieks·
vrije arbeidskrachten
arbeidskrachten (').
nijverheid. waarbij
waarbij uit
uit de
dedoor
doorcijfers
cijfersaangetoonde
aangetoondebetrekkelijk
betrekkelijkgeringe
geringeverbreiding
verbreiding
nijverheid,
dat die
dienijverheid
nijverheid zich
zichnog
nogin
in
der stoomwerktuigen
stoomwerktuigen het
het bealuit
besluit wordt
wordt getrokken,
getrokken, dat
der
mate ontwikkeld
ontwikkeldheeft.
heeft.DeDe
voornaamstetakken
takken
van
inlandsehenijverheid,
nijverheid,
geringe mate
voornaamste
van
inlandsche
met
die bijna
bijna geheel
geheel onder
onder den
den huisarbeid
huisarbeid is te
te brengen,
brengen, worden
worden kortelijk
kortelijk doch
doch met
die
kenni8 van
de nieuwste
nieuwste mededeelingen
mededeelingen op
op dat
dat gebied
gebiedbesproken
besproken voor
voor wat
wat betreft
betreft
kennis
van de
en hunne
hunne belangrijkheid,
belangrijkheid, ook
ook als
als
hunne geographische
geographische verbreiding,
hun omvang
omvang en
hunne
verbreiding, hun
teekenen van
van merkwaardigen
merkwaardigen inlandschen
inlandschen kunstzin.
kunstzin.
teekenen
datDr.
Dr.Blink
Blinkininzijn
zijntweede
tweededeel
deelbehalve
behalveeen
eenoverzicht
overzicht
Het spreekt
spreekt vanzelf,
vanzelf, dat
Het
scheepvaart, dat
datnog
nogtot
totdedeoeconomische
oeconomischegeographie
geographiebehoort,
behoort,bij
bij
van handel
handel enenscheepvaart,
van
de
behandeling der
der eilanden
eilanden ieder
ieder afzonderlijk
afzonderlijk de
de beschrijving
beschrijving van
van het
hetland
landmeer
meer
de behandeling
kort van de
de
in bijzonderheden
bijzonderheden zal
geven;; van
van plaatsen,
plaatsen, rivieren,
rivieren, wegen,
wegen, in
in 't
't kort
in
zal geven
topographie der
eilanden vermeldt
vermeldt het eerste
eerste deel
deel nog
nog niets.
niets. West-Indië
West-Indiëmoet
moet
topographie
der eilanden
voorts nog
nog geheel
geheel besproken
besproken worden.
worden. Het
Hetnunugereed
gereedzijnde
zijndevormt
vormtechter
echter een
een
voorts
datbeoordeeld
beoordeeldkan
kanworden.
worden.Indien
Indiennu
nunog
nogvermeld
vermeld
min
of meer
meer afgerond
afgerond geheel,
geheel,dat
min of
wordt, dat de
de hoofdstukken
hoofdstukken over
over de
de zeeën,
zeeën,de
degeologie
geologieenenhet
hetklimaat
klimaatdoor
doorenkele
enkele
wordt,
kaartjes
in het
hethoofdstuk
hoofdstuk).)D Uit het
het leven
levender
derinlanders"
inlander~"
kaartjes verduidelijkt
verduidelijkt zijn
zijn en
en dat in
afbeeldingen
woningen zijn
zijn gegeven,
gegeven, dan
dan isis de
deinhoud
inhoud van
van dit
diteerste
e~rstedeel
deel
af beeldingen van
van woningen
vrij
weloverzien.
vrij wel
overzien.
De
overrijke stof
stof moet
moet het
hetden
denschrijver
schrijvermenigmaal
menigmaalmoeielijk
moeielijkgemaakt
gemaakthebben,
hebben,
De overrijke
watteteveel,
veel,elders
elderswat
watteteweinig
weinig
zich
te beperken
beperken; ; allicht
dan ook
ook hier
hier wat
zich te
allicht is
is dan
gezegd;
over het
het geheel
geheel isis er
erevenwel
evenwelevenwicht
evenwichtenenisisdedeopzet
opzetgoed
goed
overdacht;
gezegd; over
overdacht
;
dat is
is in
inden
denregel
regelook
ookhet
het
geval
zeggingswijze,
maar
hierenendaar
daarschijnen
schijnen
geval
metmet
de de
zeggingswijze,
maar
hier
de
gedachten te
te haastig
haal!tigneergeschreven,
neergeschreven, zoodat
zoodat erersoms
somsop
opden
denzinbouw
zinbouw wel
wel
de gedachten
aanmerking
maken zou
zou zijn.
aanmerking te
te maken
Stelt
men zich
zich nu
nudedevraag,
vraag,in hoeverre
in poe verrehet
hetwerk
werkaan
aandedeininden
denaanvang
aanvang
Stelt men
kanhethet
antwoordslechts
slechtsaarzelend
aarzelend
dezes
genoemde behoefte
behoefte zal
zal voldoen,
voldoen,dan
dankan
dezes genoemde
antwoord
dat het
hetvoor
voorde
destudie
studieder
derphysische,
physische,ethnoethno·
gegeven
worden; ; wij
gegeven worden
wij zouden
zouden zeggen,
zeggen, dat
logische
en oeconomische
oeconomische geographie
geographie van
van Nederlandsch-Indië
Nederlandsch-Indië meer
meerdan
daneene
eenekostelogische eu
kostelijke
wa~rdevolle handleiding
handleiding zal
zal zijn. Voor
hand.
Voor een
een gewoon
gewoon aardrijkskundig handlijke en waardevolle
boek
voor de
school is het
het teteuitgebreid,
uitgebreid,tetebreed
breedopgezet,
opgezet,wijwijmogen
mogenwel
welzeggen
zeggen
boek voor
de school
gaathet
hetopopethnologisch,
ethnologisch,ethnographisch
ethnographisch
te
mooi; en
en toch
toch:: ininsommige
sommigeopzichten
opzichtengaat
te mooi;
en
oeconomisch gebied
diep genoeg,
genoeg, om
omhet
hetonder
onderdedestandaardwerken
standaardwerken
en oeconomisch
gebied weer
weer niet diep
te
rekenen. Het
Het meeste
meeste nut
nut zal
zal 't geven
aaa onderwijzers
onderwijzers van
soorten van
van
geven aan
van alle soorten
te rekenen.
(~)
Blink zegt
(blz. 562)
562):: .De
N.-I. zijn
zijn hoofdzakelijk
hoofdzakelijk Yan
vaste land
land
Dr. Blink
zegt (blz.
»De koelies
koelies in
in N.-I.
van het vaste
(*) Dr.
van
Azië af
afkomstig."
Dat is.is minder
minder juist
juist;
Indiëworden
wordenalle
allegekleurde
gekleurdearbeiders,
arbeiders,
van Azië
komstig." Dat
; ininIndië
zooals
werklieden op
op ondernemingen,
ondernemingen, fabrieken,
fabrieken, enz.,
enz.,koelies
koelies genoemd
genoemd;; dus
dus
zooals lastdragers,
lastdragers, werklieden
dat kunnen
kunnen ook
ook Javanen,
Javanen, Madoereezen,
Madoereezell, enz.
enz. zijn.
zijn.
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die zich
;
onderwijsinrichtingen, die
zich een
een goed
goedinzicht
inzichtininonzen
onzenArchipel
Archipelwillen
willenvormen
vormen;
oeconomischegeographie
geographic zullen
zullen dezen
voor
de physische
physische en oeconomische
dezen in Dr.
Dr. Blink's
Blink's werk
werk
voor de
een
zeer kostelijk
kostelijk studieboek
studieboek vinden,
vinden, en
en indien
indien zij
zijvoor
voorhet
hetethnologisch
ethnologisch en
en ethnoethnoeen zeer
graphisch
nog tevens
tevens studie
studie maken
maken van
vanProf.
Prof.Van
Vander
derLith's
Lith'sIIde
lId. en
en
graphisch gedeelte
gedeelte dan
dan nog
IIIde
van diens
diens derde
derde boek
boek(*),
(0), dan
danzullen
zullenzijzijvolkomen
volkomenvoorbereid
voorbereidzijn,
zijn,
IIIde hoofdstuk
hoofdstuk van
om
den aan
aanhunne
hunneleiding
leiding
toevertrouwdenleerlingen
leerlingenhet
hetonderricht
onderricht tetegeven,
geven,
om den
toevertrouwden
waaraan zoozeer
zoozeer behoefte
behoefte bestaat.
waaraan
bestaat.
Voor hen,
veel verder
verder willen
willen gaan,
gaan, in
inwelk
welkonderdeel
onderdeelook,
ook,kan
kanDr.
Dr.Blink's
Blink's
hen, die
die veel
werk
een goede
goede grondslag,
grondslag, een
eengoede
goedewegwijzer
wegwijzerzijn,
zijn,daar
daarhijhijoveral
overalnaar
naardedemeer
meer
werk een
uitgebreide
verwijst. Aan
hunne toekomstige
toekomstige loopbaan
loopbaan in
in Indië
Inuië
uitgebreide literatuur verwijst.
A an hen,
hen, die hunne
het vermoeit
vermoeit niet
nietdoor
door
zoeken,
kan het
het eene
eene uitstekende
uitstekende voorbereiding
voorbereiding schenken
schenken;; het
zoeken, kan
overdadige
mededeelingen omtrent
omtrent kleeding,
kleèding,sieraden,
sieraden, huisraad,
huisraad, inin 't algemeen
overdadige mededeelingen
ethnographiBche
Indischman later veel
veel
ethnographische bijzonderheden,
bijzonderheden,waarmede
waarmede de
de toekomstige
toekomstige Indischman
beter
plaatselijk kan
kan kennis
kennis maken,
maken, maar
maar het schenkt
Bchenkt een
een inzicht
inzicht in
in de
de natuur
natuUr
beter plaatselijk
in
het groot
groot van
van land
landen
enyolk
volk;
hetleert
leertdedezeeën
zeeënenen
bergen,
vlaktenenendede
in het
; het
de de
bergen,
dede
vlakten
dalen
hun ontstaan
ontstaanen
enhunne
hunnegrootheid
grootheidkennen
kennen;
hetverklaart
verklaarthelder
helderde
deeigeneigendalen in hun
; het
het klimaat
klimaat;; en
en de
de toekomstige
toekomstige burger,
burger, die
die bezield
bezield isiB met
methet
het
aardigheden
aardigheden van
van het
verlangen wat
watgoeds
goedBvoor
voorhethet
volk
verrichten,
kan
doordedeoeconomische
oeconomischebeschoubeBchouvolk
te te
verrichten,
kan
door
wingen
nadenken worden
worden gebracht
gebracht en
en geleid
geleidtot
totden
denwensch,
wensch,
ookhet
hetzijne
zijne
wingen tot nadenken
omom
ook
bij
te dragen
dragentot
tothet
hetgeluk
gelukenendedewelvaart
welvaartvan
vandedevolken,
volken,die
dieaan
aanzijne
zijnehoede
hoede
bij te
kunnen
worden toevertrouwd
toevertrouwd of te
te midden
midden waarvan
waarvan hij
hij een
een groot
groot deel
deelvan
vanzijn
zijn
kunnen worden
leven
zal slijten.
slijten.
leven zal
De uitgave
uitgave iningroot
grootoctavo
octavois isgoed
goedverzorgd
verzorg,l; j letter
letteren
endruk
drukzijn
zijn goed
goed ;j in
in 99
De
de10de
10de isisbereids
bereidBverschenen.
verschenen.
afleveringen
het eerste
eerste deel
deelcompleet
compleet; j de
afleveringen is
is het
H.B.
H.
B.
October
1905.
October 1905.

Or. J. Rutgers, Rasverbetering en bewuste
bewuste aantalsbeperking.
aantalsbeperking. Kritiek
Kritiek van
van het
hetMalthuMalthuDr.
sianisme
het Nieuw-Malthusianisme.
Nieuw-Malthusianisme. —
- Rotterdam,
Rotterdam, W.
W. J.
J. van
van Hengel.
Hengel.
sianisme en het
v ielund
u n dviel
v i gescholten.,..Bewonderdwordt
e I geB c hol ten., .. Bewonderd wordt
Malthus
B e w u n der t viel
Bewundert
Malthus
maar
zie, dat gaat
zoo, zoo
zoo;; doch
doch gescholden,
gescholden, zie,
gaat van
van 'n leien dakje.
dakje. De
De christenchristenmaar zo.o,
dichter Bilderdijk,
Bilderdijk, Boldaat
het hart,
hart, verklaarde
verklaarde »den
»den ongodisten
ongodisten krijg".
krijg". Ware
Ware
dichter
soldaat in het
zeker iemand
iemand deze
deze leuze
leuze tetebinnen
binnengeschoten,
geschoten,dan
danhad
had
de nederlandsche
zeker
hij hij
de neder1andsche
paganist niet
niet »gegenereerd",
»gegenereerd", of,
of, volgens
volgenstante
tanteOcculta,
Occulta,»gereïncarneerd".
»gereïncarneerd".
paganist
Bekladden en
en afmaken
afmaken isisgemakkelijk,
gemakkelijk,vooral
vooral als
:tlshet
hetgeschiedt
geschiedtop
opzoo
zooweerweerBekladden
Godwin deed,
deed,Malthus'
Malthus'politieke
politieketegenstander.
tegenBtander.
galoos geestige
geestige wijze
wijze als
als 't William Godwin
galoos
Jammer maar,
zoovelen deze
deze pseudo-critiek
pseudo-critiek direct
direct of
ofindirect
indirectvoetstoots
voetstoots hebJammer
maar, dat zoovelen
overgenomen.
ben overgenomen.
De heer
heer Rutgers
Rutgersechter
echterplaatst
plaatstzich
zichopoponzijdig
onzijdigstandpunt
standpunt en
enbeziet
bezietMalthus
MalthuB
De
den lijst
lijst van
vanz'n
z'ntijd,
tijd,onbevooroordeeld
onbevooroordeeld en
en onpartijdig.
onpartijdig. De
Delezing
lezingvan
vanhet
hetwerk
werk
in den
zij daarom
daarom aanbevolen,
aanbevolen, met
met dien
dienverstande,
verst:tnde,dat
dathet
het.
niet
doorgebladerd,maar
maar
zij
niet
doorgebladerd,
bestudeerd worde;
dan zal
zal men
men Malthus
Malthus en
enhet
hetMalthusianisme
Malthusianisme met
met een
een helder
helder
bestudeerd
worde dan
oog beschouwen,
beschouwen, en
en »hoe
»hoe men
menhet
hetwendt
wendt
keert,
omstandigheden
oog
of of
keert,
enen
hoehoe
de de
omstandigheden
ook wisselen,
wisselen, altijd
altijd zullen
zullen onders
onders en
en staatslieden
staatslieden den
den wenk
wenk van
van Malthus
Malthusmoeten
moeten
ook
behartigen: dat
dat het
hetgemakkelijker
gemakkelijker gaat,
gaat, de
debevolking
bevolkingtetevermenigvuldigen,
vermenigvuldigen,dan
dan
behartigen:
den voorraad
voorraad van
van voedingsmiddelen
voedingsmiddelen van
van jaar tot
tot jaar
jaarevenveel
evenveeltetevermeerderen.
vermeerderen.
den
Men zal op
op beide
beide zaken
zaken moeten
moeten letten"
letten" 279.
279.
Men
De bekwame
bekwame schrijver
schrijver zette
voortaan aanhalingen
aanhalingen uit
den vreemde
vreemde in
in de
de
De
zette voortaan
uit den
moedertaal over.
over. Jan
Jan en
enJannetje
Jannetjekunnen
kunnendan
danhet
hetNieuw-Malthusianisme
Nieuw-MalthuBianismebeter
beter
moedertaal
begrijpen j ; want
vraagstuk, schijnbaar
Bchijnbaar eenvoudig,
eenvoudig, isiszeer
zeer ingewikkeld
ingewikkelden
enhangt
hangt
begrijpen
want dit vraagstuk,
samen met
met het
hetfijnste
fijnste zieleleven.
zieleleven.
innig samen
KRUL.
R. KRUL.
(*)
(0) Van
Van der
der Lith
Lith geeft
geeft ook
ook nog
nogeen
eengoed
goedhistorisch
historischoverzicht
overzichtvan
vanNederlandsch-hdië
Nededandsch-ludië
zijn tweede
tweede boek:
boek: Schetsen
Schetsen uit
uit de
degeschiedenis
geschiedenis van
flan N.-I.
in zijn
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Homoeopathische bibliotheek
bibliotheek no
n° 1:
1: Dr.
Dr. J.
J. Voorhoeve,
Voorhoeve, Zenuwzwakte,
Zenuwzwakte, hare voorkoming
voorkoming
Homoeopathische
behandeling. —
- Zwolle,
Zwolle, La
La Rivière
Rivière en Voorhoeve.
Voorhoeve.
en behandeling.
»Het doel
doel dezer
dezer bibliotheek
bibliotheek isis om
om door
door een
~en duidelijke
duidelijke en uitvoerige
uitooerige bespreking
bespreking
»Het
van de
de praktische
praktische behandeling
behandeling van
van ziekten
ziekten van algemeen
algemeen belang
belang het
het publiek
publiek in
in
van
Nederland en
en de
de Koloniën
Koloniën voor
voor tetelichten,
lichten,enenhethet
daarbij
tevensdedegroote
grootewaarde
waarde
Nederland
daarbij
tevens
der homoeopathische
homoeopathische geneeswijze
geneeswijze in
intoenemende
toenemende wijze
wijze teteleeren
leerenkennen".
kennen".Aldus
Aldus
der
spreken de
de uitgevers
uitgevers en
envergasten
vergastenhet
hetpubliek
publiekopopdedeuitstekend
uitstekendbewerkte
bewerkte»zenuw»zenuwspreken
zwakte" of
of neurasthenie
neurasthenie door
door den
den dilleburger
dilleburger geneesheer
geneesheer J.J. Voorhoeve.
Voorhoeve. Zij
Zij isisdede
zwakte"
mode-zondebok, die,
beladen met de
de meeste
meestemoderne
modernekwalen,
kwalen, de
de
mode-zondebok,
die, »belast"
»belast"en
en beladen
straat wordt
wordt opgejaagd.
opgejaagd.
De Tijdspiegellezer
Tijdspiegellezer kent
den schrijver,
schrijver, hem
hem indertijd
indertijd voorgesteld
voorgesteld als
als groot
groot
De
kent den
geleerde, die
die een
een goeden
goeden kijk
kijk heeft
heeftop
opdedegeneeskunde,
geneeskunde,doch
docheen
eeneenzijdigen
eenzijdigenblik
blik
geleerde,
op de
de geneeskunst,
geneeskunst, ra.
m.a.a.w.w.alsals
therapeut
bomoiopathiebeoefent.
beoefent. Referent
Referent
op
therapeut
de de
bomoiopathie
daar verleden
verleden jaar
ja.ar het
het zijne
zijne van
van gezegd,
gezegd,enenherhaalt,
herhaalt,dat
dateen
eengoed
goedmedicus
medicus
heeft daar
àlles als
als geneesmiddel
geneesmiddel beschouwt,
beschouwt, wat tot
tot heil
heil strekt
strekt niet
nietalleen
alleenvan
vanhet
hetzieke
zieke
Mies
organisme, maar
het gezonde.
gezonde. De
De Achilles'
Achilles'pees
peesvan
vanden
denhomoiopaath
bomoiopaath isis
organisme,
maar oCJk
ook van
van het
zijn beginsel
beginsel: : Dwel,
lezen wij
wij bl.
bI. 21,
21,wel
welkunnen
kunnenerergevallen
gevallenvoorkomen,
voorkomen, waarin
waarin
zijn
»wel, lezen
een ofofandere
anderepalliatieve
palliatievemiddel
middeltot
totverzachting
verzachtingvan
vanhevige
hevigepijn
pijnofofbuitenbuitenhet een
gewone onrust
onrust aangewezen
aangewezen is,
is, maar
maar deze
deze gevallen zijn
zijnuitzonderingen,
uitzonderingen,vooral
vooralvoor
1I00r
gewone
geneesheer, die weet gebruik
gebruik te maken
maken van
fJan dede juiste
jui.,te toepassing
to~passing der
der geneesmiddelen
geneesmiddelen
den geneesheer,
volqens het
het homoiopatiesch beginsel."
beginsel."
volgens
De homoiopathie
homoiopa.thie huist alzoo
alzoo in
in de
deapotheek
apotheek;; want,
want,blijken
blijkendedeuitzonderingen
uitzonderingen
dan worden
worden alleen
alleenverschijnselen
verschijnselen waargenomen
waargenomen en
en—- behandeld.
behandeld.Wij,
Wij,kortkort·
regel, dan
zichtigen, zien
zien dan
dan ook
ookenkel
enkeldedeverschijnselen
verschijnselen;; zoo
zoozijn
zijnbij
bijden
denzenuwlijder,
zenuwlijder, den
den
zichtigen,
zenuwen gezond,
gezond,doch
dochhet
hetcen.traalorgaan,
centraalorgaan,de
dehersenen,
hersenen, reageert
reageert
neurasthenicus, de zenuwen
neurasthenicus,
abnormaal. Waardoor?
Waardoor ? Ziedaar
groote vraag.
vraag.
abnormaal.
Ziedaar de groote
lette men
men ereropop;
schrijver vermeldt
vermeldt het
het niet; dat neurasthenie
neurasthenie
; dedeschrijver
Bovendien lette
de
door den
den oppervlakkigen
oppervlakkigen waarnemer
waarnemerkan
kanverward
verwardworden
wordenmet
metmelancholie
melancholie;; de
door
affectstoornis
eerste bestaat
bestaatvoornamelijk
voornamelijk inineen
eenziekelijke
ziekelijkeprikkelbaarheid,
prikkelbaarheid,
affectstoornis der
der eerste
eenziekelijke
ziekelijketreurigheid.
treurigheid.Om
Omtusschen
tusschen beiden
beiden tetebeslissen,
beslissen, isis
die
der laatste
laatsteinineen
die der
gewoonlijk
de eenvoudige
eenvoudige vraag
vraagvoldoende
voldoende of
ofde
destemming
stemmingbepaaldelijk
bepaaldelijk prikkelprikkelgewoonlijk de
of bepaaldelijk
bepaaldelijktreurig
treurigis.is.De
Demeeste
meestepatienten
patiëntengeven
geven
daaropeen
eenzeer
zeerduidelijk
duidelijk
baar of
daarop
en
stelligantwoord.
antwoord.VVoorbijgaande
oorbijgaande treurigheid
treurigheid en
enangstaanvallen
angstaanvallenkomen
komenook
ookvoor
voor
en stellig
bij de neurasthenie
neurasthenie;; zie
Ziehen, Die
Die Erkennung
Erkennung und
undBehandlung
Behandlungder
derMelancholie
Melancholie
bij
zie Ziehen,
in
der Praxis.
Praxis.
in der
KIWI,.
Geneeskunst is
een moei
moe i1 Iijij k vak.
vak.
R. KRUL.
is een
door L.
L. F. C.
Colette
Willy, Dierenpraatjes. Vrii
het fransch door
C. -— Kampen,
Vrij bewerkt
bewerkt naar het
Colette Willy,
Stads·
Stads- Boek- en Courantdrukkerij.

Vier
tnsschen Kiki-la,-doueette,
Kiki·la·doucette, een
een karthuizer
karthuizerkater,
kater,enenToby-chien,
Toby·chien,
Vier gesprekken tusschen
en Zij,
7,ij, twee
tweepersonen
personen van
vanmindere
minderebeteekenis,
beteekenis,
een
kleinen bulhond
bulhond;; waarbij
waarbij Hij
Hij en
een kleinen
nl. de
de baas
baas en
endedevrouw,
vrouw,ook
ookeen
een
woordjemogen
mogenmeespreken.
meespreken.Dat
Datalles
allesisisbestemd
bestemd
woordje
om
eens te
te doen
doen lachen.
lachen.
om Willy eens
De
drie eerste
eerste samenspraken
samenspraken zijn
zijn nogal
nogal aardig
aardig;; doch
doch de
de vierde
vierde isiR wel
welwat
wat
De drie
hoog
voor kinderen.
kinderen. Evenals
van de
de z.g.
z.g.fabelen,
fabelen,zullen
zullenontwikkelde
ont.wikkeldevolwassenen
volwassenen
hoog voor
Evenals van
de
»finesses" ervan
ervan begrijpen.
wel iet-wat
iet-wat»hoog,
»hoog,maar
maartoch
toch
de »finesses"
begrijpen. Jan
Jan Alleman
Alleman vliegt wel
niet
te hoog",
hoog", en
enJantje,
Jantje,zijn
zijnhartlap,
hartlap,fladdert
fladdert nog
nog laag
laag bij
bij den
den grond.
grond.
niet al te
L.
C. hanteirt
hantee'rtdedepen
penzeer
zeergoed
goed;
dochverwart,
verwart,evenals
evenalssommige
som migehooggehooggeL. F. C.
; doch
leerden,
ruiken met
met rieken.
rieken.De
Denamen
namenvan
vankat
katenen
hond
zijnfransch
franschgebleven
ge bleven;
leerden, ruiken
hond
zijn
;
en Toby-baf?
Toby-baf?
waarom
bijv. Kiki-snoes
Kiki·snoes en
waarom niet bijv.
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Rijkspostspaarbank.
Wanneer 1-,et
[.et jaarverslag
instelling in
in boekvorm
boekvorm het
het licht
licht ziet,
ziet, dan
dan isis
Wanneer
jaarverslag dezer
dezer instelling
de inhoud
inhoud daarvan
daarvan reeds
te voren
voren door
door middel
middel van
van de
de Staalscourant
Staatscourant publiek
publiek
de
reeds lang
lang te
domein geworden
geworden en
en zijn
zijndede
voornaamstebijzonderheden
bijzonderhedendaarvan
daarvan door
door de
depers
pers
domein
voornaamste
neds wereldkundig gemaakt.
gemaakt.
reeds
Wordt niettemin
niettemin het verslag
verslag in
inboekvorm
boekvorm steeds
steeds met
met belangstelling
belangstelling te
tegemoet
gemoet
Wordt
hetbevat
bevaten
endie
die
gezien, dan
dan geschiedt
geschiedt het
het om
omde
degraphische
graphische voorstellingen,
voorstellingen, die
die het
gezien,
duidelijker dan
dan cijfers
cijfers de
de krachtige
krachtige ontwikkeling
ontwikkelingdoen
doenuitkomen,
uitkomen, waarin
waarin de
de
nog duidelijker
zoo uitnemend
uitnemend beheerde
beheerde en nog
nog steeds
steeds in
in populariteit
populariteit toenemende
toenemende instelling
instelling zich
zich
zoo
te verheugen.
verheugen.
heeft te
H. DE JJ..
Kcnnemer Vrijbuiter
Vrijbuiter door
dool' C.
C. Jolt.
Joh. Kieviet.
Kieviet.. —
- Amersfoort,
Amersfoort, Valkhoff
Valkholfen
enCo.
Co.
De Kennetner
Onde!' de
van Jan
Jan Pz.
Pz. Coen
Goen door
doo!' I,.
J,. Penning.
Penning. —
- Rotterdam,
Rotterdam, D.
D. A.
A. Daamen.
Daamrn.
Onder
de Vlag van
lange avonden
avonden weer
weer zijn
zijn gekomen,
gekomen, is
is er
erook
ookweer
weergezorgd
gezorgdvoor
voornuttige
nuttige
Nu de lange
onderhoudende lectuur
lectuur voor
voor onze jongelui. De
De twee
tweebovenstaande
bovenstaande boeken
boeken kunnen
en onderhoudende
ongetwijfeld da,artoe
daartoe worden
worden gerekend.
gerekend. Joh.
Joh. Kieviet,
Kieviet,die
diedoor
doorzijne
zijnehistorische
historische
ongetwijfeld
is, opent
opent met
met De
IJe Kennemer
Kennemer Vrijbuiter
Vrijbuiter eene
jongensboeken bij
bekend is,
jongensboeken
bij ons
ons gunstig bekend
tweede serie
serie historische
historische verhalen
verhalen voor
voor de
dejeugd,
jeugd,voor
voor welke
welkehij
hijzijne
zijnestof
stofthans
thans
tweede
uitdedeheldendaden
heldenda.dender
dervrijbuiters,
vrijbuiters,»wier
»wiermoed
moedenenvaderlandsliefde
vaderlandsliefde iningeen
geen
put uit
Ruyter
enkel
opzicht behoeft
behoeft onder
onder te
te tloen
doen voor
voor die
die van
vanmannen
mannen als
alsTromp,
Tromp,dedeR,uyter
enkel opzicht
en
zoovele anderen,
anderen, wier
wier namen
namen bij
bij elken
eikenNederlandschen
Nederlandschen jongen
jongen terecht
terecht bekend
bekend
en zoovele
Ook zij
zij hebben
hebben den
denstrijd
strijdtegen
tegenden
denovermachtigen
overmachtigenvijand
vijandaangedurfd
aangedurfd en
en
zijn .... Ook
zijn..
zoo den grond
grond helpen
helpen leggen
leggenvoor
voorNeêrlands
Neêrlandsonafhankelijkheid."
onafhankelijkheid."
zoo
Ook
dithistorisch
historisch verhaal
verhaal isisweer
weeronderhoudend
onderhoudend en
en prettig geschreven.
geschreven. Het
Het
()ok dit
der handeling
handelingisisinin
hoofdzaak
Zaanstreek,
welker
historiededeschrijver
schrijver
tooneel der
hoofdzaak
dede
Zaanstreek,
ininwelker
historie
blijkens zijne
vroegere werken
Datde
deinindit
ditverhaal
verhaalgegeblijkens
zijne vroegere
werken zoo
zoo geheel
geheel thuis
thuisis.
is. Dat
dathunne
hunnedaden
dadenbier
hiernaar
naarwaarwaarnoemde
vrijbuiters werkelijk
hebben geleefd en
en dat
noemde vrijbuiters
werkelijk hebben
debelangstelling
belangstellingongetwijfeld
ongetwijfeld nog
nog verhoogen
verhoogen voor
voor dit
dit
heid
zijn beschreven,
beschreven, zal
zalde
heid zijn
werkje,
door Joh.
Joh. Braakensiek
Braakensiek met
met aardige
aardige illustraties
illustratiesisisverrijkt.
verrijkt.
werkje, dat door
Vlag van
van Jan
JanPz.
Pz.Coen,
eoen, geeft een
een sprekend
sprekend
Het boek
boek van
van L.
L. Penning:
Onder de
de Vlag
Penning Onder
Het
het leven
leven enenwerken
werkenvan
vanden
den
grootenstichter
stichtervan
vanJacatra.
Jacatra. Zeer
Zeer
beeld
van het
beeld van
grooten
omstandig
worden hier
lotgevallen en
endaden
dadenvan
vanden
dengrooten
grootenCoen
eoenbeschreven
beschreven
omstandig worden
hier de lotgevallen
en
een scherp
scherp licht
lichtwordt
wordtgeworpen
geworpen op
op 's man
karakter, op den
den koenen
koen en geest,
geest,
man karakter,
en een
»die
desespereerde". Ook
beeld van
van den
den toestand
toestand van
van Indië
Indiëinindien
dientijd
tijd
»die nooit desespereerde".
Ook als
als beeld
is
ditboek
boekzeer
zeerinteressant.
interessant.Een
Eenportret
portretvan
vanCoen
eoenalsmede
alsmede een
eenhonderdtal
honderdtal illuilluis dit
Jr. luisteren
luisteren dit
dit werk
werk op.
op.
straties
straties naar
naar penteekeningen
penteekeningenvan
van J.J. H.
H. Ising Jr.
M.
S.
M. S.
:

De Bieboeren
Bieboeren door
Smit~. door L.
L. Smits.

—

Amsterdam,
Van Holkema
Holkema en
en Warendorf.
Warendo!'f.
Amsterdam, Van

In
de laatste
laatstejaren
jarenzijn
zijn
wedoor
doorverschillende
verschillendeauteurs
auteursvan
vanNoordNoord· en
en ZuidZuid·
In de
Ntre
bestaan en
en het
het
Nederland
uitvoerige beschrijvingen
beschrijvingen van
Nederland ont.haald
onthaald op
op uitvoerige
van het
het bestaan
gemeenschapsleven
arbeiders en
en proletariërs
proletariërs;; tafereelen
tafereelen uit
uithet
hetlandleven,
landleven,
gemeenschapsleven van
van arbeiders
natuurgetrouw
aan de
de werkelijkheid
werkelijkheid ontleend,
ontleend, waren
waren niet
niet zeldzeldnatuurgetrouw weergegeven
weergegeven en
en aan
zaam.
Het leven
levenvan
vandede
kleine
burgerij,van
van
dorpsbewonersen
enlandlieden
landlieden trok
trok
zaam. Het
kleine
burgerij,
dorpsbewoners
de
schrijvers, die
die zich
zichbijbijvoorkeur
voorkeuropop
naturalistischenenrealistisch
realistischterrein
terrein bebede schrijvers,
naturalistisch
en zoo
zoohebben
hebbenweweaan
aan
bekwame
schrijvers—- men
mendenke
denkeslechts
slechts
wegen,
aan, en
wegen, sterk aan,
bekwame
schrijvers
aan
Cyriel Buysse
Buysse enenStijn
StijnStreuvels
Streuvels—- menige
menigeverdienstelijke
verdienstelijke schets
schets van
van het
het
aan Cyriel
leven
ten platten
plattenlande
landetetedanken.
danken.Ook
Ookdede
Vlaamscheschrijver
schrijverL.
L.Smits
Smitsheeft
heeft
leven ten
Vlaamsche
tot dit
ditonderwerp
onderwerp aangetrokken
aangetrokken gevoeld
gevoeld en
enverhaalt
verhaalt in
in /Je
Bieboeren van
zich
zich tot
De Bieboeren
het
bedrijf en
en het
hetleven
levenenenlieven
lievenvan
vandede
boeren,die
diezich
zichbezighouden
bezighoudenruet
met de
het bedrijf
boeren,
dat volkje
volkje onder
onder elkaar
elkaar leeft,
leeft, hun
hunwerken
werken en
enploeteren,
ploeteren, hun
hun gegebijenteelt.
Hoe dat
bijenteelt. Hoe
kibbel
en hunne
hunne kleine
kleine ruzietjes,
ruzietjes, die
die dan
dan later
gewoonlijk weer
weel' in der
der minne
minne
kibbel en
later gewoonlijk
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worden bijgelegd,
worden
leven van
van die
die bijenbijenbijgelegd,hunne
hunnevrijages
vrijagesenenalalwat
wat zich
zich zoo
zoo in
in het leven
houders
Vlaanderen voordoet,
voordoet, dat
alles wordt
wordt door
doorden
denschrijver
schrijver op
op zeer
zeer
houders in
in Vlaanderen
dat alles
uitvoerige
een lijvig
lijvig romantisch
romantisch verhaal
verhaal verteld.
verteld. Spannende
Spannende ofofergerlijke
ergerlijke
uitvoerige wijze
wijze in een
boek niet
nietvoor
voor;; alles
allesloopt
looptmet
metkleine
kleineschokjes
schokjes vrij
vrij gelijkgelijktooneelen
tooneelen komen
komen in
in dit boek
matig
voort en
en men
men krijgt
krijgtden
denindruk,
indruk,datdat
deze
biebocrenbehooren
behooren tot
toteen
een
matig voort
deze
bieboeren
gemoedelijk
van volk,
volk,welks
welksleven,
leven,zooals
zooals Poot
Pootzei,
zei,vrij
vrij»genoegelijk
Dgenoegelijk heen
heen
gemoedelijk slag
slag van
roU".
Ook in
in den
denverhaaltrant
verhaaltrant van
van den
denschrijver
schrijver ligt
ligtiets
ietsgemoedelijks
gemoedelijks en
en
rolt". Ook
eenvoudigs.
Maar de
de beschrijvingen
beschrijvingen zijn
zijn bij
bij weinig
weinigafwisseling
afwisselingvan
vantooneelen
tooneelenhier
hier
eenvoudigs. Maar
en
daar wat
wat alalte te
gerekt;
schrijver
verliest
zich
veel
onbeduidende
en daar
gerekt
; de de
schrijver
verliest
zich
te te
veel
in in
onbeduidende
kleinigheden,
den indruk
indruk maakt
maakt van
vaneentonigheid.
eentonigheid.
kleinigheden, waardoor
waardoorhet
het geheel den
M.
M. S.
Carla door
Carla
door Benno Vos.
Vos. - Voorburg, Uitgevers Mij.
Mij .•
Voorburg".
»Voorburg".
—

»Scheppingen uit Levensleed",
Vos boven
bovenzijn
zijnHaagschen
Haagschen roman
roman
»8cheppingen
Levensleed", heeft
heeft Benno
Benno Vos
Carla geschreven.
leed ininditditaardsche
aardscheleven
levenininzoo
zoooverovergeschreven. Ongetwijfeld
Ongetwijfeldisis het
het leed
vloedige
mate voorhanden,
voorhanden, dat
dat het
het weinig
weinig moeite
moeite kost,
kost, om
omdaaruit
daaruitaltijd
altijd maar
maar
vloedige mate
weer
stof teteputten
puttenvoor
vooreen
eenroman.
roman,Benno
BennoVos
Vosheeft
heeftzich
zichdan
danook
ookvan
vaneene
een,e
weer stof
behoorlijke
leedstof voorzien
voorzien en
endie
diemet
metkwistige
kwistigehand
handover
overzijn
zijnverhaal
verhaal
behoorlijke dosis
dosis leedstof
lotgevallen van
van Carla,
Carla, de
de dochter
doehtp.r van
van eene
eenevrouw
vrouw uit
uiteen
eencircus,
circus,
uitgeschud.
uitgeschud. De
De lotgevallen
en
van Grada,
Grada, een
een meisje
meisje van
vanadellijken
adellijkenhuize,
huize, die
die ten
tenslotte
slottetot
tothet
hetlaagste
laagste
en van
eenzeer
zeeronverkwikkelijk
onverkwikkelijkverhaal.
verhaal.
afdalen,
waarloe eene
eenevrouw
vrouwzinken
zinkenkan,
kan,vormen
vormeneen
afdalen, waartoe
De schrijver
schrijver laat niet
niet alleen
alleenCarla,
Carla,die
diedoor
doorhaar
haarminnaar
minnaarverlaten
verlatenwordt,
wordt,maar
maar
ook
de deftige
deftigeGrada
Gradaeindelijk
eindelijkinineen
eenbordeel
bordeel teteland
landkomen
komen en
envindt
vindtdaarin
daarin
ook de
aanleiding,
om over
over alaldedemoreele
moreeleen
enphysieke
physiekeellende,
ellende,die
dieinineen
eenbordeel
bordeelkan
kan
aanleiding, om
geleden
worden, uitvoerig
weiden. Het
Het isis eene
eene opeenstapeling
opeenstapeling van
van leed
leed en
en
geleden worden,
uitvoerig uit
uit te weiden.
ellende,
leven van
van die
die twee
tweevrouwen,
vrouwen, maar
maar het
hetisiseene
eenegewilde
gewildeenenongemotiongemotiellende, dat leven
veerde
daardoor geraakt
lezer eigenlijk
eigenlijk ook
ook niet
nietonder
onderden
den
veerde opeenstapeling,
opeenstapeling, en
en daardoor
geraakt de
de lezer
leed. Carla
Carlavoedt
voedthaar
haareenig
eenigdochtertje
dochterlje ininhet
hetbordeel
bordeelop
open
en
indruk van
indruk
van al
al dat leed.
het
scheelt maar
maar weinig,
weinig,ofofdat
datarme
armekind
kindzou,
zou,toen
toenhet
hetzestien
zestienjaar
jaaroud
oudwas
was
het scheelt
geworden,
door haar
haar eigen vader
vader geschonden
geschonden zijn.
Inderdaad, de maat
maat van
van ververgeworden, door
zijn. Inderdaad,
bederf loopt
loopt hier
hier over.
over. Had
Had de
de schrijver
sehrijver zich weten
weten tetebeperken
beperken
zonnen leed
zonnen
leed en
en bederf
en
had hij
hij zijne
zijnestof
stofmeer
meer·
logischweten
weten
te ordenen,dan
danhad
hadhijhijzeker
zekermeer
meer
en had
logisch
te ordenen,
kunnen bereiken
bereiken dan met
met deze
deze schepping.
schepping.Want
Wantaan
aantalent
talentvan
vanbeschrijving
beschrijvingontontkunnen
breekt het
het hem
hemgeenszins.
geenszins. Moge
Mogehet
hethem
hemgegeven
gegevenzijn,
zijn,dat
dattalent
talentnog
nog eens in
breekt
dienst te stellen
stellen van
van scheppingen
scheppingen uit
uit levenskracht
levenskracht en levens/ust.
levensl/lst.
dienst
M. S.
S.
M.

Broeder en Zuster
Zuster door
door Thérèse Hoven.
Hoven. Broeder

—

Amsterdam, Cohen
Cohen Zonen.
Zonen.
Amsterdam,

Thérèse Hoven
Hoven verhaalt
verhaalt in dit
dit boek
boek van
vantwee
tweearme
armekinderen
kinderenuit
uitSavoye,
Savoye, Lallo
Lallo
Thérèse
Balwet en
en Nica
Nica Raveneau.
Raveneau. worden
Zij worden
dool'
opkooper,diediealsals
een
moderne
Balmet
door
eeneen
opkooper,
een
moderne
rattenvanger de kinderen
kinderen van
van arme
arme lieden
lieden uit
uitSavoye
Savoyemeetroont
meetroontonder
ondervoorspievoorspierattenvanger
eeneprachtige
prachtigetoekomst,
toekomst,meegenomen
meegenomen en
enbelanden
belanden na
navele
veleavonturen
avonturen
van eene
geling van
Holland. Daar
Daarworden
worden
stumpers
ge1!xploiteerddoor
dooreen
eenschoorsteenveger
schoorsteenveger
in Holland.
de de
stumpers
geëxploiteerd
eenigen
tijd
vandezen
dezenbaas
baas
hetAchterom
Achterom ininDen
DenHaag
Haagenenwanneer
wanneer
uit het
ze ze
dandan
na na
eenigen
tijd
van
een circus
circus enenNica,
Nica,hethet
meisje,komt
komtna
naeenige
eenige
wegloopen, belandt
wegloopen,
belandt Lallo
Lallo in een
meisje,
wederwaardigheden terecht
het gezin
gezinvan
vaneen
eendokter,
dokter,diedie
haar
eenebeschaafde
beschaafde
wederwaardigheden
terecht in het
haar
eene
geven. DeDeWestersche
Westerschebeschaving
beschaving heeft
heeft echter
echter niet
niet veel
veel vat
vatop
op
opvoeding laat geven.
opvoeding
dit natuurkind,
natuurkind, zoodat
zoodat zij
zijlater
laterals
alsjongedame
jongedamededevoorkeur
voorkeurgeeft
geeftaan
aaneene
eeneververnaarSavoye
Savoyeteruggaat,
teruggaat,boven
boven
bintenis met
met den
dencircusman
cireusman Lallo,
Lallo,met
metwien
wienzezenaar
bintenis
een deftig
deftighuwelijk
huwelijkmet
metden
dengeleerden
geleerdendokterszoon,
dokterszoon, die
die op
op haar
haar isisverliefd
verliefdgegeeen
raakt. Het
Hetverhaal
verhaalis isonderhoudend
onderhoudendgeschreven,
geschreven, losjes
losjes en
enluchtig,
luchtig,zooals
zooalswe
wedat
dat
raakt.
van Thérèse
Thérèse Hoven
Hoven gewend
gewendzijn.
zijn.Over
Over
eenige
onwaarschijnlijkheden, die
dieinin 't
't
van
eenige
onwaarschijnlijkheden,
verhaal voorkomen,
voorkomen, willen
willen wij
wij de
de schrijfster
schrijfster niet
niet lastig
lastigvallen
vallen;; wel
wel echter
echterover
ove r
verhaal
en uitdrukking,
uitdrukking, die
boek ontsieren.
ontsieren. Is
Is b.v.
b.v.
enkele slordigheden
slordigheden in
stijl en
enkele
in stijI
die het boek
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een Nederlandsch
Nederlandsch woord
woord?? Van
Chambéry wordt gezegd
gezegd:: peen
Deen machtig
machtig
gasthoven een
Van Chamb6ry
geleerde stad, waar je
je om
om de
detwee
tweepas
paseen
eenadvocaat
advocaat(!)
tegenkomt",enz.
enz. Van veel
geleerde
(!) tegenkomt",
handigheid getuigt dit
dit boek,
boek, maar
maar ook
ook van
van veel ondoordachtheid.
handigheid

M. S.
S.
M.
Achtste
Bundel verzamelde
verzamelde opstellen
opstellen door
door L. van
Deyssel. —
- Amsterdam,
Amsterdam, Scheltema
Schel tema
van Deyssel.
Achtste Bundel
en Holkema.
Holkema.
Deze bundel
bundel bevat
bevat.evenals
.evenalsdede
vorige
weer
eenige
critieken
zoogenaamde
Deze
vorige
weer
eenige
critieken
enen
zoogenaamde
proza·
gedichten. Enkele dier
dier critieken,
critieken,zooals
zooals die
dieover
overVan
VanLooy,
I.ooy,Frans
FransCoenen,
Coenen,
proza-gedichten.
Erens,
kenmerken zich
zich evenals
evenals vroeger
vroeger door
dooreen
eenhinderlijk
hinderlijkindividualisme
individualismeen
endoor
door
Erens, kenmerken
DHulde
verregaande
gerektheid;
vanenkele
enkeleopstellen,
opstellen,als:
als:»Een
»Eenmonument
monumentvoor
voorZola",
Zola",»Hulde
verregaande gerektheid
; van
Jozef Israels",
Israëls",die
dietoch
tochniet
niet
boven
peil
staan
van
gewonetijdschrifttijd~chriftcouaan Jozef
boven
hethet
peil
staan
van
gewone
ofofcourantenartikelen, mag
mag men
men teterecht
rechtvragen,
vragen,of of
moeite
waard
was,zezetetelaten
laten
hethet
de de
moeite
waard
was,
De lectuur
lectuurvan
van»Kind-Leven"
,)Killd-Leven"(Proza-Gedichten),
(Proza-Gedichten),waarvan
waarvanindertijd
indertijd De
herdrukken. De
Gids een
voorproefje gaf, moet
moet voor
voorieder,
ieder,die
dieniet
niet
doorblinde
blindevooringenomenheid
vooringenomenheid
een voorproefje
door
bevangen
een onverteerbaar
onverteerbaar en
en ongenietbaar
ongenietbaar iets
iets zijn.
zijn. Vrij
Vrij uitvoerig
uitvoerig is
is de
de
bevangen is,
is, een
Obscura. Beets'
Beets' nazaten
nazaten zullen
zich wel
wel in
in
bespreking van
van Beets'
Beets' Camera
zullen er
er zich
Camera Obscura.
bespreking
verkneukelen, dat
Hildebrand hier
hier nog
nog eene
eene marque
de bonne
bonne conduite
conduite krijgt.
marque de
verkneukelen,
dat Hildebrand
M. S.
S.
bij gelegenheid
gelegenheid van
van het
het 75-jarig
75-jarig bestaan
bestaan van
vanliet
hetGenootschap
Genootschapvan
vanLeeraren
Leel'aren
Feestschrift bij
Gymnasiën.
aan Nederlandsche
Nederlandsche Gymnasien.
Het .Feestscnrift,
75-jarig bestaan
bestaan van
van het
het
uitgegeven naar
naar aanleiding
aanleiding van
van het 75-jarig
Feestschrift, uitgegeven
Genootschap
Leeraren onzer
onzer gymnasien
gymnasiën vangt
vangtaan
aanmet
meteene
eenefeestrede
feestredevan
van
Genootschap van
van Leeraren
Prof.
Van den
den Es.
Es. Deze
Deze herdenkt
herdenkt daarin
daarin de
de benauwdc
benauwde dagen
dagen van
van het
hetjaar
jaar1830,
1830,
Prof. Van
het Genootschap
Genootschap werd
werd opgericht
opgericht;; hij
hij wijst
wijst op
opden
deninvloed,
invloed,dien
dien het
hetGenootGenoottoen het
toen
hetgymnasiaal
gymnasiaalonderwijs
onderwijs heeft
heeftuitgeoefend
uitgeoefend;; op
op de
de uitgave
uitgave van
van het
het
schap
op het
schap op
Tijdschrift
van het
het Genootschap
Genootschap en
en vooral
vooral op
op het
hetfeit,
feit,dat
dathet
hetGenootschap
Genootschapde
de
Tijdschrift van
leeraren
elkander heeft
heeft gebracht,
gebracht, hetgeen
hetgeen de
de opvatting
opvatting van
van de
de taak
taakder
der
leeraren tot
tot elkander
dU2 ook
ook het
hetonderwijs
onderwijs zelf
zelf zeer
zeer ten
ten goede
goede isis gekomen.
gekomen. Verder
Verderbevat
bevat
leemren en dus
leeraren
dit geschrift
geschrift een
eenkort
korthistorisch
historischoverzicht
overzicht
Genootschap,
door
densecretarib
secretari~
vanvan
hethet
Genootschap,
door
den
Dr. P.
P. Leendertz
Leendertz Jr.
Jr.met
metzeer
zeerveel
veelzorg
zorg
elkaar
gezet.
Alseene
eeneder
derbelangrijkste
belangrijkste
Dr.
in in
elkaar
gezet.
Als
daden van het
het Genootschap
Genootschap op
op wetenschappelijk
wet.enschappelijk gebied
gebied noemt
noemt Dr.
Dr. Leendertz
Leendertzhet
het
daden
tot stand
standkomen
komenvan
vandedephilologcncongressen.
philologcncongressen.Dan
Danvolgen
volgeneenige
eenige Bijlagen,
Bijlagen, waarin
waarin
ook de
de letterkundige
letterkundigeenenwetenschappelijke
wetenschappelijkevoordrachten
voordrachtender
derleden
ledenzijn
zijnvermeld
vermeld
ook
en
eene mededeeling
mededeeling wordt
wordt gedaan over
over het
hetarchief
archiefenendedebibliotheek.
bibliotheek.Eene
Eenecomcomen eene
boekje, dat
datongetwijfeld
ongetwijfeld zeer
zeer belangrijk
belangrijk isIS voor
voor allen,
allen,
plete ledenlijst
ledenlijst besluit
besluit dit boekje,
die zich
zich voor
voor het
hetGenootschap
Genootschapinteresseeren.
interesseeren.
M.
M. S.
van den
den Vlaamschen
Vlaamschen Taalstrijd,
Taal~trijd, door
doorTh.
Th.Coopman
Coopman en
enJan
JanBroeckaert.
Broeckaert.
Bibliographie van
Deel, 1787-1844.
1787-1844. —
- Gent,
Gent,A.A.Safer.
Sitl"er.
Eerste Deel,
Tweede Bundel
Bundel van
vanAug.
Aug.Vermeylen's
Vermeylen'sVerzamelde
Verzamelde opstellen.
opstellen. —
- Bussum,
Bussum, C.
C. A.
A. J. van
Tweede
Dishoeck.
De Vlaamsche
Vlaamsche beweging,
beweging, die
die krachtige,
krachtige, jonge
jonge reactie
reactietegen
tegenhet
hetFransche
Fransche
De
:Mendenke
denkeslechts
slechts
belgicisme, is
den laatsten
laatsten tijd aan
aan de
de orde
orde van
van den
den dag.
dag. Men
is in den
aan
beweging, die
diethans
tha.nsin in
Vlaamsch-Belgiëopop
hooger-onderwijsgebied aan
aan
aa,n de beweging,
Vlaamsch-Belgie
hooger-onderwijsgebied
den
gang is,
is, aan
aanden
denstrijd
strijd
eene
1\ederlandschehoogeschool.
hoogeschool. Het
Het isis den
den
den gang
omom
eene
Nederlandsche
Vlamingen
hooge ernst met
met deze
deze beweging,
beweging, overtuigd
overtuigd als ze
ze zijn,
zijn, dat
dat »hun
Dhun toetoeVlamingen hooge
afhangt
vandedegrondige
grondigevervlaarnsching
vervlaamschingvan
vanVlaanderen",
Vlaanderen",
komst grootendeels
grootendeels af
komst
hangt van
zooals Prof. Vermeylen
Vermeylen onlangs
onlangs schreef.
schreef. De
Dejonge
jongeVlamingen
Vlamingenwerken
werken voor
voor dat
dat
zooals
doel
krachtig, onvermoeid.
onvermoeid. Zij
Zijzien
zienniet
niettegen
tegeneen
eenbeetje
beetjewerk
werkop.
op.Zoo
Zoostelden
stelden
doel krachtig,
voorvechters in
in dezen
dezenVlaamschen
Vlaamschenstrijd
strijdeen
eenomvangrijk
omvangrijkwerk
werksamen
samen; Bibliotwee voorvechters
graphie van
den Plaamschen
rtaalll8cnen Taalstrijd,
Taalstrijd, waarvan
waarvan het
het 1'1'
nu voor
voor ons
ons ligt.
ligt. Het
Het
graphie
van den
ilte deel
deel nu
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lijvige werk
werk bevat
bevat eene
cene opgave
opgave en
eneene
ecnekorte
kortebeschouwing
beschouwing van
vanniet
nietminder
minderdan
dan
lijvige
negenhonderd vijf
en vijftig
vijftig geschriften,
geschriften,die
die in
in het
hettijdsverloop
tijdsverloop van
over
negenhonderd
vijf en
van 1787-1844
1787-1844 over
taal~t.rijd zijn
zijn gepubliceerd
gepubliceerd ofofalthans
althansdaarmee
daarmeeininverband
verbandstaan.
staan.
den
Vlaamschen taalstrijd
den Vlaamschen
Aan
elk der
dervermelde
vermeldewerken
werkenis door
is door
heeren
CoopmanenenBroeckaert
Broeckaerteene
eene
Aan elk
de de
heeren
Coopman
beknopte opgave
opgave van
van den
den inhoud
inhoudofofeene
eeneuiteenzetting
uiteenzettingvan
vandedebeteekenis
beteekenisvan
van
beknopte
werk toegevoegd.
toegevoegd. Aldus
Aldushoogst
hoogst
practisch
samengesteld,zal
zaldeze
dezekolossale
kolossale
het werk
practisch
samengesteld,
de historie
historievan
vanden
denVlaamschen
Vlaamschen
arbeid
eene zeer
zeer belangrijke
belangrijke bijdrage
bijdrage worden
worden tot de
arbeid eene
taalstrijd. De
samenstellers zullen
aan het
hetwerk
werknog
nogtoevoegen
toevoegeneene
eene
taalstrijd.
De samenstellers
zullen later
later aan
desystematisystematigepagineerde
en eene
eene naamlijst
naamlijst der
dermedewerkers
medewerkers benevens
benevens de
gepagineerde inleiding en
sche
inhoudstabellen en
en eene
eene lijst
lijstder
deropeubare
openbareboekerijen,
boekerijen,waar
waardedegeexcerpeerde
geëxcerpeerde
sche inhoudstabellen
en weekbladen
weekbladenen
entijdschriften
tijdschriftenberusten.
berusten.
dag- en
Bibliograpnie tot op
op den
den jongsten
jongsten tijd
tijd isisvoltooid,
voltooid, zal
zalzijzijnatuurnatuurdeze Bibliographie
Wanneer deze
lijk ook
ook vermelden
vermelden de
de Ferzamelde
rerzarnelde opstellen
opstellen van
Vermeylen, waarvan
waarvan ons
ons
lijk
van Aug. Vermeylen,
de tweede
tweede bundel
bundel werd
werd toegezonden.
toegezonden. Ook
Ook inindezen
dezennieuwen
nieuwenbundel
bundel vindt
vindtmen,
men,
de
onR werd
werd besproken
besproken —,
-, een
een tal
tal van
van
evenals
in den
deneersten
eersten —
- die
dievroeger
vroegerdoor
doorons
evenals in
opstellen,
aan de
de Vlaamsche
Vlaamsche beweging.
beweging. Prof.
Prof. Vermeylen
Vermeylen is
is een
een der
deronveronveropstellen, gewijd aan
moeide kampvechters.
kampvechters. In een
een dezer
dezeropstellen
opstellen leest
leest hij
hij o.o.a.a.Frans
FransNetscher
Netscher de
de
moeide
datdedeVlaamsche
Vlaamschebeweging
bewegingzOu
zouzijn
zijnontsproten
ontsprotenaan
aandede
over diens
diens bewering,
bewering, dat
les over
Nieuwe-Gids-beweging. Ook
vindt men
men hier
hierbeschouwingen
beschouwingen over
over Guido
Guido Gezelle,
GezelIe,
Arieueve-Geds-beweging.
Ook vindt
anderen, alle
alle goed,
goed, enkele
enkelezelfs
zelfs
Constantin
Constantin Meunier,
Meunier,Styn
Styn Streuvels,
Streuvels, Teirlinck
Teirlinck en anderen,
met gloed
gloed geschreven.
geschre\'en.
.
M. S.
M.
Aage en
en Else
Else(In
(Indedeschaduw
schaduwvan
van
dood)
HaraId
Kidde,naar
naarhet
hetDeensch
Deenschbewerkt
bewerkt
denden
dood)
van\"an
Harald
Kidde,
door
Gorter-De Waard.
Waard. —
- Utrecht,
Utrecht, H.
H. Honig.
Honig.
door A.
A. Gorter-De
boekisismet
met
zeldzaamtalent
talent
geschrevenenenininzoo
zoovloeiend
vloeiendNederlandsch
Nederlandsch
Dit boek
zeldzaam
geschreven
dat men
menwerkelijk
werkelijkvergeet
vergeeteen
een
product
van
vreemdenoorsprong
oorsprongvoor
voor
bewerkt, dat
bewerkt,
product
van
vreemden
zich te
te hebben.
hebben.
zich
Wanneer
zeggen:: »met
Bmet zeldzaam
zeldzaam talent
talent geschreven",
geschreven", bedoelen
bedoelen wij
wij de
de gave
gave
Wanneer wij
wij zeggen
en detailuitbeelding
detail uitbeelding van
van'tg,een
'tgeen de
deschrijver
schrijverheeft
heeftwillen
willenzeggen,
zeggen,
van
uitdrukking en
van uitdrukking
waaruit
nog niet
niet volgt,
volgt,dat
datwij
wijhet
hetmet
met
zeldzaamgenoegen
genoegenhebben
hebbengelezen
gelezenom
om
waaruit nog
zeldzaam
den
algemeenen gedachtengang.
gedachtengang.
den algemeenen
Ons kwam
die gedachtengang
gedachtengang voor
voortetezijn
zijneen
eentype
typevan
vanonnatuur
onnatuuren
engedwongen
gedwongen
Ons
kwam die
sentimentaliteit.
sentimentaliteit.
Onder den
indruk van
een ziekelijk
ziekelijk sprookje
sprookje dringt de
de jonge
jonge held
held van
van 't verden indruk
van een
oponophoudelijk
onophoudelijk het
het beeld
beeldvan
vanzijn
zijnoverleden
overledenbroeder
broedervoor
voor
haal zich
zich den
den plicht
plicht op
oogen
te houden
houden en
enzich
zichvoortaan
voortaanalle
allelevensvreugde
levensvreugdeteteontzeggen;
ontzeggen;wanneer
wanneerdede
oogen te
jonge levenslust
levenslust Zijne
zune rechten
rechten herneemt,
herneemt, suggereert
suggereert hij
hij zich
zich slecht
slecht en
enongevoelig
ongevoelig
jonge
zijn.
te zijn.
hetleven
levenverder
verder
Onder den
invloed van
van school
school en
enkameraden,
kameraden, van
van'tgeen
't.geenhet
den invloed
aanbiedt en oplegt,
oplegt, zouden
zouden levenskracht
levenskracht en
en levensmoed
levensmoed het
hetnatuurlijk
natuurlijk winnen op
aanbiedt
den somberen
somberen nagalm
nagalm van
van dit
ditsprookje
sprookje;; immers,
immers, in
in 's menschen aard
ligt:: »Let
»Let
aard ligt
den
bury its
its dead."
dead."
dead Past bury
the dead
op het
hetoogenblik,
oogenblik,dat
datdedejongen
jongenweer
weerwat
watopopzijn
zijnverhaal
verhaalkomt,
komt,
Maar
Maar juist
juist op
als de
de gezonde
gezondejongensnatuur
jongensnatuur hem
hem weer
weer op
op de
de been
been helpt,
helpt, ploft
ploftde
deauteur
auteurhem
hem
als
door
sterfgeval of eene
eene desillusie
desillusie in
in een
een afgrond
afgrond van
van akeligheid
akeligheidterug.
terug.
door een
een sterfgeval
Ware
het tetedoen
doenom
omeene
eenenatuurlijke
natuurlijkeontwikkeling
ontwikkelingvan
vaneene
eeneHamletachtige
Hamletachtige
Ware het
- dat
datonderwerp
onderwerpkon
kondankbaar
dankbaarzijn,"
zijn,'maar
maar de
de natuurlijke
natuurlijke ontwikkeling
ontwikkeling
kind er ziel —
kinderziel
weden
denrampzaligen
mmpzaligen
wordt
telkens gestremd
gestremd door
door een
een nieuw
nieuwongeluk,
ongeluk,zoodat
zoodatwe
wordt hier telkens
16-jarigen leeftijd
leeftijd zien
zieninineen
eentoestand,
toestand,datdat
hem
maarliefst
liefstdadelijk
dadelijk
jongen op 16-jarigen
wewe
hem
maar
Zoo isis 't geene kunst, iemand klein te
naar
eene zenuwinrichting
zenuwinrichting zouden
zouden brengen.
brengen. Zoo
naar eene
1{rijgen,
lezer noch
noch de
de zielsontleding
zielsontleding isisdaarmede
daarmede gediend.
gediend.
krijgen, maar
maar noch
noch de
de lezer
Kon onze
stem den
den schrijver
schrijver bereiken,
bereiken, we
wezouden
zouûenhem
hemwillen
willenaanraden
aanraden de
de
onze stem
ontwikkelingsgeschiedenis
van een
eenjongen
jongenvan
vandenzelfden
denzelfdenleeftijd,
leeftijd,66k
66k
ontwikkelingsgeschiedenistete lezen
lezen van
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een
droom er, dweper,
dweper, idealist,
idealist., maar
maar als
als Wouter
Wouter Pieterse
Pieterse vrij
vrij wat
watsympathieker
~ympathieker
een droomer,
dan dit
dan
dit overspannen,
overspannen, neen,
neen, gekgemarteld
gekgemarteld jongetje.
jongetje.
1-Ve
voor des
des schrijvers,
schrijvers, ook
ook Hamlet's
Hamlet's vaderland,
vaderland, dat
datsprookjes
sprookjes zoo
zoo
-We hopen
hopen voor
somber als Aage
Aage en
somber
en Else
Else niet
te veel
veelinvloed
invloed zullen
zullen hebben
hebben op
op 't
niet te
't aankomend
geslacht.
Eene herinnering
herinnering aan
aandede
onderstaande regels
regels van
van Longfellow
Longfellow isiswerwergeslacht. Eene
'onderstaande
onze dagen
dagenniet
nietmisplaatst
misplaatst:
kelijk
kelijk in onze
:
»Let us,
»Let
us, then,
then, be
be up
up and
and doing
doing
heart for
for any
any fate,
fate,
With
With aa heart
Still achieving,
achieving, still
stillpursuing,
pursuing,
Learn
labour and to
to wait."
wait."
Learn to
to labour

B.
De
raode lach.
lach. Fragment
Fragmentuituiteeneen
gevonden
Russischhandschrift
handschriftvan
vanLeonid
LeonidAndrejef,
Andrejef,
De roode
gevonden
Russisch
vertaald door
door J.
J. C.
vertaald
C. Termaat.
Termaat. —
- Nijmegen,
Nijmegen, Prakke.
Prakke.
Een griezelig, afschuwelijk
Een
afschuwelijk boek!
boek!
en
Een
officier, in
in den
denjongsten
jongstenoorlog
oorlogzwaar
zwaargewond,
gewond,isisdoor
doordededoorgestane
doorgestaneen
Een officier,
bijgewoonde
krankzinnig geworden
geworden;; hier
hier worden
wordengrepen
grepenonderstekl
onderRteld uit
uit
bijgewoonde ellende
ellende krankzinnig
zijn dagboek.
zijn
dagboek.
Hier
heeftwaanzin
waanzinininzijn
zijn
verschrikkelijksten,den
denzelfbewusten
zelfbewustenvorm,
vorm,voortvoortHier heeft
verschrikkelijksten,
uit den
den krijg,
krijg, een
een boek
boek gegedurend
gevoed door
door de
de afgrijselijke
afgrijselijke herinneringen
herinneringen uit
durend gevoed
rillen, eene
eene combinatie
combinatie van
van bloed
bloed en
endelirium!
delirium!
schapen,
schapen, om
om te rillen,
Brengt het nu
nuook
ooknieuwe
uieuweinzichten,
inzichten,
nieuwe
theorieën,
nieuwe
waarheden?
nieuwe
theorieën,
nieuwe
waarheden
?
Geenszins.
De ellende,
ellende, om
omwelker
welkerschildering
schilderinghet
hette te
doen
was,
werdminder
minderhartstochtelijk
hartstochtelijk
doen
was,
werd
maar daardoor
daardoor juister,
juiRter, duidelijker,
duidelijker, aangrijpender
aangrijpender ten
ten toon
toon gesteld
gesteld in
inDunant's
Dunant's
maar
Un souvenir
Vn
sOllvenir de
de Solférino
SolNrino (1860),
in Débdcle
Débácle van Zola,
Zola, door
door Bertha
Berthavon
vonSuttner
Suttner e.
e. a.
a.
(1860), in
Het nieuwe
nieuwe in
in dit
ditboek
boekis het
is het
afzichtelijkevan
vanhethet
milieu,het
het
schokkende
Het
afzichtelijke
milieu,
schokkende
der woordenkeus.
woordenkeus.
oorlog eene
eeneverschrikkelijke
verschrikkelijke bezoeking
bezoeking der
der maatschappij
maatschappij is,
is,betwijfelt
betwijfelt
Dat oorlog
maar een
een boek,
boek, als hier
hier v66r
v66r ons
ons ligt,
ligt, brengt
brengt ons
ons geen
geen stap
stapnader
nader tot
tot
niemand, maar
niemand,
den eeuwigen
eeuwigen vrede
vrede;; daartoe
daartoe is
is meer
meer noodig
noodig dan
dan heftig
heftigdeclameeren
declameeren tegen
tegen den
den
den
oorlog.
Wij begrijpen
begrijpen den
om zulke
zulke dingen
dingentetevertalen,
vertalen,alleen,
alleen,wanneer
wanneermen
menzich
zich
Wij
den lust, om
nuttig effect
effect belooft,
belooft, want
want voor
voorzijn
zijngenoegen
genoegenofofzijne
zijnestichting
stichting
daarvan een
daarvan
een nuttig
leeRt niemand
niemand zulke
zulkegeestelijke
geestelijkenachtmerries.
nachtmerries.
leest
B.
B.
Blijde Kunst.
Kunst. Geïllustreerde
Geïllustreerdebibliotheek
bibliotheekvan
vanopwekkende
opwekkendelectuur.
lectuul'.Redacteur
Redacteurvan
vanDokkum.
Dokkulll.
NO. 1,
Jacobs. Humoristische
Humoristische vertellingen
vertellingen van
van J.
J. Brevee.
Brevee. No.
~o.2,2,Van
VanAken.
Aken.LotgeLotgeNo.
1, Jacobs.
vallen van
van een
een Notaris
Notaris van
van E.E.Blum.
B1um.—- Baarn,
Baarn,Hollandia-Drukkerij.
Hollandia-Drukkerij.
vallen

Er zijn
zijn nog
nogalalmenschen
menschennoodig
noodiggeweest,
geweest,om
omdie
die Blijde Kunst
Kunst ter wereld
wereld te
te
Er
uithelpen, nl.
nl. een
eenredacteur,
redacteur, een
een schrijver,
schrijver, een
een vertaler,
vertaler, een
een illustrator
illustrator en
en een
een uithelpen,
gever, 'tgeen
'tgeen ons
ons herinnerde
herinnerde aan
aan véél koks
koks in
in één
één keuken.
keuken. We
Weverheugden
verheugdenons
ons
gever,
paar werken,
werken, waarin
waarin volgens
volgens de
dehedendaagsche
hedendaagsche mode
mode het
hetsinistre
sinistreopopden
den
een paar
na een
voorgrond trad,
trad, Blijde Eunst
Kunst in handen
handen te krijgen,
krijgen, waarbij
waarbij men
men ten
ten minste
minste met
met
voorgrond
een opgeruimd
opgeruimd gezicht
gezicht mocht
mocht beginnen.
beginnen.
een
Wij erkennen,
erkennen, dat er
er pogingen
pogingen gedaan
gedaan zijn,
zijn, om
om den
den lezer
lezer in
in die
diestemming
stemmingtete
houden;; onderwerpen,
onderwerpen, herinnerend
herinnerendaan
aan MarineMarine-Schetsen
Buning, Auk
Joukde
deHartenHartellhouden
Schelsen van Buning,
streuper van Brusse,
Brusse, Taming
l'aminr; of
ofthe
theShreu;
Shrew van Shakespeare,
Shakespeare, Micawber
Micawbervan
vanDickens,
Dickens,
streuper
zijn op
op min
minof of
meerkomieke
komiekewijze
wijzebehandeld
behandeld—
- maar
maarkunst
kunstisishet
hetnaar
naaronze
onze
zijn
meer
bescheiden meening
meening niet,
niet,ook
ookdedeillustraties
illustraties
niet,
zelfsbeslist
beslistleelijk
lee lijkvinden.
vinden,
bescheiden
niet,
diedie
wijwij
zelfs
dingetjes in
in bundel
bundel IIzijn
zijnhier
hierenendaar
daarwel
wel
aardig
verteld,
maar
scherts
De dingetjes
aardig
verteld,
maar
dedescherts
niet fijn,
fijn,dedetoestand
toestandniet
niet
pikant,
humor
niet
tintelend,zoodat
zood atde
delezer
lezer
is niet
pikant,
de de
humor
niet
tintelend,
grappigheid bespeurt,
bespeurt, maar
maar geestigheid
geestigheid mist.
mist.
wel grappigheid
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We
zouden bundel
bundel I Inog
nogwel
wel
durvenaanbevelen
aanbevelenvoor
voorkeuken,
keuken, stal
stalen
enyolksvolksWe zouden
durven
logies,
maar bundel
bundel II
II maakt
maakthet
hetmet
met
zijnelaffe
laffeenendwaze
dwazephantasie,
phantasie, XXVI
XXVI
logies, maar
zijne
zó6 bont,
bont, dat
dat we
wezelfs
zelfshet
hetdá,ár
dáár aanwezig
aanwezig personeel
personeel te hoog
hoog
hoofdstukken
hoofdstukken lang,
lang, DM
ontwikkeld achten,
achten, om
om genoegen
genoegen te
te nemen.
nemen. met dit
dit soort
soort van
vanhumor.
humor.
ontwikkeld
We
kunnen tot ons
ons leedwezen
leedwezen niemand
niemand aanbevelen,
aanbevelen, om zich
zich Blijde Kunst
Kumt aan
We kunnen
te schaffen,
schaffen, daar
daar het
het in
inbeide
beiderichtingen
richtingenverre
verrebeneden
benedenhet
hetpeil
peilblijft,
blijft, dat
datde
delezer
lezer
recht heeft te
recht
te verwachten.
verwachteq.
B.
De
roman eener
eener eenzame
eenzamevrouw.
vrouw. Naar
Naarhet
hetEngelsch
Engelschvan
vanC.C.E.E.Playne
Playnedoor
doorM.
M.DozyDozyDe roman
Evers. -— Leiden,
Evers.
Leiden, Boekh.
Boekh. E. J.
J. Brill.
Bril!.
Eenzaam
den dood
doodvan
vanhaar
haarman,
man,dien
dienzijzijhartstochtelijk
hartstochtelijk had
hadliefgehad,
liefgehad,
Eenzaam na
na den
totdat zij
zij tot
totde
devreeselijke
vreeselijkeontdekking
ontdekkingkwam
kwam(die
(diededelezer
lezer
maar
moetdoen),
doen),
zelfzelf
maar
moet
welk eene
eene bittere
bittere. spotternij
spotternij haar
haar huwelijk
huwelijk geweest
geweestwas.
was.Tot
Toteene
eenenieuwe
nieuweechtverechtverbintenis
nu voor
voor haar
haar geene
geene mogelijkheid
mogelijkheid meer.
meer. Met
Met hare
hare groote
groote behoefte,
behoefte, om
om
bintenis is nu
zich te
zich
te geven, en
hare teedere
teedereaanhankelijkheid
aanhankelijkheidsluit
sluitzijzijgaarne
gaarnevriendschap.
vriendschap.
en hare
de liefde
liefde
Maar
kameraadschap met een
een man
manmoge
mogeheerlijk
heerlijkprikkelend
prikkelendzijn
zijn:: de
Maar goede
goede kameraadschap
luistert dadelijk
dadelijk aan
aan het
hetsleutelgat,
sleutelgat,wanneer
wanneer
man
eenevrouw
vrouwvertrouwelijk
vertrouwelijk
eeneen
man
enen
eene
met
elkaar omgaan.
omgaan. En
Enhare
harevriendschap
vriendschap voor
voor een
eenziekelijk
ziekelijkmeisje
meisjewerd
werdwreed
wreed
met elkaar
tot
teleurgesteld.
Vanzelfleidden
leidden de
deomstandigheden
omstandigheden en
enhare
harelevensbeschouwing
levensbeschouwing tot
teleurgesteld. Vanzelf
hare
eenzaamheid. Zij
haar vrede
vrede bij.
bij.
hare eenzaamheid.
Zij vond
vond er haar
Het einde
einde van
van het
hetverhaal
verhaalis is
te romantiscb,
daar
toch
hoofdzakelijkeene
eene
Het
te romantisch,
daar
toch
hoofdzakelijk
zieleschildering
bedoeld, die
ook zonder
zonder dat
dat boeiend
boeiend genoeg
genoeg was.
was.
zieleschildering werd
werd bedoeld,
die ook
devergissing
vergissingmet
metdedeSunamietische
Sunamietischevrouw,
vrouw, die
die zich
zichtot
totden
denprofeet
profeet Elisa
Elisa
Is de
en hier
hier aangeduid
aangeduidwordt
wordtals
alsde
deShunanieten,
Shunanieten,en
enisisde
deteekening
tcekeningvan
vanJohannes
Johannes
wendde en
den
Dooper als
als iemand
iemand met
meteen
eenmooi
mooigezicht
gezichtmet
meteene
eenezeer
zeerreine,
reine,zeer
zeerideale
ideale
den Dooper
wijten aan
aan de
deschrijfster
schrijfster of
ofaan
aandedevertaalster?
vertaalster?
uitdrukking te wijten
uitdrukking
JJ.. H.
Margaret Ogilvy,
zoon J. NI.
M. Barrie.
Barrie. Uit het
het Engelsch
Engelschvertaald
vertaalddoor
doorJ.J.KKuylMargaret
Ogilvy, door
door haar
haar zoon
uylman. —
- Amsterdatn,
Amsterdam, G.
G. Schreuders.
Schreuders.
man.
schenktons
onsbij
bijhet
het.portret
portret
van
dezen
schrijvereenige
eenigebiographische
biographische
De uitgever schenkt
van
dezen
schrijver
aanteekeningen, die
ongewenscht zijn,
zijn, daar
daar Barrie
Barrienog
nogweinig
weinigonder
onderons
ons
aanteekeningen,
die niet ongewenscht
bekend is. Toch
Toch heeft
heeftdeze
dezethans
thansvijf-en-veertigjarige
vijf-en-veertigjarige Schotsche
Schotsche auteur
auteur reeds
reeds
bekend
menigen roman
roman geschreven,
geschreven, terwijl
terwijl hij
hij ook
ook op
op tooneelgebied
tooneelgebiedgeen
geenvreeuideling
vreemdelingis.
is.
menigen
The admirable
admirable Chrichton
Chrichton is teteAmsterdam
Amsterdam opgevoerd.
opgevoerd. inInfijn
fijngevoel
gevoelen
enhumor
humor
The
zelfs.
evenaart hij Jan
Jan Maclaren
Maclaren;; volgens sommigen
sommigen overtreft hij
hij hem
hem zelfs.
evenaart
Van beide
beide heerlijke
heerlijkeschrijverseigenschappen
schrijverseigenschappenwordt
wordtons
onsinindeze
dezelevensbeschrijving
levensbeschrijving
Van
Margaret Ogilvy
Ogilvy(haar
(haarmeisjesnaam)
meisjesnaam)eeneen-enenandermaal
andermaaleene
eeneproeve
proevegegeven
gegeven;
van Margaret
;
het eerste
eerste komt
komt meer
meerdan
danhet
hetlaatste
laatstc
al ontbreekt
meermalendedeleuke
leuke
het
uit,uit,
al ontbreekt
meermalen
opmerking niet.
niet. Er
Erwas
wasininhet
het
verhaal
van
geschiedeniseener
eenermoeder
moedermeer
meer
opmerking
verhaal
van
dede
geschiedenis
hetgevoel,
gevoel,om
omte te
spreken; en
j enhet
hetisiseene
eenedeugd,
deugd,dat
datdit
ditgeschiedt
geschiedt
voor het
gelegenheid voor
spreken
zonder sentimentaliteit.
sentimentaliteit.
zonder
Barrie doet meer,
meer, dan
dan men
menvan
vaneen
eenSchot
Schot
gewend
Deze
toch
nnietsanders
anders
Barrie
gewend
is. is.
Deze
toch
is is
nniets
dan eel.
een huis
huis met
metal al
blindentoetoeenendede
deuropopslot".
slot".Maar
Maar
daarbinnen isis
dan
de de
blinden
deur
daarbinnen
hij dan
dan ook
ook geheel
geheelzichzelf;
zichzelf;daar
daarkennen
kennendede
huisgenootenelkaar
elkaarals
alsschier
schier
hij
huisgenooten
nergens anders,
goed kennen
kennen staat
staat gelijk
gelijk met
metwaardeeren.
waardeeren. In
In deze
dezekarakkaraknergens
anders, en
en dat goed
teristiek vinden
vinden wij
wij van
van ons
ons eigen
eigenvolk
volkeenige
eenigetrekken
trekkenweergegeven.
weergegeven. DaarDaarteristiek
binnen dan
dan een
een blik
bliktetemogen
mogenslaan,
slaan,met
metdedeoogen
oogenziende,
ziende,zooals
zooalseen
eenzoon
zoonzijne
zijne
binnen
eenvoorrecht.
voorrecht. Inderdaad
Inderdaad isis 't niet onaardig,
onaardig, zulk
zulk een
een Schotsch
Schotsch
moeder ziet,
ziet, isiseen
moeder
dichterlijk talent geschilderd
geschilderd te
te zien.
zien.
binnenhuisje met
binnenhuisje
met dichterlijk
J. H.
H.
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Raymond
het Engelsch
Engelschdoor
door Mevr.
Mevl'. J.J.Van
Van
Raymond Jacberns.
Jacberns. Een
Een robbedoes
robbedoes op
op kostschool.
kostschool. Naar het
der
Illustratiesenenbandteekening
bandteekeningvan
vanA.A.Riinckel.
Rünckel.—- Baarn,
Baarn,Hollandia-drukkerij.
Hollandia-drukkerij.
der Hoeven. Illustraties
Van
eene robbedoes
robbedoes maken
maken wij
wij ons
ons toch
toch eene
eene andere
andere voorstelling.
voorstelling. Veel
Veelmeer
meer
Van eene
aan E.
E.Stuart
Stuartaanleiding
aanleiding gaf
gaf
beantwoordt
beantwoordtdaaraan
daaraandede zestienjarige
zestienjarige Toni,
Toni, die
die aan
hare geschiedenis
geschiedenis te schrijven
hare
schrijven onder
onder gelijkluidenden
gelijkluidenden titel (vertaling
(verta.lingvan
vanClaudine
Claudine
W.Becht
BechtteteA Amsterdam),
dandeze
dezetienjarige
tienjarigeBetty
BettyLea,
Lea,
Bienfait,
J. W.
Bienfait, uitgever
uitgever H. J.
msterdam), dan
een
verwend en
en lastig
lastig kind,
kind,waarvan
waarvan echter
echteronder
ondergoede
goedeleiding
leidingnog
nogveel
veel
een verwend
terechtkomt.
terechtkomt.
school
MevrouwHoneysett
Honeysett tete
Die
goede leiding
leiding vindt
vindt het
hetkind
kindopop
Die goede
de de
school
vanvan
Mevrouw
Cromer
Inderdaad eene
eene model-meisjeskostschool.
model-meisjeskostschool. Ten grondslag
grondslag aan
aan onderonderCromer Hall.
Hall. Inderdaad
eergevoel.
Vrijheidkan
kandaarom
daaromin
in
wijs
omgangliggen
liggenonderling
onderlingvertrouwen
vertrouweneneneergevoel.
wijs en omgang
Vrijheid
groote
mate worden
worden toegestaan.
toegestaan. Wat
Watzeker
zekerniet
nietoveral
overalgeschiedt
geschiedtofofgeschieden
geschieden
groote mate
en toch
toch uitstekend
uitstekend is,is,dat
datwordt
wordt
hier
aanschouwd,nl.
nl.dat
datdedeleerlingen
leerlingen
kan
kan en
hier
aanschouwd,
en ook
ook eigen
eigen huisdieren,
huisdieren, die
een gedeelte
gedeelte van
van het
het
haar
eigen tuintje
tuintje hebben
hebben en
haar eigen
die in een
uitgestrekte
landgoed zijn
zijn onder
onder dak
dak gebracht.
gebracht. Bepaalde
Bepaalde klassen
klassen waren
waren er
er niet.
niet.
uitgestrekte landgoed
Niet meer
meer dan
dan zes
zesmeisjes
meisjeswerden
werdentegelijkertijd
tegelijkertijdonderwezen,
onderwezen, bij
bij elkaar
elkaargeplaatst
geplaatst
werkte de
deambitie
ambitie
niet volgens
volgens haar
haar ouderdom
ouderdom doch
doch naar hare
hare vorderingen.
vorderingen. Dat werkte
in
de hand
handenenvoorkwam
voorkwam
tevensalle
alle
ontmoediging.Oudere
Ouderemeisjes
meisjes hielden
hielden in
in
in de
tevens
ontmoediging.
opmeer
meerEngelsche
Engelschescholen
scholen het
hetgeval
geval is,
is, als
als monitors,
de
klasse het toezicht,
toezicht, gelijk
gelijk op
de klasse
monitors,
een
naam, dien
dien ons
ons taaleigen
taaleigenwel
welkent
kentvoor
voor
zeker
soort
oorlogsschepenmaar
maarniet
niet
een naam,
zeker
soort
oorlogsschepen
voor lieve
lieve en
en flinke
flinke meisjes.
meisjes.
voor
Onwillekeurig
hier meer
meer gezegd
gezegdvan
vande
deschool
schoolenenhare
hareinrichting
inrichtingdan
dan
Onwillekeurig werd
werd hier
de leerlingen.
leerlingen. Men
Menkrijgt
krijgtook
ookden
denindruk,
indruk,alsof
alsofhet
hetder
derschrijfster
schrijfstermeer
meerom
om
van
van de
de
eerste dan
dan om
om de
de laatsten
laatsten te
te doen
doen was.
was. Den
Den lezer
lezeralthans,
althans, alalvolgt
volgthijhijalalwat
wat
de eerste
van
de zoogenaamde
zoogenaamde robbedoes
rohbedoes en
enhare
haremedescholieren
medescholierenwordt
wordtverhaald,
verhaald, niet
niet
van de
't meestdedeschool
schoolmet
methare
hare
zonder
aan het
het einde
einde toch
toch't meest
zonder belangstelling,
belangstelling,staat
staat aan
werkzaamheden
ontspanningen onder
onder leiding
leidingder
derzeer
zeerverdienstelijke
verdienstelijkedirectrice
directrice
werkzaamheden en ontspanningen
voor
Zeker heeft dat
dat ook
ook zijne
zijne bijzondere
bijzondere waarde,
waarde, te meer,
meer, daar
daar alles
alles
voor den
den geest. Zeker
onderhoudend wordt meegedeeld.
onderhoudend
meegedeeld.
J.
H.
J. H.
Walther Christmas.
Christmas. Koning
Koning Most.
Most. Naar
Naarhet
hetDeensch
Deenc;chdoor
doorMevrouw
MevrouwD.D.Logeman-Van
Logeman-Van
Walther
Willigen. Geillustreerd
Geïllustreerddoor
doorLouis
LouisRaemaekers.
Raemaekers.—- Baarn,
Baarn,Hollandia-drukkerij.
Hollandia-drukkerij.
der Willigen.
boeiend boek
boek vol
volavonturen,
avonturen,waarin
waarinjongelui
jongeluiwel
welvermaak
vermaakzullen
zullenscheppen.
scheppen.
Een boeiend
uitvreemde
vreemdelanden
landenworden
wordenmeegedeeld,
meegedeeld,strekt
strekt
ongezocht wetenswaardigheden
wetenswaardigheden uit
Dat ongezocht
aanbeveling. Toch
Toch hebben
hebben zulke
zulke boeken
boeken m.
m. eene
i. eene
bedenkelijke
zijde,
waarop
tot aanbeveling.
bedenkelijke
zijde,
waarop
de aandacht
aandacht moet
moetgevestigd
gevestigdworden.
worden.InIndedeverhalen
verhalenvan
vangevechten
gevechtenen
en
althans de
althans
opwilde
wildedieren,
dieren,komen
komenonwillekeurig
onwillekeurigtrekken
trekkenvan
van
vooral van jachten, met
met name
nameop
vooral
wij liever
lieveronzen
onzenjongen
jongenmenschen
menschen zouden
zouden willen
willenbesparen.
besparen.
wreedheid voor,
wreedheid
voor, die wij
H.
J. H.
Mikaël. Door
Door H. Bang.
Bang. Vertaald
Vertaalddoor
doorMevr.
Mevr. D.
D. Logeman-Van
Logeman-Van der
der Willigen.
Willigen. —
- Utrecht,
Utrecht,
Mikaël.
Honig.
H. Honig.
Op uitnemende
uitnemende wijze
wijze beschrijft
beschrijft Bang
Bang 't nuttelooze
nuttelooze leven
leven van
van dat
dat deel
deel der
der
Op
ja,dedekunst
kunstbewondert,
bewondert, maar
maar nochtans
nochtans opop- en
en
mondaine wereld
Parijs, dat,
dat, nu
nuja,
mondaine
wereld te Parijs,
kortstondigeamourettes.
amourettes.Daartegenover
Daartegenoverstaat
staat—
- en
en
ondergaat in futile
futile liaisons
liaisonsenenkortstondige
ondergaat
onze schrijver
schrijver nog
nog veel
veel meer
meer uit
uit —
- het
hetleven
levenenenlijden
lijdenvan
vanden
den
hierin munt
munt onze
hierin
een dienaar
dienaar der
derkunst,
kunst,diedie
grootenroem
roemverwerft,
verwerft,maar
maarniettemin
nietteminalal
Meester, een
Meester,
grooten
zijne liefde
liefde gegeven
gegeven heeft
heeftaan
aanzijn
zijn
pleegzoonMikael.
Mikal!l.Dien
Dienvoedt
voedthij
hijop,
op,dien
dien
zijne
pleegzoon
indedegeheimen
geheimender
derschilderkunst,
schilderkunst,voor
voordien
dienleeft
leeftenenarbeidt
arbeidthij.
hij.
onderwijst hij
hij in
onderwijst
En wat
watisiszijn
zijnloon
loon?
DatMikael
Mikai!lininkoel
koelberekenend
berekenendegoisme
egoismezijn
zijnweg
weggaat,
gaat,zijn
zijn
En
? Dat
zijnMeester
Meester
tijd verknoeiende,
verknoeiende, hoogst
hoogstondankbaar
ondankbaarzich
zichbetoont
betoontenenonverschillig
onverschilligzijn
tijd
laat sterven,
sterven, terwijl
terwijl deze
dezenog
nogininzijne
zijneuiterste
uitersteure
urehem
hemterugwa,cht.
terugwacht.
laat
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Neen, de
de Meester
Meester isisgeen
geenheilige,
heilige,want
wantnolens
nolensvolens
volensdoet
doetde
deauteur
auteur ons
ons geNeen,
voelen, dat hijzelf
hijzelf ook
ook schuld
schuld draagt
draagt aan
aan 't
van Mikaël
Mikaël:: 't verafvoelen,
't verongelukken van
goden doet
altoos kwaad.
kwaad. Maar
Maar de
de wijze,
wijze, waarop
waarop Bang
Bang 't
van den
den Meester
Meester
doet altoos
't lijden
lijden van
godeu
bewonderenswaardig; zonder
zonder gebruik
gebruikvan
vanexclamaties,
exclamaties,zonder
zondergroote
groote
uitbeeldt, isis bewonderenswaardig;
en zelfopoffering
zelfopoffering beschrijft
beschrijft de
de auteur
auteurons
ons 't leed
woorden over
over zelfverloQchening
zelfverloochening en
woorden
van
den Meester,
Meester, een
een leed
leedzoo
zoodiep
diepen
euinnig,
innig,als
alsalleen
alleendoor
doorgrooten
grooten van
vangeest
geest
van den
gevoeld en
gevoeld
en doorstaan
doorl!taan kan
kan worden.
worden. Dit
Ditisiseen
eenboek,
boek,dat
dattot
toternst
ernststemt
stemten
ende
de
diepte
in stilte
stiltegedrag,en
gedragen leed
leeduitnemend
uitnemendweergeeft.
weergeeft.
diepte van in
H. G.
G.
Eene Liefde.
Liefde. Door
Door G.
Geyerstam. Vertaald
Vertaald door
door J. E.
E. Keyser.
Keyser. —
- Amsterdam,
Amsterdam, H.
H. J.J.
G. af Geyerstarn.
Becht.
W. Becht.
Een romannetje,
romannetje, dat,
dat, aangezien
aangezien 't nog
eens aan
aan eene
eeneverzameling
verzameling aanteeaanteeEen
nog al eens
keningen
denken, eerder
eerder voldoet
voldoetaan
aandedeeischen
eiscbenvan
van
eenschetsje
schetsjedap
da,paan
aandie
die
keningen doet denken,
een
van
een uitgewerkt
uitgewerkt verhaal.
verhaal. Toch
Toch geeft
geeftdedeauteur
auteurzijne
zijnebedoeling
bedoelinggoed
goedweer.
weer.Hij
Hij
van een
scbetst
ons 't
van een
een man
maneneneen
eenmeisje,
meisje,welke
welkeeindelijk
eindelijkhuwen,
huwen,maar
maar
't leven
leven van
schetst ons
't geluk toch
tochniet
nietvinden.
vinden.Als
Alshij
hijvoor
voorde
deeerste
eerstemaal
maalweduwnaar
weduwnaargeworden
gewordenis,
is,wordt
wordt
zij
zijne huishoudster
huishoudster;; weldra
weldra blijkt,
blijkt, dat
datzij
zijzijne
zijneliefde
liefdeniet
nietkan
kanbeantwoorden,
beantwoorden,
zij zijne
zoodat
hij uit
uit spijt
spijt met
met eene
eene andere
andere hertrouwt,
hertrouwt, die
lang bezit.
bezit. Als
Alshij
hij
zoodat hij
die hij
hij niet
niet lang
altijd Elsa
EIsa liefheeft,
liefheeft, begaat
begaat zij
zij de
de
wederom weduwnaar
wederom
weduwnaargeworden
gewordenis isen
en nog
nog altijd
onvoorzichtigheid,
waartoe meer
meer vrouwen
vrou wenovergaan,
overgaan,hem
hemuit
uitmedelijden
medelijdenaan
aantetenemen.
nemen.
onvoorzichtigheid, waartoe
Daaruit
volgt een
een voor
voor beiden
beidenongelukkig
ongelukkigleven,
leven,want
want
beidenzijn
zijnteleurgesteld
teleurgestelden
en
Daaruit volgt
beiden
komen tot
het inzicht,
inzicht, dat
dat de
de liefde
liefde zich
zichniet
nietlalaat
dwingen. Hij
Hijleert
leertzijn
zijnleven
leven
komen
tot het
at dwingen.
onvervuldedroomen,
droo:nen,terwijl
terwijl
beschouwen als
leeg en
enarm,
arm,volvol
vergissingen
beschouwen
als leeg
vergissingen
en en
onvervulde
EIsa, 't raadsel
raadsel des
des levens
levens als
als zoodanig
zoodanig aanvaardende,
aanvaardentle, tamelijk
tamelijk fatalistisch
fatalistisch—
- ook
ook
Elsa,
in 't Noorden
meening komt,
dat het
het leven
leven aldus
aldus
Noorden vindt
vindt men
men Turken
Turken-— tot
tot de
de meening
komt, dat
is geweest.
geweest.
toch
toch goed is
en indrukwekkende
indrukwekkende wijze
wijze geeft
geeft de
deauteur
auteurdedetreurige
treurigewijze
wijzeweer,
weer,
Op
duidelijke en
Op duidelijke
waarop het leven
leven door
door sommigen
sommigen geleefd,
geleefd, gevoeld
gevoeld en
enervaren
ervarenwordt,
wordt,vooral
vooralwanwanwaarop
wijze weten
weten te
te uiten.
uiten.
neer liefde
sympathie zich
de rechte
rechte wijze
neer
liefde en
en sympathie
zich niet
niet op de
G.
H. G.
Luchtkasteelen. Door
Door Cl.
Cl. Viebig.
Viebig. Vertaald
Vertaald door
door J.
J. Lulofs.
Lulofs. -— Utrecht,
W. de
de Haan.
Haan.
Luchtkasteelen.
Utrecht, W.
Lucktkasteelen, want
want niet
niet anders
anders dan
dan dat
datzijn
zijn de
de
Met recht
recht heet
heet dit
dit werk
werk Luchtkasteelen,
Met
grondvan
van
idealen,
welke twee
twee jongelui,
jongelui, Lena
LenaenenRichard,
Richard,zich
zichscheppen
scheppenopopgrond
idealen, welke
doetdedeschrijfschrijfhunne
wederzijdsche talenten
talenten op
op kunstgebied.
kunstgebied. Van
Vanden
denaanvang
aanvangafafdoet
hunne wederzijdsche
ster goed
goed gevoelen,
gevoelen, hoe
hoe beiden
beiden wel
welwillen,
willen,maar
maarniet
niet
kunnen,wel
weleenigen
eenigenaa,nleg
aanleg
kunnen,
overwinnendhethet
strijdperkteteverlaten.
verlaten.
hebben,
talent, maar
maarniet
nietgenoeg,
genoeg,omom
hebben, zelfs talent,
overwinnend
strijdperk
Persoonlijk karakter
omstandigheden hebben
hebben zij
zij zoozeer
zoozeer tegen,
tegen,dat
datmislukking
mislukking
Persoonlijk
karakter en omstandigheden
op
mislukking volgt.
volgt.
op mislukking
auteur verdient
verdient lof
lof voor
voor de
dewijze,
wijze,waarop
waaropzij
zijden
denlevensloop
levensloopdezer
dezerjongelui
jongelui
De auteur
zich doet
doet ontwikkelen;
ontwikkelen; zoo
zoo moet
moet het
hetwel
welmet
methen
hengaan,
gaan,alsals
menletlet
hunaanleg
aanleg
zich
men
opophun
en hun
hun temperament.
temperament. Hoewel
Hoewel geen
geen van
vanbeiden
beidenzeer
zeersympathiek
sympathiekisiseneneen
eentamelijk
tamelijk
debelangstelling
belangstelling toch
toch opgeopgealledaagsch
over menige
menige figuur
figuur ligt, wordt
wordt de
alledaagsch tintje
tintje over
wekt door
door de
de eenvoudige
eenvoudige uiteenzetting
uiteenzetting en
het tragisch
tragisch verloop
verloop der
der geschiegeschiewekt
en het
en dialogen
dialogen keurige
keurigeproeven
proevenzijn
zijnvan
vanhet
hettalent
talentder
der
denia,
terwijl enkele
enkele tooneelen
tooneelen en
denis, terwijl
schrijfster.
voorname fout
komt echter
echter telkens
telkens uit,
uit, nl.
nl.het
hettetesterk
sterkaccentueeren
accentueerenvan
van
fout komt
Eene voorname
de
gebreken der
der personen.
personen. Als
Richard nu
nu eens
eens niet
niet altijd
altijdzulk
zulkeen
eenopgewonden
opgewonden
de gebreken
Als Richard
OomHerman
Hermanzijne
zijnegemoedelijkheid
gemoedelijkheidniet
nietaltijd
altijdbedekte
bedekteonder
onder
standje
als Oom
standje was;
was; als
grove woorden,
woorden, etc.
etc,, dan
dan zou
zou de
delezer
lezermeer
meersympathie
sympathiekunnen
kunnengevoelen
gevoelenvoor
voor
grove
etc. etc
deze
hare leden
leden en
en 't werk zou
zou winnen
winnen aan diepte van geest. Juist
Juistde
de
deze fl\milie
familie in
in al hare
zij hare
hare personen
personen schildert,
schildert, geven
geven iets
ietsbanaals,
banaals, iets
ietsopperoppersterke kleuren,
kleuren, waarin
waarin zij
te bejammeren
bejammeren is
is voor
voor de
deschrijfster
schrijfster zelve.
zelve.
aan 't ensemóle,
vlakkigs aan
ensemble, 'tgeen
'tgeen te
H. G.
G.
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In
het uitnemend
uitnemen4 geredigeerde
geredigeerde Fransche
Fransche dagblad
dagblad l'l'Auforité
In het
Autorité wees
onlangs
Guy de
de Cassagnac,
Cassagnac, Paul
PauldedeCassagnac's
Cassagnac'stalentvolle
talentvollejongste
jongste zoon,
zoon,
onlangs Guy
op
de toepasselijkheid
toepasselijkheid yoor
voor het
hethuidige
huidige
Frankrijkvan
vanDemosthenes'
Demosthenes'
op de
Frankrijk
redevoeringen
Philippos van
van Makedonië.
Makedonië.
redevoeringen tegen Philippos
Inderdaad:
democratische ontwikkeling,
ontwikkeling, die
die parlementair
parlementairgeregeerde
geregeerde
Inderdaad : de
de democratische
landen
in den
dentegenwoordigen
tegenwoordigen tijd
tijd ondergaan,
ondergaan, vertoont
vertoont de
de meest
meesttreftreflanden in
fende
punten van
vanovereenstemming
overeenstemmingmet
metdede»democratische
»democratischeontwikkeontwikkefende punten
ling",
waaraan, na
na Perikles,
Perikies, de
deAtheensche
Atheensche republiek
republiek te
te gronde
gronde ging.
ging.
ling'', waaraan,
Bij
de !eiders,
leiders, toen
toenenennu,
nu,dedezucht
zuchtalleen
alleennog
nogmaar,
maar,om
omcarrière
carrière
Bij de
te maken.
maken. Bij
Bijeen
eenPerikles
PerikIesofofeen
eenBismarck
Bismarckbeteekende
beteekende staatsman
staatsman tete
zijn
een zware,
zware,opofferende,
opofferende, vermoeiende
vermoeiende taak.
taak. Bron
Bron van
vàn hun
hun levenslevenszijn een
onderhoud
hun eigen
eigen vermogen.
vermogen. Hun
Hun hooge
hoogeenenedele
edeleeerzucht
eerzucht
onderhoudwas
was hun
zocht geen
geen bevrediging
bevrediging hunner
hunner ijdelheid,
ijdelheid, maar
maar trachtte
trachtte het
het welzijn
welzijn te
te
zocht
behartigen, de
toekomst teteverzekeren
verzekeren van
van het
hetvolk,
volk,welks
welksbelangen
belangen
behartigen,
de toekomst
hun waren
waren toevertrouwd.
toevertrouwd.
hun
In de
de democratische
democratische periode,
periode, toen
toen en
en nu,
nu, heeft
heeftdat
datgrootendeels
grootendeelsuit.
uit.
In
Voor een
een Kleoon
Kleoon werpt
werpthet
hetvolksleiderschap
volksleiderschapgeldelijke
geldelijkevoordeelen
voordeelen af,
af,
Voor
voor een
eenminister
ministerof of
invloedrijkpoliticus
politicusininhet
hethuidige
huidigeFrankrijk.
Frankrijk.
evenals voor
invloedrijk
En hoevelen
hoevelen zijn
zijn er
erniet
nietook
ookten.
ten'onzent,
onzent,voor
voorwie
wie
uitzonderingen
En
—- dede
uitzonderingen
niet
te
na
gesproken
het
lidmaatschap
der
Tweede
Kamer,
vooral
niet te na gesproken — het lidmaatschap der Tweede Kamer, vooral
ook
het
ministerschap,
een
carrière
is,
om
eer,
aanzien
en
invloed
beook het ministerschap, een carrière
om eer, aanzien en invloed begeerd;; een
een baantje
baantjeofofburgerlijke
burgerlijkebetrekking,
betrekking,zoogoed
zoogoed als
als het
hetambt
ambt
geerd
van ingenieur,
ingenieur, advocaat
advocaat ofofdirecteur
directeureener
eener
levensverzekering?
Heeft
van
levensverzekering
? Heeft
geadministreerd, de
de zaken
zaken gaande
gaandegehouden,
gehouden,aan
aandedeuitvoering
uitvoeringvan
van
men geadministreerd,
te hebben
hebbengedaan.
gedaan.
partij program meegewerkt,
waant genoeg
genoeg te
een partijprogram
meegewerkt, men
men waant
En bij
bij dedegroote
grootemassa
massa
in een
democratie
hetzelfdeeigenbelang,
eigenbelang,
En
in een
democratie
hetzelfde
dezelfde kortzichtigheid
kortzichtigheid ten
aanzien van
de toekomst
toekomst als
alsbij
bijdedeleiders.
leiders,
dezelfde
ten aanzien
van de
de uitgaven
uitgaven voor
voor leger
leger en
envloot,
vloot,diedie
verzekeringsZuinigheid op
Zuinigheid
op de
verzekeringspolissen voor
voor een
een krachtig
krachtigzelfstandig
zelfstandigvolksbestaan.
volksbestaan.
polissen
er niet
nietis,is,voor
voor»sociale"
»sociale"
Maar geld
geld steeds
steeds beschikbaar,
beschikbaar, ook
Maar
ook als
als het er
doeleinden: : ginds
ginds korenuitdeelingen
korenuitdeelingen en presentiegelden
presentiegelden in
in de
devolksvervolksverdoeleinden
gadering en op
op de
degezworenenbank,
gezworenenhank, hier
hier de
de »bijdrage
»bijdrage van
van den
denStaat",
Staat",
gadering
zoo het
heteen
eenwerkman
werkmanis,is,diedieziek
ziekwordt,
wordt,wien
wieneen
een
ongevaloverkomt
overkomt
zoo
ongeval
op 's's lands
lands kosten
kosten een
een rustigen
rustigen ouden
ouden dag
dag wil
wilhebben.
hebben.
die op
of die
1906. I.I.
1906.
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Door het
het bestudeeren
bestudeel'en der
der geschiedenis
geschie(lenis wordt
wordtdeze
dezeovereenkomst
overeenkomst
Door
maar met
met schitterend
schitterend licht
licht
tusschen toen
en nu
nu spoedig
spoedig duidelijk
duidelijk;; maar
tusschen
toen en
springt
ze in
in het
hetoog
oogaan
aanal al
de blijspelen
van
A ristophanesnaleest.
naleest.
springt ze
wiewie
de blijspelen
van
Aristophanes
oud, zijn
zijn ze,
ze, zoodra
zood ra men
men de
de locale
locale toetoeMeer dan
dan tweeduizend
tweeduizend jaar
Meer
jaar oud,
spelingen
weglaat of
ofdoor
doorequivalente
equivalentevervangt,
vervangt,zoo
zoojong
jongenenzoo
zooactueel,
actueel,
spelingen weglaat
alsof ze
ze in
in den
den loopenden
loopenden jaargang
jaargang van
van de
de Fliegende
Fliegende Bléitter
Blättel" hadden
hadden gestaan
in een
een theater
theaterteteLonde'',
Londen,Berlijn
BerlijnofofParijs
ParUsover
overdedeplanken
plankengingen.
gingen.
of in
En zoo
zoo heb
heb ikikdedeverleiding
verleidingniet
niet
kunnenweerstaan,
weerstaan,om
omeen
eender
dermeest
meest
En
kunnen
actueele
dier dramatische
dramatische scheppingen,
scheppingen, het
het blijspel
blijspel De Cavalerie,
Cavalerie, in
actueele dier
uittreksel onder
oogen van
van een
eenhedendaagsch
hedendaagsch publiek
publiek te
te brengen.
brengen.
uittreksel
onder de
de oogen
Het doel,
doel, dat
dat ikikdaarmee
daarmee beoog,
beoog, is isdusdus
van
politieken,niet
nietvan
van
Het
van
politieken,
letterkundigen
aard.
letterkundigen aard.
Het
is mijn
mijn streven
streven geenszins,
geenszins, om
omover
overAristophanes
Aristophanes ofofzijn
zijntijd
tijdiets
iets
Het is
nieuws te
zeggen;; ik
ik houd
houd mij
mijaan
aanhetgeen
hetgeenomtrent
omtrenthem
hemen
enzijn
zijn
nieuws
te zeggen
(*).
milieu
philologische en historische
historische kringen
kringen bekend
bekend isis(*).
milieu in philologische
Alleen
tot beter
beterbegrip
begripvari
van
onze
tegenwoordigepolitieke
politiekeverhouverhonAileen tot
onze
tegenwoordige
wil ik
ik dien
dien ouden
ouden Helleenschen
Helleensehen spiegel
spiegeleens
eensophangen.
ophangen.
dingen wil
dingen
Gelijk men
een zonsverduistering
zonsverduistering beter
beter waarneemt
waarneemt in
in haar
haal" weerweermen een
hetoog
oogrechtstreeks
rechtstreeks naar
naar het
het
spiegeling
in een
een waterplas,
waterplas, dan
dandoor
doorhet
spiegeling in
felle
licht te
te richten.
richten.
felle licht
quem faciumt
faciumt aliena
aliena pericula
pericula cautum.
cauturn.
Felix quem
wUze van
van werken.
werken.
Dit
doel bepaalde
bepaalde mijn
mijn wijze
Dit doel
Er kon
kon rnij
mij niet
niet aan
aan gelegen
gelegenzijn,
zijn,om
omGrieksch
Griekschte te
geven
met'NederNederEr
geven
met.
landsche
woorden en
en scherpzinnigheid
scherpzinnigheid op
op het
hetoplossen
oplossenvan
vanconjecturen
conjecturen
landsche woorden
wetten. Het
Hetkwam
kwam erop
eropaan,
aan,een
eenzinsgetrouwe
zinsgetrouwevertaling
vertaling tetevinden.
vinden.
te wetten.
watopop
specifiekHelleensche
Helleenschetoestanden
toestanden
Maar bovendien
bovendien had
had ik
ik alalwat
Maar
specifiek
en
feiten ziet,
ziet,niet
nietnoodig.
noodig.Dat
Dateen
een
zekere
Kleonumoszich
zichdoor
doorlafheid
lafheid
en feiten
zekere
Kleonumos
andereslechte
slechtekaraktereigenschappen
kamlüereigenschappen onderscheidde,
onderscheidde, kan
kan ons
ons thans
thans
en
en andere
weinig belang
belang meer
meer inboezemen.
inboezemen. Ja,
Ja, dat
datdedeveldheer
veldheerNikias,
Nikias,een
eenhoogst
hoogst
weinig
hetslachtoffer
slachtoffer van
van zijn
zijn al
al tetegroote
grootevoorvoorfatsoenlijk
eerlijk man,
man, het
fatsoenlijk en
en eerlijk
zichtigheid
geworden, kan
kan ons
ons uit
uithistorisch
historisch ofofuit
uitmoreel
moreeloogpunt
oogpunt
zichtigheid is
is geworden,
maar voor
voor onze hedendaagsche
hedendaagsche politieke
politieke toestanden
toestanden
belangrijk
voorkomen, maar
belangrijk voorkomen,
niets uit.
uit.
leeren wij
wij er niets
leeren
Ik
laat dus
dusalle
alleantiquiteiten
antiquiteiten weg
wegen
enbepaal
bepaal mij
mij tot
tothet
hetalgemeen
algemeen
Ik laat
menschelijke.
Ik
reconstrueer den
den uit
uitden
dengrond
grondopgedolven
opgedolven spiegel
spiegel niet
niet in
in zijn
zijn
Ik reconstrueer
geheel,
om structuur
structuur en
en ornamentiek
ornamentiek van
van het
hetkunstwerk
kunstwerkteteverklaren
verklaren;
geheel, om
;
maar
zoek de
de stukjes
stukjes bijeen,
bijeen, die
die nog
nog spiegelen,
spiegelen, om
om te
te laten
laten
maar ik
ik zoek
kan!
zien
. hoegoed
goedhijhijspiegelen
spiegelenkan
zien . . .. hoe
!
Laat rnij
mij de
de bekende
bekende tijdsomstandigheden
tijdsomstandigheden even
even mogen
mogen ophalen.
ophalen.
Laat
Kort nadat
Atheenschen staat tot
tot haar
haal'
nadat Perildes'
Perikles' dictatuur
dictatuur ovel'
over den
den Atheenschen
verbondenradicalen
radicalen
glanspunt
was gestegen,
gestegen, begon
begondede
oppositie
glanspunt was
oppositie
derder
verbonden
ophem
hemte winnen.
te winnen.
voornaamste
aanvoerder
en orthodoxen
orthodoxen voet
voet op
en
De De
voornaamste
aanvoerder
dier
oppositie was
was de
delederfabrikant
lederiabrikantKleoon.
Kleoon.
dier oppositie
aan de
deuitgave
uitga vcmet
metnoten
notenvan
vanTheodor
TheodorKock:
Koek,
O. a. aan
(*) O.
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Het
mijnatuurlijk
natuurlijkniet
niet
onbekend,datdat
later
democratische
Het isis mij
onbekend,
later
vanvan
democratische
zijde pogingen
pogingen zijn
gedaan, om
om Kleoon
Kleoon schoon
schoon te
te wasschen.
wasschen. Ik
Ikkan
kandie
die
zijde
zijn gedaan,
pogingen echter
echter niet
niet als
als geslaagd
geslaagdbeschouwen.
beschouwen.
pogingen
hetwaar,
waar,datdat
PerikIes
was,
grondslagheeft
heeft
Wel
hethet
Perikles
was,
diedie
denden
grondslag
Wel isis het
zijzij
niet
meer
door
zijn
gelegd voor
voor de
dedemocratie,
democratie,die,
die,zoodra
zoodra
niet
meer
door
zijnpersoonlijk
persoonlijk
in bedwang
bedwang gehouden,
gehouden, Athene
Athene tot
totzoo
zoorazend
razendsnellen
snellenval
val
prestige werd
prestige
werd in
heeft geleid.
geleid.
heeft
Grooter tegenstelling
tegenstellingdan
dantusschen
tusschenPerikles
PerikIesen
enKleoon
laatzich
zichniet
nietdenken.
denken.
Kleoon laat
PerikIes,
van geboorte,
geboorte, aristocraat
aristocraat in
in den
den adel
adel van
van zijn
zijn
Perikles, aristocraat
aristocraat van
de hoffelijkheid
hoffelijkheid zijner
zijner vormen,
vormen, ininzijn
zijnveelomvattende
veelomvattende
optreden,
optreden, in
in de
zich als
als den
den dienaar
dienaar van
van den
den Staat
Staat
kennis
en fijne
fijne beschaving,
beschaving, voelde
voelde zich
kennis en
en
den Staat
Staatalsalshethet
organischegeheel
geheelvan
vanverleden,
vel"leden, heden
heden en
entoetoeen den
organische
komst.
Kleoon,
democraat
van
afkomst
en
van
manieren,
een
man
komst. Kleoon, democraat van afkomst en van manieren, een man
zonder
algemeene kennis
kennis en
en cultuur,
cultuur, een
eenlidlidder
derbourgeoisie,
bourgeoisie, wiens
wiens
zonder algemeene
horizon niet
verder reikte
reikte dan
dan zijn
zijn fabriek
fabriek en
en zijn
zijnzaken,
zaken,gedroeg
gedroegzich
zich
horizon
niet verder
als
dedienaar
dienaarder
dertelkens
telkensaanwezige
aanwezigevolksvergadering
volksvergaderingenenbeschouwde
beschouwde
als de
het als
als de
de hoogste
hoogste kunst
kunst en
en eer,
eer,om
omtetespreken
sprekennaar
naarden
denwensch
wenschder
der
het
aanwezige
tête" teteblijven.
blijven.
aanwezige meerderheid
meerderheiden
en zoo
zoo »à
»A la
la tête"
rentmeesterbeheeren
beheel'en
PerikIes
zijn particuliere
particuliere zaken
zaken door
door een
eenrentmeester
Perikles liet zijn
en
wijdde al
al zijn
zijn studie
studie en
en talenten
talenten aan
aan de
depublieke
publieke zaak.
zaak. Met
Metgroote
groote
en wijdde
kweet
hij
zich
van
zijn
veelomvattende
taak
bekwaamheid
en
genialiteit
bekwaamheid en genialiteit kweet hij zich van zijn veelomvattende taak
als
opperbevelhebber van
en vloot,
vloot, minister
minister van
van financiën
financiën en
en
als opperbevelhebber
van leger
leger en
minister
van openbare
openbare werken.
werken.
minister van
niet aan
aan denken
denken het
hetbestuur
bestuurzijner
zijner
daarentegen kon
kon er
er niet
Kleoon daarentegen
fabriek,
den eenigen
eenigen grondslag,
grondslag, aanvankelijk,
aanvankelijk, van
van zijn
zijnvermogen
vermogenen
enzijn
zijn
fabriek, den
laten. Hij
Hijdeed
deedaan
aanpolitiek
politiekuituitliefhebberij,
liefhebberij,als
alsmiddel,
middel,
inkomen,
inkomen, los
los te laten.
om Der
»er tetekomen".
komen".Studie
Studievan
vanstaatszaken
staatszaken heeft
heefthij
hijnoch
nochvóór
vóórnoch
noch
om
tijdens
zijn volksleiderschap
volksleiderschap ooit
ooit gemaakt.
gemaakt. Zulke
Zulke studie
studie isistrouwens
trouwens
tijdens zijn
wildoen",
doen",slechts
slechtshinderlijke
hinderlijkeballast.
ballast.Zoo
Zoohij
hij iets
iets
voor wie »aan
>aan politiek
politiekwil
voor
hetdedevooroordeelen
vooroordeelen van
van de
degroote
grootemassa,
massa,
bestudeerde, dan
waren het
bestudeerde,
dan waren
zoo verre hij
hij die
die niet
nietreeds
reedsvanzelf
vanzelfdeelde,
deelde, ten
teneinde
eindesteeds
steeds inin
voor
voor zooverre
»democratischen"
te spreker).
spreken.
Ddemocratischen" zin
zin te
staat Kleoon's
Kleoon's integriteit
integriteit in
in een
eenkwaden
kwaden
Als
minister·van
van financiën
financiën staat
Als minister
hij alleen
alleen bij
bij ongeluk
ongeluk geworden.
geworden. De
Deeerste
eerstemaal,
maal, dat
dat
reuk.
Veldheer is
reuk. Veldheer
is hij
hem
dat overkwam,
overkwam, bepaalde
bepaalde hij
hij zich
zich ertoe
ertoe de
de leiding
leiding aan
aan een
een ander
ander
hem dat
metdiens
diensveeren
veeren tetepronken.
pronken.De
Detweede
tweedemaal
maal
over
laten en
en alleen
alleen met
over te laten
het hem
hem het
het leven.
leven.
kostte het
kostte
zichtot
totdedepartij
partij
Bekrompen,
hij was,
was, voelde
voeldehij,
hij,hoewel
hoewelradicaal,
radicaal,zich
Bekrompen, als
als hij
der
orthodoxen
aangetrokken,
die
PerikIes
haatten
als
liberaal
ook
op
der orthodoxen aangetrokken, die Perikles haatten als liberaal ook op
geestelijk gebied.
gebied.
De
coalitie nu
nu der
derverbonden
verbonden radicalen
radicalen en
en orthodoxen
orthodoxen ging
gingstap
stapvoor
voor
De coalitie
stap
stelselmatig op
haar doel
doel:: PerikIes
val te
te brengen,
brengen, af.
af.
stap stelselmatig
op haar
Perikles ten
ten val
De eerste
eerste stap
stapwas
was
de vaststelling
meerderheidvan
vanstemmen
stemmen
De
de vaststelling
bij bij
meerderheid
van een
een wet,
wet,die
diedede
doodstrafbedreigde
bedreigde tegen
tegenwie
wieDiet
nietgeloofde
geloofdeaan
aan
van
doodstraf
doOI'
den
Staat
erkende
goden.
de
officieel
de officieel door den Staat erkende goden.
L
~
8*
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DE

Van die
die wet
wetzou
zoulater
later
PerikIes'
vriend
Sookrateshet
het
slachtoffer
Van
Perikles'
vriend
Sookrates
slachtoffer
met dit
ditinstrument
instrumentwerd
werdechter
echtergericht
gericht
worden;
eerste aanval
aanval met
worden ; de
de eerste
tegen
eenanderen
anderenmet
met
Peri kIes
bevriendenwijsgeer
wijsgeer:
Darwin'svoorvoortegen een
Perikles
bevrienden
: Darwin's
aanklacht werd
werd ingediend
ingediend ininhet
hetjaar
jaar 432
432v.v.Chr.
Chr.
looper
Anaxagoras. De aanklacht
looper Anaxagoras.
zoo ernstig
ernstig was
was het
hetgevaar,
gevaar,dat
datPerikles
PerikIesgeen
geenander
andermiddel.
middel. heeft
heeft
En zoo
En
te
gekend,
om zijn
zijn vriend
vriendteteredden,
redden,dan
danhem
hemheimelijk
heimelijkbehulpzaam
behulpzaam te
gekend, om
zijn
zijn bij
bij de
de vlucht
vlucht naar
naarLampsakos
Lampsakos ininKlein-Azië.
Klein-Azië.
Hierdoor was
was alvast
alvast één
éénvanvan
PerikIes'
vriendenverwijderd.
verwijderd. Thans
Thans
Hierdoor
Perikles'
vrienden
metPerikles
PerikIesbevrienden,
bevrienden, beberichtte zich
zich de
de aanval
aanval tegen
tegen een
eenanderen
anderenmet
richtte
roemden tijdgenoot,
tijdgenoot, den
den architect
architect en
en beeldhouwer
beeldhouwer Pheidias.
Pheidias. Toen
Toendeze,
deze,
roemden
met
roem beladen,
beladen, uit
uitOlumpia
Olumpia terugkwam,
terugkwam, waar
waarhij
hijhet
hetheerlijke
heerlijke
met roem
in
den
grooten
tempel
had
geschapen,
werd
hij
aangeklaagd
Zeusbeeld
Zeusbeeld in den grooten tempel had geschapen, werd hij aangeklaagd
goud
te hebben
hebben gestolen
gestolen van
van den
den mantel
mantel van
van het
hetAthenebeeld
Athenebeeld ininden
den
goud te
De aanklacht
aanklachtkon
kongemakkelijk
gemakkelijkkrachteloos
krachteloosworden
wordengemaakt,
gemaakt,
Parthenoon.
Parthenoon. De
te wegen.
wegen. Hetgeen
Hetgeen
door
den mantel,
mantel, die
dieafgenomen
afgenomen kon
kon worden,
worden, na
na te
door den
werd:
door
Kleoon en
en consorten
consorten met
metvenijnigen
venUnigenaanval
aanvalbeantwoord
beantwoordwerd
door Kleoon
:
beschuldiging van
van heiligschennis,
heiligschennis,omdat
omdat'Pheidias
'Pheidiasininden
denAmazonenAmazonenmet beschuldiging
op het
hetschild
schildder
der
godin
zichzelfenenPerikles
PerikIesafgebeeld
afgebeeldhad.
had. Die
Die
slag
slag op
godin
zichzelf
slag
trof. Pheidias
Pheidias werd
werd gevangengezet
gevangengezet en
en isis inindedegevangenis
gevangenis
slag trof.
gestorven.
het net
net om
om
En dichter
dichter trokken
trokken Kleoon
Kleoon en
enzijn
zijnpolitieke
politieke vrienden
vrienden het
En
PerikIes
heen. Perikles'
PerikIes' gade
gadeAspasia,
Aspasia, een
eenIonische
Ionischevan
vanvoorname
voorname afafPerikles heen.
eerst
jarenlangin inparticuliere
particulieregesprekken
gesprekken
komst
en fijne
fijnebeschaving,
beschaving,eerst
komst en
jarenlang
systematisch
belasterd, werd
werd thans
thans openlijk
openlijk van
van ongeloof
ongeloofen
enontucht
ontucht
systematisch belasterd,
haar advocaat
advocaat te zijn
zijn en
envoerde
voerde inin
aangeklaagd.
verkoos zelf
zelf haar
aangeklaagd. PerikIes
Perikles verkoos
haar verdediging
verdediging; ; en
nog was
wasdedebetoovering,
betoovering,die
dievan
van
diepe
ontroering haar
diepe ontroering
en nog
den
held en
enstaatsman
staatsman uitging,
uitging, niet
niet geweken; nog
éénmaal brak
brak een
een
den held
nog éénmaal
zonnestraal door:
het volk
volkverkreeg
verkreeg
zonnestraal
door : onder
onder uitbundig
uitbundig gejuich
gejuich van
van het
PerikIes Aspasia's
Aspasia's vrijspraak.
vrijspraak.
Perikles
Maar Perikles'
Peri kIes' stelling
stelling was
wasondermijnd.
ondermijnd. Men
Men waagde
waagde het
het nu,
nu, den
den
Maar
aanval
rechtstreeks tegen
hem teterichten.
richten.Kleoon
Kleoonklaagde
klaagde hem
hem aan
aan
aanval rechtstreeks
tegen hem
verduistering van
van staatsgelden.
staatsgelden.
wegens verduistering
met Sparta
Sparta uituitDit proces
werd onderbroken
onderbroken door
oorlog, dïe
proces werd
door den
den oorlog,
die met
Chr. Uit
UitAzië
Aziëkwam
kwamtetegelijk
gelijknog
nogvreeselijker
vreeselijkergeesel
geesel: :de
de
brak,
brak, '431
431 v.v. Chr.
zijneerste
eerstevrouw
vrouwten
tenoffer
offervielen.
vielen.
aan welke
welkePerikles'
PerikIes'twee
twee
zonen
pest, aan
zonen
bijbijzijn
En te
temidden
middender
derverbijstering,
verbijstering,door
doordedeziekte
ziekteveroorzaakt,
veroorzaakt,herhaalde
herhaalde
En
de
oppositie
haar
aanklacht.
de oppositie haar aanklacht.
nu Perikles
PerikIes uitgaven
uitgaven had
had moeten
moeten doen
doentot
totomkooping
omkooping van
van
Daar nu
Daar
in 't openbaar
voor
Spartaansche
die post
postderhalve
derhalve in
openbaar niet voor
Spartaansche gezanten
gezanten en
en die
om
voldoende omschrijving
de gezochte
gezochte gelegenheid,
gelegenheid, om
voldoende
omschrijvingvatbaar
vatbaarwas,
was, was
was de
hem in
in 't verderf
storten, gevonden.
gevonden. Iiij
Hij werd
werdveroordeeld
veroordeeld tot
tot een
een
hem
verderf. te storten,
hetbedrag
bedragvan
vanzijn
zijnvermogen
vel'mogen overtrof,
overtrof, en
en afgezet
afgezet als
als
geldboete,
die het
geldboete, die
opperbevelhebber. Wel
een jaar
jaar later
laterhet
hetvolk
volkberouw
berouwen
maakte
opperbevelhebber.
Wel kreeg
kreeg een
en maakte
Hij isis
een
en ander
ander ongedaan,
ongedaan, maar
maar PerikIes
een gebroken
gebroken man.
man. Hij
een en
Perikles was
was een
429 v.v. Chr.
Chr. van
vanverdriet
\'erdrietgestorven.
gestorven.
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had het veld
En Kleoon had
veld vrij.
vrij.
Hij was
nu de
deeerste
eersteinindedevolksvergadering.
volksvergadering. En
Enhijhijverloochende
verloochend()
was nu
ook in 't vervolg zijn edelmoedigheid
edelmoedigheid niet.
ook
Een teekenend staaltje
bracht het
het volgende
volgende jaar.
jaar. De
De opstand
opstand der
der
staaltje bracht
Lesbos tegen den
den druk
druk der
der Atheensclle
stad Mutilene op
op Lesbos
Atheensche heerschappij
was overmeesterd
was
overmeesterd en
ende
deleiders
leiders der
der beweging waren naar Athene gebracht
van duizend.
nu ontlokte
ten getale van
duizend. Kleoon nu
ontlokte aan
aan de
devolksvergadering
volksvergadering
het
besluit, om
omgeheel
~eheelde de
bevolking
ongelukkigestad,
stad,vrouwen,
vrouwen,
het besluit,
bevolking
derder
ongelukkige
grijsaards en
en kinderen,
kinderen, uit
uit te roeien.
roeien. Den
Den volgenden dag
het volk
volk
grijsaards
dag heeft het
bel'Ouw
gekregen en
en genade
genade verleend
verleend;; maar
de duizend
duizend edellieden,
edellieden, die
die
berouw gekregen
maar de
ter dood
dood gebracht.
gebracht.
den
opstand hadden
allen ter
den opstand
hadden geleid, zijn
zijn allen
Kleoon's veldheerschap
Kleoon's
veldheerschap valt
valt in
het jaar
jaar 425.
in het
Toen
de overgave
overgave der
derSpartanen,
Spartanen, die
die op
op het
heteiland
eiland Sphakteria
bij
Toen de
Sphakteria bij
Pulos opgesloten
op zich wachten
liet, schimpte
schimpte Kleoon deswege
Pulos
opgesloten zaten,
zaten, op
wachten liet,
in
de volksvergadering
volksvergadering op
op het
het beleid van
den daar
daar bevelvoerenden
in de
van den
generaal Demosthenes.
generaal
Demosthenes. Waarop
Waarop Nikias hem toevoegde:
])Doe het dan
dan
toevoegde : bDoe
volk juichte.
juichte. Kleoon schrok, kmbbelde
maar moest
zelf!"
zelf !" Het volk
krabbelde achteruit, maar
echter zoo
zoo voorzichtig,
zich
de benoeming
benoeming laten
laten welgevallen.
welgevallen. Hij
Hij was
was echter
zich de
te nemen
nemen en
enDemosthenes
Demosthenes als
alsambtgenoot
ambtgenoot te
te
om versche troepen
troepen mee
mee te
behouden. Een
Een boschbrand en
het verraad
verraad van
van een
een Messeniër
Messeniër wgren
W'l.ren
behouden.
en het
ten
slotte den
denSpartanen
Spartanen tot
totverderf.
verderf. En
En Kleoon keerde
keerde terug
de
ten slotte
terug als de
taak gelukt
gelukt was.
was.
man, wien de
moeilijke taak
de moeilijke
Zooals hij
in zijn
zijnoppositie
oppositie tegen
tegen Perikles
PerikIes had
doen kennen,
kennen,
zich in
hij zich
had doen
hij als
als volksleider
volksleider:: gewetenloos
gewetenloos en
en haatdragend,
haatdragend, steunende
steunende
zoo bleef hij
op de
de groote massa,
massa, wier
wier laagste
laagste instincten
instincten hij vleide
vleide;; zich handhaop
vende door omkooping en
verdachtmaking. Als
Als directeur-generaal
directeur-generaal der
der
en verdachtmaking.
directe belastingen
belastingen of
als minister
minister van
van financiën
financiën liet hij
hij de
de drukkendste
directe
of als
rijken;; maar
maar het presentieuitvaardigen tegen
de rijken
vermogensbelastingen uitvaardigen
tegen de
geld
geld der
der gezworenen
gezworenen —
processen kreeg
kreeg ieder
ieder
en bij de tallooze processen
Athener
als
jurylid
zijn
beurt
liet
hij
verdriedubbelen.
't
Was
het
Athener
jurylid zijn beurt —
Was het
leegpompen van
van de
de brandkast,
brandkast, om
pm de broodkast te vullen.
leegpompen
Maar Kleoon sneed
bij zekere
zekere gelegenheid
gelegenheid in
in de
devingers.
vingers.
sneed zich
zich toch
toch bij
Vanwege een der
der vazallenstaten had hij vijf talenten
talenten ontvangen,
ontvangen, ten
ten
Vanwege
einde een
een vermindering
vermindering van
drukkende lasten
bewerken. Dat
Dat lekte
lekte
einde
van drukkende
lasten te
te bewerken.
uit. Door
Door enkele
enkelearistocratische
aristocratischejongelui
jongeluiuit
uithet
het
korpsder
dercavalerie
cavaleriewerd
werd
uit.
korps
het gevolg,
gevolg, dat
dathij
hijalthans
althanswerd
werdveroordeeld
veroordeeld de
de
aangeklaagd, met
hij aangeklaagd,
met het
vijf talenten
talenten terug
terug te
te betalen.
betalen.
vijf
Ik spreek
spreek van
van een
eenkorps
korpscavalerie,
cavalerie, ruiterij,
ruiterij, zoo
zoo men
men wil.
wil. Van
Van een
een
Ik
het
stuk
speelt,
geen
stand
van
»ridders"
was
in
den
tijd,
waarin
stand van »ridders" was in den tijd, waarin het stuk speelt, geen
Die naam
naam had
had alleen
alleen nog
nogbeteekenis
beteekenis als
als klasse
klasse in
in de
de
sprake meer.
sprake
meer. Die
inkomstenbelasting. En
tusschen de
de leden
leden van
van die
die vermogensklasse
vermogensklasse en
en
inkomstenbelasting.
En tusschen
de leden
leden van
vanhet
het
korps
cavaleriebestond
bestondgeen
geenwettelijke,
wettel!jke,hoogstens
hoogstens
de
korps
cavalerie
toevallige identiteit.
identiteit.
een toevallige
Het korps
korps cavalerie
cavalerie was
waseen
eenstaand
staandkorps,
korps,inintegenstelling
tegenstelling tot
totdede
Het
infanterie, die
die als
alsmilitie
militiewerd
werdopgeroepen.
opgeroepen.Dit
Ditkorps
korpswas
wasuitgelezen
uitgelezen
infanterie,
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uit jongelieden
uit
hoogste standen,
standen, op
op wie
wie de
dedienstplicht
dienstplicht bij
bij dat
dat
jongelieden uit
uit de
de hoogste
korps
rustte en
en die
dieverplicht
verplicht waren
warenzelf
zelfhun
hunpaard
paardenenhurl'
hun'uitrusting
uitrusting
korps rustte
te
bekostigen. Aileen
Alleen de
de fourage
fourage werd
werd door
door den
den Staat
Staat verschaft.
verschaft. Het
Het
te bekostigen.
korps
man, in
in tien
tien eskadrons,
eskadrons, elk
elk van
van 100
100man,
man,verdeeld,
verdeeld,
korpstelde
telde 1000
1000 man,
tweedoor
doorhethet
benoemde
kolonels,hipparchen,
hipparchen,
en
stond onder
onder twee
en stond
volkvolk
benoemde
kolonels,
die
vijf eskadrons
eskadrons commandeerden.
commandeerden. In
In de
detallooze
talloozegevechten
gevechtenvan
vanden
den
die elk vijf
heeft dat
dat korps
korps
Peloponnesischen
de voorafgaande
voorafgaande oorlogen
oorlogen heeft
Peloponnesischen oorlog
oorlog en
en de
het genoot
genootbijbijhet
hetpubliek
publiekeen
eenzoo
zoohoog
hoog
veel
lauweren behaald
behaald en
veel lauweren
en het
de Pruisische
Pruisischegarde-du-corps
garde-du-corps en
engarde-kurassieren.
garde-kurassieren.
aanzien
teBerlijn
Berlijn de
aanzien als te
het brandpunt
brandpunt van
van de
de
In
dat aristocratische
aristocratische korps
korps gloeide
gloeide natuurlijk
natuurlijk het
In dat
vijandschap tegen
tegen Kleoon.
vijandschap
Kleoon.
Daarom
stand de
de gelijke
gelijke dezer
dezer
Daarom kon
kon Aristophanes,
Aristophanes,inin leeftijd
leeftijd en
en stand
jongelieden,
hun korps
korps als
als koor
koor op
op het
het tooneel
tooneeltetebrengen.
brengen.
jongelieden,het
het wagen,
wagen, hun
zou dat
datzeer
zeerkwalijk
kwalijk
Aan
ieder ander
ander en
en onder
onder andere
andere omstandigheden
omstandigheden zou
Aan ieder
genomen zijn.
genomen
zijn.
En
dat geeft
geeftAristophanes
Al'istophanes bij
bij wijze
wijzevan
vansnaaksche
snaakscheverontschuldiging
verontschuldiging
En dat
met
zooveel woorden
woorden den
den kooraanvoerder
kooraanvoerder in den
den mond
mond bij
bij gelegenheid
gelegenheid
met zooveel
comedie,waarmee
waarmeehet
hetkoor
koorzich
zichininparade
parade
der
parabasis, de
de figuur
figuur inindedecomedie,
der parabasis,
voor het publiek
VOOI'
publiek opstelt
opstelt en
en dit
ditrechtstreeks
rechtstreekstoespreekt
toespreekt::
507.

llAls
van de
de oude
oudc dramatische
dramatische
»Als ooit
ooit van
dichters
iemand gewaagd had,
had,
dichters het
het iemand
Ons
doen treden
treden in
in 't rondom
Ons op
op te doen
van kleuren
kleuren weemlend
weemlend theater,
theater,
van
Wèl zou
zou het
het hem
hem wis
wis niet
nietvergaan
vergaan zijn.
zijn.
Wèl
de dichter
dichter het
het waardig,
waardig,
nu is de
Maar nu
Die denzelfden
denzelfden als
wij verfoeit
verfoeit en
en het
het,
Die
als wij
de waarheid
waarheid te
te zeggen,
zeggen,
waagt, de
En dapper
dapper het
hetbrieschende
brieschende,, wervelwind
wervelwind
brakende monster
monster te lijf
lijf gaat."
gaat."
brakende

Het wervelwind
wervelwind brakende
brakende monster
Kleoon, die
die zijn
zijnkracht
krachtinin
Het
monster is
is Kleoon,
tezoeken.
zoeken.
groote stemuitzetting
stemuit7.etting en
en heftigheid
heftigheid van
van voordracht
voordracht placht
placht te
groote
zijn nu
nuhiermee
hiermeegeleidelijk
geleidelijktottot
Aristophanes'kluchtspel
kluchtspelgenaderd.
genaderd.
Wij zijn
Aristophanes'
Het. werd
werd een
een jaar
jaarnana
expeditie
Sphakteriaopgevoerd,
opgevoerd, inin
Het,
de de
expeditie
vanvan
Sphakteria
424 v.v.Chr.,
Chr.,Februari.
Februari.
Talrijk zijn
dan ook
ook de
de toespelingen
toespelingen op
op deze
dezeexpeditie.
expeditie.Daar
Daarzezevoor
voor
Talrijk
zijn dan
OllS van
van geen
geenpolitiek
politiek belang
belang meer
meer zijn,
zijn, heb
heb ik
ik zezeechter
echterweggelaten.
weggelaten.
ons
is de
dehoofdgedachte
hoofdgedachte van
van het
het stuk
stukhet
hetbelangrijke.
belangrijke.
Voor ons
ons is
Voor
Die hoofdgedachte
hoofdgedachte is
is:: Kleoon
Kleoon ten
ten toon
toon te
te stellen
stellen ininalalzijn
zijnnietsnietsDie
waardigheid en
en gemeenheid
gemeenheid;j kan
kanhet
hetzijn,
zijn,aldus
alduRzijn
zijnval
valvoor
voortetebereiden.
bereiden.
waardigheid
brengen?
Maal' wie
moet hem
hem ten
tenval
valbrengen
Maar
wie moet
?
Een fatsoenlijk
fatsoenlijk man
man zal
zal zich
zichmet
methem
hem
niet
inlaten
hetschelden,
schelden,
Een
niet
inlaten
enen
ininhet
in laaghartigheid
laaghartigheid en
en laster
laster isis een
eenfatsoenlijk
fatsoenlijk man
man niet
niet tegen
tegenhem
hemopopin
gewassen. Een
Een eerlijk
eerlijkman
manzou
zoubij
bijden
deneersten
eerstenaanval
aanvalopopKleoon
Kleoonzoo
zoo
gewassen.
dOOl' hem
hem worden
worden gehoond
gehoond en
enverdacht
verdacht gemaakt,
gemaakt, dat
dathij
hijvoor
voor een
een
door
507: volgnuinmer
volgnummer van
\'Un den
den versregel
feJ'srcgl'l in
in het
het oorsprolikelijke:
oorspronkelijke: anapaestische
unal,ae,;tisdw tetrameters,
tetrameters,
507:
het gebruikelijke
gebruikelijke metrum
metrumvoor
VOOI' de
de parabasis,
pal'abasis.
bet
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democratisch publiek
nederlaag zou
zou lijden.
lijden. Zelfs
Zelfs een
een man
man van
van het
het
democratisch
publiek de
de nederlaag
karakter en het
het genie
genievan
vanPerikles
PerikIeswerd
werd
door
hem
hetgraf
grafgebracht.
gebracht.
karakter
door
hem
ininhet
metzijn
zijneigen
eigenwapenen
wapenenworden
wordenoverwonnen.
overwonnen.
Neen, Kleoon
Kleoon moet
moet met
Na Perikles
PerikIes hebben
hebben kooplieden
kooplieden in
in vlas,
vlas, in
in schapen
schapen en
en in
inleder
lederden
den
Na
beheerscht;; ininde
dephantasie
phantasievan
vanAristophanes
Aristophaneskomt
komtnu
nueen
eenkoopman
koopman
Staat beheerscht
in braadworsten
braadworsten aan
aan de
debeurt.
beurt. NaNaeen
een
edelmanalsalsPerikles
PerikIesburgerburgerin
edelman
lijke
,Streber" en
en parvenu's,
parvenu's, na
nadeze
dezebourgeois
bourgeoishet
hetkind
kind van
van de
destraat,
straat,
lijke »Streber"
een vliegende
vliegende worstjeskoopman,
worstjeskoopman, die,
die, gelijk
gelijk thans
thansnog
nogininMiinchen
München ofof
een
Weenen, met
met braadworst
braadworst vent
vent langs
langs de
de straat.
stl'aat,Waarom
Waaromook
ookniet
niet?
Weenen,
?
In platte
platte bekrompenheid,
bekrompenheid, in
in dedeconsequentie
consequentieenenonbevangenheid
onbevangenheid
In
deze de
detot
totdusver
dusverheerschende
heerschendevolksleiders
volksleiders nog
nog
zijner gemeenheid
gemeenheid laat deze
zijner
ver
ver achter
achter zich.
zich. Schaamte
Schaamte enenaarzeling
aarzeling zijn
zijn hem
hem vreemd
vreemd en
en met
met de
de
zoovertrouwelijk
vertrouwelijkopgegroeid,
opgegroeid,
ondeugden is
is hij
hij van
vanjongs
jongsafafzoo
gemeenste ondeugden
dat ze
ze in
in zekeren
zekeren zin
zin zijn
zijn goed
goed geweten
gewetenzelfs
zelfsniet
niethebben
hebbenaangetast.
aangetast.
dat
En daar
daar nu
nudedemeest
meest
beslisteenen
consequentedoorvoering
doorvoering van
van een
een
En
besliste
consequente
voordeel is,
is, zoo
zoowint
wintdedeworstventer
worst venterhet
hetvan
vanKleoon,
Kleoon,
beginsel altijd
altijd in
in 't voordeel
beginsel
zijntegenstander
tegenstanderzijn
zijn eigen
eigenspiegelbeeld
spiegelbeeld als
als totalen,
totalen, niet
niet meer
meer
die inin zijn
die
menschelijken schurk
schurk moet
moet aanschouwen.
aanschouwen.
menschelijken
uitersteconsequentie
consequentie der
der gemeengemeenDe worstventer
worstventer symboliseert
symboliseert de
de uiterste
De
denperso.on
persoonvan
vanKleoon
Kleooll den
den Staat
Staatbeheerschte
beheerschte;
endie
dieuiterste
uiterste
dieininden
heid, die
; en
in de
defiguur
figuurvan
vanzijn
zijntegenstander
tegenstander
consequentie
zijner eigen schurkerij,
schurkerij, in
consequentie zijner
gesymboliseerd, wordt
wordt oorzaak
oorzaak van
van Kleoon's
Kleoon's val.
val.
gesymboliseerd,
Op dit
dit gegeven
gegeven isis het
hetstuk
stukzeer
zeereenvoudig
eenvoudigopgebouwd.
opgebouwd.
Op
De
oude heer
heerVolk,
Volk,ook
ookDemos
Demosgenaamd,
genaamd,heeft
heefthet
hetbestuur
bestuur over
over
De oude
Paphlazijn huishouding
huishouding opgedragen
pas gekochten
gekochten slaaf,
slaaf, een
een Paphlazijn
opgedragenaan
aan een
een pas
goniër, d.
d. w.w.z. een
z. een
individu
onbetrouwbaarheid en
en
goniër,
individu
uit uit
eeneen
om om
zijnzijn
onbetrouwbaarheid
domheid
zeel'
slecht
aangeschreven
volksstam,
leerlooiel'
van
zijn
ambacht.
domheid zeer slecht aangeschreven volksstam, leerlooier van zijn ambacht.
Eenvoudigheidshalve kunnen
voor hem
hem wel
welaanstonds
aanstonds den
dennaam
naam
Eenvoudigheidshalve
kunnenwij
wij voor
Kleoon
substitueeren.
Kleoon substitueeren.
begin van
van het
het stuk
stuk jammeren
jammeren nu
nu twee
twee slaven
slaven voor
voor het
het huis
huis
Bij het
het begin
van
den heer
heer Volk
Volk over
over hun
hun treurig
treurig lot.
lot.
van den
De
Paphlagoniër isis de
de gunsteling,
gunsteling, die
die over
over huis
huis en
enhof
hofen
enalle
alleslaven
slaven
De Paphlagoniër
doOi'pronken
pronken met
metanderer
anderel'verdienverdiengebiedt.
Door de
de laagste
laagste vleierijen,
vleierijen, door
gebiedt. Door
hij den
den ouden
ouden heer
heel' geheel
geheel
sten,
door orakels
orakels en
en machtspreuken
machtspreuken heeft
sten, door
heeft hij
voor
zich ingepalmd.
ingepalmd. De
De andere
andere slaven
slaven laat
laat hij
hij bij
bij den
den meester
meester niet
niet
voor zich
meer toe
toe;; hij
hij kan
kan ze
ze trappen
trappen en
en slaan,
slaan, zonder
zonder dat
dat de
deheer
heerVolk
Volk
eens
eens meer
el'l1aar
omziet.
ernaar omziet.
het idee,
idee,
Onder
Onder burleske
burleske clownsgl'appen
clownsgrappenkomt
komtnu
nueen
een der
der slaven
slaven op
op het
in den
den slaap
slaap een
eenorakelspreuk
orakelspreukweg
wegtetekapen.
kapen.
om
van den
den Paphlagoniër
Paphlagoniër in
om van
worst venter hem
ten val
val zal
zal
Die
orakelspreuk voorspelt,
Die orakelspreuk
voorspelt, dat
dat een
een worstventer
hem ten
brengen.
En
nauwelijks hebben
hebben beide
beide slaven
slaven de
de spreuk
spreuk gelezen
gelezenenenontcijferd,
ontcijferd,
En nauwelijks
er
loopt
juist
een
worstventer
over
de
markt,
in
casu
wel de
de
of
of er loopt juist een worstventer over de markt, — in casu wel
Dien moeten
moeten ze
ze hebben.
hebben.
orchestm
orchestravoor
voorhet
het tooneel.
tooneel. Dien
Zij
begroeten hem
hem als
alsredder
redderininden
dennood
nooden
enovertuigen
overtuigen hem
hem na
lla eenige
eenige
Zij begroeten
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moeite, dat
dat juist
juist zijn
zijn lage
lageafkomst,
afkomst,zijn
zijngebrek
gebrekaan
aanopvoeding,
opvoeding,zijn
zijn
moeite,
gemis
bijuitstek
uitstekgeschikt
geschiktmaken
makenvoor
voor
gemis aan
aan kunde
kundeenenbeschaving
beschavinghem
hembij
politiek.
de politiek.
180. »Slaaf.
llSlaaf.
180.
Juist daardoor
daardoor zult
tot hoog
hoogaanzien
aanzienklimmen,
klimmen,
Juist
zult ge tot
uit het
hetplebs
plebsstamt,
stamt,opopdedemarkt
marktschreeuwt
schreeuwtenenbrutaal
brutaalkunt
kuntzijn.
zijn.
Dat ge uit
Dat
Worstventer.
Worstventer.
Ik stel mijzelf
mijzelf toch
toch niet
niet zoo
zoo hoog
hoog •....
Ik
Slaaf.
Slaaf.
o wee, waarom
waarom keurt
keurt ge uzelf
uzelf niet
niet. waard
waard den
den Staat
Staatteteleiden?
'leiden?
0
Zijt gij uu dan
dan iets
ietsgoeds
goedsbewust?
bewust?
Zijt
hoort toch soms
soms niet
niet tot
totbeschaafde
beschaafde kringen?
kringen?
Gij hoort
Worstventer.
Worstventer.
o goede
goede vriend,
vriend, 'k heb nooit iets
iets goeds
goeds geleerd;
geleerd j
0
Ik kan
kan niet
niet schrijven,
schrijven, maar
maar zoo
zoo zoo
zoo skeins
slechts lezen.
lezen.
Slaaf.
maar zoo
nog te veel;
veel j om
om 't volk
volk te
te leiden,
leiden,
zoo zoo
zoo is
is nog
Dat maar
Wordt geenszins
geenszins studie of
of ernst
ernst verlangd;
verlangd;
Wordt
komt aan
aanZmgeletterden
ongeletterden en
en schaamteloozen
Bchaamteloozen toe."
toe."
Dat komt

De orakelspreuk
orakelspreuk wordt
wordt nu
nu voor
voor den
dendag
daggehaald
gehaaldenendoor
doormiddel
middel
De
van tekstuitlegging
tekstuitlegging verklaard.
verklaard.
van
211. »Worstventer.
II WOl'stventer.
't Orakel
Maar ik
ik begrijp
begrijp toch
toch niet,
niet,
Orakel overtuigt
overtuigt me.
me. Maar
Hoe ik het
het volk
volk zal
zalkunnen
kunnen leiden.
leiden.
Hoe
Slaaf.
't Is
zoo gemakkelijk
gemakkelijk mogelijk.
mogelijk. Je
Jedoet
doetmaar,
maar, wat
wat jejegewoon
gewoon bent
bent te
te
Is zoo
doen.
Haal de
dezaken
zakenmaar
maardooreen
dooreenalsalsworsten
worstenenensmeer
smeermet
metvergevergedoen. Haal
lijkingen
de keuken
keuken het
volk honing
honing om
Je hebt
hebt alles,
alles,
lijkingen uit
uit de
het volk
om den
den mond.
mond. Je
wat voor
voor een volksleider
een ruwe
ruwe stem,
stem,een
eenslechte
slechteafkomst
afkomst,,
volksleider noodig
noodig is:
is: een
praktijk
van 't kijven
de markt.
markt. Je
Jehebt
hebtalalwat
waterernoodig
noodig isis in
in
kijven op
op de
praktijk van
de
de politiek.
Worstventer.
Ja,
maar wie
wie zal
za.lme
mehelpen?
helpen? DeDe
rijkenzijn
zijnbang
bangvoor
voorhem
hem en
en de
de
Ja, maar
rijken
kleine
luiden heeft hij
hij onder
onder den
den duim.
duim.
kleine luiden
Slaaf.
Er
zijn echter
echter duizend
duizend cavaleristen
cavaleristen,, eerlijke
die een
een hekel
hekelaan
aanhem
hem
Er zbn
eerlijke lui,
lui, die
hebben
en jejezullen
zullenhelpen
helpen;
enverder
verderalle
a.llefatsoenlijke
fatsoenlijke burgers;
burgers; en
en ik
ik
hebben en
; en
Gods hulp
hulp ook
ook meedoen.
meedoen.
zal
met Gods
zal met
En
wees maar
maar niet
bang, want
want hij
lijkt niet.
niet. Uit
Uitpuren
puren angst
angst heeft
heeft
En wees
niet bang,
hij lijkt
de maskermakers
maskermakers hem
Maar het
het
niemand
niemand van
van de
hemgelijkend
gelijkendwillen
willen maken.
maken. Maar
wie het
het is:
is:het
hetpubliek
publiekisisverstandig."
verstandig."
publiek
toch wel
welbegrijpen,
begrijpen, wie
publiek zal toch

Nadat
aldus het
hetpubliek
publiek isis verwittigd,
verwittigd, dat
dat het
hetmasker
maskervan
vanKleoon,
Kleoon,
Nadat aldus
die
veelzeggend met
metAir
»hij"
wordt
aangeduid,niet
nietlijkt,
lijkt,wordt
wordtdeze
dezewakker.
wakker.
die veelzeggend
wordt
aangeduid,
deur. In
In den
den eersten
eerstenschrik
schrik
Scheldend
Scheldenden
en bulderend
bulderendkomt
komthij
hij uit
uit de
de deur.
gaat
de
worst
venter
op
den
loop.
Maar
hij
wordt
opgevangen
door
de
gaat
worstventer op den loop. Maar hij wordt opgevangen door de
cavalerie,
die op
opditditspannende
spannendeoogenblik
oogenblik de
deorchestra
orchestrakomt
komtbinnenbinnencavalerie, die
marcheeren.
marcheeren.
Fier
als een
eenmarsch
marschklinken
klinkendedeviervoetige
viervoetigetrochaeën,
trochaeën,en
endriftig
driftig
Fier als
alliteratie erdoor,
erdoor.
stormt
stormt de alliteratie
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247
Koor.
247 Koor.
bRansel, ransel
.Ranse\,
ransel het canaille
canaille,, dat
dat voor
voor geen
geengemeenheid
gemeenheid staat
staat,,
In zijn
zijn tollenaarswoekerroofzucht
tollenaarswoekerroofzucht bodemloozen
bodemloozen put
putgelijk
gelijk;
;
canaille,, het canaille
canaille,, honderdmaal
honderdmaal heet ik
ik hem
hemzoo
zoo,,
Het canaille
Daar
hij daaglijks
daaglijks honderd
honderd keeren
keeren een
een canaille
canaille zich
zich betoont;
betoont;
Daar hij
hem niet
niet loopen
loop en —
- houd hem vast —
- hem
hem achterna!
achterna!
Ransel hem —
- laat hem
Ransel
Geef
danig op
op zijn
zijn baadje
baadje,, dat
dat hem
hem hooren
hooren en
enzien
zienverga."
verga."
Geef hem danig

Daar het burleske
burleske van
van den
den circus
circusdoor
doorAristophanes,
Aristophanes, ininverband
vel'band ook
ook
Daar
met den
den vorm
vorm van
van het
het theater
theater in
in de
deopen
open lucht,
lucht,evenzeer
evenzeer wordt
wordt aanaanmet
humOI', kan
kanmen
menzich
zicheen
eenduchtige
duchtige klopklop- en
en
gewend als
als de
de fijnere
fijnere humor,
gewend
jachtpartij voorstellen,
voorstellen, waarschijnlijk
waarschijnlijk eenigermate in
in balletvorm
ballet vorm geïdeageïdeajachtpartij
liseerd en met
met muziek
muziek begeleid.
begeleid.
liseerd
publiek te hulp,
in zijn
zijn angst
angst de
degezworenen
gezworenen onder
onder 't publiek
hulp,
Kleoon roept
roept in
wier
presentiegeld
hij
verdriedubbeld
heeft.
Maar
tevergeefs.
wier presentiegeld hij verdriedubbeld heeft. Maar tevergeefs.
De kooraanvoerder
kooraanvoerder wijst
hem ererernstig
ernstigop,
op,hoezeer
hoezeerhij
hijteterecht
rechtwordt
wordt
De
wijst hem
zijn systeem
systeem van
vanuitpersingen
uitpersingen en
envalsche
valschebeschuldigingen.
beschuldigingen.
geslagen
geslagen om zijn
verr~iktmet
metdede
verbeurdverklaarde goedegoedeOnder
meer heeft
heefthij
hijzich
zichverrijkt
Onder meer
verbeurdverklaarde
ren
der slachtoffers
slachtoffers uit
uit Mytilene.
Mytilene.
ren der
bakkenenenbelooft
beloofteen
eengedenkteeken
gedenkteeken
zoete broodjes
broodjes tetebakken
Kleoon beproeft
beproeft zoete
op te
te richten.
richten.
voor de
de wapenfeiten
wapenfeiten der
der cavalerie
cavalerie op
voor
dat wij
wij er
er
llHoudt
onbeschaamde kerel
kerel ons
ons voor
voor oude
oude suffers,
suffers, dat
»Houdt de
de onbeschaamde
zoo zouden
zouden inloopen
inloopen?"
vraagt het
hetkoor
koorininjeugdige
jeugdigeverontwaardiging.
verontwaardiging.
zoo
?" vraagt
bO
Land en
Volk!"
voor beesten
beesten word
word ik
ik
»0 Land
en Volk
!" roept
roept Kleoon,
Kleoon, »door
»door wat
wat voor
hier
geslagen!"
hier geslagen
!" 273.
En nu
nu halen
halen de
deovermoedige
overmoedigejongelui
jongeluiden
denworstventer,
worstventer,die
diezich
zichonder
onder
En
hen
verschool, maar
maar die
die inmiddels
inmiddels weer
weer moed
moed gevat
gevatheeft,
heeft,naar
naarvoren
voren; j
hen verschool,
en
gelijk ten
tenonzent
onzentstudenten
studenteneen
een
schimpwedstrijdtusschen
tusschentwee
twee
en gelijk
schimpwedstrijd
zoo voegt
voegt het
het koor
koor bij
bij monde
monde van
van zijn
zijn
proleten zouden
zouden organiseeren,
organiseeren, zoo
proleten
toe:
aanvoerder
aan
Kleoon
aanvoerder aan Kleoon toe :
276.

gij hem
hem kunt
kuntoverschreeuwen,
overschreeuwen,
»Zoo gij
Zal aan uu de
de overwinning
overwinning zijn
zijn;;
Gal
hij uu ininonbeschaamdheid
onbeschaamdheid,,
Overtreft
Overtreft hij
ons des
deskampstrijds
kampstrijds prijs."
prijs."
Dan is
is ons
Dan

Onmiddellijk
hij den
den
Onmiddellijkklaagt
klaagtKleoon
Kleoonden
den worstkoopman
worstkoopmanaan,
aan, dat
dat hij
Lakedaimoniërs WOl'St
handen speelt.
speelt.
Lakedaimoniërs
worst in
in handen
te
Gene
beantwoordt die
die phantastische
phantastische beschuldiging,
beschuldiging, door
door Kleoon
Kleoon te
Gene beantwoordt
verwijten,
hij elken
eIken dag
dag met
meteen
eenleege
leege
maag
stadsrestauratie
verwijten, dat
dat hij
maag
in in
dede
stadsrestauratie
er met
metvolle
vollemaag
maagweer
weeruitkomt,
uitkomt,aldus
aldusverboden
verboden
Prutaneion
Prutaneion komt
komt en
en er
goederen
uitvoerende.
goederen uitvoerende.
ontstaateen
eenschreeuwschreeuwscheldpartij,waarbij
waarbij
In
aansluiting daaraan
daaraan ontstaat
In aansluiting
enen
scheldpartij,
de
koopman nooit
nooit een
een oogenblik
oogenblik verlegen
verlegen is,
is, om
om troef
troef te
te geven,
geven, en
en
de koopman
het hoogste
hoogste woord
woord heeft.
heeft.
steeds
steeds het
In
schreeuwen, dreigen
dreigen en lasteren,
lasteren, in
in alles
alles overtreft
overtreft hij
hij zijn
zijn tegenIn schreeuwen,
stander.
Het koor
koor veegt
veegt tusschendoor
Kleoon den
mantel ook
uit.
tusschendoor Kleoon
Het
den mantel
ook nog
nog eens uit.
273. Letterlijk zoo:
zoo: in '!tOÀl'
TroXtc,, Ul oTjfJ.'
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Deze
slotte
in het
nauw
gebracht
en en
roept
bijbij
herhaling
:
Deze voelt
voeltzich
zichten
ten
slotte
in het
nauw
gebracht
roept
herhaling:
»Laat mij
mij toch
tochspreken
spreken!"
»Laat
!"
336. »Worstventer.
»W orstventer.
336.
ook ik
ik ben
ben proletariër.
proletariër.
Waarachtig Diet;
niet; eerst
eerst ikik;
Waarachtig
; ook
Kleoon.
Kleoon.
Laat mij
mij toch
toch spreken!
spreken!
Laat
Worstventer.
Worstventer.
Neen!!
Neen
Kleoon.
Kleoon.
Jawel
Jawel!!
Worstventer.
Worstventer.
Wel neen
neen!!
Wel
Kleoon.
Kleoon.
'k Zal uit
uit mi.jn
mijn vel
vel nog
nog springen.
springen.
'k
Worstventer.
Worstventer.
Je zult
zult het
het laten!
laten!
Koor (haastig invallend).
invallend).
Zeer zeker wel
wel!! Zeer
Zeer zeker wel
wel!!
Zeer
Laat hem
hem gerust
gerust zu-n
zijn gang gaan !"
!"

Kleoon kondigt
kondigt ten slotte
slotte zijn
zijn voornemen
voornemen aan,
aan, zijn
zijn tegenstanders
tegenstanders inin
den Senaat
Senaat wegens
wegens hoogverraad
hoogverraad aan
aan teteklagen.
klagen.Beide
Beidepartijen
partijenbegeven
begeven
den
zich daarheen
daarheen op
op weg,
weg,terwijl
terwijlhethet
koor
inmiddelshet
hetpubliek
publiekmet
metdansen
dansen
zich
koor
inmiddels
en
gezangen bezighoudt.
bezighoudt.
en gezangen
het tweede
tweedebedrijf
bedrijfkomt
komtdedeworsthandelaar
wOl'sthandelaarterug
terugals
alsoverwinnaar.
overwinnaar.
In het
In
in de
detragedie
tragediekostelijk
kostelijk
In
eenvoordracht,
voordracht, die
die de
de verhalen
verhalen van
van boden
boden in
In een
heeren
vanden
denhoogwijzen
hoogwijzen
parodieert,
hij verslag,
verslag, hoe
hoehijhijdede
oude
parodieert, geeft
geeft hij
oude
heeren
van
raad,
door verstandig
verstandig gebruik
gebruik tetemaken
makenvan
vanhun
hunmenschelijke
menschelijkezwakheid,
zwakheid,
mad, door
geheel
voor
zich
heeft
gewonnen.
geheel voor zich heeft gewonnen.
Onderwijl
Kleoon hem
hem achterop,
achterop,»zwanger
»zwangervan
\'Unstorm
stormen
enonweer,
onweer,
Onderwijl komt
komt Kleoon
en woelend
tegenstander te
te
bruisend en
woelend als
alseen
eenbergstroom,
bergstroom, gereed
gereed zijn
zijn tegenstander
verzwelgen"
verzwelgen"..
710.
DKleoon.
710. »Kleoon.
Ik
Demos dagen,
dagen,
voor heer Demos
Ik zal u voor
dat
Diet ontgaat.
straffe niet
dat gij
gij uw straffe
Worstventer.
Worstventer.
Ik
daag uu weer
scherper aanklacht.
weer op
op scherper
Ik daag
Kleoon.
Kleoon.
Maar,
gelooft hij
hij niet;
Maar , ongeluksvogel,
ongeluksvogel , u gelooft
Ik
hem, zooveel
wil.
ik wil.
zooveel ik
Ik echter
echter lach
lach met
met hem,
Worstventer.
Worstventer.
Denk
Volk zoo
handen hebt?
hebt?
dat jij
jij heer
heer Volk
zoo vast
vast in handen
Denk jij,
jij , dat
Kleoon.
Kleoon.
Ik
weet sinds
sinds lang,
ik hem
hem voor
voor moet
moet kauwen.
kauwen.
Ik weet
lang, wat ik
Worstventer.
Worstventer.
En
daarbij voor
voor jezelven
op.
jezelven op.
slok je
je daarbij
meeste slok
En 't't meeste
Klcoon.
Kleoon.
heb den
den slag wel
wel handig
handig beet,
beet,
Jawel,
Jawel, ik
ik heb
te breken.
Heer
maken en te
breken.
Volk naar
naar mijnen
mijnenwil
wil te
te maken
Heer Volk
Worstventer.
Worstventer.
\)e
beter IUlIl.
kan.
niet beter
soms niet
leer',of
of ik
ik het
het soms
De, lIitkom~t
iiitkomst leer',
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Kleoon.

wij naar
naar heer
heer Demos.
Demos.
Kom, gaan
gaan wij
Kom,
Worstventer.
Niets heb
heb ik
ik ertegen.
ertegen.
Niets
Vooruit!!
Vooruit
Kleoon.
Vooruit
Vooruit dan!
Worstventer.
Geen
bezwaar!
Geen bezwaar!
Kleoon
de huisdeur).
huisdeur).
Kleoon (aankloppend aan
aan de
Heer Volk
Volk!! kom
kom eens
eens naar
naar buiten.
buiten.
Worstventer (aankloppend).
Lief vadertje
vadertje,, kom
uw deur
deur,,
kom uit uw
o lieve
lieve,, beste
beste Volkje!
Volkje!
728. Demos
de deur).
deur).
Demos (in de
Wat een
een spektakel
spektakel v66r
vóór mijn
Weg van
van mijn
mijn stoep!
stoep!
Wat
mijn deur!
deur! Weg
Gij
de bloempotten
bloempottenbeschadigen
beschadigen!
Gij zult de
!
Kleoon.
Och,
naar buiten
buiten;; zie,
wat ik
ikhier
hiermoet
moetverduren
verduren!!
Och, kom
kom naar
zie, wat
Demos.
dan,, o0 Kleoon,
Kleoon. doet
doet uukwaad
kwaad?
Wie dan
Wie
?
Kleoon.
Om uwentwil
Om
Word ik
geslagen door
door dien
dien kerel
kerel en
ende
dejongeheeren.
jongeheeren.
Word
ik geslagen
Demos.
Waarom dan toch?
toch?
Waarom
Kleoon.
Omdat
Volk,, bemin
bemin en
en wensch
wensch te
te dienen.
dienen.
Omdat ik
ik uu,, o0 Volk
Demos
Worslventer).
Demos (tot Worstventer).
En jij
jij,, wie ben
ben jij
jij dan?
dan?
En
Worstventer.
goed wil
wil doen
doen
Een, die
die u goed
zijne plaats
plaats sinds
sinds lang
lang,, in
in bond
bond met
met tal
talvan
vanbrave
braveburgers
burgers;
In zijne
;
ons niet toe
toe tot
tot uutetenaadren
naadren,,
Maar
Maar hij
hij laat
laat ons
Daar
niet om
om uuduldt
duldt,, wie
wieonbaatzuchtig
onbaatzuchtig isis,,
Daar gij
gij niet
Maar uu aan
aan allerlei
allerlei slag
slagvan
vanschoolmeesters
schoolmeestersverslingert
verslingert
Maar
lederhandelaars en
en lompenfabrikanten
lompenfabrikanten
En lederhandelaars
En wie
wie al
al meer
meerop
opeigen
eigenzakwaarneming
zakwaarneming vlast.
vlast.
En
Kleoon.
lil
aar ik
u, o0Volk
Volk,
getrouwsteeds
steedsgoedgedaan.
goedgedaan.
Maar
ik heb u,
, getrouw
Beleg daarom,
daarom, o0 heer,
heer, aanst3nds
aansbnds vergadering,
vergadering,
Beleg
Opdat
van ons
ons beiden
beiden u het
het. best
best
Opdat gij
gij ziet,
ziet , wie
wie van
Laatvan
vanons
onsdan
dandeez'
deez'uw
uwdienaar
dienaarzijn.
zijn.
Gezind
Gezindis.
is. Laat
74\J.
Worstventer.
749. Worstventer.
Ja, ja,
ja,beslis
beslisterstond
terstond —
- maar
maar niet
niet op
op 't Binnenhof.
Demos.
en wil
wil ik
ikniet
nietvergaderen.
vergaderen.
elders kan
kan en
Maar elders
Gelijk
Binnenhof de
de plaats.
plaats.
Gelijk vanouds,
vanouds, isis thans
thans het Binnenhof
Worstventer
(voor zich).
Worstventer (voor
Helaas! wat overkomt
overkomt mij!
mij! Want de
de oude
oude heer
heer
Is thaaas
thans wel
drommels bij
bij zijn
zijn positieven
positieven nog
nog,,
wel drommels
Maar als hij
hij eenmaal
eenmaal op
op die
diebankenrijen
bankenrijen zit
zit,,
Maar
755.
Gaapt
versuft, als
als plaagde
plaagdehem
hemconstipatie."
constipatie."
Gaapt hij
hij versuft,
Atheners hingen
hingen een
een met
metallerlei
allerleiingredi6nten
ingrediëntenomwoelden
omwoeldenolijftak
olijftakvoor
voor
728, 729. De Atheners
de
deur: ik
ik gaf
gaf 't weer
weer met bloempotten.
bloempotten. Men
~Ien moet
zich den
den heer
heer Volk
Volk als
als een
een knorknormoet zich
de deur;
rigen,
burgerlijken ouden heer
heer voorstellen.
voorstellen.
rigen, burgerlijken
749. In
tekst isis sprake
sprake van
van de
de Pnyx,
Pnyx, de
devoor
\"Oorde
devolksvergadering
volksvergadering in
in Athene
Athene bebeIn den tekst
stemde
plaats. Ons
Ons equivalent is Binnenhof.
Binnenhof. Overigens
Overigens is
tekst letterlijk
letterlijkzoo.
zoo.
stetnde plaats.
is de tekst
Mijn vertaling
vertaling van
van lox.(Xa(X~,
ons spraakgebruik
sprllakgebruik ten
ten aanzien
aall7.ien
jaza8aq, overeenkomstig
755. Mijn
overeenkomstig ons
an
paarden, isisgewaagd,
gewaagd, maar
maar geeft
geeft althans
althans zin.
zin.
an .....
. . . paarden,
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Men wandelt
wandelt samen
samen naar
naar een
een deel
deel van
vanhet
hettooneel,
tooneel,dat
datdoor
doorbanken
banken
Men
vergaderplaats is
is kenbaar
kenbaar gemaakt.
gemaakt.
als vergaderplaats
Kleoon
deftigeanapaestische
anapaestische
Kleoon vangt dam.
daal' aanstonds
aanstonds aan
aan te
te oreeren
oreereninindeftige
tetrameters.
tetrameters.
»Kleoon.
774. »Kleoon.
zou, Mijnheer
Mijnheer Volk!
Volk! het
hetmogelijk
mogelijkzijn
zijn,
Hoe zou,
,
men warmer
warmer dan
dan ik
ik uukan
kanminnen
minnen?
dat men
?
Terwijl ik toch
toch steeds
steeds voor
voor uuopgespoord
opgespoord heb,
heb,
Terwijl
meeste gdd
was te
te halen,
halen,
waar 't't meeste
waar
geld was
sommigen deerlijk
deerlijk te
te drijven
drijven inin 't nauw
lJauw
Door sommigen
en and'ren
and'ren de
de schroef
schroef aan te
te leggen;
leggen;
Terwijl ik
ik om
om billijkheid
billijkhcid jegens
burgers niet
nict gaf,
gaf,
Terwij1
jegens de burgers
ik daardoor
daardoor uw
uw kas
kas kon
kon doen
doen zwellen.
zwellen.
als ik
Worstventer.
Worstventer.
waarlijk zoo
zoo heel
heel veel
veelbijzonders
bijzonders niet.
niet.
't Is waarlijk
kunst kan
kan ik
ik ook
ookwel
welverrichten.
verrichten.
Die kunst
zijn tafel
tafelgeroofd,
geroofd,
andermans brood,
van zijn
Met andermans
brood, van
gaarne ook
ook ik
ik uuwel
weldienen.
dienen.
wil gaarne
Maar dat hij
hij niet volklievend,
volklievend, niet
niet wèlgezind
wèlgeziDd is,
is,
Maar
zal ikikdadelijk
dadelijktoonen
tooDen;;
dat zal
Hij warmt
warmt hier alleen
alleen aan
aan uw
uwvuur
vuurzijne
zijnepens
pens; j
Hij
maar dat gij,
gij, die
dieininroemrijken
roemrijken oorlog
oorlog
maar
Het land hebt
hebt bevrijd
bevrijd met
met wapengeweld
wapengeweld en
en
Het
ontwoekerd
baren,
ontwoekerd aan
aan dreigende baren,
Hier
zóó maar op
op steenharde
steenharde banken
banken zit,
zit,
Hier z66
daar
bij niet
niet om
omininzijn
zijnhoogmoed
hoogmoed
daar geeft hij
En denkt
denkt er
aan —
- wat
wat ik hierbij
hierbij doe!
doe! —
En
er niet aan
beleefd
kUBBen te
te brengen!
brengen!
beleefd uu dit kussen
Ga
daarop; aanvaard
aanvaard het van
van mij
mij en
en
Ga zitten daarop;
maak
hiermee gemakklijk
gemakk'lijk!I
maak het uu hiermee
Demos.
o
wie gij
gij zijt!
zijt! Een
Een telg
telgsoms
soms toch
toch niet
niet
zeg, wie
0 zeg,
onzer
oude,, roemrijke
roemrijke helden
helden,,
onzer oude
Uit glorievol
glorievol tiidperk
tijdperk der
der groote
groote republiek?
republiek?
Zoo
gij, zoo
zoo volklievend!
volklievend!
Zoo edel
edel zijt gij,
Kleoon
zijde tot
tot Worstventer).
Worstventer).
Kleoon (ter zijde
Wat poogt
poogt gij
gij hem
hem toch
toch met
met kleingeestig
kleingeestig gevlei
gevlei
langzaam
zijde te
te krijgen!
krijgen!
langzaam aan
aan op
op uw zijde
Worstventer
tot Kleoon).
Kleoon).
Worstventer (ter
(ter zijde tot
was dan
dan het aas,
aas, waarmee
waarmee gij
hem wel
wel lokt,
lokt,
En
En was
gij hem
niet
kleiner en
en pooverder
pooverder soms
soms nog?
nog?
niet nog kleiner
Kleoon
Volk).
Kleoon (tot Volk).
Voorwaar,
wereld verscheen
verscheen
Voorwaar,indien
indien ooit
ooit op
op de wereld
een
wakkerder strijder
strijder voor
voor Demos,
Demos.
een wakkerder
Aan
democratie meer
nogverknocht
verknocht,,
de democratie
meer dan
dan ik nog
Aan de
ik gaarne
gaarne verpanden.
verpanden.
mijn hoofd
hoofd wil ik
821.
Demos.
821. Demos.
zweer geen
geen lichtvaardigen
lichtvaardigen eed;
eed;
Houd
Houd op
op en zweer
mij reeds
reeds bedrogen.
bedrogen.
reeds
gij mij
reeds lang
lang hebt gij
Worstventer.
Worstventer.
Een
schandelijk mensch,
mijn heer,
Een schandelijk
mensch-,0o mijn
mijn Volk,
Volk , 0o mijn
die
grootste gemeenheden
gemeenheden uithaalt:
die de grootste
824.
Als
dommelt, voor
voor zichzelven
zichzelven
824.
Als gij
gij dommelt,
Vette
baantjes vlijtig uitzoekt
uitzoekt
Vette baantjes
en
bei zijn
zijn groote
groote handen
handen
en met bei
Gretig
Staatskas graait.
graait.
Gretig in
in de Staatskas
824.
.Des
trocknen
Tons
nun
satt",
gaatde
deworstventer
worst ven ter plotseling
plotseling van
van de
de breede
breede
»Des
trocknen
Tons
nun
satt",
gaat
824.
viervoetige
een vroolijk,
vrooJijk, kijveud
kijvend wijsje
wijsje over.
over.
viervoetige anapaesten
anapaesten tot een
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Kleoon.
860. Kleoon.
Demoa, neen,
neen, geloof
geloof hem
hem niet
niet
Heer Demos,
meen niet,
niet, dat
dat gij
gij ooit
ooit weer
weer
en meen
Een beter
beter vriend
vriend, , dan
ben,
Een
dan ik uu ben,
hier in de
de stad
stad zult
zult vinden;
vinden;
hier
ik alleen
alleen heb
heb afgeweerd,
afgeweerd,
Daar ik
tegen uu zich
zichkeerden,
keerden,
wie tegen
geen misdadige
misdadige woeling
woeling bleef
bleef
En geen
mijn waakzaam oog
oog verborgen.
verborgen.
mijn
Worstventer.
Worstventer.
gegaan als
alspeueraars,
peueraars,
't Is uu gegaan
die gaan
gaan ter
ter palingvangste:
palingvangste:
die
klare water
water stil blijft
blijft staan,
staan,
Als 't klare
zij niets
niets vangen;
vangen;
dan kunnen
kunnen zij
dan
Maar als
zij op
op en
en weder
weder neer
neer
Maar
als zij
zwarte modder
modder roeren,
roeren,
de zwarte
hun in
in troebel
troebel water
water dan
dan
Is hun
rijke buit
buit verzekerd.
verzekerd.
een rijke
Zoo brengt
ook voordeel
voordeel aan,
aan,
Zoo
brengt het uu ook
land in
rep en
en roer
roer is.
is.
in rep
als 't land
Doch zeg mij
mij nu
nu een
een ander
ander ding:
ding:
Doch
zoo grooten
grooten voorraad
voorraad leder
leder
zoo
bezittend, hebt
hebt gij zeker
zeker wel
wel
bezittend,
paar pa,ntoffels
pantoffels
daarvan een paar
Gemaakt voor
voor onzen goeden
goeden heer
heer
Gemaakt
blijk van
van uw
uwvereering?
vereering?
als blijk
Demos.
Hij dacht
dacht er
er heelemaal
heel('maal niet
niet aan,
aan,
Hij
ze aan
aan te
te biên,
biên, waarachtig!
waarachtig!
ze
Worstventer.
Dan ziet
ziet gij
gij nu
nu toch,
toch, wie
wie hij
hij is!
is!
Dan
Edoch uit eigen
eigen fondsen
fondsen
Heb ik dit
dit paar
paar voor
voor uu gekocht
gekocht,,
dat
lekker u zal
zal zitten.
zitten.
dat lekker
Demoa.
Demos.
N
u zie,
zie, voorwaar,
voorwaar, ik
ikzonneklaar,
zonneklaar,
Nu
welk een
een uitnemend
uitnemend staatsman
staatsman
En
welk een
een vriend
des Volks
Volks gij
gij zijt
vriend des
En welk
alsmede
zijn voeten.
voeten.
alsmede van zijn
Kleoon.
't Is erg,
erg, dat
dat gij
gij zoo'n
zoo'n drukte
drukte maakt
maakt
Voor 'n paar
klompen!
paar goedkoope klompen!
Worstventer.
't Is
veeleer, dat gij
gij heer
heer Volk
Volk
Is erg veeleer,
Op
zijnen hoogen
hoogen leeftijd
leeftijd
Op zijnen
Nog geenen
waardig keurt
keurt!!
geenen mantel waardig
(tot Volk)
Volk)
Wil hem
hem van
vanmij
mijaanvaarden.
aanvaarden.
Demos.
Zoo
zelfs Themistokles
Themistokles
Zoo iets
iets is zelfs
nog
nimmer ingevallen;
nog nimmer
Ik vind
vind de
de grootste
grootste vondst
vondst der
der eeuw
eeuw
't idee
gratis kleeding.
kleeding.
idee van gratis
Kleoon (tot Worstventer).
Worstventer).
't Is
kras, hoe
hoe gij
gij mij
mij overtroeft
overtroeft
Is kras,
met uwe
uwe apenstreken!
apenstreken!
860.
Jambische tetrameters.
860. Jambische
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Worstventer (tot
(tot Kleoon).
Kleoon).
Worstventer
ga daarin
daarin bij
bij u ter school
school ..... .
Ik ga
Kleoon.
desniettegenstaande
En desniettegenstaande
Zult gij in
in vleierij
vleierij des Volks
Volks
Zult
Mij toch niet
nietovertreffen.
overtreffen.
Mij
Volk)
(tot Volk)
Aanvaard van
mij een
een pels
pels erbij!
erbij!
Aanvaard
van mij
Worstventer)
(tot Worstventer)
Jij mag
mag van
van nijd
nijd dan
danbarsten!
barsten!
Jij
Demos.
Ajakkes! Weg
Weg aanstonds
aanstonds daarmee
daarmee!!
Ajakkes!
stinkt dat
dat ding
dingafschuwelijk.
afschuwelijk.
Wat stinkt
Worstventer.
gedaan,,
Dat heeft hij dan expres gedaan
om uu te laten
laten stikken.
stikken.
om
Kleoon (tot Worstventer).
Met wat voor praatjes,
praatjes, galgestrop,
galgestrop ,
gij mij te verdringen?
verdringen?
poogt gij
Worstventer.
onbeschaamdheid nam
nam ik aan
aan
In onbeschaamdheid
m' uw meerdere
meerdere te
te toonen.
Kleoon.
Ge wordt
wordt me
me nooit
nooit de
de baas
baas daarin.
daarin.
Ge
ik,, o0 Volk, beloof
beloof u,
Zie, ik
Dat, zonder
zonder dat gijzelf het u
voor moet maken,
maken,
er moeilijk voor
Gij ouderdomspensioen
ouderdomspensioen erlangt
erlangt
Gij
905.
op
kosten van de
de schatkist.
sehatkist.
op kosten
Worstventer.
906.
Maar
heb hier
hier terstond
terstond voor
voor u
Maar ik heb
een potje
potje treffelijk smeersel,
smeersel,
Om u de
zweren aan
aan uw
uw been
been
de zweren
genezend mee te zalven.
zalven.
Kleoon.
Ik trek
uw grijze haren
trek uw
haren uit,
om
dus u te verjongen.
om dus
Worstventer.
Ziehier,
dezen hazestaart,
Ziehier , neem dezen
om
oogjes af te
te vegen.
vegen.
om uw oogjes
Kleoon.
snuit,
Als
uwen neus gij
gij voortaan
voortaan snuit,
Als uwen
wisch aan
mijn hoofd
hoofd uw
uw vingers.
vingers.
aan mijn
Worstventer.
Aan
behaagt!!
mijne , als het uu behaagt
A an 't mijne,
911. Kleoon.
911.
Kleoon.
nog J
Aan 't mijne
mijne toch
toch veeleer nog!
(tot Worstventer)
923.
Mijn
verschrikkellik zijn;
Mijn wrake zal verschrikkelijk
Ik
pers in de
de belastingschroef,
Ik pers
vast,
Die
op 't
Die op
vermogen drukt, je vast,
't vermogen
de hoogste
hoogste klas
klas
Zoodat gij
gij in de
Ambtshalve
wordt.
Ambtshalve aangeslagen wordt.
905. In 't algemeen fLlOb1V:
p.Eaelv: staatstoelage.
staatstoelage.
fLlJOEV
iets voor
voor behoeft
behoeft tetedoen.
doen.
Pptuvrt : zonder
Fri8Ev OpWV't'l:
zonder dat
dat gij
gij zelf er iets
906-911. 't Is een beetje
onsmakelijk maar
kenmerkend voor
laagheid der
der yolksvolks·
beetje onsmakelijk
maar kenmerkend
voor de
de laagheid
vleiers, die
b.I'. ten onzent
onzent ook
ook ni,~t
van met
mettabaksrook,
tabaksrook,enz.
enz.verpeste
verpestelokalen
lokalen
den stank van
niot den
die b.v.
ontzien.
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Kleoon).
Worstventer (tot Kleoon).
hoop, dat
dat aan
aan het
hetmiddagmaal,
middagmaal,
Ik hoop,
In baast,
haast, alvorens
alvorens op
op te
te trek],
treên,
Gebruikt,
een strooman
strooman komt,
goud
komt, om goud
Gebruikt , een
Voor uw
advies en
en stem
stem te
te biên,
biêu,
Voor
uw advies
En
hem gretig
gretig te
te gemoet,
gemoet,
En jij, hem
Jein
de heete
heete spijs
spijs verslikt
verslikt —
Je in de
En
En stikt!
9~3.
Demos (na eenig
eenig nadenken).
nadenken).
943. Demos
me werkelijk
werkelijk een
een volksman
volksman puik te
te zijn,
zijn,
Hij lijkt me
Zooals
in de
de groote
groote menigt'
menigt' was.
was.
Zooals sinds
sinds lang
lang niet in
in schijn
schijn uuvoordoend
voordoend als
alsmijn
mijnvriend,
vriend,
Maar
Kleoon, in
Maar gij,
gij, Kleoon,
Hebt
ergernis gewekt.
Geefop
op mijn
mijn zegelring;
zegelring;
Hebt ergernis
gewekt. Geef
Gij zult mijn
mijn huis
huis niet
niet meer
meer beheeren!
beheeren!
Gij
Kleoon.
't Is mij
mij w61,
wèl,
mij 't beheer
des Staats
Staats ontneemt,
ontneemt,
Maar weet,
als gij
gij mij
beheer des
Maar
weet, dat,
dat, als
Een
ander 't erger
nog licht maken
maken zal
zal dan
dan ik."
ik."
erger nog
Een ander

De
heer Demos
Demos wil
wilnu
nuden
denzegelring
zegelringaan
aanden
den
worstventel'geven,
geven,om
om
De heer
worstventer
aan dezen
dezen het
het beheer
beheer der
der zaken
zaken toe
toetetevertrouwen
vertrouwen;
maarKleoon
Kleoon ververaan
; maar
zoekt
hem daar
daal'toch
tochnog
nogmee
meetetewachten,
wachten,totdat
totdathij,
hij,Demos,
Demos,van
vanKleoon's
Kleoon's
zoekt hem
worstventer
orakelspreuken
kunnen kennis
kennis nemen.
nemen. Maar
Maar ook
ook de
deworstventer
orakelspreuken heeft
heeft kunnen
is van
van voorspellingen
vool'speIlingen voorzien
vool'zien en
en beiden
beiden dragen
dragen ze
ze nu
numet
metmanden
manden
is
volop
het tooneel.
tooneel.
vol
op het
»Demos.
Nu, leest
leest de
de spreuken
spreuken mij
mij dan
dan spoedig
spoedig voor
voor en
en ook
ook
Nu,
Die
woorden over
die ik
ik zoo
zoo gaarne
gaarne hoor,
hoor,
Die woorden
over mij,
mij, die
Dat ik als
als arend
arend in
in de
de wolken
wolken zweven
zweven zal."
zal."

El' ontstaat
ontstaat nu
nu een
eenwedstrijd
wedstrijdinintekstverklaring,
tekstverklaring, waar
waarde
de bU
bij ons
Er
in
sommige burgerkringen
burgerkringen gebruikelijke
gebruikelijke Bijbeluitlegging
Bijbeluitlegging slechts
slechtskinderkinderin sommige
spel
bij is.
is.
spel bij
Ook
de worstventer
worstventer Kleoon
Kleoon de
de baas,
baas,zoodat
zoodat de
deheer
heerDemos
Demos
Ook hierin
hierin isis de
aan dezen
dezen toe
toe
opllieuw
zijn voornemen
voomemen verkondigt,
verkondigt, om
om zijn
zijn belangen
belangen aan
opnieuw zijn
te vertrouwen.
vertrouwen.
Wederom
zoekt Kleoon
Kleoon uitstel.
uitstel.
Wederom zoekt
1100. »Kleoon.
Wacht
smeek het
tot ik
ik ininstaat
staatzal
zalzijn
zijn
Wacht nog,
nog, ik
ik smeek
het u, tot
U koren
koren uit te
te keeren
keeren en
en leeftocht
leeftocht ied'ren
ied'ren dag.
dag.
Demos.

Ik
van zulk
zulkeen
eenstaatsrantsoen
staatsrantsoenniet
niethooren
hoorenmeer
meer;
lk wil van
;
Zoolang hebt
mij nu
nu daarmee
daarmee alreeds
alreeds gepaaid.
gepaaid.
Zoolang
hebt gij mij
Kleoon.

zal u11 't meel
gemalen sturen
sturen in
in uw
uw huis
huis!!
Maar 'k zal
meel gemalen
043.
tl'imeters.
943. Jambische
Jambische trimeters.
1102. Men vergelijke bij
ons de
de lang beloofde
beloofde »bijdrage van
vall den Staat"
Staat"voor
voor»sociale"
";;Qciale"
bij ons
wetgeving.
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Worstventer.
Doch ik geef
geef uu gebakken
gebakken broodjes
broodjes kant
kant en
en klaar,
klaar,
1106.
n06.
Gebradenduiven
duivenen
en al
al wat uw
uw maag
maag begeert.
begeert.
Gebraden
Demos.
Welnu, volvoert
wa.t gij
gij zijt
zijtbegonnen,
begonnen,
Welnu,
volvoert dan,
dan, wat
mij thans
thans het
hetmeeste
meestegoeds
goedsbewijst,
bewijst,
En wie van
En
van uu mij
Aan
dien wil
wil ik
ikdedeteugels
teugelstoevertrouwen."
toevertrouwen."
Aan dien

Beide
mededingers draven
naar binnen,
binnen, om
om den
den beloofden
beloofden yolksvolksBeide mededingers
draven nu
nu naar
maaltijd klaar
klaar te maken.
maaltijd
maken.
de kooraanvoerder
kooraanvoerder een
een gemoedelijk
gemoedelijk discours
discours met
met
Onderwijl houdt
houdt de
den
ouden heer
heer Volk,
Volk, die
diezoo
zoogemakkelijk
gemakkelijkzou
zoukunnen
kunnenheerschen,
heerschen,
den ouden
omdat
vreezen als
als een
een tiran,
tiran, enendie
dietoch,
toch,als
alseen
eenkind,
kind,
omdat allen
allen hem
hem vreezen
steeds
de opinie
.opinie omhelst
omhelst van
van een ieder,
ieder, die
die het
hetlaatst
laatsthet
hetwoord
woord heeft
heeft
steeds de
die hem
hem het
het best
best weet
weet tetevleien
vleienen
entetebedriegen.
bedriegen.
of
of die
De
heer Volk
Volk tracht
tracht zich
zich te
teverdedigen
verdedigen en
en beweert
beweert zijn
zijn vleiers
vleiers wel
wel
De heer
hij alleen
alleen hoog
hoog verheft,
verheft, om
om ze
ze daarna
daarna met
met tetegrooter
grooter
te doorzien,
doorzien, die
die hij
kunnen verpletteren.
verpletteren.
smak
smak te kunnen
de
Het
derde bedrijf
bedrijf vangt
vangt dan
danmet
metden
denvolksmaaltijd
volks maaltijd aan.
aan. Kleoon
Kleoon en
en de
He. t derde
worst
venter komen
dringend en
duwend de
de huisdeur
huisdeur uit.
uit.
worstventer
komen dringend
en duwend
1152. »Kleoon.
Ik sta
sta weer
weer als
als vanoude
vanouds gereed
gereed u wel
wel te
te doen.
doen.
Worstventer.
Maar ik van
van overouds
overouds en
enoveroveroverouds!
overoveroverouds!
Demos (voor
(voor zich).
zich).
En ik heb
heb jelui
jeluireeds
reeds sinds
sinds honderd
honderd jaar
jaar in
in 't'toog.
oog.
En
Worstventer.
Nu, weet
weet gij,
gij, wat
wat tetedoen?
doen?
Nu,
Demos.
Gewis! zoodra
zoodra gij
gij 't zegt.
Gewis!
Worstventer.
Welnu, laat hem
hem en
en mij
mij vanhier
va.nhier een
een wedloop
wedloop doen,
doen,
Welnu,
wij uu weldoen
weldoen mogen
mogen op
op gelijken
gelijken voet.
voet.
Dat wij
Demos.
Detnos.
best. Gaat
Gaatstaan
staan!!
't Is best.
en Kleoon.
Kleoon.
Worstventer en
Ziehier!!
Ziehier
Demos.
Vooruit!
Worstventer.
Je licht
licht me
me 't been
been::
Demos.
'k Zal waarlijk
waarlijk van geluk
geluk nog
nog spreken,
spreken, als
als vandaag
vandaag
Ik door
door mijn
mijn eigen
eigen knechts
knechts niet
nietininverdrukking
verdrukkingkom!
kom!
lk
Kleoon.
Ziet gij
gij het
het wel
wel?? Het eerst
eerst breng
breng ik uu nu
nueen
eenstoel!
stoel!
Ziet
Worstventer.
Maar zonder
Die breng
breng ikiknog
nogeerderder
eerderder
Maar
zonder tafel!
tafel! Die
1167. Kleoon.
Kleoon.
1167.
Ziehier, o0 vader
vader Volk,
Volk, dit brood
brood bied
bied ik
ik u aan,
Ziehier,
dat vrij
vrij van
vanrecht
rechtwerd
werdingevoerd,
ingevoerd,bereid.
bereid.
graan, dat
Uit graan,
1106. In
In den
den tekst:»1
tekst :.'t Gebraad
Gebraad gebraden".
gebraden". Gebraden
Gebraden iluiven
duiven gespecificeerd
gespecificeerd om
om dede
1106.
op Luilekkerland.
Luilekkerland.
toespeling op
Inlassching ter vervanging
vervanging eener
eener andere,
andere, niet meer
meer gangbare
gangbaretoespeling.
toespeling.
1167. Inlassching
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vVorstventer.
Worstventer.
1170.

En
ik deez'
deez' korsten
korsten brood,
brood, die,
die, dienstig
dienstig voor
voor de
desoep,
soep,
En ik
Athene met ivoren
ivoren hand
hand heeft
heeft uitgehold.
uitgehold.
Athene
Demos.

o0 hemelsche
hemelsehe

godin,
is uw
uw vinger
vinger groot!
groot!
godin, wat is

Kleoon.

Hier
breng ik uu een
eenvette,
vette,groene
groeneerwtensoep,
erwtensoep,
Hier breng
Door dapp're
zelve roerend
roerend toebereid.
toebereid.
Door
dapp're Pallas zelve
Worstventer.

o0 uitverkoren
uitverkoren

Volk, hoe
hoe waakt
waakt Zij
Zij over
over u,
u,
Volk,
Die uu beschikbaar
beschikbaar stelt
stelt deez'
deez' volle
vollesauskom
sauskom jus
jus!
Die
!

Demos.
Hadt gij
in deze
deze stad
stad aan
aan welvaart
welvaart nog
noggeloofd,
geloofd,
gij in
Zij haar
haar sauskom
sauskom ons
ons niet
niet boven
boven 't hoofd?
Hield blijkbaar
blijkbaar Zij
hoofd ?

Kleoon.
De hemelsche
hemelsche godin
godin gaf
gafuudeez'
deez'moote
mootevisch
visch:
De
:
zoo uw
uw hoofd
hoofd weer
weerfrisch.
frisch.
Alsls wijsheidbrengster
A
wijsheidbrengster maakt
maakt Ze
Ze zoo
Worstventer.
Edoch,
gebraden vleesch
bij de
de jus.
jus.
Edoch, gebraden
vleesch gaf Pallas bij
Een
snee gebakken
gebakken lever
level' volgt
volgt mitsgaders
mitsgaders nu.
nu.
Een snee
Demos.
Ze 't staatsiekleed,
dat. ik
ik haar
haarschonk,
schonk,geloond
geloond!
Dan
heeft Ze
Dan heeft
staatsiekleed, dat
!
Kleoon.

Wilt gij
gij nu
nuproeven
proevenvan
vandeez'
deez'omelette
omelettesouffiée
soufflée?
?
Zij, de
de vloot
vloot met
lDetgunstigen
gunstigen zeewind
zeewind mee.
mee.
Dan
vaart, zegt
zegt Zij,
Dan vaart,
Worstventer.
Neem dit van
van mij
mij .....
Neem
Demos.

Waarom
nu nog
nog deez'
deez' rib
ribvertoond
vertoond?
Waarom nu
?
Worstventer.

Die
stuurt Athene
Athene juist
juist van
van pas,
pas, gedachtig
gedachtigaan
aan
Die stuurt
De ribben
ribben in
in de
deschepen.
schepen. Blijkbaar
Blijkbaar immers
immers gaan
gaan
De
ter harte
harte:: ribben,
ribben, raas
raas. ....
...
Marinezaken haar ter
Kleoon.

Ontvang
hierbij van
lekk're taart
taart een
een deel
deel!!
Ontvang hierbij
van deze lekk're
Worstventer.

mij deez'
deez' taart,
taart, in
in Pallas' naam
naam!! geheel
geheel!!
Edoch,
van mij
Edoch, van
Kleoon (tot Worstventer).
Worstventer).
1192. Kleoon
Maar waarvandaan
waarvandaan zult
als ikik!
gebraden haas
haas
zult gij, als
! gebraden
Wel voor
voor hem
hemkrijgen
krijgen?
?
Worstventer (voor
zich).
(voor zich).
Wee,
dat het
het haasje
haasje mij
mij ont\'iel!
()avid
Wee, dat
o0 Muze,
Muze, sta
mij bij,
bij, geef
geef vleugels
vleugelsaan
aanmijn
mijnziel
ziel!
sta mij
!
Worstventer).
Kleoon (tot Worstventer).
Kijk,
je dat,
dat,jijjijongeluksman
ongeluksman??
Kijk, zie je
Worstventer.
Wat
erom !
Wat geef 'k erom!
mij .....
Daar
komen ginds
ginds voor
voor mij
Daar komen
!

1170. Blijkbaar drijft
drijft de dichter
dichter den
den spot
spotmet
metdedeorthodoxen,
orthodoxen,die
dieininalles
allesdedetusschentusschendestad
stadAthene
Atheneonder
onderbijzondere
bijzonderebescherming
beschermingwanen
wanenvan
van
komst der goden
goden ontwaren
ontwaren en
en de
komst
nationale godin.
godin.
haar nationale
Zoo
zag in
in Nederland
Nederlandinin1905
lIJ05 ininden
denverkiezingstijd
\'erkiezingstijd een
een blad
blad »den
.den vinger
\'ini'er Gods"
Gods" in
in
Zoo zag
het feit,
feit, dat
dat ergens
ergens de
deantirevolutionnaire
antirevolutionnaire partij
partij aan
aandedestembus
stembusmet
lllet7 7stemmen
st~mmenmeermeerderheid gewonnen
gewonnen had.
had.
derheid
1192. Haas
was een
eenzeldzame
zeldzamelekkernij,
lekkel'llij,daar
daarwegens
wegensden
d('noorlog
oorlog in
in Attika
Attika niet
nietgegeHaas was
kon worden.
worden.
jaagd kon
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Kleoon.
Kleoon.
Wie, wat
wat?
Wie,
?
Worstventer.
Worstventer.

Gezanten,
Gezanten, rijk
rijk
geldvoorzien
voorzien .•. , .•.
Van geld

Kleoon.
Kleoon.

Waar, waar?
waar?
Waar,

Worstventer.
Worstventer.
Och kom,
kom, wat raakt
raakt je
je dat?
dat?
Och
jij die
dieafgezanten
afgezanten .....tI
Laat jij
Jf

; onderwijl
draaft weg,
weg, den
dengewaanden
gewaandengezanten
gezantentetegemoet
gemoet;
onderwijl
Kleoon draaft
zich van
van het
het hazegebraad
hazegebraad meester
meester en
en biedt
biedt dat
dat
maakt de
de worstventer
worst venter zich
maakt
den heer
heer Volk
Volk aan.
aan.
den
D••••••

Volkjelief,
Volkjelief, ziet gij
gij

Gebraden haasje
hn.asje hier
hier?? Neem
Neem 't aan.
aan. Ik breng
breng het
het u.
u.
't Gebraden
Kleoon (terugkomend
(terugkomend en
er gebeurd
gebeurd is).
is).
en ziende,
ziende, wat er
o jou ellendeling.
ellendeling. Gij
Gij hebt
hebt mij
mij 't mijne ontroofd
ontroofd!!
0
1201. Worstventer.
Worstventer.
datzelfde niet
niet met
metd'd'ongevallenwet?
ongevallenwet?
Deedt gij datzelfde
Demos (tot
(tot Worstventer).
Worstventer).
Demos
mij, bid
hoe hebt
hebt gij
gij 't
Vertel mij,
't klaargespeeld?
Vertel
bid ik uu:: hoe
Worstventer.
Voor d'
zij Athene
Athene prijs
prijs;; de
de daad
daad was
wasmijn.
mijn.
Voor
d' inval zij
Kleoon (jammerend).
(jammerend).
Kleoon
En ik heb
heb 't beest gestrikt!
gestrikt! . " Ik
bracht het
hetten
tenfestijn
festijn!!
lk bracht
En
Demos.
Loop
behoort aan
aan wie
wie 't
voorgediend.
't heeft voorgediend.
Loop heen;
heen; de
de dank behoort
1201. In den
den tekst
teksteen
eentoespeling
toespelingopopKleoon's
Kleoon'spronken
pronken met
metDemosthenes'
Demosthenes' veeren
\'eeren bij
bij
Pulos
in Sphakteria.
8phakterin. Men
Men kan
kanten
tenonzent
onzenteen
eentoespeling
toespelingmaken
makenopopdedeongevallenwet,
ongevallenwet,
Pulos in
die
door het ministerie
ministerie R6ell-Van
Röell-VanHouten
Houtenwerd
werd
fngediend,door
doorBorgesius
Borgesiusingetrokken
ingetrokken
die door
tngediend,
en in
in anderen
anderen vorm
vorm opnienw
opnieuw opgezet.
opgezet.
1208,
treffende tegenhanger
tegenhanger voor
voor heel
heel deze
deze scène
scène isiseen
eenstrooibiljet,
strooibiljet, dat
dat bij
bij de
de
Een treffende
1208. Een
jongste verkiezingen
verkiezingen werd
werd verspreid,
verspreid, luidende:
luidende:

JA
r bei
der s, ken
U w belang.
bel a n g.
kentt Uw
»Ar
beiders,
gereed ter
ter behandeling.
behandeling.
De
sociale w
,\ etten
De sociale
etten liggen gereed
ZIEKTE-, JNVALIDITEITSdaaronder.
INV ALIDITEITS-en
en OUDERDOM8-verzekering
OUDERDOMS-verzekering zijn daaronder.
ALLI~
ze"entigjarigen leeftijd
leeftijd RECHT
RECHT OP
OP
ALM!: WERKLIEDEN
WERKLIEDENkrijgen
krijgen op
op zeventigjarigen
KUNNEN ZIJ
ZIJ DAN
DAN NOG
NOG ARBEIDEN.
ARBEIDEN.
PENSIOEN,
PENSIOEN, OOl{
OOK AL
AL KUNNEN
Arbeiders,
vroegerONGESCHIKT
ONGESCHIKT worden
worden voor
voorHUN
HUNGEWONE
GEWONE WERK,
WERK,
Arbeiders, die vroeger
ook GEPENSIONNEERD.
GEPEN8IONNEERD.
worden
worden ook
WEDUWEN
e,'eneelJS STEUN
STEUN ontvangen.
ontvangen.
WEDUWENen
en WEEZEN
WEEZEN zullen
zullen eveneens
van 6 6MILLIOEN
MILLJOEN 's jaars wordt
door het Rijk
Rijk bijgebijgeEen
som van
wordt daartoe
daartoe door
Een som
dragen.
Bij
ZIEKTE niet
alleen van
vllnHEMZELF
HEMZELFmaar
maarook
ookvan
vanzijne
zijneHUISGEHUJSGEniet alleen
Bij ZIEKTE
NOOTEN
werkman vrije
vrije geneeskundige
geneeskundige hulp
hulp en
en medicijnen
medicijnen
NOOTEN ontvangt
ontvangt een werkman
zoo hij
hij door
doorzijne
zijneziekte
ziekteniet
niet
werken
kan,
PERCENTVAN
VANZIJN
ZIJN
en,
en, zoo
werken
kan,
7070
PERCENT
LOON,
WEI<EN LANG.
LANG.
LOON, 26
26 WEKEN
Wat
U1?
Wat dunkt U
Ministerie aanblijft,
aan blUft. kan
kan dit
dit alles
alles spoedig
spoedig W
Wet
worden.
Als
Als dit
dit Ministerie
e t worden.
Ministerie af,
af, dan
dan worden
worden die
die wetten
wettenINGETROKKEN
INGETROKKEN en
Treedt
Treedt het Ministerie
en het
kan
are ndur
dur
iets
standkomt.
komt.
kan jjaren
ene neereer
er er
iets
tottot
stand
ARBEIDERS,
Uw belang
belang!!!
ARBEIDERS, kent
kent Uw
!!!
Maakt
mogelijk dat
dat de
depensioenwetten
pensioenwetten ererspoedig
~poedigkomen
komendoor
door te
te
Maakt het
het mogelijk
stemmen
stemmen op.•...""
IIaalD van
vaD den
den candidaat.)
candidaat.)
(Volgt
de naam
(Volgt de
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Kleoon.
KleDOn.
Helaas! hoe
mijn onbeschaamdheid
onbeschaamdheid uitgediend
uitgediend!!
hoe heeft mijn
Worstventer.

Is 't
nog niet voor
voor u,
u, o0 Demos,
Demos, uitgemaakt,
uitgemaakt,
't nu
nu nog
Wie
hier het beste
beste zorgt
zorgt voor
voor uu en
en voor
voor nw
uwbuik
buik?
Wie hier
?
Demos (aarzelend).
Demos
Op
wijs, geëerd
ik
Op welke
welke wijs,
geëerd publiek,
publiek, meent
meent gij,
gij, dat ik
In dit
?
In
dit geval
geval met
met wijs
wijs beleid
beleid tetewerk
werkzou
zougaan
gaan?
Worstventer.
Ik zal
zal 't
zeggen. Neem
Neem in
mijne mand
mand
't uu zeggen.
in stilte mijne
En
onderzoek, wat
bevat, en doe
doe met
met die
die
En onderzoek,
wat zij
zij bevat,
KleDOn desgelijks;
oordeelt stellig juist.
juist.
Van
Van Kleoon
desgelijks; ge
ge oordeelt
Demos.
Laat zien
zien:: wat isiserin
erin?
?
Worstventer.
Ontwaart
haar niet
niet leeg
leeg?
Ontwaart ge
ge haar
?
o0 Volk,
heb al
al wat
wat ik
ikhad,
had,utivoorgezet.
voorgezet.
Volk, ik
ik heb
De mos.
Demos.
V
olklievend is die
die mand.
mand.
Volklievend
Worstventer.
Bekijk de
zijne thans.
thans.
de zijne
Nu,
Nu , ziet
ziet ge 't
't wel?!
wel ? !
Demos.
o
lekk're dingen
dingen vol
vol!
0 wee,
wee , van lekk're
!
Wat heeft hij
hij van
van de
de taart
taart een
een stuk
stukapart
apartgelegd
gelegd!
Wat
!
mij sneed
hij slechts
slechts z(56'n
z66'n armzalig
stukje af.
af.
Voor mij
sneed hij
armzalig stukje
Worst venter.
Worstventer.
Zoo heeft
hij steeds
steeds te
t.e voren
voren jegens
jegens uu gedaan.
gedaan.
Zoo
heeft hij
Aan u
u gaf hij
hij een
een beetje
beetje slechts
slechtR van
van wat
wathij
hijkreeg,
kreeg,
Aan
grootste deel
hij steeds
steeds voor
voor zich
zich alleen.
alleen.
Maar 't grootste
deel behield hij
Demos.
Ellendeling,, hebt gij
gij met
met uwe
uwedieverij
dieverij
Ellendeling
Mij zoo bedrogen
bedrogen,, mij
mij,, die steeds
steeds uu heb
hebvertrouwd?
vertrouwd?
Mij

(tuBBchen de tanden).
tanden).
Kleoon (tusschen
Tot
des Staats
Staatsalleen
alleenheb
hebikik
gestolensteeds.
steeds.
Tot heil des
crestolen
1227. Demos.
dadelijk uw
uw portefeuille
portefeuille neer
neer,, opdat
Leg dadelijk
Ik hem
hem ze
ze geev'
geev'!!
Worstventer.
orstventer.
Leg neer
neer terstond,
terstond, jou
jougalgenaas
galgenaas!
!
1242. Kleoon.
Wee mij
mij!! het noodlot
noodlot werpt
werpt mij
mij uit;
uit; ikikben
benniets
nietsmeer
meer!
!
o machinist
machinist, , laat
straks voor
voor mij
mij het
het valluik
valluikneer
neer!
laat straks
!—
1249.
0
1227. In 't oorspronkelijke
oorspronkelijke isis sprake
sprake van
van een
eenkrans,
krans,het
hetonderscheidingsteeken
onderscheidingsteeken van
van
1227.
den chef
chef der
der bedienden.
bedienden.
den
1229. Worstventer
Worstventer is dadelijk
dadelijk zoo
zoo goed
goedthuis
thuisininzijn
zijnrol
rolvan
vanmeesterknecht,
meesterknecht, dat
dat hij
hij
1229.
orders van
van zijn
zijn meester
meester herhaalt
herhaalt met
met een
een knoop
knoop er
er nog
nogop.
op.
de orders
12411. Ik ben
ben 't in de
de verklaring
verklaringvan
van dezen
dezen gegel
&egel niet
nieteens
eensmet
met&Unborn
Schänborn: : Die
Die Skene
Skene der
der
1249.
HeUenen, blz.
blz. 316,
316, noot,
noot, die
die inindedetekstwoorden
tekstwoordenslechts
slechtseen
eentragisch-pathetische
tragisch-pathetiseheomschrijomschrijHellenen,
ving leest
leest voor:
"oor:»Geleidt
»Geleidtmij
mijnaar
naar
binnen."
Wie
moet
Kleoonnaar
naarbinnen
binnengeleiden?
geleiden 1
ving
binnen."
Wie
moet
Kleoon
Kan
? zOLEvare
Kan hijzelf
hijzelf niPt
nip.tmeer
meerloopen
loopen?
zlJÀtvlkr' Eiluj
Ebw TOArrOv
TOVOE'tOV8UcavtjmycL
OU;07t/-,OV7 beteekent : »Rolt
»Rolt
dezen ongelukkige"
ongelukkige" (d.
i. naij)
mij) »naar
»naar binnen"
binnen"; ; nu
mag men
menzeggen,
zeggen, dat
datdit
dittragisch
tragisch
dezen
(d. i.
nu mag
spraakgebruik is,
kan er
erniets
nietstragisch
tragischinin
ontdekken.»Gerold"
»Gerold"kan
kanmen
menalleen
alleenworden
worden
spraakgebruik
is, ik kan
ontdekken.
txzUXÀTj /-,7, waarmee de goden
goden verschenen;
verschenen; ik
ik nam
nam voor
voor izxcakripa
lZZUZÀTj/-'(t valluik.
valluik.
met het
hetizzu-A-ra.1%,
met
opmerkelijk, dat
slot van
van de
de comedie
comedie nog
nog eens
eens sprake
sprake van
van isis
Overigens isis 't opmerkelijk,
Overigens
dat er
er aan
aan het slot
Kleoon weg te
te brengen.
brengen. Ik
Ik vermoed,
vermoed, dat
dat hij
hij inin 't laatste
laal~te bedrijf,
bedrijf, aan
nog eens
eens
Kleoon
aan het
het slot, nog
tevoorschijn
voorschijn wordt
wordtgeleid,
geleid,om
omdan
danzwijgend
zwijgendweggevoerd
weggel'oerdte te
worden.Zijn
Zijn
afscheids'
weer te
worden.
afscheidshier parodieert
parodieert ook
ook in
in 't oorspronkelijke
oorspronkelijke tragisch
tragisch patho:i.
paU1O!:.
rede hier
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Gij portefeuille,
gegroet ....
vaarwel:
Gij
portefeuille,wees
weesgegroet
gegroet....
.... gegroet
.... vaarwel:
Helaas!
moet ik
ik arme
arme van
vanuuscheiden
scheiden;
Helaas! onwillig moet
;
Een
ander neenat
neemt uu tot zich,
zich, onbarmhartig
onbarmhartig snel,
snel,
Een ander
Gelukkiger misschien
misschien.... maar
dieven zijn
zijn wij
wij beiden.
beiden.
maar dieven
(Kleoon af naar
naar den
den achtergrond.)
achtergrond.)
Worstventer.
deschoone
schoonezegepraal!
zegepraal!
Tot heil
heil des
desvaderlands
vaderlands de
Demos.

naam, o0 dapp're
dapp're held?
held?
Uw naam,
Worstventer.
Mijn naana
naam is Marktgeschreeuw
Marktgeschreeuw;;
Met schreeuwen
schreeuwen op
markt wies
wies ik
ik tot
totstaatsman
staatsman op.
op.
op ue
de markt
DelUos.
Demos.
Welnu,, o0 Marktgeschreeuw
Marktgesèbreeuw,, aan
draag ik thans
thans op
op
aan u draag
Welnu
Mijn
besturen, zoo
zoo uu 't't beste
beste dunkt.
dunkt.
Mijn zaken
zaken te besturen,
Worstventer.
W orstventer.
zal,, o0 Volk,
Volk,besturen
besturen trouw
trouw d'd'Atheenschen
Atheenschen staat,
staat,
Ik zal
Zoodat
erkennen zult,
niemand meer
meer dan
dan ik
ik
Zoodat ge
ge erkennen
zult, dat niemand
In 't schoone Attika regeeringskunst
regeeringskunst verstaat."
verstaat."

In 't laatste
bedrijf komt
komt dan
dan feeërie
feeërie en
en apotheose.
apotheose.
laatste bedrijf
Marktschreeuwer heeft
het nederige
nederige kleed
kleed van
van den
den
heeft het
Worstventer Marktschreeuwer
straatkoopman
diens gemeenheid
gemeenheid van
van zich
zich geworpen
geworpen en
en straalt
straalt in
in
straatkoopman met
met diens
jeugdigen glans
als de
de prins
prins in
in het
hetsprookje.
sprookje.
jeugdigen
glans als
Hij
heeft met
mettoovermiddelen
toovermiddelen den
denouden
ouden heer
heerDemos
Demos opnieuw
opnieuw opopHij heeft
gepoetst
en
tot
een
krachtig
jongeling
gemaakt.
gepoetst en tot een krachtig jongeling gemaakt.
Met groote
groote plechtigheid
plechtigheid gaat
gaat nu
nu het
hetwederoptreden
wederoptreden van
van den
den ververMet
jongden Demos
Demos in zijn
zijn werk.
werk.
jongden
»Ja!" zegt
zegt Kleoon's
Kleoon's overwinnaar,
overwinnaar, ])en
als je nu
nu eens
eens wist,
wist, hoe
hoe jeje
»en als
vroeger
geweest was
was,, dan
dan zou
zou je
je nog
nogmeer
meerdoen,
doen, dan
dan me
me enkel
enkel bebevroeger geweest
danken
verjongingskuur; je
zoudt me voor
voor een
een god
godhouden."
houden."
danken voor
voor de
de verjongingskuur;
je zoudt
»Demos.
Hoe
was ik
ik vroeger
vroeger dan
dan?? wat deed
deed ik
iktoen?
toen?
Hoe was
Agorakritos, vroeger
vroeger Worstventer.
Worstventer.
Vooreerst, zoodra
zoodra in
in 't openbaar
redenaar tot uu sprak:
sprak:
openbaar een
een redenaar
Vooreerst,
»0 Volk,
Volk, ik
ik ben
ben uw
uw vriend
vriend en
en ik
ikalleen
alleenmeen
meen 't goed
met u",
u", dan
dan staakt
staakt gij
gij fier
fier het
het hoofd
hoofd omhoog
omhoog en
en liet
liet
met
u glad door
door hem
hem bedriegen.
bedriegen.
Demos.
En merkte
merkte ik
ik dan
dan niets
nietsdaarvan?
daarvan?
En
Agorakrit08.
Agorakritos.
Wijd
gij uw
uwooren
ooren open,
open,als
alseen
eenopgestoken
opgestokenparasol.
parasol.
Wijd zettet gij
Dem08.
Demos.
Was ik zoo
zoo dom
dom en
en suf
sufvan
vanouderdom?
ouderdom?
Was
Agorakritos.
A
gorakritos.
Ja, en,
en, bij
bij Zeus!
Zeus! wanneer
wanneer twee
tweeredenaars
reuenaars spraken
spraken en
en
Ja,
een den
den bouw
bouwvan
vanoorlogsschepen
oorlogsschepen aanbeval
aanbeval
de een
en
de ander
ander het
hetstaatsgeld
staatsgeldvoor
voortraktementen
traktementen en
en
en de
arbeiderspensioenen
de man,
man,
arbeiderspensioenenwilde
wildeopmaken,
opmaken,-— dan
dan placht
placht de
die
van sociale
80ciale wetten
wetten sprak
sprak,, hem,
hem, die de
de vloot
vloot
die van
versterken
uw gunst
gunstvoorbij
voorbij tetestreven.
streven.
versterken wilde,
wilde, in uw
Hei, waaroru
waarom buk
buk je?
rustig op
op je
je plaats?
plaats?
je ? Blijf
Blijf je
je niet rustig
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Demos.
Demos.
Ik schaam
schaam mij
mij over
overmijn
mijnvroegere
vroegeretekortkomingen.
tekortkomingen.
Ik
Agorakritos.
Agorakritos.
De schuld
schuld isisniet
nietaan
aanu,u,maar
maaraan
aandedepoliticians,
politicians,die
dieu uzoo
zoohebben
hebben
De
bedrogen."
bedrogen."

En nu
nu onderwijst
onderwijst Agorakritos
Agorakritos in
in den
den vorm
vorm van
van een
een examen,
examen, dat
dat
En
hij den
den verjongden
verjongden Demos
Demos afneemt,
afneemt, hem
hemininrechtvaardig
l'echtvaardig staatsbestuur.
staatsbestuur.
hij
de rechtspraak,
rechtspraak, eerlijke
eerlijke toepassing
toepassing van
van den
den
Rechtvaardigheid inin de
Rechtvaardigheid
persoonlijk en dienstplicht,
dienstplicht, afstand
desnoods van
de presentiegelden
presentiegelden der
der
afstand desnoods
van de
persoonlijken
gezworenen ten
behoeve van
van de
de weerkracht
weerkracht ter zee,
zee, ontneming
ontneming van het
het
gezworenen
ten behoeve
recht, om
om in
in de
devolksvergadering
volksvergadering op
op te
tetreden
treden(het
(het kiesrecht
kiesrecht?),
?), aan wie
wie
recht,
daarvoor onrijp
onrijp zijn
zijn:: ziedaar,
ziedaar, wat
de Demos
Demos zich
zich thans
thans voorstelt
voorstelt ten
ten
wat de
daarvoor
uitvoer
te
brengen.
uitvoer te brengen.
het verbond
belooning laat Agorakritos
Agorakritos daarop
daarop het
verbond met Sparta,
Sparta, dat
dat
Ter belooning
achterbaks gehouden
tegengewerkt had,
had, fraai uitgedost
uitgedost
Kleoon achterbaks
gehouden en
en tegengewerkt
tooneele verschijnen.
ten tooneele
En wat
wat moet
moet er
er nu
nu met
met Kleoon gebeuren
gebeuren?
?
En
Die wordt
wordt nog
nogeens
eenseven
evenbijbijzijn
zijnschouders
schoudersnaar
naarvoren
voren gehaald en
Die
opzijn
zijn beurt
beurt worstjes te venten op
op de
de
de stad
stad gebracht,
gebl'acht, om
om op
naar de
markt en
en met
met deernen
deernen en
en vischvrouwen te razen en
te tieren.
tieren.
en te
In optocht
optocht verlaten
verlaten de
de medespelenden het tooneel.
In
is het
het echter
echterininwerkelijkheid
werkel\jkheid met
met Kleoon
afgeloopen?
Hoe
Kleoon afgeloopen
?
Hoe is
name zijn
zijn hoogHij
werd het
het offer
offer van
van zijn
zijn eigen
eigen ondeugden
ondeugden,, met
met name
Hij werd
moed en zijn
zijn ijdelheid.
ijdelheid.
De Spartaansche veldheer
koning Brasidas opende
loop van
van
opende in den loop
veldheer en koning
hetzelfde
jaar 424,
de comedie was opgevoerd,
veldtocht
opgevoerd , een veldtocht
waarin de
hetzelfde jaar
424 , waarin
verovel'de
tegen
de Atheensche
koloniën in Thrakië en Makedonië en veroverde
tegen de
Atheensche koloniën
de
stad Amphipolis, twaalf
jaar te voren
voren door
door PerikIes
gesticht aan
aan den
Perikles gesticht
de stad
twaalf jaar
mond
van
den
Strumoon.
mond van den
Het
jaal' 423 bl'acht
gedeeltelijke staking
staking der
der vijandelijkheden,
bracht een
een gedeeltelijke
Het jaar
maar
in 422 liet
liet Kleoon
Kleoon zich,
nog door
door zijn
zijn schijnsucces
schijnsucces bij
bij Pu\os
Pulos en
zich, nog
maar in
Sphakteria verblind,
strateeg benoemen,
benoemen, om
om Amphipolis te ontzetten.
verblind, tot
tot strateeg
Op
den dag,
zijn geheele leger een geforceel'de
geforceerde
met zijn
Op den
dag , dat Kleoon met
maar eenigszins
vel'kenning
stad ondernam,
zonder ook
eenigszins dekook maar
ondernam , zonder
verkenning naar
naar de stad
kingsnemen tegen
tegen een
een mogelijken aanval
aanval,,
te nemen
kings- of zekerheidsmaatregelen te
zag Brasidas aan
de onregelmatig
onregelmatig in
in de
de zon
zon flikkerende speerpunten,
aan de
het Atheensche leger
zoo ongeregeld
ongeregeld marcheerde
marcheerde als
als een
een HollandHolland.
dat
leger zoo
dat het
sche schutterij.
De energieke
energieke Spartaansche koning
nu een
een uitval
uitval
koning deed
deed nu
schutterij. De
in
de
rechterflank
en
hakte
in
onnoemelijk
korten
t\jd
de
heele
Atheentip
de
en hakte in onnoemelijk
in
sche
strijdmacht in
pan. Kleoon,
in de comedie
Kleoon , wiens evenbeeld in
sche strijdmacht
in de pan.
het
eten van
van haas
haas zoozeer
te schatten,
schatten , koos
koos toen
naar waal'de
waarde wist
wist te
zoozeer naar
het eten
ook
hazenpad en
werd -— 422 v.
Chr. -— smadelijk
v. Chr.
smadelijk
persoon het
het hazenpad
en werd
ook in persoon
op
vlucht gedood.
gedood.
op de vlucht
Athene
er niet
niet veel
veel door
door gebaat,
verwant de moreele
moreele vergebaat , want
Athene echter
echter was
was er
jonging
Demos, door
door den
den optimistischen
gehoopt,,
optimistischen Aristophanes gehoopt
longing van
van den
den Demos,
bleef
bleef uit.
uit.
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Helaas behoorde
behoorde ook
ook koning
koning Brasidas
Brasidas onder
onder de
de weinige
weinigeSpartanen
Spartanen,,
Helaas
die
sneuvelden. InInAmphipolis
Amphipolis werd
werdzijn
zijnnagedachtenis
nagedachtenis als
alsdie
dievan
vaneen
een
die sneuvelden.
held en
en halfgod
halfgod en
als de
de tweede
tweede stichter
stichter der
der stad
stadvereerd.
vereerd.
held
en als
zoo heeft
heeftclan
danKleoon
Kleoonzijn
zijnmoreele
moreeleveroordeeling
veroordeelingdoor
doorAristoAristoEn zoo
En
besef wel
welniet
nietdoor
doorzijn
zijnlederhuid
lederhuidheengedrongen
heengedrongen
phanes, waarvan
waarvan het besef
phanes,
zal zijn
...
zal
zijn,, niet
niet lang
lang overleefd
overleefd .....
't Is
jammer, dat
dat onzen
onzenpoliticians
politiciansniet
nieteens
eensdedeijdelheid
ijdelheidbekruipt,
bekruipt,
ls jammer,
oorlog te
te trekken
trekken ..... .
om
om ten oorlog

H.VALCKENIER
VALCKENIER KIPS.
KIPS.
J. H.
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1.
I.
Friedrich
Naumann, stichter
stichteren
enleidsman
leidsmander
derDuitsche
DuitscheDnationalsoziale"
)nationalsoziale"
Friedrich Naumann,
partij, een
ten onzent
onzent nog
nog teteweinig
weinigbekend,
bekend,althans
althansbuiten
buiten den
den
partij,
een man,
mail, ten
beperkten
theologen, pan-germaan,
pan-germaan, maar
maar even
even pittig,
pittig,
beperkten kring
kring van
van eenige theologen,
als
Duitscher wil
dat is
is niet
niet weinig
weinig —,
- ,verhaalt
verhaalt ons
ons in
in
als hij
hij Duitscher
wil zijn
zijn-— en
en dat
zijn Asia van
eene reis
reis naar
naar het
hetOosten,
Oosten,diedievanvan
gl'Ooteninvloed
invloed
van eene
grooten
geworden
op zijne
zijne godsdienstige
godsdienstige beschouwingen.
beschouwingen. Het
Het boek
boek is gegegeworden is
is op
schreven
den vorm
vorm van
van een
een dagboek
dagboek en
enzoo
zoobeschrijft
beschrijfthij
hijden
denlezer,
lezer,
schreven in
in den
hoe men
men in
ineen
eenzoelen
zoelenzomernacht,
zomernacht,waarin
waarinallen
allendedeheete
heetescheepshutten
scheepshutten
hoe
zood at Dein
Dein Divisionspfarrer
Divisionspfarrer lagert
Deck wie
wieein
einEngel
Engel
ontvluchten,
ontvluchten, zoodat
lagert auf Deck
von
Correggio oder
oder sonst
sonsteinem
einem Maler,
Maler, der
der freie Situationen
Situationen Iiebt",
vaart
von Correggio
liebe, vaart
door
de
Middellandsche
Zee
langs
de
Italiaansche
kust.
't
Is
te
vroeg,
om
door
Middellandsche Zee
de Italiaansche kust.
vroeg, om
wenschen j; zee en
en hemel
hemelvloeien
vloeien nog
nog
elkander
morgen te wenschen
elkander reeds
reeds goeden
goeden morgen
samen in
in blauwgroene
blauwgroene omarming
omarming j; een enkele
enkele vuurtoren
vuurtoren doet
doet zijn
zi}n licht
licht
samen
juist een
een oogenblik
oogenblik voor
voor de
de
aan de
de kust
kust daarginds
daarginds nog
nogflikkeren
flikkeren;; 't is juist
aan
der schemering.
schemering. Wie
Wie isishet
heteigenlijk,
eigenlijk,die
dieopop
gindschebank
bankzit,
zit,
geesten der
geesten
gindsche
waar de
de scheepstouwen
scheepstouwen als
alsslakkenhuisjes
slakkenhuisjesopgerold
opgeroldliggen
liggen?
Ikmoet
moethem
hem
waar
? Ik
kennen, want
want ik
ik heb
heb hem
hemreeds
reedseenmaal
eenmaaleerder
eerderin in
mijnleven
levenontmoet.
ontmoet.
kennen,
mijn
Hier behoort
behoort hij
hij echter
echter in
in 't geheel
geheel niet
niet thuis,
thuis,want
wanthijhijisiseen
eenbedelaar
bedelaar
Hier
en een
een dwaas
dwaas!! Op
Op't 'tschip
schipbevinden
bevindenzich
zichslechts
slechtsbeambten,
beambten,bedienden
bedienden
en
Wat ter
ter wereld
wereld wil
wil hier
hier toch
toch de
deheilige
heilige
en goedgekleede
goedgekleede passagiers.
en
passagiers. Wat
Franciscus!
't
Is
gek,
zooals
hij
lacht.
Vroeger
kon
ik
dat
lachen
beter
Franciscus! 't Is
zooals hij lacht. Vroeger kon ik dat lachen beter
verdragen dan
want ik
ik zag
zag nog
nog niet,
niet,dat
dathet
hetgeen
geen
kinderlachwas,
was,
verdragen
dan nu,
nu, want
kinderlach
noch van
van een
een kind
kindGods
Gods noch
noch van
van een
eenkind
kind dezer
dezer wereld.
wereld. Waarom
Waarom
noch
lacht het
het spook
spookvanmorgen
vanmorgen reeds
reedszoo
zoovroeg
vroegopop
donkereschip
schip?
lacht
hethet
donkere
?
lacht uit
uitwrok,
wrok,waarvoor
waarvoorhet
hetgeene
geene
woorden
kan
vinden; het
j hetlacht,
lacht,
Het lacht
woorden
kan
vinden
haast zou
zou ik
ik zeggen
zeggen:: uit
uit historische
historische vertwijfeling,
vertwijfeling. Sinds
Sinds meer
meer dan
dan zes
zes
haast
geestvan
vanden
denheiligen
heiligen Franciscus
Franciscus er
er alal en
ennooit
nooitzijn
zijndede
eeuwen is
is de
de geest
eeuwen
geestgetrouw
getrouwgebleven.
gebleven.Altijd
Altijdopnieuw
opnieuwheeft
heeftdedebedelaar
bedelaar
menschen dezen
dezen geest
menschen
totzich
zichgetrokken
getrokkenen en
haar
bevolen:
dien,arm
armals
alsJezus,
Jezus,
de jeugd
jeugd tot
de
haar
bevolen
: dien,
armen!! Maar
Maar toen
toendedejeugd
jeugdhet
hetleven
levenzag,
zag,werd
werdzijzijpractischer,
practischer,
de armen
de
ofden
denstaat,
staat,dede
familieofof
hetberoep,
beroep,ging
ginginingeordende
geordende
diende de
de kerk
kerk of
diende
familie
het
hetmanteltje
manteltjederder
Tertiarissen,maar
maarden
den
kloosters en
en droeg
droeg zedig
zedig het
kloosters
Tertiarissen,
oorspronkelijken wilden,
den vurigen,
vurigen, blinden
blindenbedelaarsbedelaarsoorspronkelijken
wilden, dwazen
dwazen geest, den
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geest van
van den
denheiligen
heiligenFranciscus
Franciscuskon
konzijzijniet
niet
behouden.Franciscus
Franciscus
geest
behouden.
verwondert zich
ik wijn
wijn drink
dl'ink en
en aan de
table d'höte
verwondert
zich erover,
erover, dat
dat ik
de table
d'h6te
eet. Hij
voor
onchristelijk.
eet.
Hijhoudt
houdtdat
dat
voor
onchristelijk. Hij is
slechts
hierom
even
op
is slechts hierom even op
't schip
schip gekomen,
om
gekomen, om zijne kleine
kleine zinspreuk
zinspreuk te
te zeggen:
wees arm
arm en
en
zeggen : wees
dien de
dien
de armen
armen!! Ik
begin hem
hem te
te antwoorden, dat
hijzelf niets
niets heeft
heeft
Ik begin
dat hijzelf
gedaan tot
gedaan
tot opheffing der armoede;
aan Italië's
armoede ; dat hij mee schuldig is aan
vrorne
vl'ome bedelaarskraam
bedelaarskraam.;; dat hij van arbeid, staathuishoudkunde en
en vooruitgang niets weet;
methode niets
niets anders is dan
dan verheerlijking
verheerlijking
weet ; dat zijne methode
der
ellende} die
die nooit
nooit door
door hem
hem zal
zal worden
verdreven;; —
- maar hij was
der ellende,
worden verdreven
wearo want
weg,
want voor
VOOI' logica
de heiliae
heilige Franciscus nu
nu eenmaal
eenmaalniet
nietvatbaar.
vatbaar.
loaica is
is de
Hij ging
naar Napels,
Napels, waar
waaraltijd
altijd bedelaars
bedelaars
ging door
door den
den nevel
nevel over
over 't water naar
zullen
aan het
hetkalme,
kalme,
zullen zijn,
zijn, wien een koperen
koperen soldo en
een voormiddag
voormiddag aan
en een
mooie
mooie strand
strand liever is
dan alle
alle methodisch
methodisch en
en practisch
practisch socialisme.
socialisme.
is dan
Nu meene de
echter niet,
niet, dat
dat Naumann
Naumann oog
oog noch
noch hart
hart heeft
heeft
lezel' echter
de lezer
VOOI'
de gl'Oote
der middeleeuwen
middeleeuwen heeft
heeft bedoeld
bedoeld en
en gewild.
gewild.
voor wat de
groote asceet
asceet der
waar zijne
zijne sympathieën
Maar aan
aan den
den
Gij gevoelt intusschen,
intusschen, waar
sympathieën zijn.
zijn. Maar
eene enkele
zijner Andachten
Andachten u, hoe
hij ook
ook
anrleren
anderen kant toone
hoe hij
toone eene
enkele zijner
ascetische stroomingen weet
weet op
op prijs
prijs te
te stellen
stellen en
en te
te waardeeren. Deze
luidt aldus
DIn den
den dom
dom preekte
preekte de
de »Konsistorialrat”.
DKonsistol·ialmt". Daar dat zelden
aldus:: »In
kon, dicht
gebeurde,
waren alle
alle banken,
banken, van
van welke
welke af men iets verstaan kon,
gebeurde, waren
bezet. Men
Men ging
ging tóch
naar den
den dom.
dom. De
Demiddeleeuwen
midrleleeuwen hangen
hangen
bezet.
tOch gl'aag
graag naar
daar
aan de
de wanden,
wanden, de
de lucht
lucht isiserernog
noghalf
half
Katholiek,men
menvoelt
voelt
daar nog
nog aan
Katholiek,
er niets
niets van
van de
de vreeselijke kaalheid
van het
het starre
starre Protestantisme.
Protestantisme.
kaalheid van
Eigenlijk
had Mijnheer
Mijnheer de
de »Konsistorialrat"
DKonsistorialrat" ook
nog een
een mooi
mooi priesterEigenlijk had
ook nog
kleedmoeten
dragen. Dan
eerst zou
zou alles
alles bij
bij elkaar
elkaar gepast
gepast hebben.
Dan eerst
kleed ‘moeten dragen.
goed evangelisch,
evangelisch, stond
stond op
op den
den grondslag der
Maar hij
hij was daarvoor te goed
Maar
Heilige Schrift en
was gelukkig
gelukkig gehuwd.
gehuwd.Hoe
Hoegelukkig
gelukkighijhijals
alshuisvader
huisvader
en was
in
de
was, ..kon
kon men
lezen
in
de
blauwe
oogen
zijner
vrouw,
die
vóór
zijner
vrouw,
die
v6ór
in de
men lezen in de blauwe
de preek
preek zat
zat te
te luisteren.
luisteren. In
Inden
dengrond
grond der
der zaak
zaak
domineesbank naar
naar de
werd
immers over
over haarzelve gepreekt,
want het
het thema
thema luidde:
luidde : het
gepreekt, want
werd immers
Christelijk
zou ik
ik nog
nog alles,
alles, wat
watererwerd
werd gezegd,
gezegd, weten?
Christelijk huisgezin.
huisgezin. Hoe
Hoe zou
De familie is
de kern
kernenenhoeksteen
hoeksteen van
van alle
alle menschelijk leven,
een
leven, een
is de
God den
den zondaars
zondaars uit
uit genade heeft
heeft gelaten,
gelaten, gave
gave en
en
stuk
paradijs. dat God
stuk paradijs,
taak' (*) tevens.
tevens. Tot
Tot familiezin werd
werd met
met kracht opgewekt.
Men hoorde
hoorde
opgewekt. Men
taaki(*)
maar weer:
weer: »Gij vaders,
gij lieve
lievemoeders,
moeders, gij mijne
mijne lieve
lieve
steeds
vaders, gij
steeds maar
kinderen!"
Het
was,
alsof
Jezus
op
aarde
was
gekomen,
om
het
evangelie
was,
alsof
Jezus
op
aarde
was
gekomen,
om
het
evangelie
kinderen !''
prediken;; alsof
van Jeruzalem
Jeruzalem tot
tot op
op onzen
onzen tijd toe de
de
des huisgezins te prediken
alsof van
geschiedenis des
des Christendoms niets
dan een
een machtig
machtig psalmgezang
psalmgezang van
van
niets dan
geschiedenis
het huisgezin
huisgezin zou
zou zijn
zijn geweest.
geweest.
de heerlijkheid, heiligheid
en hoogheid
hoogheid van
van het
heiligheid en
Natuurlijk
zagen wisj
wij Dr.
Luther met
met zijne kinderen onder den kerstboom
kerstboom
Dr. Luther
Natuurlijk zagen
niet mogelijk
mogelijk was,
Paulus, Petrus
Petrus en
en Johannes
Johannes aan
en daar
aan te halen,
was, Paulus,
daar'tniet
en
Spitta
te
hulp
komen.
Wij
moesten Chamisso,
Chamisso, Geibel,
Geibel, Sturm
te
hulp
komen.
Sturm en
grage toehoorders
toehoorders en
en zongen
zongen dankbaar
dank baal' het
het slotvers.
waren allen
allen grage
waren
Toen
echter de
de menschen
menscheIl den
dom weer
weer hadden
hadden verlaten,
verlaten, ontstond
ontstond
den dom
Toen echter
(.)
Aufgabe" in
in 't oorspronkelijke.
»Gabe und
und Aufgabe"
(*) "Gabe
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eene groote
groote onrust
onrust onder
die er
el' sliepen.
sliepen. Eene
Eene oude
oude abdis,
abdis,
onder de
de geesten,
geesten, die
zeggen:
die
sinds eeuwen
eeuwen onder
onder de
degroote
grooteleisteenen
leisteenenzerk
zerklag,
lag,begon
begontetezeggen
die sinds
:
»·Wordt
in het
hetChristendom
Christendom de
delof
lofder
del'maagdelijkheid
maagdelijkheid da.n
dan niet
niet meer
meer
»Wordt in
gezongen? ? Tot
ons heeft
heeft men
mengezegd
gezegd:
tl'ouwen isisgoed,
goed, maar
maal' niet
niet
gezongen
Tot ons
: trouwen
beter!! Wij
Wij hebben
hebben van
van het
hetleven
levenafstand
afstandgedaan,
gedaan, om
omden
den
trouwen is
trouwen
is beter
winnen. Nu
Nukan
kanmen
menhet
hetleven
levengenieten
genietenenenwordt
wordtdaardoor
daardoor
hemel
hemel te winnen.
Zoo sprak
sprak de
oude met
met hare
hare groote
groote nquts,
muts, maar
maar de
de doctor
doctor der
der
zalig!"
zalig!" Zoo
de oude
theologie,die
dienaast
naastden
dendoopsteen
doopsteen begraven
begraven is,
is, antwoordde
antwoordde
Protestantsche theologie,
haar: : »Alsof
»Alsof het
het huwelijk
huwelijk eene
eene aardsche
aardsclle verkwikking
verkwikking zou
zou wezen!
wezen! Het
Het
haar
is
veeleer een
eenkruis,
kruis,dat
datGod
Godons
onsheeft
heeftopgelegd
opgelegd en
endat
Jatwij
wijmoeten
moeten
is veeleer
dragen,
Daarom dulden
dulden wij geene
geene monniken
monniken en
en nonnen,
nonnen, omdat
omdat wij
wij willen,
willen,
dragen. Daarom
dat
ieder zijn
zijn kruis
Ik deed
deed het!
het! EnEnis is
DoctorLutherus
Lutherus
dat ieder
kruis zal
zal dragen.
dragen. Ik
Doctor
soms
getrouwd, om
om gelukkig
gelukkig te
te zijn
zijn?? Hij
Hijwilde
wildeden
denPaus
Pausergeren
ergeren!"
soms getrouvvd,
!"
Zoo sprak
sprak de
de doctor
doctor der
der theologie
theologie en
ennanahem
hemliet
liet
zichergens
ergenseene
eenestem
stem
Zoo
zich
hooren,
nog nooit
nooit inindedeschemering
schemeringaan
aangesprekken
gesprekkenininden
dendom
domhad
had
hooren, die
die nog
deelgenomen,
»Toen ik
ik nog
nog leefde,
leefde, was
was ik
ik een
eendichter,
dichter, een
een
deelgenomen,en
en zeide:
zeide : »Toen
klein
vergeten poëet.
poëet. IkIkheb
hebgezongen
gezongenvan
vandedeliefde.
liefde.Wij
Wijkonden
konden
klein en
en vergeten
dat toen
toen nog
nog niet
nietzoo
zoogoed,
goed,want
wantGoethe
Goethe had
had nog
nog niet
niet geleefd.
geleefd. In
In
dat
dien
tijd heeft
heeftdede
geestelijkheidmij
mijechter
echtel'gezegd,
gezegd,dat
datmijn.
mijn.dichten
dichten
dien tijd
geestelijkheid
pasteaan
aanden
denleerling
leerling
niets
was dan
dan aardsche
aardsche lust
lustenendwaasheid
dwaasheidenenniet
niet
niets was
paste
En
nu
hebben
de
predikers
zelf
het
dichten
over
van
Jezus
Christus.
van Jezus Christus. En nu hebben de predikers zelf het dichten over
Hebtgij
gijgehoord,
gehoord.hoe
hoealles
alles
overvloeide
de
liefde van
van ons
onsovergenomen.
overgenomen. Hebt
de liefde
overvloeide
van
poëzie? Dus
Dushebben
hebbenwij
wijdichters
dichterstoch
tochhet
het
Christendomoverwonnen."
overwonnen."
van poëzie?
Christendom
Het
domgesprek hield
nog lang
lang aan,
aan. 't'tWas
Wasmerkwaardig,
merkwaardig, dat
datjuist
juist
Het domgesprek
hield nog
de
Katholieken hier
hier steeds
steeds Bijbelteksten
Bijbelteksten bij
bijdedehand
handhadden,
hadden,terwij1
terwUIde
de
de Katholieken
Protestanten
streden met
met algemeene
algemeene bewijzen,
bewijzen, aan
aan de
derede
rede
Protestanten slechts
slechts streden
valt waarlijk
waarlijk niet
nietgemakkelijk,
gemakkelijk, het
hetmoderne
moderneideaal
ideaalder
der
ontleend. Het valt
ontleend.
familie
op een
een Bijbelschen
Bijbelschen grondslag
grondslag te
plaatsen. Maar
Maal' daar
daar is
is 't'tniet
niet
familie op
te plaatsen.
wel aan
aan vast,
vast, mits
mitswij
wijerer
minder
mindet.om;
om ;daarom
daaromhouden
houdenwij
wijons
ons er
er toch
toch wel
maal'
voor
zorgen,
onze
heqendaagsche
gevoelens
niet
naar
de
oude
maar voor zorgen, onze hed.endaagsche gevoelens niet naar de oude
het
huisgezinvan
vanAbraham
Abraham en
enDavid
David tot
tot
tijden
te verplaatsen.
verplaatsen. Van
Vanhet
tijden te
huisgezin
het huisgezin
huisgezin van
van den
denvromen
vromen burger
burger van
van heden
heden heeft
heeft veel
veel zich
zich gegehet
wijzigd.
In den
den grond
grond der
derzaak
zaakis iser er
vooruitgang,waarvoor
waarvoor wij
wij
wijzigd. In
eeneen
vooruitgang,
God
danken. Jezus
Jezus zelf
zelf sprak
sprak vaker
vaker van
van het
hetverlaten
verlaten der
derfamilie
familie dan
dan
God danken.
van hare
hare verzorging.
verzorging. Maar
Maar hij
hij behoorde
behoorde aan
aan geheel
geheel de
dewereld
wereldenenstond
stond
van
in het
hetstrijdperk.
strijdperk. 't'tZou
Zou dus
dus onjuist
onjuist zijn,
Zijll, de
dewoorden,
woorden, die
die hij
hij
midden
midden in
in
een zeer
zeel'bijzonder
bijzonder persoonlijk
persoonlijk geval
geval sprak,
spmk,als
alsvoor
voorieder
ieder
vankracht
kracht
in een
van
te generaliseeren
generaliseeren;; maar
maal' even
even onjuist
onjuistook
ookisishet,
het,zooals
zooalsMijnheer
Mijnheer de
de
te
Heer Jezus
Jezus te
te spreken,
spreken, alsof
alsof hij
hij zoo
zoo
»Konsistorialrat"
»Konsistorialrat"deed,
deed,van
van den
den Heer
ongeveer
brave huisvader
huisvader Ludwig
Ludwig Richter
Richter zou
zou zijn."
zijn."
ongeveer de brave
Naast de
tie hoop,
hoop, die
die ik
ik koester,
koester, dat
dat deze
dezetwee
tweeaanhalingen
aanhalingen uit
uit NauNauNaast
mann's
werken, die,
die, hoe
hoe kan
kan 't anders?
natuurlijk door
door de
de vertaling
vertaling
mann's werken,
anders? natuurlijk
met dezen
dezen inin
geleden
hebben, enkelen
enkelen mijner
mijner lezers
lezers mogen
mogen opwekken
opwekken met
geleden hebben,
zoo sympathieken
sympathiekengeest
geestnader
naderkennis
kennistetemaken
maken(*),
(*), hebben
hebben
menig
opzicht zoo
menig opzicht
Binnenkort verschija
verschijnt eene
eene bloeinlezing
bloemlezing uit
uit zijne
zijne Andachten
Andackten bij
hij den
den uitgever
uitgever
(*) Binnenkort
L.
lIansma te
te Assen.
Assen.
L. Ilansma
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beide dit
dit voordeel,
voordeel, dat
datzijzijons
onsbrengen
brengenmidden
middenininons
onsonderwerp
onderwerp en
en
beide
te gelijk
gelijk bij
bij de
de dissertatie,
dissertatie, met
metwelke
welkededeheer
heer
Hooykaaszich
zich den
den
C.C.
E.E.
Hooykaas
C).Om
Omtwee
tweeredenen
redenenvooral
vooralbegroet
begroet
titel van
van theologiae
theologiae doctor
doctorverwierf
verwierf(*).
titel
ik
dit proefschrift
proefschrift met groote
groote ingenomenheid.
ingenomenheid. Dit
Dit»onderzoek
»onderzoek naar
naar de
de
ik dit
het ascetische
ascetische leven
leven ininhet
hetChristendom
Christendomder
der
getuigenissen betreffende
betreffende het
getuigenissen
eeuw" toch
toch bewijst,
bewijst, dat
dat men
men 't in wetenschappelijke
wetenschappelijke
eerste
tweede eeuw''
eerste en tweede
kringen mogelijk
mogelijk begint
begint te
te achten,
achten, eene
eene schrede
schrede verder
verder tetegaan
gaandan
dan't't
kringen
pogen, om
om allerlei
allerlei vraagstukken
vraagstukken van
van inleiding
inleiding en
enexegese
exegeseenentekstcritiek
tekstcritiek
pogen,
op te
te lossen
lossen;; al
al bestrijdt
bestrijdt hij
hij m.
m.i.i. met
metrecht
rechtHarnack's
Harnack'sbewering,
bewering, dat
dat
op
de
tijd van
vansamenvatting
samenvatting der
derresultaten
resultatengekomen
gekomen is,
is,omdat
omdat door
door de
de
de tijd
grootmeesters der
Duitsche school
school nog
nog altijd
altijd te
te weinig,
weinig, ofofhaast
haastgeene,
geene,
grootmeesters
der Duitsche
met het
hetwerk
werkvan
vangeleerden
geleerdenals
alsLoman,
Loman,Steck
Steck
rekening
wordt gehouden
gehouden met
rekening wordt
Men durft
durft dus
dus vragen
vragen naar
naar den
denaard
aardder
dergodsdienstiggodsdienstigen
Van Manen.
Manen. Men
en Van
zedelijke verschijnselen
verschijnselen en
enkel naar
naar hun
hun historisch
historisch verloop.
verloop. Na
Na
zedelijke
en niet
niet enkel
te komen
komen datdatden reusachtigen,
reusachtigen, noodzakelijken
noodzakelijken voorarbeid
voorarbeid begint
nu te
den
begint nu
bij 't onderzoek
van het
het jeugdige
jeugdigeChristendom,
Christendom,
gene,
waarom 't ons
gene, waarom
ons bij
onderzoek van
dat
zich maar
maar alaltete
zeer,
verder
men
naar
zijnoorsprong
oorsprongdoordoordat zich
zeer,
hoehoe
verder
men
naar
zijn
in steeds
steedsdichtere
dichterenevelen
nevelenhult,
hult,toch
tocheigenlijk
eigenlijkvooral
vooral tetedoen
doen
dringt,
dringt, in
op de
de vraag
vraag:: wat
watheeft
heeftinindiedieeerste
eersteeeuwen
eeuweneigenlijk
eigenlijk
is,
een .antwoord
antwoord op
is, een
alleverschil
verschilvan
vanopvatting
opmtting
geleefd in
in dedeharten
hartendier
diervromen,
vromen,die,
die,bijbijalle
geleefd
dat zij
zij den
denprofeet
pl'ofeetvan
van
en
bedoelen, toch
tochallen
allenhierin
hierinovereenkomen,
overeenkomen, dat
en bedoelen,
Nazal'eth, den
den kruiseling
kruiseling van
van Golgotha,
Golgotha, beschouwen
beschouwen als
als den
den van
vanGod
God
Nazareth,
beloofden Messias,
Messias, den
den Christus
Christus?
beloofden
?
Daarnaast is
is de
de verschijning
verschijning van
van dit
dit proefschrift
proefschrift mij,
mij, en
en zeker
zekermeer
meer
metmij,
mij,eene
eene
I'edentottot
vreugde,omdat
omdathier
hier voor
VOOI' ons
ons ligt
ligt
dan
één met
dan één
reden
vreugde,
een
degelijk stuk
stuk werk,
werk, van
vangrooten
grootenijver
ijveren en
nauwgezettenarbeid
arbeid
een degelijk
nauwgezetten
voortdurend
sporen vertoonend.
vel'toonend. In
Invergaderingen
vergaderingen van.moderne
van· modernetheotheovoortdurend de
de sporen
ervoortdurend
voortdurend op
op gewezen,
gewezen, hoe
hoenoodzakelijk
noodzakelijk 't'tjuist
juistvoor
voor
logen
wordt er
logen wordt
te
blijven
wijden
aan
wetenmoderne
theologen
is,
zich
te
wijden
en
moderne theologen is, zich te wijden en te blijven wijden aan wetenschappelijk
totdit
ditvermanen
vermanenreden
redenis,is,laat
laat
zichbegrijpen
begrijpen
schappelijk werk.
werk. Dat
Dat er tot
zich
tot op
op zekere
zekere hoogte
hoogteook
ookbillijken.
billijken. De
Demeeste
meestetheologen
theologenzijn
zijnpracpracen
en tot
tisch
werkzame predikanten,
predikanten, als
als zoodanig
zoodanig overladen
overladen met
met steeds
steeds aanaantisch werkzame
groeienden
ambtsarbeid. Is
Is 't wonder,
wonder, dat
de beoefening
beoefeningder
der wetenschap,
wetenschap,
dat de
groeienden ambtsarbeid.
is dat
dat voor
voor
voor hen
hen allicht
allicht de
de theologische,
theologische, erbij
erbij inschiet
inschiet?? Misschien
Misschien is
voor
ook wel eene
naar de
de bepaling
bepaling van
van Spencer
Spencer ct),
eene soort
soort ascetisme,
ascetisme,
hen, naar
(t), ook
hen,
maar dan
dan toch
toch eene,
eene,waaraan
waaraandede
heer
H ooykaaszich
zichgelukkig
gelukkig niet
niet
maar
heer
H ooykaas
er
hoe
anders
dan
vóór
eenige
heeft
schuldig
gemaakt.
Maar
nu
heeft schuldig gemaakt. Maar nu er — hoe anders dan v66r eenige
jaren!! —
- juist
juistvan
vanvrijzinnige
vrijzinnige zijde
zijdebetrekkelijk
betrekkelijk zoo
zoo weinig
weinig
tientallen
tientallen jaren
vanhethet
oudste
Christendom,begroeten
begl'Oeten
wordt gedaan
gedaan aan
aan dedestudie
studievan
wordt
oudste
Christendom,
wij dezen
dezen jeugdigen
jeugdigen doctor
doctor met
met des
des tetemeer
meervreugde
vreugdeonder
onder wie
wiezich
zich
wij
(*l
C. E. Hoovkaas,
alcese. Onderzoek
Onderzoeknaar
naarde de
getuigenissen
betreffende
Oud-Christelijke ascese.
getuigenissen
betrefende
Hooykaas, Oud-Christetijke
(*) C.

liet
ascetische levelev~lIn in het
het Christendom
Christendomder
dereerste
eersteenen
tweede
eeuw.
tweede
eeuw.
het ascetische
(tl
vindt ascetisme
ascetisme obij
.bij den
den geleerde
geleerde die
dievoedsel
voedselenennachtrust
nachtrustopoffert
opolTertvoor
voor
Spencer vindt
(t) Spencer
zijn
studie, bij
bij den
denacrobaat,
acrobaat,die
diezijn
zijnlichaam
lichaamziek
ziekwerkt
werktencnvvringt,
wringt,bij
bijeen
eenziekelijke
ziekelijke
zijn studie,
rheumati~chen boer
boer en
en allen
allendie
diehun
hunlichaain
lichaamverwaarloozen
verwaarloozenom
omhun
hun werk,
werk,
naaister, een rheumatischen
naaister,
aangezien zij
hun leven
le\'en verwoesten
\'erwoesten en
endedenatuur
natuurgeweld
geweldaandoen".
aandoen". Te
Te recht
recht meent
meent
aangezien
zij hun
Dr. Hooykaas,
Hooykaas, dat
weinigen zoo
zoo ver
ver zullen
zullen gaan
gaan (blz.
(blz. 4).
4).
Dr.
dat weinigen
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aan die
die studie
studie willen
willen wijden,
wijden, te
te meer, nu hij blijkens
blijkens zijne
zijne 21ste
21 ste stelling
stelling
aan
een man
man wil
wil zijn,
zijn, die
die ons klaren
klaren wijn
wijn wenscht
wenscht te schenken
schenken (*).
een
Ik meen
meen dan
dan ook
ook een
een grooter
grooter publiek,
publiek, dat
den aard
aard der
der zaak
zaak
dat uit den
Ik
voor theologische
theologische dissertaties
dissertaties den
den tijd en
en den
den lust
lust tot
tot lezen
lezen mist,
mist, geen
geen
voor
ondienst te
bewijzen, met
met een
eenbeknopt
beknopt overzicht
overzicht tetegeven
gevenvan
vandede
ondienst
te bewijzen,
resultaten, waartoe
waartoe dezes
dezes jeugdigen
jeugdigen doctors
doctors onderzoek
onderzoek leidde,
leidde, terwijl
terwijlikik
resultaten,
de hand
hand van
van Prof.
Prof. W.
W. James'
James' ook
ook nog
nog te
te weinig
weinig
daarna, vooral
daarna,
vooral aan
aan de
Varieties of
ofReligious
ReligiousExperience,
Experience, eenige nieuwere
nieuwere
ten onzent bekende Varieties
over ascese
ascese onder
onderdedeaandacht
aandacht mijner
mijner lezers
lezers hoop
hoop tete
beschouwingen over
zullen zij
zij met
met mij
mij het
hetonderwerp
onderwerpbelangrijk
belangrijkgenoeg
genoeg
brengen. Misschien zullen
er eenigen
eenigen tijd
tijd aan
aan te
te geven.
geven.
achten, om
om er
achten,

r).

11.
»Ascese is de
de vrijwillige
vrijwillige zelfheiliging
zelf heiliging door
door eenzijdige
eenzijdige oefening
oefening in het
het
DAscese
verwerpen van
van zinnelijken
zinnelijken lust."
lust." Aldus
Aldus Dr.
Dr. H., met wiens
wiensomschrijving
omschrijving
verwerpen
te zien,
zien, wat
wat hij
hij van
van die
die
genoegen zullen
nemen, om
om te
zullen nemen,
wij voorloopig genoegen
ascese in
in het
hetChristendom
Christendom der
dereerste
eerstetwee
tweeeeuwen
eeuwenheeft
heeftgevonden.
gevonden.
ascese
Op de
de praktijken
praktijken van
vancelibaat
celibaatenenmaagdelijkheid,
maagdelijkheid, vasten,
vasten, vegetariaat
Op
vrijwillige verzaking van
van geld
geld en
en goed
goed bij
bij de
deChristenen
Christenen van
van dien
dien
en vrijwillige
tijd
richt
hij
zijn
onderzoek,
zich
daarbij
natuurlijk
niet
ontveinzend,
zijn onderzoek, zich daarbij natuurlijk niet ontveinzend,
tijd richt
dat
dechronologische
chronologische volgorde
volgordeder
derbronnen,
bronnen, waaruit
waaruit hij
hij zijne kennis
dat de
putten, nog
noggeenszins
geenszinsvoorgoed
voorgoedwerd
werdvastgesteld.
vastgesteld.Met
Metname
namelevert
levert
moet putten,
in..deze
deze volgorde
het Paulinisme
Paulinisme toekomt,
toekomt, groote
de
plaats, die
die in
volgorde aan
aan het
de plaats,
Zijne stof
het geheel
geheel der
der oudmoeilijkheden
op (t).
stof blijft
blijft beperkt
beperkt tot
tot het
(±). Zijne
moeilijkheden op
het Nieuwe
Nieuwe
Christelijke letterkunde,
letterkunde, van
oudste gedeelten
gedeelten van
van het
van de
de oudste
Testament
tot Irenaeus,
Tertullianus en
Clemens van
van Alexandrië.
Alexandrië. DUit
»Uit
en Clemens
Irenaeus, Tertullianus
Testament tot
deze geschriften
geschriften kunnen
kunnen wij
wij een
eengroot
groot
aantal
gegevensverzamelen,
verzamelen,
deze
aantal
gegevens
tot de
dewording
wording van
vanhet
hetascetisme
ascetismeder
der
Middeleeuwenhebben
hebbengeleid,
geleid,
die
die tot
Middeleeuwen
zoodat wij
ons vleien
vleienuituitdede
getuigenissender
der
oud-Christelijke letterletterwij ons
getuigenissen
oud-Christelijke
kunde de geschiedenis
geschiedenis der
der oud-Christelijke
oud-Christelijke ascese
ascese tetekunnen
kunnen opbouwen."
eerste drie
drie Evangeliën de
voornaamste bron
bron
Natuurlijk
de voornaamste
Natuurlijk vormen
vormen de
de eerste
voor
de kennis
kennis der
derChristelijke
Christelijke zedenleer in
in de
de eerste
eerste eeuw,
eeuw,waarbij
waarbij
voor de
't opmerkelijk
dat van
van verschillende
verschillende soort
soort van
van onthouding op zedelijk
opmerkelijkis,
is, dat
bewaard gebleven.
gebleven. Ten
Ten opzichte
opzichte van
van het
het
gebied
de herinnering
herinnering is
gebied de
is bewaard
huwelijk
het verbod van
echtscheiding op
voorgrond. Het
te
van echtscheiding
op den
den voorgrond.
Het te
huwelijk staat
staat het
niet
doen van
van de
deheilige
heilige daad
daad der
der huwelijksverbintenis wordt
opgevat
wordt opgevat
niet doen
dit verbod
verbod en
en van
van de
de
als
een vergrijp
vergrijp tegen God.
van dit
God. De beteekenis van
als een
(0)
dogmata en
endogmatische
dogmatischeformules
formules wier
wiergeijkte
geijkte beteekenis
beteekenis de
de
»Handhaving van
van dogmata
(*) »Handhaving
prediker
meel' voor
voor waar
keuren; en
en dit
ditdes
destetestrenger
strengernaarmate
naarmate
prediker niet meet.
waar houdt,
houdt, isis af
af te keuren;
het verlangen
verlangen daartoe
daartoe bij
bij hem
hem of
ofbij
bijdedegemeente
gemeentelevendiger
levendigergevoeld
gevoeld wordt."
wordt."
(t) Dr.
H. meent,
meent,dat
dat»het
»het
Paulinisme
in schets
de schets
ontwikkelingsgeschiedenis
Dr. H.
Paulinisme
in de
derdel'
ontwikkelingsgeschiedenis
geplaatst
moet worden
wurden bij
bij het
hetbespiegelend
bespiegelendChristendom
Christendom onder
ondervreernde
vreemdeinvloeden"
invloeden"
geplaatst moet
datvan
vandedePaulinische
Paulinischeliteratuur,
literatuur,die
dieininhet
het
voorkomt, in
in
(blz.
Waar ik
ik dat
(blz. 17).
17). Waar
N.N.T.T.voorkomt,
hoofdzaak
ik toch,
toch,dat
datdaarin
daarinstukken
stukkenvoorkomen,
voorkomen, die
die beslist
beslist tot
toteene
eene
hoofdzaak toestem,
toestem, meen
meen ik
veel
vroegere periode
periode mogen
mogen worden
worden gerekend.
gerl'kend. Dr.
Dr. H.
H. zelf
zelf schijnt
schijnt dat
dat toe
toe tetegeven,
geven,
veel vroegere
maar
vrees toch, dat
dat hij
hij erersoms
somsteteweinig
weinigrekening
rekeningmee
meehield.
hield.
maar ik vrees
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daarmee verbonden
verbonden kernspreuk
kernspreuk over
heiligheid van
van het
hethuwelijk
huwelijk enen
daarmee
over de
de heiligheid
haar invloed
invloed op
op de
de Christelijke
Christelijke beschaving
beschaving —
- tot
totopopdezen
dezentijd,
tijd,mogen
mogen
haar
wij wel
wel zeggen
zeggen _.-. kan
kan nauwelijks
nauwelijks hoog
hoog genoeg
genoeg worden
worden aangeslagen,
aangeslagen,
wij
in felle
felle tegenspraak
tegenspraak zijn
zijn met
met de
deantieke
antiekebeschouwing
beschouwing en
en
daar zij in
daar
levenspraktijk.
Werd
bij
het
Joodsche
volk
de
moeder
der
kinderen,
Werd
bij
het
Joodsche
volk
de
moeder
der
kinderen,
levenspraktijk.
Rome meet.
meer ininhet
hetbijzonder
bijzonderdedehuisvrouw
huisvrouw ininhet
hethuwelijk
huwelijkgeëerd,
geëerd,
in Rome
Evangelie komt
komtdedewereld
wel'eld
eel'biedigingafeischen
afeischenvoor
VOOl'dedevrouw
vrouw
het Evangelie
eerbiediging
gaat daarmee
daarmee gepaard
gepaard kleinachting
kleinachting van
van het
het
als echtgenoote.
echtgenoote. Toch
Toch gaat
als
huwelijk zelf door
door Christenschrijvers
Christenschrijvers der
volgende eeuwen.
eeuwen, En
En een
een
huwelijk
der volgende
is dat
dat niet,
niet,want
want
zoudenmistasten,
mistasten,als
alswij
wijhet
hetoudste
oudste
terugval is
terugval
wijwij
zouden
Christendom voorstelden
in het
hetleven
levengetreden
getredenEvangelie.
Evangelie,Maar
Maar
Christendom
voorsteldenals
als een
een in
al geen
geenleidend
leidendbeginsel
beginselwas,
was,leuze
leuzeis is
Mattheus'woord
wOOl'dover
over
indien het al
indien
Mattheus'
de onontbindbaarheid
onontbindbaarheid van
van den
denhuwelijksband
huwelijksband altoos
altoos voor
voor de
deChristenChristenheid geweest.
geweest.
held
Geen wonder
wonder dus,
dus, dat
datereruituitdien
dien
berichten
zijn
van
onthouding,
Geen
tijdtijd
berichten
zijn
van
onthouding.
Deze wordt
wordt ininverband
verbandgebracht
gebrachtmet
metdedegespannen
gespannenverwachting
verwachting van
van
Deze
het tetestichten
stichtenGodsrijk.
Godsl'ijk,Holtzmann
Holtzmannheeft
heefthethet
hier
vel'moedelijkbij
bij
het
hier
vermoedelijk
het rechte
rechte eind,
eind,alsals
zekere
]) Vorausnahmedes
desengelgleichen
engelgleichen
het
hij hij
aanaan
zekere
»Vorausnahme
Waarom zou
zou men
men in
in de
detegenwoordige
tegenwoordige wereld
wel'eld nog
nog
Zustandes" denkt.
denkt, Waarom
Zustandes''
trouwen, als de
de toekomstige
toekomstige wereld
wereld der
del'eeuwige
eeuwigeheerlijkheid
heel'1ijkheid elken
eikendag
dag
trouwen,
een
aanvang kan
kannemen
nemen?
Ovel'spannengodsdienstige
godsdienstigeverwachting
verwachting isis
een aanvang
? Overspannen
eene
del' meest
meestvoorkomende
voorkomendeoorzaken
oorzakenvan
vanascese.
ascese,DeDeheiligheid-inheiligheid-ineene der
afwachting
onderscheidt de
de onthouders
onthouders van
van de
de groote
groote menigte
menigte (in
(in de
de
afwachting onderscheidt
gemeente),
wordt daarmede
daarmede een
een vrijwillig
vrijwillig offer
offer van
van het
hetzinnelijke,
zinnelijke,
gemeente), wordt
meeningzeker
zekerdoor
dool'
waardoor
offervaardige meent
eninindiediemeening
waardoor de
de offervaardige
meent -— en
anderer
bewondering verstel'kt
wordt —
- zich
zichnaar
naarGods
Godswil
wilteteplaatsen
plaatsen
anderer bewondering
versterkt wordt
op
een hooger
hooger peil,
peil,dan
danvoor
voorhet
hetgros
gros
menschen
bereikbaaris.is.Men
Men
op een
derder
menschen
bereikbaar
mag
dus voor
voor zeker
zeker aannemen,
aannemen, dat
dat door
door een
eenaantal
aantalvrome
vromeChristenen
Christenen
mag dus
van
eersteeeuw
eeuwvolstrekte
volstrektemaagdelijkheid
maagdelijkheidlevenslang
levenslangbetracht
betrachtwerd.
werd.
van de eerste
Vooral
invloed van
onstuimig verlangen
verlangen naar
naar de
de wederwederVooral onder
onder den
den invloed
van het onstuimig
hetGodsrijk
Godsrijk isisdedeplechtige
plechtigeen
enbijna
bijna
komst
van den
den Stichter
Stichter van
van het
komst van
feestelijke
onthouding,
waarin
door
sommigen
de
Dag
des
Heeren
verfeestelijke onthouding, waarin door sommigen de Dag des Heeren verbeid
begrijpelijk, Ascese
Ascese werd
werd het
hetnieuwe
nieuweoffer.
offer.De
Deonthouding
onthouding
beid werd,
werd, begrijpelijk.
is
mystiek, niet
niet moreel
moreel van
van aard,
aal'd, eene
eenegenadegave,
genadegave,hun,
hun,die
diehet
hetbevatbevatis mystiek,
ten
kunnen, medegedeeld.
medegedeeld, De
De korte
korteduur
duurder
dernog
nog
bestaandewereldorde
wereldorde
ten kunnen,
bestaande
doet
voorts de
de noodwendigheid
noodwendigheid der
der voortplanting
voortplanting minder
minder gevoelen.
gevoelen.
doet voorts
Wat de
deonthouding
onthoudingvan
vanvoedsel
voedselbetreft
betr'eft:
vanden
denaanvang
aanvangaf
afis
blijkbaar
: van
is blijkbaar
zij
zich
voor
die
handelwijze
door
de
Christenheid
gevast,
ofschoon
zich
voor
die
handelwijze
door de Christenheid gevast, ofschoon
op een
een gebod
gebod des
des Heeren
Heeren kon
konberoepen.
beroepen, Zij
Zij nam
nam 't't gebruik
niet
gebruik eenniet op
voudig
de Joden
Joden over
over en
en hield
hield zich
zich er
er streng
streng aan.
Een teeken
teeken
voudig van
van de
aan. Een
van
de ascetische
ascetische neiging
neiging inindedegemeente,
gemeente, maar
maar meer
meer ook
ook niet.
niet. De
De
van de
latere
vastenascese ----de de
oorspronkelijkeneiging
neigingverdient
verdientnauwelijks
nauwelijks
latere vastenascese
oorspronkelijke
dien
moet dan
dan ook
ook van
van elders
elders worden
worden afgeleid.
afgeleid,
dien naam
naam -— moet
Met
de
vrijwillige
armoede
staat
het
anders.
Andel's ook
ook dan
dan met
met
Met de vrijwillige arrnoede staat het anders. Anders
de
kluizenaars, die
die de
dewereld
wereldontvluchten,
ontvluchten, van
van wie
wie in
in geen
geengeschrift
geschrift
de kluizenaars,
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vooralsnog sprake
sprake is,
is, en
enmet
metkloosterlingen,
kloosterlingen,die
dieininhunne
hunnegelofte
geloftededevrijheid
vrijheid
vooralsnog
prijsgeven
die men
men eerst
eerstvindt
vindtinindedekerk
kerkvan
vanlater
latereeuw.
eeuw.Maar
Maar
prijsgeven en
en die
in hunne
hunnearmoede
armoedeverheugden
verheugdenals
alseen
eenuitveruitvervrijwillige armen,
die zich
zich in
vrijwillige
armen, die
vindt men
men juist
juist ininhet
hetoudste
oudsteChristendom.
Christendom.Toch
Tochblijkt
blijktbij
bij
koren staat,
koren
staat, vindt
nader onderzoek
onderzoek de opoffering
opoffering van
van bezit
bezit van
vanden
denaanvang
aanvangaf
afiets
ietsbuitenbuitennader
tezijn
zijn geweest,
geweest,maar
maardaardoor
daardoorjuist
juistdraagt
draagtdedeoffervaardigheid
offervaardigheidder
der
gewoons te
enkelen
ascetisch karakter.
karakter. Lucas
Lucas vooral
vooral isisdedewoordvoerder
woordvoerderdezer
dezer
enkelen een ascetisch
asceten.
Waarschijnlijk behoorde
behoorde hij
hij tot
tot eene
eenegroep
groepvan
vanChristenen,
Christenen, die
die
asceten. Waarschijnlijk
gebrek
en armoede
armoede niet
nietslechts
slechtsonbevreesd
onbevreesdaanvaardden,
aanvaardden, maar
maal'zelfs
zelfsals
als
gebrek en
»zalig gij
gij armen"
armen"
hunne Christelijke
Christelijke bestemming
hunne
bestemming (men
(men denke
denke aan
aan het »zalig
en
het bDwee
rijken") najoegen,
najoegen,allen
alleneigendom
eigendommet
metgroote
grooteblijdschap
blijdschap
en het
wee uu rijken")
zij waren
waren van
van de
de belooning,
belooning, die
die voor
voor hen,
hen,
prijsgevende, verzekerd
verzekerd als
als zij
prijsgevende,
de
kleine kudde
kudde der
der gevorderden,
gevorderden, was
was weggelegd.
weggelegd. Hier
Hier isisdus
dusopzetteopzettede kleine
lijke
ont.houding, die
diedaardoor
daardoor haar
haar ascetisch
ascetisch karakter
karakter doet
doetuitkomen.
uitkomen.
lijke onthouding,
Wij mogen
mogen spreken
spreken van
vangeneigdheid
geneigdheid tot
totverloochening
verloochening van
van lust,
lust, tot
tot
Wij
opoffering
eigen behaaglijkheid.
behaaglijkheid. En
Enalalmoge
mogehet
heteudaemonisme
eudaemonismedezer
dezer
opoffering van
van eigen
vromen
(in de
detoekomende
toekomende eeuwen
eeuwenontvangt
ontvangtmen
menruimschoots
ruimschootsvergoevergoevromen (in
ding
- men
mendenke
denkeaan
aandedegelijkenis
gelükenis
rijken
man
denarmen
armen
ding —
vanvan
denden
rijken
man
enenden
Lazarus) grof
zijn, de lof
lofkan
kan daaraan
daaraan niet
nietonthouden
onthouden worden,
worden, dat
dathet
het
Lazarus)
grof zijn,
toch door
door een
eenmachtig
machtiggeloof
geloofwerd
werdgedragen.
gedragen.Lucas'
Lucas' »armen”
Darmen" geven
geven
toch
het hunne
hunne prijs,
prijs, om
om des
deste te
zekerderdedezalige
zaligetoekomst
toekomsttetebeërven.
beërven.
het
zekerder
En
zoo
staat
dan
mede
hier
gelijk
elders
in
de
eerste
eeuw
niet
zooEn zoo staat dan mede hier gelijk elders in de eerste eeuw niet zoonaarzelfbeheersching
zelfbeheerschingals
alswel
weldede
godsdienstigeprikkel
prikkel
zeer een
een streven
strevennaar
zeer
godsdienstige
zelfverzaking —
- natuurlijk
natuurlUk onder
onder den
den invloed
invloed van
van de
devoorstellingen
voorstellingen
tot zelfverzaking
zoo hier
hier als
alsoveral
overal en
enimmer,
immer, —
- als
alsbeweegreden
beweegreden der
der
van
dien tijd,
tijd, zoo
van dien
ascese op
op den
den voorgrond.
voorgrond.
ascese
In de
de tweede
tweedeeeuw
eeuw
dezen
prikkel
zijne
krachtvetliezen
verliezen;
In
zienzien
wijwij
dezen
prikkel
zijne
kracht
;
de
godsdienstige geestdrift
geestdriftenendede
verwachtingvan
vanhet
hetaanstaand
aanstaandGodsrijk
Godsrijk
de godsdienstige
verwachting
beginnen
te verflauwen.
verflauwen. Niettemin
Niettemin breidt
breidt zich
zichonder
onderde
derechtzinnigen,
rechtzinnigen,
beginnen te
zonder
dat
eene
nieuwe
drijfveer
hen
in
beweging
bracht,
ascetische
zonder dat eene nieuwe drijfveer hen in beweging bracht, dedeascetische
offervaardigheid,
in
het
bijzonder
de
bereidheid
tot
vasten
en
tot
beperoffervaardigheid, in het bijzonder de bereidheid tot vasten en tot beperking
van het
hethuwelijk,
huwelijk,uit.
uit.Het
Het
korte
woord
den
brief
vanBarnabas
Barnabas:
king van
korte
woord
uituit
den
brief
van
:
})Leef
in kuischheid
kuischheid (d.
(d.i.i.onthouding),
onthouding), zooveel
zooveel gij
gij dat
dat ten
ten bate
bateuwer
uwer
»Leef in
ziel vermoogt'',
vermoogt" , geeft eene
eene aanwijzing,
aanwijzing, hoe
hoe bekend
bekend en
enverbreid
verbreid de
de ontontziel
houding van
van het
het huwelijk
huwelijk was.
was. Men
Men bedenke,
bedenke, hoeveel
hoeveel strijd
strijd zij
zij gekost
gekost
houding
moet hebben
hebben bij
bijhethet
zinnelijkkarakter
karakterder
derRomeinsche
Romeinschesamenleving.
samenleving.
moet
zinnelijk
Een redelijke
redelijke noch
noch zedelijke
zedelijke grond
grondwordt
wordtervoor
ervooraangevoerd,
aangevoerd, zoodat
zood at
Een
wij, lettende
lettende opopde de
verscheidenheidder
dergetu.igenissen
get~igenissenvan
vanonthouding
onthouding
wij,
verscheidenheid
op de
de toeneming
toeneming van
van het
hetgetal
getalcelibatairs,
celibatairs, hier
hierwel
welmoeten
moetenvinden
vinden
en
en op
der groote
grooteuitingen
uitingenvan
vanhethet
godsdienstige,mystieke
mystiekeverlangen,
verlangen,
eene
eene der
godsdienstige,
zoodat de
ascese wordt
wordt eene
eene Genadegave
Genadegave van
van God
God en
en een
eenOffer,
Offer, Hem
Hem
zoodat
de ascese
Hermas, den
den geheiligde,
geheiligde, wordt
wordt dan
danook
ookbevolen
bevolenzich,
zich,Gode
Gode
toegewijd.
toegewijd. Hermas,
ter eer,
eer, van
vandedegemeenschap
gemeenschapdes
deshuwelijks
huwelijkste te
onthouden:
zijnelevenslevenster
onthouden
: zijne
eene eerste
eerste schrede
schrede —
gezellin zal
zal voortaan
voortaan zijne
gezellin
zijne zuster
zuster zijn.
zijn. Hier
Hier is
is eene
op
den
weg
van
het
ontaarden
en
vermoedelijk
geene
zeldzame
en vermoedelijk geene zeldzame — op den weg van het ontaarden
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der
oefening in
in zelfbedwang.
zelfbedwang. In
In de
degeschiedenis
geschiedenis der
dervolgende
volgende eeuwen
eeuwen
der oefening
ons
van
sensueel-ascetischsamenleven
samenleven
toch
komen vele
veleberichten
berichtentottotons
toch komen
van
sensueel-ascetisch
tusschen
monniken of
geestelijken en
en maagden,
maagden, een
eender
dertreurigste
treurigste
tusschen monniken
of geestelijken
voorbeelden
van verfijnde
verfijnde zelfkwelling
zelfkwelling en
en zinnelijk
zinnelijk ascetisme,
ascetisme, door
door de
de
voorbeelden van
besluiten
kerkvergaderingen te
te recht
rechtstreng
strengveroordeeld
veroordeelden
enherhaalherhaalbesluiten der kerkvergaderingen
delijk
verboden. Hoe
Hoe dicht
dichtnaderen
naderenhier
hierelkander
elkandergeestdriftige
geestdriftigeofferofferdelijk verboden.
vaardigheid
decadentie, zelfkastijding
zelfkastijding en
en wellust
wellust!
vaardigheid en
en decadentie,
!
Wat de
de voeding
voeding betreft
betreft:: het
hetisiswederom
wederomniet
nietdede
zedenleermaar
maarde
de
zedenleer
vroomheid,
de Christenen
Christenen van
van deze
deze soort
soort en
engeneratie
generatie tot
totvasten
vasten
vroomheid, die
die de
goed werk
werk tot
tot Gods
Gods eer. Het
Hetvasten
vasten
aanspoort;
aanspoort ; hunne
hunne onthouding
onthoudingisis een
een goed
wordt
zoodoende
een
der
eerste
opera
supererogatoria,
een
dier
verwordt zoodoende een der eerste opera supererogatoria, een dier verdienstelijke
den hemel
hemel te
teverwerven.
verwerven.
dienstelijke werken,
werken, waardoor
waardoor men
men hoopt
hoopt den
Christelijkewereld
wereld der
der
Voor sociale
sociale ascese
ascese isisdaarentegen
daarentegen inindedeChristelijke
Voor
tweede eeuw
eeuw geene
geeneplaats.
plaats.DeDeverzaking
verzakingvan
vangeld
geld
goed
voorloopig
tweede
enen
goed
is is
voorloopig
den tijd.
tijd. Een
Eenbewijs
bewijste te
meer,
Christelijkeascese
asceseonder
onderde
de
uit den
meer,
datdat
hethet
de de
Christelijke
ook waar
waarzijzijrijkelijk
rijkelijkbloeit,
bloeit,aan
aaninnerlijke
innerlijkekracht
krachtontbreekt.
ontbreekt.
rechtzinnigen, ook
De
frischheid en
en oorspronkelijkheid,
oorspronkelijkheid, die
die de
devaderen
vaderen voor
voor 't'teerst
eerst tot
tot
De frischheid
verwerping van
aardsche dreef,
dreef, wordt
wordt hier
hier gemist.
gemist. Zoodat
Zoodat de
de bebeverwerping
van het
het aardsche
doeling
der zelfkastijding
zelfkastijding vaag,
haar grondslag
grondslag onvast
Zou de
de
doeling der
vaag, haar
onvast bleef.
bleef. 't'tZou
taak der
der Katholieke
Katholieke kerk
kerkzijn,
zijn,daarin
daarinverandering
veranderingtetebrengen,
brengen,der
derrechtrechttaak
maar ook
ook eene
eene ascetiek
ascetiek te
tegeven.
geven.
zinnigheid
enkel eene
eene dogmatiek,
dogmatiek, maar
zinnigheid niet
niet enkel
Waar
zijzelve daartoe
daartoe echter
kracht miste,
miste, is
is de
deascetische
ascetische levenslevensWaar zijzelve
echter de
de kracht
haarzin,
zin,door
doorhaar
haarleidsman
leidsmanTertullianus
Tertullianus
leer haar,
haar, gedeeltelijk
gedeeltelijk tegen
tegenhaar
leer
opgedrongen
den invloed
invloed van
van het
hetascetisme
ascetismevan
vanandere
anderesoort,
soort,
opgedrongen onder
onder den
dat
bijdede
verafschuwdekettersche
ketterscheChristenheid
Christenheid zijn
zijnhoogtepunt
hoogtepunt
dat bij
verafschuwde
bereikt
heeft.
bereikt heeft.
Immers,
door de dualistische
dualistische levenslevens- en
enwereldbeschouwing
wereldbeschouwing beide
beide in
in
Immers, door
Paulinische
Gnostische kringen
kringen krijgt
krijgt de
de ascese
asceseeen
eennieuwen
nieuwengrondgrondPaulinische en
en Gnostische
Deonthouding
onthouding mag
magnu
nukortweg
kortweggoed
goed
slag
en tevens
tevenseen
eennieuw
nieuwdoel.
doel.De
slag en
omdat men
mendaarmede
daarmedezich
zichboven
bovenhet
het
zinnelijke,het
hetvleeschelijke
vleeschelijke
heeten, omdat
zinnelijke,
verheven
Vooral de
de onthouding
onthouding van
van het
hethuwelijk
huwelijkwas
waseervol
eervol
verheven toont.
toont. Vooral
het)alsalseene
eene
overwinningopopdede
zinnelijkheid,eervol
eervol
(1 Cor.
Cor. VII
VII leert
leerthet)
overwinning
zinnelijkheid,
bijzonder voor
voor de
de heilverwachtenden,
heilverwachtenden, maar
maardaarbij
daarbijgevaarlijk,
gevaarlijk, want
want
in 't bijzonder
beter
hoe
licht komt
komt de
deomhoogstrevende
omhoogstrevende sterveling
sterveling ten
tenval
val!
Daarom:: beter
hoe licht
! Daarom
trouwen, dan
dan tetebranden.
branden.Kunnen
Kunnenongehuwden
ongehuwdenenenverweeuwden
verweeuwden volvolte trouwen,
harden,
voortreffelijk!
maar
anders:
treed
liever
in
't
huwelijk,
want
harden, voortreffelijk ! maar anders : treed liever in
huwelijk, want
beter,tetetrouwen,
trouwen,dan
dan
door
onreine
driftenalsalsdoor
dooreen
eeninwendig
inwendig
het isis beter,
door
onreine
driften
vuur
verteerd te worden
worden (*). Hoog
Hoog is de
de waardeering
waardeering van
van het
hethuwelijk
huwelijk
vuur verteerd
hier zeker
zeker niet.
niet.
hier
Ook van
van vegetarisme
vegetarisme is
is sprake.
sprake. In
IndedePaulinische
Paulinischegemeente
gemeentekwamen
kwamen
Ook
ascetische
onthouders van
vleesch en
en wijn
wijnenenandere
andereprikkels
prikkelsvoor.
voor.
ascetische onthouders
van vleesch
Door
den
schrijver
van
Rom.
XLV,
die
hunne
inzichten
geenszins
deelde,
Door den schrijver van Rom. XIV, die hunne inzichten geenszins deelde,
(')
De vraag kwam
kwam hier
hier onder
onder 't lezen
lezen bij
bij mij
mij op,
op, of
ofDr.
Dr. H.
H. bij
bijzijne
zijnebespreking
besprekingvan
van
(*) De

n.

Cor. VII
er wel
wel voldoende
voldoende rekening
rekening mee
mee houdt,
houdt, dat
dat hier
hierde
deparousie
parousieeene
eenevrij
vrijgroote
groote
1 Cor.
VII er
van dit
dithoofdstuk
hoofdstu k niet
niet veeleer
vreleer oast
past ininde
de1st.
1'"
rol
speelt, en
en of
ofdaarom
daarom althans
althans een
een deel
deel van
rol speelt,
dan in de
de 2de
2d• eeuw.
eeuw.
dan
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werden
ze »zwakken"
»zwakken" genoemd
genoemd;; zij
zij schenen
schenen hem
hem ininstrijd
strijd met
metdes
des
werden ze
Christens
handelen. Zonder
Zonder aarzeling
aarzeling erkende
erkende hij
hij hen
hen evenevenChristens vrijheid
vrijheid te
te handelen.
hunnenopzichte
opzichteverdraagzaamheid
verdraagzaamheid en
enzelfs
zelfs
wel
als broeders,
broeders, eischte
eischte tetehunnen
wel als
toegevendheid,
sterk als
als men
menniet
nietlicht
lichtvan
vanden
denbeschermer
beschermer der
der
toegevendheid, zoo
zoo sterk
zwakke
broeders verwachten
hooren. Als
Als goed
goed werk
werk en
en als
als
zwakke broeders
verwachtenzou
zou te
te hooren.
zelfheiliging komt
komt de
de vrije
vrije verwerping
verwerping van
van bezit
bezit
geordende oefening
oefening in
in zelfheiliging
geordende
in
deze kringen
kringen echter
echter niet
niet langer
langer voor.
voor.
in deze
Van ascetisch
ascetisch drijven
drijven was
was men
menin in
Paulinischekringen
kringenallerminst
allerminst
Van
Paulinische
maar wel
wel isisascese
ascese
hier
hulpmiddelgeworden
geworden ter
terbereiking
bereiking
gediend, maar
gediend,
hier
hulpmiddel
wordt
van
eene hoogere
hoogerezedelijkheid,
zedelijkheid, zedelijke
zedelijke volmaking.
volmaking. Van
Van nu
nu afafwordt
van eene
zij
aangezien, vooral
vooral in
in sexueel
sexueelopzicht,
opzicht,voor
voor eene
eenehoogere
hoogerezedenwet,
zedenwet,een
een
zij aangezien,
sterken wordt
wordtzij
zijaanbevolen,
aanbevolen,
plicht voor
voor gevorderde
gevorderde Christenen.
Christenen. Den
Den sterken
plicht
een
wenschelijkgoed.
goed.Daarnaast
Daarnaastisissprake
sprakevan
van
den zwakken
zwakken is
is zijzijeen
den
wenschelijk
datieder
iederChristen
Chrif;tenvan
vaninzicht
inzichtzich
zichonthoude,
onthoude, en
en
ijveraars, die
die willen,
willen, dat
ijveraars,
wier
leuze isis:: »Raak
»Raak niet
nietaan,
aan,proef
proefniet,
niet,roer
roerniet
nietaan."
aan."InInGnostische
Gnostische
wier leuze
hunne geestverwanten
geestverwanten (*),
(*), door
door een
een jonger
jongergeslacht
geslacht
kringen
kringen vinden
vinden zij
zij hunne
zonder terughouding
kaak gesteld.
gesteld.
zonder
terughouding aan
aan de
de kaak
In
deze laatstgenoemde
laatstgenoemde kringen
kringen leidt
leidt het
het dualisme
dualisme 6fàftot
totonverschilonverschilIn deze
wat het
hetzinnelijke
zinnelijke betreft,
betreft, 6fàftot
tothet
het
andereuiterste,
uiterste,
ligheid voor
voor alles,
ligheid
alles, wat
andere
dat der
der stelselmatige
stelselmatigeonthouding.
onthouding.Doel
Doeldezer
dezerlaatste
laatsteis,is,sensueele
sensueeleprikkels
prikkels
vermijden. Daarom
Daarom legden
legden de
de Marcionieten
Marcionieten b.
b. v.
v. wel
welvoorliefde
voorliefdevoor
voor
te vermijden.
bijwie
wie
visch aan
aan den
den dag,
dag, anders
andersdan
danonze
onzehedendaagsche
hedendaagschevegetariërs,
vegetariërs,bij
visch
dooden van
van dieren,
dieren, naast
naast het
hetsanitair
sanitair bezwaar,
bezwaar, als
alsbezwaar
bezwaar
vooral het dooden
vooral
tegen
het vleescheten
vleescheten geldt.
geldt.
tegen het
Zoo wordt
wordt dus
dus zoowel
zoowelbij
bijGnostieken
Gnostieken als
alsbij
bijPaulinisten
Paulinisten het
hetleven
leven
Zoo
in
zelfbedwang als
de ware
ware weg
wegtot
totzaligheid
zaligheidaangeprezen.
aangeprezen. De
Demeeste
meeste
in zelfbedwang
als de
Gnostieken
dreven 't echter
fel en
en daarom
daarom werd
werd hunne
hunne leer
leer voor
voor
echter te fel
Gnostieken dreven
kerkgeheel
geheelonaannemelijk.
onaannemelijk.Haar
Haardualisme
dualisme moest
moest
de wordende
wordende Katholieke
Katholieke kerk
overeenstemming worden
worden gebracht
gebracht met
metdedeChristelijke
Christelijkegeloofsgeloofsdus
dus inin overeenstemming
gematigd worden
worden ter
tel' wille
wille van
van dedebelangen
belangender
der
overlevering,
overlevering, haar
haar ijver
ijver gematigd
kerk. Maar
Maar hoe
hoe ook
ookgematigd
gematigdenenvervormd,
vervormd, ininalle
allevolgende
volgende eeuwen
eeuwen
kerk.
bezielde
dualisme de
de kerkelijke
kerkelijke ascese,
ascese,die
dievoortaan
voortaanaanbevolen
aanbevolenzal
zal
bezielde het dualisme
worden als
als dedekruisiging
kruisigingdes
desvleesches,
vleesches,den
dengevorderden
gevorderdenChristen
Christen ala
als
worden
eene
hoogere zedenwet
zedenwet voorgeschreven.
voorgeschreven. Als
Als Franciscus
Franciscus van
van Assisi,
Assisi, die
die
eene hoogere
geenszins
dualist was,
was, maar
maardie
diehet
het
lichaam
een
»broederezel"
ezel"noemde,
noemde,
geenszins dualist
lichaam
een
»broeder
daar
het veel
veel slaag
slaagenenweinig
weinigvoeder
voedernoodig
noodighad,
had,dien
dienarmen
armenbroeder
broeder
daar het
ezel
later zoo
zoohard
hardkastijdt,
kastijdt,dat
dat
zijn
heengaanmoet
moetzuchten
zuchten
ezel later
hijhij
bijbij
zijn
heengaan
wat
te
kort
gedaan
te
hebben,
is
het
toch
de
invloed
vandat
dat
hem
wel
hem wel wat te kort gedaan te hebben, is het toch de invloed van
dualisme,
hem daartoe
daartoe drijft.
drijft.
dualisme, die
die hem
Zoo heeft
heeft dus
dus dedeKatholieke
Katholieke kerk,
kerk,gelijk
gelijkelders
elders ook
ook hier,
hier, op
op het
het
Zoo
gebied
der ascese
asceseveel
veelvanvan
bonte
Christendomvan
van
verschillende
gebied der
hethet
bonte
Christendom
verschillende
is zij
zij ook
ook hier
hierwederom
wederom tetebeschouwen
beschouwen
richting
zich opgenomen
opgenomen en
richting in
in zich
en is
resultaat
van
alle
gisting
en
verscheidenheid
in het
het
als
eindpunt
en
als eindpunt en resultaat van alle gisting en verscheidenheid in
Christendom
der tweede
tweede eeuw.
eeuw.Wat
Watvoor
voorons
onsvan
vanbelang
belang
Christendomder
der eerste
eerste en
en der
(Ol
(4)

Vindt
ook in
in onzen
onzen tijd
tijdniet
nietonder
onderdedegeheelonthouders?
geheelonthouders?
Vindt men
men ze ook
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is, omdat
omdat met
met de
de vestiging
vestiging der
der kerk
kerk ook
ook de
de ascese
ascesevoor
voor alle
allevolgende
volgende
is,
gevormd. In
Inhaar
haarwezen
wezentoch
toch
zich
gelijk
blijven,zooals
zooals
eeuwen
eeuwen isis gevormd.
zalzal
zij zij
zich
gelijk
blijven,
zij aan
aan het
het einde
einde van
van ons
onstijdperk,
tijdperk, omstreeks
omstreeks 200,
200,tot
totstand
standkwam.
kwam.
zij
van Carthago
Carthago en
en Clemens
Clemens van
van Alexandrië
Alexandrië zijn
zijn hier
hier de
de
Tertullianus van
DeDeeerste
de vader
vader der
der
kenmerkende
kenmerkendepersoonlijkheden.
persoonlijkheden.
eerstemag
mag zelfs
zelfs de
waarzijne
zijneMontanistische
Montanistische
Katholieke
genoemd worden,
worden, ook
ookwaar
Katholieke ascese
ascese genoemd
de kerk.
kerk. Wat
Wat de
de
nieuwigheden
van alle
alle burgerrecht
burgerrecht kregen
nieuwigheden geene
geene van
kregen in
in de
betreft, isis ererstellig
stelligovereenkomst
overeenkomst tusschen
tusschen
waardeering van
van 't bezit
bezit betreft,
waardeering
hem
en den
denderden
derdenEvangelist.
Evangelist.Beiden
Beidenverheerlijken
verheerlijken de
dearmoede
armoede als
als
hem en
staatvan
vanuitverkoren
uitverkoren heiligheid,
heiligheid, waartoe
waartoe bij
bij den
denkerkvader
kerkvader zeker
zeker
den
den staat
hare bijdroeg,
bijdroeg, dat
dat reeds
reeds van
vanden
denaanvang
aanvangaf
afin
in de
de kerk
kerk
deze ervaring
ervaring 't hare
van Rome
Rome de
de hoogere
hooge re standen
standen veelal
veelaltot
totdede
onverschilligenbehoorden.
behoorden.
van
onverschilligen
Het celibaat
celibaat acht
achthijhijvoortreffelijk
voortreffelijk;; besnoeiing
besnoeiing van
van het
hetzinnelijke
zinnelijke ververHet
ten
eerste:
het
geschiede
vrijwillig,
dient
»sanctitas"
te
heeten.
Maar
dient »sanctitas" te heeten. Maar ten eerste : het geschiede vrijwillig,
naar
ieders vermogen
vermogen;; ten
tentweede
tweede:
weehem,
hem,die
dieconsequent
consequentden
denafkeer
afkeer
naar ieders
: wee
het zinnelijke
zinnelijke als
alsongoddelijk
ongoddelijk belijden
belijdendurft
durft(*)! Het
Hethuwelijk
huwelijkwordt
wordt
van
van het
tot
sacrament verheven,
verheven, terwijI
terwijl het
het celibaat
celibaat als
als»sanctitas"
»sanctitas"geëerd
geëerd
tot sacrament
wordt. De
De invloed
invloed van
van het
hetMontanisme,
Montanisme, in
in welks
welks kringen
kringen de
de oudoudwordt.
Christelijke
herleefde, laat
laat zich
zich hier
hiergemakkelijk
gemakkelijkaantoonen.
aantoonen.Maar
Maar
Christelijke hoop
hoop herleefde,
van een
een mystieken
mystiekenkrijgt
krijgtdedeascese
asceseeen
eenmeer
meerzedelijken
zedelijkengrondgrondin
plaats van
in plaats
gaathet
hetdenzelfden
denzelfden weg.
weg.Van
Vaneene
eenesacramenteele
sacramenteele
slag.
Met de
de vasten
vasten gaat
slag. Met
zij een
een moreel
moreelhandelen,
handelen, één
éénder
dervele
vele
wapensininden
denstrijd
strijd
daad
worden zij
daad worden
wapens
der zelfbekwaming
zelfbekwaming en
en zelfheiliging,
zelfheiliging, eene
eenebeveiliging
beveiligingtegen
tegendedezinnelijkzinnelijkder
heid, eene
eene hulpe
hulpe tegenover
tegenover de
de wereld.
wereld.
heid,
Een gansch
gans eh ander
ander man
man dan
dan Tertullianus
Tertullianus isisClemens
Clemensvan
vanAlexandrië.
Alexandrië.
Een
dathijhijallen
allenwereldschen
wereldschenlust
lusten
en
Hij
strijdt minder
minder v66r
vóór de
de ascese,
ascese,dan
dandat
Hij strijdt
vooral overdaad
van oordeel,
oordeel, dat
dat een
een matig
matig
vooral
overdaad daarin
daarinbestrijdt.
bestrijdt.Zoo
Zooisis hij
hij van
gebl'uik
van landwijn
landwijn geene
geene schade
schadedoet,
doet,enen
acht
onthoudingvan
vanalle
alle
gebruik van
acht
hijhij
onthouding
dierlijk
sterk overdreven.
overdreven. Maar
Maar hij
prijst zeer
zeer het
het kloek
kloekverzet
verzet
dierlijk voedsel
voedsel sterk
hij prijst
tegen de
de verwijfdheid
verwijfdheid van
van de
deweelde
weelde en
enzijn
zijnvertoog
vertoog isisvooral
vooral tegen
tegen
tegen
wereldsche
lieden gericht.
gericht. Zoomin
Zoomin als
alsergens
ergens
oud-Christelijke
wereldsche lieden
in in
de de
oud-Christelijke
in enkele
enkeleEvangeliewoorden,
Evangeliewoorden,vinden
vindenwij
wijbij
bijClemens
Clemens
letterkunde, behalve
behalve in
letterkunde,
waardeering
van
het
natuurlijke
leven.
Met
kloeken
zin
en
vromen
ijver
waardeering van het natuurlijke leven. Met kloeken zin en vromen ijver
zich echter
echter teteweer
weertegen
tegendede
aanmatigingender
dereenzijdige
eenzijdige en
en
stelt
hij zich
stelt hij
aanmatigingen
onthoudt hij
hij aan
aancelibaat
celihaat
oppervlakkige
asceten, alalonthoudt
oppervlakkige heilsbegeerte
heilsbegeerte der
der asceten,
en het
het eenmaal-gehuwd-zijn
eenmaal-gehuwd-zijn zijne
zijne bewondering
bewondering niet.
niet.Zoo
Zooisishij
hijdededrager
drager
der
vrijzinnige Christelijke
Christelijke idee
idee van
vanzedelijke
zedelijkereinheid
reinheidzonder
zonderbijmenging
bijmenging
der vrijzinnige
maar daardoor
daardoor isis hij
hijeen
eeneenzaam
eenzaamenenweinig
weinigbegrepen
begrepenman.
man.
der
ascese, maar
der ascese,
Niet
hij
maar
Tertullianus
heeft
de
ascetische
neigingen
der
velerlei
Niet hij maar Tertullianus heeft de ascetische neigingen der velerlei
vaste hand
hand in
in nieuwe
nieuwe banen
banen geleid.
geleid.
Christenen
Christenen met
met vaste

n!

De lezer,
lezer, die
die ininhet
hetvorenstaande
vorenstaande met
met mij
mij kennis
kennis nam
nam van
van de
de
De
van Dr.
Dr. Hooykaas'
Hooykaas' onderzoek,
onderzoek, ziet
ziet duidelijk,
duidelijk, waarom
waarom de
de
resultaten van
resultaten
)Konsistorialrat",
dien Naumann
Naumann hoorde
hoorde preeken,
preeken, geene
geeneBijbelteksten
Bijbeltekstenkon
kon
)Konsistorialrat", dien
(.)
Tertullianus bestrijdt.
heftig Marcion's
Marcion's tegenstellling
tegenstellling van stof
stof en
en geest,
geest, maar
maarverver·
bestrijdt heftig
(*) Tertullianus
dedigt even
even vurig
vurig de
de eigene
eigene van
van vleesch
vleesch en
engeest.
geest.
dedigt
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aanhalen
meerdere verheerlijking
verheerlijking van
huwelijksleven. Er
Er is
is in
in
aanhalen ter
ter meerdere
van het
het huwelijksleven.
waardeering,
dit opzicht
opzicht inderdaad
inderdaad een
eenkenmerkend
kenmerkendverschil
verschiltusschen
tusschend'e(iewaardeering,
het huwelijk
huwelijk —
- om
omvan
vanvoeding
voedingen
enbezit
bezit
waarmee onze
onze tijd
tijd tegenover
tegenover het
waarmee
maar niet
niet te
te spreken
spreken —
- staat,
staat,enendie
dievan
vandedeeerste
eersteeeuwen,
eeuwen,waarin
waarin
maar
het
Christendom de
trachtte te veroveren.
veroveren. Toch
Toch zou
zou men
men m.
m. i.
het Christendom
de wereld
wereld trachtte
verkeerd doen,
doen, met
metdat
datChristendom
Christendomder
dereerste
eersteeeuwen
eeuwenals
alshet
hethuwelijkshuwelijksverkeerd
stellen. Natuurlijk,
Natuurlijk, zoolang
zoolang en
en bij
bij wie
wiede
de
leven
vijandig gezind
gezind voor
voor te stellen.
leven vijandig
hetaanstaande
aanstaandeGodsrijk
Godsrijkgespannen
gespannenwas,
was,zoolang
zoolangen
envoor
voor
verwachting van
van het
verwachting
eensterke
sterke
prikkel
ascese
gelijkininmenig
menigander
anderopzicht
opzicht
die
zal erereen
die zal
prikkel
tottot
ascese
in in
ditdit
gelijk
geweest zijn.
zijn. Maar
Maar zou
zou die
dieverwachting
verwachtingwel
wellangen
langen
hebbenkunnen
kunnen
tijdtijd
hebben
vanenkele
enkelebijzonder
bijzonderbegenadigden
begenadigden?
standhouden of
ofin
breedere kringen
kringen dan
dan van
in breedere
?
geVandaar eene
vrij sterke
sterke ascetische
ascetische strooming,
strooming, vooral
vooral godsdienstig
godsdienstig geVandaar
eene vrij
motiveerd,
in den
den eersten
eersten tijd.
tijd. Vandaar
Vandaarook
ookonwillekeurig
onwillekeurig achting
achting en
en
motiveerd, in
beterdeden
deden
eerbied
daarvoor bij
bij de
de breedere
breed eremenigte
menigteder
del'geloovigen,
geloovigen, die
diebeter
eerbied daarvoor
trouwen, om
om niet
niettetebranden.branden.'Ziet
Ziet met
metdergelijke
dergelijke gevoelens
gevoelens ook
ook in
in
te trouwen,
meerwereldschgezinde
wereldschgezinde vrome
vrome inindedeKatholieke
Katholiekekerk
kerk
onzen tijd
tijd niet
niet de
demeer
onzen
op
naar wie
wie zich,
zich, zij
zij 't dan
ook om
om andere,
andel'e, hoewel
hoewel toch
toch niet
niet geheel
geheel
op naar
dan ook
ongelijke redenen,
redenen, van
van huwelijksgemeenschap
huwelijksgemeenschap onthouden
onthouden ofofdedekloosterkloosterongelijke
Zood at als
alsvanzelf
vanzelfinindeze
dezejonge
jongeChristengemeenten,
Christengemeenten,
geloften
afleggen?Zoodat
geloften afleggen
ook
waar die
die verwachting
verwachting verflauwt,
verflauwt, reeds
reeds eene
eenereden
redenenenoorzaak
oorzaakisis
ook waar
met
ascetische
praktijken
voort
te
gaan.
Wat
eenmaal
in
denreuk
reuk
met ascetische praktijken voort te gaan. Wat eenmaal in den
ook de
de
eener
bijzondere heiligheid
heiligheid staat, blijft
blijft licht
licht daarin.
daarin. Bovendien
Bovendien:: ook
eener bijzondere
gestrengeren
onder de
deoude
oudeGrieksche
GriekscheenenRomeinsche
Romeinschewijzen
wijzenoordeelden
oordeelden
gestrengeren onder
hethuwelijk,
huwelijk,zooals
zooals Prof.
Prof.
uit
eenzedelijk
zedelijkoogpunt
oogpuntniet
nietgunstig
gunstigover
overhet
uit een
Zoo noemt
noemtSeneca,
Seneca,een
eentijdgenoot
tijdgenootvan
vaneen
eendeel
deelder
der
opmerkt (*). Zoo
Hoekstra opmerkt
dat
N.-Testamentische letterkunde,
letterkunde,de
degeslachtsdrift
geslachtsdrifteen
eenverborgen
verborgenverderf,
verderf,dat
N.-Testamentische
in onze
onze ingewanden
ingew!;lndenhuist
huist; hij
j hij
beweert,
dat
kwaadoverwinnen,
overwinnen,
beweert,
dat
zij,zij,diedieditditkwaad
onaangetast
blijven door
door iedere
iedere andere
andere verkeerde
verkeerdebegeerte
begeerte (t).
(-1-). Reden te
onaangetast blijven
over
dus,
althans
voor
wie
van
nature,
krachtens
hun
aanleg
karakter,
over dus, althans voor wie van nature, krachtens hun aanleg enenkarakter,
blijvenvolgen.
volgen.
rigorisme geneigd
geneigd waren,
waren, om
omascetische
ascetischeneigingen
neigingente te
tot rigorisme
blijven
Waat'bij
ook niet
nietvergete
vergeteden
denvollen
vollen
nadrukteteleggen
leggenopopden
denstrijd,
strijd,
Waarbij men ook
nadruk
het jonge
jongeChristendom
Christendom wel
welmoest
moestaanbinden
aanbindenmet
metde
dewereld,
wereld, die
diehet
het
dien
dien het
wilde bekeeren,
bekeeren, en
en vooral
vooral met
met de
depraktijken
praktijken van
van weelde
weelde en
enzinnenverzinnenverwilde
e
lustiging, die
het in
in die
die wereld
wereld vond.
vond. Ook
Ookdeze
dezereactie
reactiemoest
moestonwilleonwilledie het
naar uitersten
uitersten drijven.
drijven.
keurig naar
Op
nog iets
iets anders
anders zou
zou ik
ik de
de aandacht
aandacht willen
willen vestigen.
vestigen. Het
Hetjonge
jonge
Op nog
Christendom
Dissu d'Israël"
d'Israël" krachtens
krachtensoorsprong
oorsprongen
enbesef
besefvan
vanroeping.
roeping.
Christendom is
is Dissu
De
nieuwe Christengemeente
Christengemeente is
het eenig-ware,
eenig-ware, het
hetnieuwe
nieuwe Israël,
Israël, het
het
De nieuwe
is het
nieuwe
Godsvolk
te
midden
der
wereld
van
duisternis
en
zonde.
Als
nieuwe Godsvolk te midden der wereld van duisternis en zonde. Als
zoodanig moet
moet het
hetzich
zichvan
vandie
diewereld
wereldonderscheiden,
onderscheiden, mag
mag het
het allerallerzoodanig
minst wereldsch
wereldsch zijn
zijn of
of der
derwereld
wereldgelijkvormig
gelijkvormigworden.
worden.Nu
Nuweten
wetenwij,
wij,
minst
Israëlniet
nietgebloeid
gebloeid heeft,
heeft,tenzij
tenzijmisschien
misschien zeer
zeer
dat
de ascese
ascese ininIsraël
dat de
vormelijk bij
de Esseërs
EsseërsenenFarizeërs,
Farizeërs,waarbij
waarbijechter
echterniet
nietvergeten
vergeten
vormelijk
bij de
dat
de
Evangelische
overlevering
Jezus
zoo
scherp
mogelijk
worde,
worde, dat de Evangelische overlevering Jezus zoo scherp mogelijk

•

(*)
Z~d~leer,111,
II I, 385,
385.
(*) Zedenleer,

1906. I.

(n
Eenebewering,
bewering, die
wij voor
voor zijne
zijne rekening
rekening laten.
laten.
die wij
(t) Eene
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tegenover
laatsten plaatst.
plaatst. In
Indit
ditopzicht
opzichtdreigt
dreigtererdus
dusgeen
geengevaar
gevaar
tegenover deze laatsten
voor ascetische
ascetische overdrijving.
overdrijving. Maar
Maar —
- zoo
zoozou
zouikikwillen
willenvragen
vragen —
- bracht
bracht
voor
de
taak van
van Israël
Israël als
alsvolk,
volk. zooals
zooals die
diedoor
doordedeprofeten
profetenwerd
werdopgevat
opgevat
de taak
datgelukken
gelukkenmocht,
mocht,
en
hun volk
volk ook
ook werd
werd opgelegd,
opgelegd, voor
voor zoover
zoover hun
hun dat
en hun
niet eene
eenevrij
vrijsterke
sterkeascese
ascese
met
zich?
Wat
voor
jeugdigeChristenheid
Christenheid
met
zich
? Wat
voor
dede
jeugdige
te belangrijker
belangrijker werd,
werd, omdat
omdat deze
deze immers
immers een
een wedergeboren,
wedergeboren, het
hetechte
echte
ware volk
volk van
van Israël
Israël wilde
wilde zijn.
zijn. »Naast
»Naast de
de school
school des
des lijdens
lijdens staat
staat
en
en ware
voor
tucht van
van priesters
priesters en
en profeten.
profeten. Gemeenlijk
Gemeenlijk wordt
wordt een
een
voor Israël
Israël de
de tucht
natie
bij de
deontvouwing
ontvouwing van
van eigen
eigen aanleg
aanleg en
en inineigen
eigenrichting
richtingaangeaangenatie bij
hare groote
groote mannen.
mannen. Bij
Bij Israël
Ismël het
hetomgekeerde.
omgekeerde. Eeuwen
Eeuwen
moedigd door
door hare
moedigd
achtereen
wordt het
hetininzijn
zijn
natuurlijke
ontwikkelinggedwarsboomd
gedwarsboomddoor
door
achtereen wordt
natuurlijke
ontwikkeling
zijne
groote marinen.
mannen. Het
Het uit
uitzijn
zijnaard
aardkosmopolitisch
kosmopolitisch Israël
Israëlhebben
hebbende
de
zijne groote
tot
een
afgezonderd
volk
van
God;
hebben
straks
de
priesters
profeten
profeten
een afgezonderd volk van God ; hebben straks de priesters
tot
een gemeente
gemeentevan
vanpriesterlijk
priesteI"lijk reinen
reinen willen
willen maken.
maken. Niet
Nietdan
dan bij
bij
tot een
hooge
uitzondering zijn
zijn deze
deze leidslieden
leidslieden met
methun
hunvolk
volktevreden
tevredengeweest
geweest;
hooge uitzondering
;
de
smadelijkste namen,
Barnen, de
degrievendste
grievendstebeschuldigingen
beschuldigingen hebben
hebben zij
zij dat
dat
de smadelijkste
volk naar
naar het
hethoofd
hoofdgeworpen.
geworpen.Geschiedschrijvers,
GeschiedschrUvers,werkzaam
werkzaam ininhun
hun
volk
maatstafterter
hand
genomen,aan
aanIsraëls
Israëlsverleden
verleden
geest,
hebben een
eenmaatstaf
geest, hebben
hand
genomen,
na koning,
koning, geslacht
geslacht na
na geslacht,
geslacht, van
van
noch
aanleg ontleend,
ontleend, om
om koning
koning na
noch aanleg
trouweloosheid en
afval te
kunnen betichten.
betichten. Het
Hetoverlaten
overlaten en
en laten
laten
trouweloosheid
en afval
te kunnen
meeruit
uitbeginsel
beginselverloochend
verloochend;
opvoedkundigeeisch
eisch
begaan, is
is nooit
nooit meer
begaan,
; dedeopvoedkundige
het bestaande
bestaandeaan
aantetekweeken,
kweeken,van
vanopophet
hetgegevene
gegevenevoort
voorttetebouwen,
bouwen,
van
van het
is nooit
nooit meer
meer opzettelijk
opzettelijk ininhet
hetaangezicht
aangezichtgeslagen
geslagen. ....
, De
natuuI"lijke
. . De
natuurlijke
dat geene
geene ascese
ascese:: wat
wat ter
terwereld
wereldisishet
het
ontwikkeling
ontwikkelingisis gestuit"
gestuit''C).
(*). Is
Is dat
dan?
voornaamste elementen
elementen zijn
zijn aanwezig
aanwezig:: tucht,
tucht, een
eendwarsboomen
dwarsboomen
dan ? De
De voornaamste
in
de natuurlijke
natuurlijke ontwikkeling,
ontwikkeling, een
eenstuiten
stuitendaarvan,
daarvan,voorts
voortsafzondering,
afzondering,
in de
harde
eischen, aan
aan het
heteigen
eigenik ik
gesteld,
ontevredenheid met
metzichzelf,
zichzelf,
harde eischen,
gesteld,
ontevredenheid
meest overdreven,
overdreven, althans
althansonbillijke
onbillijke zelfbeschuldigingen
zelfbeschuldigingen van
van trouwetrouwede
de meest
loosheid
aan en
en afval
afval van,
van,niet
nietwat
wat
blijkens
natuurlijkenaanleg
aanlegtaak
taaken
en
loosheid aan
blijkens
natuurlijken
maar wat
wat dat
dat voor
voor de
de verbeelding
verbeelding is.
Moetzulk
zulk een
eenideaal,
ideaal,
roeping,
roeping, maar
is. Moet
bewust of onbewust,
onbewust, —
- het
hetOude
Oude Testament
Testament was
wásimmers
immersininden
denaanaanbewust
vang
de
Heilige
Schrift
zijn
invloed
niet
uitoefenen,
zijn
stempel
niet
Heilige Schrift — zijn invloed niet uitoefenen, zijn stempel niet
yang
op levenspr
levenspraktijk
en levensbeschouwing?
levensbeschouwing? En
Endaarmede
daarmede laat
laat
drukken op
. aktijk en
drukken
zich
bestaan en
voortduren -— want
want deze
deze beweegreden
beweegreden doet
doet iich
zich uit
uit
zich 't bestaan
en voortduren
aard der
del'zaak
zaaklanger
langergelden
geldendan
dandiedieder
derverwachting
verwachting van
van het
het
den
den aard
nabijzijnde Godsrijk
eener vrij
vrij sterke
sterkeascetische
ascetische strooming
strooming in
in het
het
nabijzijnde
Godsrijk -— eener
Christendom
eeuwenverklaren.
verklaren.
Christendom der
der eerste eeuwen
ter moet
moetdit
ditmeer
meer
godsdienstigmotief
motiefwel
wel
verflauwen,
Allengs ech
ech ter
Allengs
godsdienstig
verflauwen,
naarmate
men
zich
meer
losmaakt
en
vrij
gevoelt
zwakker
worden,
zwakker worden, naarmate men zich meer losmaakt en vrij gevoelt
het aldus
aldus begrepen
begrepen Jodendom.
Jodendom. Men
Men gaat
gaat in
in de
deRomeinsche
Romeinsche wereld
wereld
van
van het
eene
eigen plaats
plaats innemen
innemen en
wil die
die —
- kenmerk
kenmerk van
van elk
elk ernstig
ernstig en
en
eene eigen
en wil
beste en
en
krachtig godsdienstig-zedelijk
Met het beste
krachtig
godsdienstig-zedelijkstreven
streven- — uitbreiden.
uitbreiden. Met
hoogste, dat
dat die
die wereld
wereld op
ophet
hetgebied
gebiedder
der
religieuzeenenmoreele
moreeleeischen
eischen
hoogste,
religieuze
kent,
moet men
menkunnen
kunnenwedijveren
wedijveren enentoch
tochtegelijkertijd
tegelijkertijd de
degroote
groote
kent, moet
(*)

Dr. A.
A. Pierson,
Pierson, Israël,
Iaraël, blz. 32 vgg.
Dr.
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menigte zien
zien te
te winnen
winnen voor
voor de
de nieuwe
nieuwe waarheid.
waarheid. Reden
Reden tetemeer,
meer,om
om
menigte
aan de
de eene
eenezijde
zijde
bestaande
ascetischepraktijken
praktijkenteteeerbiedigen,
eerbiedigen,
aan
de de
bestaande
ascetische
tehandhaven,
handhaven, zij
zij 't dan ook
ook met
met gewijzigde
gewijzigde motiveering,
moti\'eering, —
- zij
zij
zelfs te
zelfs
worden middelen
DDiätetik der
- en
enaan
aanden
denanderen
anderen
worden
middelenvan
van de
de »Didtetik
der Seele"
Seele" —
kant rekening
rekening te
te houden
houden met
metnatuurlijke
natuurlijke toestanden,
toestanden, de
de ascese
ascese te
te
kant
matigen, tot
tot dedeuitverkorenen
uitverkorenen tetebeperken.
beperken.Zoo
Zoolaten
latenènènTertullianus
Tertullianus
matigen,
Clemens Alexandrinus
Alexandrinus zich
zich begrijpen.
begrijpen. Persoonlijke
Persoonlijke aanleg
aanleg en
ensymsymèn Clemens
eerstetrekken
trekkentot
totMontanistische
Montanistischegevoelens,
gevoelens,zijn
zijnden
den
pathieën, die
die den
den eerste
pathieën,
laatste vreemd,
vreemd, maar
maar ook
ook Cletnens
Clemens isisnog
nogvoldoende
voldoendeonder
onderden
deninvloed
invloed
laatste
der overlevering,
overlevering, om
waarschuwen tegen wat
wat Harnack
Harnack eene
eene »acute
»acute
der
om te waarschuwen
Evangelie heeft
genoemd, die
die zeker
zeker niet
niet
Verweltlichung" van
Verweltlichung"
vanhet
het Evangelie
heeft genoemd,
op moreel
moreel dan
dan op
opleerstellig
leerstelliggebied
gebiedheeft
heeft
gedreigd.Zoo
Zoo—- want
want
minder op
minder
gedreigd.
eigenaardige van
van al
al deze
deze invloeden
invloeden is,
is,dat
datzijzijin in
deneen
eenofofanderen
anderen
het eigenaardige
den
laatzich
zichdan
danverklaren,
verklaren, hoe
hoe in
in
vorm blijven
blijven nana- en
envoortwerken,
voort werken, —
- laat
vorm
kerk 't huwelijk sacrament
sacrament worden
worden en
en te
tegelijk
gelijkhet
hetcelibaat
celibaat
Katholieke kerk
de Katholieke
geprezen, als
als een
eenstaat
staatvan
van
genade
of bijzondereverdienste,
verdienste,alalnaarmate
naarmate
geprezen,
genade
of bijzondere
de vroomheid
vroomheid min
min ofofmeer
meerwerkheilig
werkheiligwas,
was,aangerekend
aangerekendworden
wordenkon.
kon.
de
Zoo ook,
ook, dat
datmen
meninindedeN.-Testamentische
N.-Testamentischeletterkunde,
letterkunde,die
dieten
tenslotte
slottetoch
toch
Zoo
wat ons
onsuit
uitdedeeerste
eerstetwee
tweeeeuwen
eeuwenalsalskerkelijk
kerkelijk
niets anders
anders is,
is, dan
dan wat
niets
gesanctionneerd en gecanoniseerd
gecanoniseerd van
vandedeoud-Christelijke
oud-Christelijkeletterkunde
letterkunde
gesanctionneerd
gelaten,
die
verschillende
waardeeringen
van
huwelijk
(*),
spijsen
en
werd
werd gelaten, die verschillende waardeeringen van huwelijk (*), spijs
bezit kan
kan vinden,
vinden, waarop
waarop haast
ieder zich
zich zal
zal kunnen
kunnen beroepen,
beroepen, asceet
asceet
bezit
haast ieder
Waarbijintusschen
intusschen
en niet-asceet
niet-asceet van
vanverscheidenheid
verscheidenheid van
vanschakeering.
schakeering.Waarbij
merken, dat
dat zoo
zoo menige
menige teekening
teekening en
en aanaanniet verzuimd
verzuimd worde
niet
worde op
op te
te merken,
beveling
van natuurlijk
natuurlijk familieleven,
het heilige
heilige boek
boek van
van Israël
Israël
beveling van
familieleven, als
als in
in het
gevonden wordt,
wordt, onwillekeurig
onwillekeurig haar
haal' invloed
invloed zal
zal hebben
hebben uitgeoefend
uitgeoefend en
en
gevonden
maarniet-ascetisch
niet-ascetisch aangelegde
aangelegde natuur
natuurteruggehouden
teruggehouden
menige
vrome maar
menige vrome
waarschijnlijk zou
zou zijn
zijn gevallen.
gevallen. Vele
Vele gnosgnosvan
den weg,
weg,waarop
waaropzijzijwaarschijnlijk
van den
kerk
hebben
voortbetici
mogen
zich
consequenter
dan
de
wordende
tici mogen zich consequenter dan de wordende kerk hebben voortbehetoudste
oudsteChristendom
Christendom —
- althans
althans in
in eene
eene der
der
wogen
in de
delijn
lijn van
vanhet
wogen in
sterkst religieuze
religieuze lijnen
lijnen daarin
daarin - -',
diekerk
kerkheeft
heeftzich
zichlaten
latenwaarschuwen
waarschuwen
-, die
dool'
de waarheid,
waarheid, die
die ligt
ligtin ilJ
de opmerking,dat
dat
Djede
Konsequenz
door de
de opmerking,
»jede
Konsequenz
führt
zum Teufel".
Teufel". En
En hare
hare verdienste
verdienste isisongetwijfeld,
ongetwijfeld, dat
datzijzijdedeoveroverfiihrt zum
wathaar
haar
geleverde
ascetische neigingen
neigingen niet
niet kortweg
kortweg onderdrukte
onderdrukte —
- wat
geleverde ascetische
zeker
niet zou
zou zijn
zijn gelukt
gelukt —,
- ,maar
maal'ze,
ze,zoo
zoogoed
goedzijzijkon,
kon,geplaatst
geplaatst
zeker ook
ook niet
heeft
in het
hetsysteem
systeem
harer
levenspraktijk.Toch
Tochblijft
blijftzij
zijhinken
hinken op
op
heeft in
harer
levenspraktijk.
twee
gedachten: : de
de ascese
ascese der
dermiddeleeuwen
middeleeuwen draagt
draagt èn
èneen
eengodsgodstwee gedachten
karakter. Wat
Wat ons
onstrouwens
trouwensniet
nietzal
zalverbazen,
verbazen,
dienstig
èn een
een zedelijk
zedelijk karakter.
dienstig 6n
zood
ra
wij
uit
het
reeds
genoemde
werk
van
Prof.
James
leeren
inzien,
zoodra wij uit het reeds genoemde werk van Prof. James leeren inzien,
naturenen
enkarakters,
karakters,
hoe verschillend
verschillend en
enuiteenloopend
uiteenloopendbij
bijonderscheiden
onderscheidennaturen
tot
en
ook in
in onderscheiden
onderscheiden tijden
tijden de
de beweegredenen
beweegredenen zijn,
zijn, die
die dringen
dringen tot
en ook
ascetische
praktijken. Trouwens,
zien dat
dat reeds
reeds in
in het
het leven
levenvan
van
ascetische praktijken.
Trouwens, wij
wij zien
vegetariëruit
uiteen
een
gezondheidRoogpunt, de
deander
ander
eIken
De een
eenisisvegetariër
elken dag.
dag. De
gezondheidsoogpunt,
meer
een motief
motiefvan
vanbarmhartigheid
barmhartigheid en
enzachtmoedigheid
zachtmoedigheid:: hij
hij vindt
vindt
meer uit een
(*)
Eene zeer
hooge waardecring
(*) Eene
zeer hooge
waardeering vindt
vindt men
men 0,
o.a.a. in
in Efez.
Efez. V
V :: 22-33.

1.
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denl<beeld van
van dieren,
dieren, die
die mede
mede om
om zijnentwil
zijnentwil worden
worden geslacht,
geslacht, z66
zóó
het denkbeeld
vreeselijk, dat hij zich
zich liever
liever van
van alle
alle dierlijk
dierlijk voedsel
voedsel onthoudt,
onthoudt, terwijl
terwijl
vreeselijk,
vegetarisme der
derBoeddhisten
Boeddhistenvooral
vooml uit
uit eene
eene godsdienstig
godsdiemitig getinte
getinte
het vegetarisme
met de
degeheelonthouders
geheelonthouders isis 't niet
beweegreden voortvloeit.
beweegreden
voortvloeit. En
En met
propaganda gewezen
gewezen op
op den
den verderfeverderfeNu eens
eenswordt
wordtbijbijdedepropaganda
anders. Nu
hetalcoholgebruik
alcoholgebruik zoowel op
op onze
onze lichamelijke
lichamelijke als
als
invloed van
van het
lijken invloed
weer een
een beroep
beroep gedaan
gedaan op
op het
het
op onze
onze geestelijke
geestelijke levensfuncties,
levensfuncties, dan
dan weer
op
dat immers
immers gebiedt
gebiedtzich
zicheen
eengenotmiddel
genotmiddelteteontzeggen,
ontzeggen, zoodra
geweten, dat
gebruik daarvan
daarvan den
den zwakkeren
zwakkeren medemensch
medemensch schade
schade kan
kan aandoen,
aandoen,
't gebruik
reeds door
door hem
hem tot
tot navolging
navolging te
te prikkelen.
prikkelen. En
En eindelijk
eindelijk:: men kan
kan aan
aan
reeds
ziekenverpleging zich
wijden, »met
»metinnerlijke
innerlijkeontferming
ontferming bewogen",
bewogen", uit
ziekenverpleging
zich wijden,
maar daarnaast
daarnaast kan
kan ook
ook een
een meer
meerspeciaal
speciaal
barmhartige naastenliefde,
naastenliefde, maar
barmhartige
(*), allerminst
allerminst een
een
godsdienstig motief zich
zich doen
doen gelden. Prof. Harnack
Harnack (*),
godsdienstig
voorstander
der
ascese,
meent
toch:
,Eine
jede
Gemeinschaft
braucht
voorstander der ascese, meent toch : »Eine jede Gemeinschaft braucht
ihrem Zwecke
Zwecke leben
leben;; so braucht
Persönlichkeiten, die ausschliesslich ihrem
Persbnlichkeiten,
Kirche Freiwillige,
Freiwillige, die jeden
jeden andern
andern Beruf
Beruf fahren
fahren lassen, aut
auch die Kirche
l> Welt" verzichten und sich
sich ganz
ganz dem
dem Dienst
Dienst der
der Ndchsten
Nächsten widmen,
widmen,
die »Welt"
die
Beruf ein »hiiherer"
,höherer" ist,
ist, sondern
sondern weil
weil er notwendig
nicht weil dieser Beruf
einer lebendigen
lebendigen Kirche
Kirche auch
auch dieser
dieser AAntrieb
hervorgehen
ntrieb hervorgehen
ist, und weil aus einer
toe:: »In
»In den
den Diakonissen und manchen
manchen ververmuss." Hij
Hij voegt
voegt eraan
eraan toe
muss."
wand ten Erscheinungen
Erscheinungen erhalten
erhalten die evangelischen
evangelischen Kirchen das zurack,
zurück,
wandten
ges tossen haben,
haben, weil
weil sie
sie es in
in seiner
seiner damaligen
was sie
einst von sich
sich gestossen
sie einst
kloosterleven) knicht
knicht anzuerkennen
anzuerkennen vermochten.
vermochten. Aber
Aber
Gestalt" (nI.
(nl. het kloosterleven)
es
muss sich noch
viel reicher
reicher und
und mannigfaltiger
mannigfaltiger ausgestalten.''
ausgestalten." En
noch viel
es muss
het isisdezelfde
dezelfde woordvoerder
woordvoerder van
van het
het Protestantisme,
Protestantisme, die in
in een
eenander
ander
verband (t)
spreekt:: »Aber ich
zweifle auch
auch nicht,
nicht, es wird
wird die
die Zeit
Zeit
ich zweifle
(±) spreekt
der man
man wohllebende
wohllebende Seelsorger
ebensowenig mehr
mehr ververkommen, in
Seelsorger ebensowenig
kommen,
in der
tragen
wird, wie
wie man
man herrschende
denn wir
wir werden
herrschende Priester verträgt;
vertrdgt ; denn
tragen wird,
in
dieser Beziehung feingefiihliger,
feingeftihliger, und
das ist gut
.....
Die Anweisung
und das
gut
Die
Anweisuna
in dieser
Wort sich des irdischen
zu
des
Herrn, dass der
Diener am
am Wort
irdischen Besitzes
Besitzes zu
der Diener
des Herrn,
entäussern
wird in
in der
der Geschichte
Geschichte seiner
seiner Gemeinde noch zu
hat, wird
zu Ehren
entdussern hat,
kommen."
Men mag
mag 't met
deze opvattingen
opvattingen eens
eens zijn
zijn of
of niet:
met deze
niet : 't gekommen." Men
voelen van
dezen,
misschien
besten,
kenner
der
geschiedenis
des
Christenvan dezen, misschien besten, kenner der geschiedenis des Christendit verband
verband niet
niet worden verzwegen en stemt tot
tot nadenken.
nadenken.
doms mag
mag in dit
Trouwens,
de kaart
kaart van
van ons
ons vaderland
vaderland kent,
kent, weet,
weet, dat
dat Harnack's
Trouwens, wie
wie de
verwachting reeds
op sommige
sommige plaatsen
plaatsen is
is verwezenlijkt. En zóó
z66 goed
reeds op
bezoldigd worden de
godsdienstleeraars zeker
zeker niet,
de meeste Protestantsche godsdienstleeraars
dat
men hunne
hunne betrekking
betrekking l>uit
des gewins", als
Menno Simons
Sim ons
als Menno
»uit lust
lust des
dat men
in
zijn
kwaden
tijd,
zal
zoeken
of
wenschen
te
behouden.
behouden.
in zijn kwaden tijd, zal zoeken of

111.
Zood
ra tot
den mensch komt
de eisch van
reinheid van
hart, hoe
hoe
komt de
Zoodra
tot den
van reinheid
van hart,
dan
ook opgevat
opgevat en
en verstaan,
verstaan, met
met zijne beloften
rust, vrede
vrede en
en
dan ook
beloften van
van rust,
(0)
Wesen des Christentums,
(*) Wesen
Christentums, blz.
blz. 181.

(T)
(f)

A, w.,
blz. 62.
62.
w., blz.
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geluk, een
eisch, die
geluk,
een eisch,
als vanzelf
vanzelf dien
dien van
van reinheid
reinheid van
van leven
leven in
in zich
zich
die als
sluit
meebrengt, zal
ee~ pogen,
pogen, min
min of
of meer
meer ernstig,
ernstig, zijn,
sluit en
en meebrengt,
zal er
er een
zijn, daaraan te
aan
voldoen. Natuurlijk
Natuurlijk bij
in sommige
sommige tijden
tijden van
van hethette voldoen.
bijden
den een
een en
en in
zelfde leven
meer bewust
bewust dan
dan bij
bij den
den ander
ander en
enininandere.
andere.Niet
Nietminder
minder
leven meer
natuUl'lijk
dat, evenals
evenals men
men zich
zich van
van die
die reinheid
reinheid zelve
zelve verschilnatuurlijk ook,
ook, dat,
verschillende voorstellingen
en begrippen
begrippen vOI'mt,
vormt, -— onder
invloed van
van
lende
voorstellingen en
onder den
den invloed
aanleg
karakter, omgeving,
omgeving, verleden
verleden en
enleidende
leidendepersoonlijkheden
persoonlijkheden -—
aanleg en karakter,
verkrijgen.
men
ook langs
langs verschillende
verschillende wegen
wegen trachten
trachten zal
zalhaar
haal' teteverkrijgen.
men ook
En nog
men bij dat trachten de
En
nog meer
meer natuurlijk
natuUl'lijk eindelijk, dat
dat men
de erval'ing
ervaring
van allen
allen en
en voor
de Christenheid
Christenheid
opdoet,
de ervaring
el'varing isis van
opdoet, die
die de
Voor geheel
geheel de
classieke uitdl'Ukking
in het
hetzevende
zevendehoofdstuk
hoofdstukvan
van
hare c1assieke
uitdrukking heeft
heeft gekregen in
den brief
name in
in de
debekende
bekende woorden:
Want
den
brief aan de
Romeinen, met
de Romeinen,
met name
woorden : :&»Want
hetgeen
wil, het
het goede,
goede, doe
doe ik
ik niet;
niet wil,
wil, het
het
hetgeen ik
ik wil,
niet ; maar
maar hetgeen
hetgeen ik
ik niet
kwade, dat
dat doe
doe ik."
ik." Zou
Zou er wel één
mensch zijn
geweest zijn,
zijn, wien
kwade,
één mensch
zijn of geweest
die ervaring
zou el'
wel één zijn,
die niet
niet
die
el'varing vreemd
vreemd bleef? En
En zou
er ook
ook wel
zijn, die
pogingen aanwendde
haar te boven te komen?
Zoolang wij menschen
pogingen
aanwendde haal'
komen? Zoolang
goden zijn,
zijn, zal
en geene goden
zal de
de gewillige geest wel
welblijven
blijven strijden
strijden met het
het
zwakke vleesch. Bij
godsdienstige naturen
naturen zal
zal die
diestrijd
strijd zich
anders
Bij godsdienstige
zich anders
voordoen dan
bij beschaafde
beschaafde wederom anders dan
voordoen
dan bU
bij ongodsdienstige,
ongodsdienstige, bij
onbeschaafde en
en zoo
bij onbeschaafde
zoo wel'ken
daarop in.
in.
werken nog tallooze invloeden
invloeden mee
mee daarop
't Is zelfs denkbaar,
men zich
zich niet
niet of
of slechts ten deele bevvust
bewust wordt
denkbaar, dat
dat men
dat de
de ascese
asceseofofoefening,
oefening,waardoor
waardoor de
de
van
dien tweestrijd.
tweestrijd. Dus
Dus ook,
ook, dat
van dien
geest het
geest
het vleesch tl'acht
tracht te overheerschen, althans zich te bevrijden van
zijn overweldigenden
metvolledig
volledig bewustzijn
bewustzijn als
als
overweldigenden invloed,
invloed, nog
niet met
nog niet
zoodanig wordt
zoo zal
zal 't in eenige mate
wel
zoodanig
wordt bedoeld
betracht. En
En zoo
bedoeld of
of betracht.
mate wel
blijven bij
bij allen,
allen, voor
voor wie
ascese nog
nog niet
niet geworden
geworden isis tot
tot ascetiek,
wie de ascese
een soms
soms tot
tot in
in de
de nauwkeurigste
nauwkeUJ'igste bijzonderheden -— men denke
aan
denke aan
de voorschriften
voorschriften van
van Loyola
Loyola —
uitgewerkt stelsel
stelsel van
van ascetische
ascetische
de
uitgewerkt
praktijken.
praktijken.
Prof. James
James rangschikt
rangschikt reeds
reeds onder
ondel' ascese dat
dat harden
harden van
van het
het lichaam,
lichaam,
Prof.
voortvloeit uit
uit een
eenafkeer
afkeervan
van te
tegroot
groot gemak.
gemak. Een
Een hooge graad
gmad ervan
dat voortvloeit
is 't zeker nog
nog niet,
niet, als
als men
menb.v.
b.v. evenals
evenals Carlyle iederen
iederen morgen van een
een
Berlijnschen winter
",intel' bij vriezend
vl'iezend weer een
een koud
koudbad
bad neemt,
neemt, maar
maal' ietwat
Berlijnschen
reeds een
een agnosticus,
agnosticus, die
die aan
aan James
James schrijft
schrijft:: »Dikwijls
DDikwijls kan
verder
verder gaat reeds
ik
ik mij
mij 's nachts
nachts in
in mijn warme
warme bed
be.d erover
erover schamen,
schamen, dat
dat ikik zooveel
zooveel
warmte;; en als
als dat
dat gevoel
gevoel van
van schaamte
schaamte bij
bij mij
mij
behagen schep
schep in
in de
de warmte
behagen
opkomt,
opkomt, dan
dan kan ik niet
niet nalaten
nalaten even
even 't
't bed te verlaten
verlaten en
en eene
eene minuut
gaan staan,
staan, als 't't ware
ware om
om mijne
mijne flinkheid
flinkheid (manhood)
(manhood)
in de
de koude
koude te
in
te pan
te bewijzen."
bewijzen." Bij
Bij dezen agnosticus
agnosticus kan
kan natuurlijk
natuurlijk geene
geene sprake zijn
zijn van
van
mbr 't aanwezig
aanwezig zijn
zijn van
van Deenzijdige
,eenzijdige oefening
oefening in
in het
het
JZelfheiliging", mlar
Dzelfheiliging",
verwerpen van
van zinnelijken
zinnelijken lust"
lust" kan
kanniemand
niemand ontkennen.
ontkennen. Of
Of is
is flier
hier
verwerpen
4-neer
meer dan
dan eene
eene gril
gril of
of dwaasheid,
dwaasheid, die
die aan
aan een
een enkel pathologischen,
pathologischen, op
op
minst zonderlingen
zonderlingen toestand
toestanddoet
doetdenken,
denken,enenvindt
vindtde
deietwat
ietwatvreemde
vreemde
zijn minst
handelwijze
handelwijze van
van den
den ongenoemde
ongenoemde hare verklaring
verklal'ing in
in eene
eene zelfde
zelfde of
of soortsoortgelijke
't gebod
gebod deed
deed
gelijke beweegreden,
beweegreden, die
die den
den Boeddhistischen
Boeddhistischen wetgever
wetgever 't
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voorschrijven:: »Wacht
» Wacht uuvoor
voorweelderige
weelderige
bedsteden"?
Vermoedelijk
bedsteden"
? Vermoedelijk
voorschrijven
is bedoelde
bedoelde agnosticus
agnosticus ininzijn
zijndiepste
diepstebinnenste
binnenstesterk
sterkdoordrongen
doordrongen gegeweest van
hetgevaar
gevaarvan
vanverslapping,
verslapping,waarmee
waarmeeeene
eeneweelderige
weelderigelevenslevensvan het
wijze alle
alle geestelijk
geestelijk en
enlichamelijk
lichamelijk leven
leven bedreigt,
bedreigt, en
enheeft
heeftdat
datzijn
zijn
wijze
totzulk
zulkeene
eenelevenswijze
levenswijze
invloed doen
is de
de neiging
neiging tot
invloed
doen gelden.
gelden. Nu
Nu is
zood at gemis
gemis aan
aan matigheid
matigheid de
deoorzaak
oorzaak wordt
wordt
natull!'1ijk en
algemeen, zoodat
natuurlijk
en algemeen,
van
Men laat
laat zich
zich waarschuwen
waarschuwen en
en vervalt
vervalt licht
licht tot
tot
van veler
veler ondergang.
ondergang. Men
andere uiterste.
uiterste.Vandaar,
Vandaar,dat
datwijwij
overal
ascese
wel'eldzingepaard
gepaard
het andere
overal
ascese
enen
wereldzin
zien gaan.
gaan. Bij
Bij arme
at'me volken
volken vindt
vindt men
mengeene
geeneprincipieele
principieeleonthouding
onthouding en
en
zien
het wijsgeerig
wijsgeerig ascetisme
ascetisme eerst
eerst op,
op, toen
toen de
de
de oude
oude Grieken
Grieken kwam
kwam het
bij de
weelde reeds
reeds tot
tot eene
eeneaanmerkelijke
aanmerkelijke hoogte
hoogte was
was geklommen.
geklommen. Z66
ZÓÓzijn
zijn
weelde
sterk zinnelijke
zinnelijke naturen
naturen licht
geneigd hunne
hunne toevlucht
toevlucht en
en hun
hun steun
steuntete
sterk
licht geneigd
zoeken bij
bij de
deascese
ascese:
voorden
dendrankzuchtige,
drankzuchtige, die
die daarom
daarom nog
nog geen
geen
zoeken
: voor
wezen, maar
maar het
het tien
tien tegen
tegenéén
éénwordt,
wordt,zoolang
zoolang
dronkaard behoeft
dronkaard
behoefttete wezen,
hij geen
geenafstand
afstant! doet
doet
drinkgewoonten,is geheelonthouding
is geheelonthouding
hij
vanvan
drinkgewoonten,
eenigeredmiddel.
redmiddel.
het eenige
ZÓÓ kan
kan dus
dus verlangen
verlangen naar
naar reinheid
reinheid van
hart en
en leven
leven leiden
leiden tot
tot
van hart
Z66
matigheid in
het gebruik
gebruikvan
vanspijs
spijs
drank,eenvoud
eenvoudvan
vanuiterlijk,
uiterlijk,
matigheid
in het
enen
drank,
in het
hetalgemeen
algemeentottothet
het
niet
bevredigenvan
vanzinnelijke
zinnelijke
kllischheid en
kuischheid
en in
niet
bevredigen
lusten. Naarmate
Naarmate het
het gevaar,
gevaar, dat
datdeze
dezelaatste
laatsteoverheerschend
overheerschendworden,
worden,
lusten.
meel' dreigt,
dreigt, zal
zal genoemd
genoemd verlangen
verlangen te
te sterker
sterkerdrijven
drijven in
in de
detegentegente meer
is Channing,
Channing, toen
toen hij
hijzich
zich
overgestelde richting.
richting. Een
Een voorbeeld
voorbeeld daarvan
daarvan is
overgestelde
als
unitarisch
predikant
vestigde.
Hij
koos
de
kleinste
kamer
in
zijn
huis
als unitarisch predikant vestigde. Hij koos de kleinste kamer in zijn huis
voO!' studeerkamer
studeerkamer en tot
tot slaapvertrek
slaapvertrek eene
eenezolderkamer,
zolderkamer,die
diehij
hijbovenbovenvoor
dien
nog deelde
deelde met
met een
eenjongeren
jongerenbroeder.
broeder. Zij
Zijwas
waseven
evenarmoedig
armoedig
dien nog
van een
eenkluizenaar
kluizenaaor:: eene
eeneharde
hardematras
matrasinineene
eene
gemeubileerd als
cel van
gemeubileerd
als de cel
bedstede, houten
houten stoelen
stoelen en
en tafel
tafel en
enmatten
mattenopopden
denvloer.
vloer.Hoe
Hoegevoelig
gevoelig
was voor
voor koude,
koude, er
erwerd
werdnooit
nooitgestookt.
gestookt.Alleen
Alleenals
alshij
hijziek
ziekwas,
was,
ook was
hij ook
ietwat
behaaglijkervertrek.
vertrek.Zijne
Zijnekleeren
kleerenwaren
waren
nam
hij een
eenander,
ander,ietwat
nam hij
behaaglijker
er buitengewoon
buitengewoon netjes
netjes op
op was.
was.
van
de minste
minste qualiteit,
qualiteit, hoewel
hoewel hij
hij er
van de
Dergelijke
kan ook
ook 't karakter
dragen van
van een
een offer,
offel', dat
dat men
men
karakter dragen
Dergelijke ascese
ascese kan
zich
uit liefde
liefde tot
totdedeGodheid
Godheid
gaarnegetroost.
getroost.Zoo
Zoob.v.
b.v.bij
bUden
denFranschen
Franschen
zich uit
gaarne
pastoor,
die in
in een
eenreuk
reukvan
vanheiligheid
heiligheid stond.
stond. Volgens
Volgens dezen
dezen was
was het
het
pastoor, die
ook
hier
slechts
»le
premier
pas,
qui
coute",
en
is
er
slechts
één
wijze
ook hier slechts »le premier pas, qui coke", en is er slechts één wijze
geven, en
en dat
dat isis:: zich
zich geheel
geheel aan
aan Hem
Hem
mogelijk,
mogelijk,om
om zich
zich aan
aan God
God te
te geven,
te
geven enenniets
nietsvoor
voorzichzelf
zichzelftetebehouden,
behouden, want
want zelfs
zelfs het
hetweinige,
weinige,
te geven
dat
men behoudt,
behoudt, brengt
brengtverwarring
verwarring en
endoet
doetlijden.
lijden.Daarom
Daarom ontzegde
ontzegde
dat men
te ruiken,
ruiken, te
tedrinken,
drinken, als
als hij
hij dorst
dorst had,
had, eene
eene
hij
zich ooit
ooit eene
eene bloem
bloem te
hij zich
ze
jagen,
weerzin
te
toonen
jegens
iets,
dat
hem
afkeer
vlieg
weg
vlieg weg ze jagen, weerzin te toonen jegens iets, dat hem afkeer
inboezemde;
nooit beklagen
beklagen over
over iets, dat
dat hem
hem last
last
inboezemde ;daarom
daaromzou
zouhij
hij zich
zich nooit
zijneellebogen
ellebogenleunen,
leunen,als
alshij
hijknielde.
knielde.
berokkende,
nooit gaan
gaanzitten
zittenofofopopzijne
berokkende, nooit
VOOI' koude,
koude, hij
hij zou
zou zich
zich erernooit
nooittegen
tegenbeschutten.
beschutten.
Hoe
gevoelig ook
ook voor
Hoe gevoelig
dus een
eensterk
sterk
spiritueelenthusiasme,
enthusiasme,dat
datzich
zichalsalszoodanig
zoodanig
Hier
Hier is dus
spiritueel
wil
doen gelden.
gelden.
wil doen
hartsAnders
wederom wordt
waar de
de zinnelijke
zinnelijke neigingen
neigingen en hartsAnders wederom
wordt het,
het, waar
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tochten
worden beschouwd
beschouwd als
als de
de oorzaken
oorzaken der
derbegeerlijkheid
begeerlijkheid en
en deze
deze
tochten worden
wederom als
als die
wederom
die der
derzonde.
zonde.Dan
Danworden
wordentucht
tuchtenenzelfkastijding
zelfkastijding ververeischt, om
om daaraan
daaraanweerstand
weerstandtetebieden.
bieden.Op
Opdien
diengrond
grondraadt
raadtSt.-Johannes
St.-Johannes
de eeuw,
de Cruce,
aan, dat
dat de
de ziel
ziel
de
Cruce, een
een Spaansch
Spaansch mysticus
mysticus uit
uit de
de 16
16de
eeuw, aan,
zich keere
keere niet
niet tot
tot wat
wathet
hetgemakkelijkst,
gemakkelijkst, maar
maar tot
totwat
wathet
hetmoeilijkst
moeilijkst
zich
is;
tot wat
wathet
hetmeest
meest
overeenkomstighaar
haarsmaak
smaakis,is,maar
maartot
totwat
wat
is ; niet tot
overeenkomstig
haar 't meest
tegenstaat; ; niet
wat haar
haar vooral
vooral be-,
maar tot wat
wat
meest tegenstaat
niet tot
tot wat
be-, maar
haar
vooral mishaagt
mishaagt; ; zij
zoeke niet,
niet, wat
wat haar
haarvertroosten,
vel'troosten, maar
maar wat
wat
haar vooral
zij zoeke
haar
wanhopig maken
rust, maar
maar moeite,
moeite, ververhaar wanhopig
maken kan;
kan ;zij
zij begeere
begeere geene
geene rust,
naar meer,
meer, doch
doch naar
naar minder,
minder, niet
niet het
het hoogste
hoogste en
enheerlijkheerlijklange
niet naar
lange niet
ste, maar
afschuwelijkste; ; zij
niet iets,
iets, maar
maar niets
niets
ste,
maal' 't laagste
laagste en afschuwelijkste
zij leere
leere niet
te
willen, verachte
verachte zichzelve
zichzelve en
en begeere,
begeere,dat
datanderen
anderenhaar
haarverachten
verachten;
te willen,
;
spreke
tot haar
haal' eigen
eigennadeel
nadeelenenwensche,
wensche,dat
datook
ookanderen
anderen 't zullen
spreke tot
Op deze
deze wijze
wijze gaat
gaathij
hijvoort,
voort,terwijl
terwijlzijn
zijnascetisme
ascetismeweldra
weldrazoo
zoo
doen,
doen. Op
volkomen
mystiek
wordt,
dat
het
niet
meer
van
God
maar
van
een
volkomen mystiek wordt, dat het niet meer van God maar van een
ook maar
maar bij
bij één
éénding
ding
zuiver metaphysisch
metaphysischbegrip
begripspreekt:
spreekt :»Als
»Alsgij
gij uu ook
zuiver
u voor
voor het
het Al-Eene
AI-Eene teteopenen
openen;; want
want um
'Om tot
tot het
het
ophoudt,
ophoudt, houdt
houdtgij
gij op
op u
AI-Eene
te komen,
komen, moet
moetgijgij
alles
afstand
doen.
Alleendaardoor
daardoor
Al-Eene te
vanvan
alles
afstand
doen.
Alleen
tot rust
rust;; enkel
enkel uit
uit de
de begeerte
begeerte toch
toch komt
komtsmart
smart voort."
voort."
komt de
ziel tot
komt
de ziel
Men
ziet, welk
welk eene
eene overeenkomst
overeenkomst er is
is tusschen
tusschen deze
deze Westersche
Westersche en
en
Men ziet,
de
oude Oostersche
Oostersche mystiek.
mystiek.
de oude
Wij
zijn hier
hier zeker
zekerreeds
reedsopopdedegrens
grensder
derzielsziekten,
zielsziekten,maar
maarwij
wijoveroverWij zijn
schrijden
haar,
zood
ra
eene
of
andere
idée
fixe
drijft
tot
allerlei
zelfschrijden haar, zoodra eene of andere idée fixe drijft tot allerlei zelflaat uitbannen.
uitbannen, Een
Een zeer
zeer
kwellingen en
dan door
door deze
deze zich
zich laat
kwellingen
en niet
niet dan
Heinrich Seuse,
Seuse, een
een14de-eeuwsch
14de-eeuwschDuitsch
Duitsch
duidelijk voorbeeld
duidelijk
voorbeeld daarvan
daarvan is
is Heinrich
diepstilzwijgen
stilzwijgenbrengt
brengthij
hijjaren
jarenaaneen
aaneenin
in het
het
mysticus (t
mysticus
(± 1366). InIndiep
klooster door,
éénmaal per
dag etend
etend en
enniet
nietdrinkend,
drinkend,vooral
vooral
klooster
door, slechts
slechts éénmaal
per dag
opvijf
vijfvoet
voet
geen wijn.
wijn. Zijne
Zijne oogen
oogen mogen
mogen niet
niet verder
verder zien
zien dan
dan op
geen
betreedtzoogoed
zoogoedals
alsnooit
nooiteen
een
verwarmdvertrek,
vertrek,neemt
neemt
afstands. Hij
Hijbetreedt
afstands.
verwarmd
nooit een
bad, slaapt
slaapt op
op eene
eene oude
oude deur
deur op
op eene
eene tetekorte
kortebiezen
biezenmat
mat
nooit
een bad,
zittend op
op een
een stoel,
stoel, geeselt
geeselt zich
zich vaak
vaak en
enwrijft
wrijftdedewonden
wonden ininmet
met
of zittend
zout en
en azijn,
azijn, snijdt
snijdt den
den naam
naam van
van Jezus
Jezus ininzijne
zijneborst,
borst,draagt
draagtop
opzijn
zijn
zout
rug
een
met
dertig
spijkers
doorstoken
kruis,
voorts
eene
ijzeren
keten,
rug een met dertig spijkers doorstoken kruis, voorts eene ijzeren keten,
haarofof
onderkleedmet
methonderd
honderdvijftig
vijftigspijkers.
spijkel's.Door
Door
hemdvan
vanhaar
een hemd
eeneen
onderkleed
allerlei ongedierte
ongedierte liet
liet hij
hij zich
zichplagen
plagen(luizen
(luizenwaren
waren
middeleeuwen
allerlei
in in
dede
middeleeuwen
Winters sliep
sliep hij
hij met
met bloote
bloote voeten
voeten op
op
bewijs van
van heiligheid).
heiligheid). 's Winters
een bewijs
den grond,
grond, zoodat
zood at zij
zij met
metzweren
zwerenbedekt
bedektwerden.
werden.EnEngedurende
gedurendelangen
langen
den
tijd wilde
wilde hij
hij zijn
zijn lichaam
lichaam niet
niet aanraken.
aanraken. Gelukkig
Gelukkig kreeg
kreeg hij
hijna
nazijn
zijn
tijd
in eene
eene reeks
reeksvisioeneri
visioenell de
dezekerheid,
zekerheid, dat
dat hij
hijden
den
veertigste jaar
veertigste
jaar in
in voldoende
voldoende mate
mate had
had verwoest
verwoest en
endaarom
daarom met
met
natuul'lijken mensch
natuurlijken
mensch in
al die
die oefeningen
oefeningen moest
moest ophouden.
ophouden. Het
Hetgenot,
genot,dat
datsommigen
sommigen inindie
die
al
hebben gekend.
gekend. Zoo
Zoo wordt
wordt
zelfkwellingen hadden,
zelfkwellingen
hadden, schijnt
schijnthij
hij niet
niet te
te hebben
van de stichteres
stichteres van
van het
het Heilige
Heilige Hart verhaald,
verhaald, dat
dat aan
aan haar
haal' verlangen
verlangen
van
naar smart
smart en
en lijden
lijden niet
niet te
te voldoen
voldoen was.
was. Zij
Zij zeide
zeide graag
graag te
te willen
willen
naar
tot den
den dag
dag des
des oordeels,
oordeels, mits zij maar altijd
altijd vo
voor
God
blijven leven
leven tot
or God
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mocht
lijden, maar
maar dat
dat één
eenenkelen
enkelendag
dagzonder
zonderpijn
pijn teteleven,
leven,haar
haal'
mocht lijden,
smart". zei
zeizezegedurig
gedurigininhare
harebrieven,
brieven,
onmogelijk
zijn. »Niets
»Niets dan
dan smart",
onmogelijk zou
zou zijn.
»maakt
mijn leven
leven draaglijk."
draaglijk." Hier
Hier zien
zien wij
wij dus
dus—
- maar
maardeze
dezegevallen
gevallen
»maakt mijn
zijn zeldzaam
: wat
- , dat
datdedephysieke
physiekegevoeligheid
gevoeligheidtotaal
totaalis isveranderd
veranderd:
wat
zijn
zeldzaam —,
bij normale
normale menschen
menschen smart
smartveroorzaakt,
veroorzaakt, wordt
wordt hier
hier gevoeld
gevoeld als
als een
een
bij
niet. Toch
Tochstaan
staangevallen
gevallenals
alsvan
van
genot.
Onnatuurlijker kan
kan 't zeker niet.
genot. Onnatuurlijker
Heinrich Seuse
en dedeBienheureuse
BienheureuseMarguérite
Marguérite Marie
Marie niet
niet alleen
alleen en
en
Heinrich
Seuse en
met name
name in
in de
de 13de
13de eeuw
eeuw behoeft
behoeft men
men niet
niet lang
lang te
te zoeken,
zoeken, om
om die
die
met
»geestelijke
dronkenschap" tete vinden.
vinden. Een
Eender
del'meest
meestonzen
onzenweerzin
weerzin
»geestelijke dronkenschap"
wel
gelijk
de toenmalige
toenmalige bewondering
bewondering wekkende
wekkende slachtoffers
slachtoffers daarvan
daarvan isis wel
gelijk de
van wie
wie Pierson
Pierson (*)
(*) meedeelt,
meedeelt, dat
dat haar
haar leven
leven na
na
de
Heilige Elizabeth,
Elizabeth, van
de Heilige
het aannemen
aannemen van
van den
den sluier
sluier(1230)
(1230)zich
zichzoozeer
zoozeel'verloopt
verloopt in
in al
al de
de
het
walglijkheden van
de meest
meestoverdreven
ovel'drevenkruisiging
kruisiging van
van alaldedenatuurnatuurwalglijkheden
van de
dat hij
hij zich
zich gelukkig
gelukkig acht,
acht, omdat
omdat hij
hij zeze
lijkste
instincten der
der vrouw,
vrouw, dat
lijkste instincten
niet
behoeft te
te herhalen.
herhalen. Zoo
Zoodrinkt
drinkt zij
zijhet
hetwater,
water,waarin
waarinzij
zijde
devoeten
voeten
niet behoeft
gewasschen had
had van
van een
eenarme,
arme,die
diehaar
haarzelf
zelfwalgde,
walgde,enenonderwerpt
onderwerpt
gewasschen
zij
zich atin
aftn een
een biechtvader,
biechtvader, die
die haar
haar wegens
wegenseene
eenelichte
lichteovertreding
overtreding
zij zich
door
monnik met
een stok
stok laat
laat slaan.
slaan. »De
»Degeliefde
geliefdekinderen
kinderenvan
van
door een
een monnik
met een
zoo getuigt
getuigt zijzelve
zijzelve -— »die
»die ik
ik met
metzoo
zooteedere
teedere
mijn schoot,"
mijn
schoot," -— zoo
zie ik
ik ze
ze aan,
aan, alsof
alsofze
zevreemden
vreemdenwaren.
waren.
omhelzing placht te
te omarmen,
omarmen, nu
nu zie
omhelzing
Nu
heb ikikgeen
geenenkel
enkel
schepsellief,lief,
maar
alleenden
denSchepper
Schepper van
van
Nu heb
schepsel
maar
alleen
allen."
In denzelfden
denzelfden geest
geest getuigt
getuigt de
devrouwelijke
vrouwelijke heilige
heilige uit
uit de
de
alien!' In
1380):: »Niemand
»Niemand kan
kan de
de
Dominicanenorde,
Dominicanenorde,Catharina
Catharinavan
vanSiena
Siena (t
(± 1380)
haar volkomen
volkomen veracht."
vemcht." Toch
Toch dreef
dreef zij
zij
wereld bezitten,
bezitten, dan
die haar
wereld
dan die
't minder
minder ver
ver en
en hooren
hOOl'en wij
wijvan
vanhaar
haarook
ookandere
andere woorden
woorden:: »ZelfDZelfkastijding is
slechts een
een middel.
middel. Velen
Velendooden
dooden met
methunne
hunne boetedoeboetedoekastijding
is slechts
ningen
wel
het
lichaam,
maat'
niet
hunne
eigenzinnigheid."
Voor
hare
ningen wel het lichaam, maar niet hunne eigenzinnigheid." Voor hare
menschenkennis pleit
voorts eene
eene uitspraak
uitspraak als
alsdeze
deze:
»Onzezonden
zonden
menschenkennis
pleit voorts
: »Onze
moeten wij
wij meer
meerininhare
harealgemeenheid
algemeenheidbeschouwen
beschouwen;; denken
denken wij
wij aan
aan
moeten
in het
hetbijzonder,
bijzonder, zoo
zoowordt
wordtonze
onzegeest
geestlicht
lichtdoor
doordedeherinnering
herinnering
elke
elke in
bij deze
deze twee
tweegroote
grooteheiligen,
heiligen,gelijk
gelijkook
ookbij
bij
bezoedeld."
zien bij
bezoedeld." Wij
Wij zien
Franciscus,
het ascetisme
ascetisme niet
niet langer
langer —
- als
als ininde
deeerste
eerstetijden
tijden
Franciscus, hoe
hoe het
der
kerk —
- dede
rust
vergoodt,maar
maarzich
zichmidden
middenininhet
hetstrijdgewoel
strijdgewoel
der kerk
rust
vergoodt,
begeeft en
en de
deaanraking
aanraking der
derwereld
wereldin in
geen
enkel
opzichtschuwt.
schuwt.
begeeft
geen
enkel
opzicht
tot
de
kerk
beperkt.
Wij
Het
ascetisme
is
in
die
eeuwen
echter
niet
Het ascetisme is
die eeuwen echter niet tot de kerk beperkt. Wij
bij de
deWaldenzen,
Waldenzen, die
dieuittrokken
uittrokken twee
twee aan
aan twee,
twee,vrijvrijvinden 't ook
ook bij
huwelijk
brekend,met
met
eenvoudige
willig
arm, weldra
weldra ook
ook met
methethet
willig arm,
huwelijk
brekend,
eenvoudige
voetzolen
wollen, door
door een
eengordel
gordelsluitend
sluitend kleed
kleed tot
tot
voetzolen geschoeid,
geschoeid, een
een wollen,
volstrekt eenig
reisgewaad. Lang
Lang kon
kon die
dietoestand
toestandechter
echterniet
nietbestaan
bestaan
volstrekt
eenig reisgewaad.
en
zoo ging
ginghunne
hunneoorspronkelijke
oorspronkelijkeeigenaardigheid
eigenaardigheid:
celibaaten
enarmoede,
armoede,
en zoo
: celibaat
weldm weer
weer verloren.
verloren.
weldra
de 13de
13de eeuw
eeuwhet
hetascetisch
ascetischdrijven
drijven't'tverst
verst
Opmerkelijk,
Opmerkelijk,hoe
hoe juist
juist in
in de
Want in
in deze
deze eeuw
eeuw heeft
heeftde
deketterij
ketterij
gaat,
alle perken
perken overschrijdt.
overschrijdt. Want
gaat, alle
ongeloof, dat
dat zoowel
zoowel inin Frankrijk
Frankl'ijk als
als ininItalië
Italië
plaats gemaakt
gemaakt voor
voor het ongeloof,
plaats
'*)
Geschiedenis van het
hetRoomsch-Katholicisme,
Roolllsc1.· Katholicisme, IV, 252.
25~.
(*) Geschiedenis
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meer kent.
kent. Wat
Watvan
vanden
denheiligen
heiligenFranciscus
Franciscus
grenzen meer
weldra geene grenzen
geldt, is
is betrekkelijk
betrekkelijk van
van toepassing
toepassing op
op allen,
allen, die
die met
met hem
hem van
van één
geldt,
geest waren.
waren. Het
HetChristendom
Christendom maakte
maakte in
in die
die eeuw
eeuwde
degrootste
grootstecrisis
crisis
geest
door,
nog ooit
ooit doorleefd
doorleefd had.
En»»voor
voor de oogen eener eeuw,
door, die
die het
het nog
had. En
door haar dualisme,
dualisme,
hier onverschillig
onverschillig door
door haar scepticisme, daar afvallig
afvallig door
verwereldlijkte Kerk
en
ginds ontgoocheld
Kerk en
ginds
ontgoocheld door
door den
den aanblik
aanblik eener verwereldlijkte
geestelijkheid,
moest de
de Kristus
Kristus afgemaald
afgemaald worden,
worden, afgemaald
afgemaald in
den
geestelijkheid, moest
in den
adel zijner geestdI'ift,
in den
den gloed
gloedzijner
zijnerverzoenende
verzoenende liefde,
liefde, in
in de
de
geestdrift, in
dit afmalen
afmalen moest
moest geschieden,
geschieden,
belangeloosheid zijner zelfopoffering;
zelfopoffering ; en
en dit
boek, zelfs
zelfs niet
niet door
door een
eenwoord,
wOOl'd, maar
maar door
door een
eenlevend
levend
niet door
door een
een boek,
uit ovel'leg,
niet ter uitvoering
uitvoering van
van ik
ik
persoon,
die dit
dit deed
deed niet
niet uit
overleg, niet
persoon, en
en die
weet
nietdoor
doOI'welk
welkgenootschap
genootschaptot
totverdediging
verdediging van
van den
den J<ristelijken
weet niet
kristelijken
godsdienst uitgeschreven
uitgeschreven program,
program, maar uit innerlijken
innerlijken drang des harten
harten
godsdienst
en
omdat
hem
de
nood
was
opgelegd".
Het
spiritualisme
moge
in de
de
en omdat hem de nood was
Het spiritualisme moge in
de spits
spits zijn
zijn gedreven,
gedreven, zichzelf
voorbijstrevend, dool'
bij
kloosters
zichzelf voorbijstrevend,
kloosters op
op de
door als bij
St.-Bernard
den lust
lust der
derzinnen,
zinnen, maar
maarde
dezinnen
zinnen zelf te
St.-Bernardniet
niet enkel
enkel den
dooden, de
lof mag
mag hun
hun niet
onthouden worden,
worden, dat
men Airmen
»binnen die
die
de lof
niet onthouden
dat men
sombere muren heeft
geweten, wat
liefhebben is",
En eene wereld,
heeft geweten,
wat liefhebben
is". En
men ten
tenallen
allentijde
tijdeslechts
slechtsheeft
heeftkunnen
kunnenveroveren,
veroveren, door
door haar
haar in
in
die
die men
al
hare vooroordeelen te
ergeren, heeft
heeft de
dedwaasheid
dwaasheid van
van het
hetkruis,
kI'Uis,
al hare
te ergeren,
sedert
het op
opGolgotha
Golgothageplant
geplantwerd,
werd,nooit
nooittastbaarder
tastbaardervoor
voorzich
zichgehad
gehad
sedert het
dan in
St,-Franciscus (*).
in St.-Franciscus
Wij denken
hier nog
eens aan
aanwat
watNaumann's
Naumann'sverbeelding
verbeeldingvan
vandezen
dezen
denken hier
nog eens
Hetvindt
vindteen
eentegenhanger
tegenhangerinineen
eenvers
versvan
van
heilige
zag en
en hoorde.
hoorde. Het
heilige zag
het middeleeuwsch ascetisme
niet minder
minder dan
denzelfden Pierson,
die het
Pierson, die
ascetisme niet
Naumann weet
te waardeeren,
waardeeren, maar
maal' te gelijk
gelijk daarin doet blijken, hoe
Naumann
weet te
Het luidt
luidt aldus
aldus::
vreemd een
een kind
kind van
van onzen
onzen tijd ertegenover
vreemd
ertegenover staat.
staat. Het
»Heilige Elisabeth,
Gij waart
goed!
waart goed!
Maar dat wij
wij 't beter clan
dan gij
mogen maken
maken;;
gij mogen
Maar
we geen
geen plichten
plichtenals
alsouders
oudersverzaken
verzaken,,
Dat we
Ja, met
met onze
onze hulp'looze
hulp'looze kleenen
kleenen
't Beter nog dan
dan gij
gij mogen
mogen meenen
meenen!!

Heilige Elisabeth,
Elisabeth,
Gij
goed!
Gij waart goed!
Maar dat
ik, proper
proper van
van buiten,
buiten, van
van binnen,
hinnen,
Maar
dat ik,
Nimmer als gij
gij moog'
moog' d'd'onreinheid
onreinheid beminnen,
beminnen,
Nimmer
in 't vuile
Nimmer wane
Nimmer
wane als
als gij,
gij, dat
dat in
Ooit een
een zweem
zweem van
van heiligheid
heiligheid schuile!
schuile!
Heilige Elisabeth,
Elisabeth,
Gij
goed!
Gij waart goed!
eens een
een verlichter
verlichter gemeente
gemeente
Maar
Maar dat
dat niet eens
Naaie in een
een zak
zak alalons
onsrammlend
ramm'lendgebeente,
gebeente,
Naaie
In haar
haar toorn
toorn het
hetwerp'
werp' naar
naarbeneden,
beneden,
Vanwaar
Luther's strijd
strijd werd
werd gestreden!"
gestreden!" (+)
(t)
V anwaar Luther's
(*) Pierson,
Piel'son, a,a. w"
I V, 244,
244, enz.
enz, Men
~Ien zie
zie vooral
vooral blz.
blz, 257.
257,
w., IV,
(t) Zooals
Zooals verhaald
verhaald wordt
wordt van
van haar
haarachterkleinzoon
achterkleinzoon Filips
Filips van
van Hessen
Hessen (1538),
(1538), eene
eene
daad,
str'ekt en al
al heel
heel slecht
slechtpast
pastbij
bijzijn
zijnbijnaam
bij naam
daad, die
die hem
hem zeker
zeker alles
alles behalve
behalve tot
tot eel'
eer strekt
J» de Grootmoedige".
Grootmoedige".
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oordeelen kinderen
over zulke
zulke ascetische
ascetische
Hoe anders
anders oordeelen
kinderen van
van onze
onze eeuw over
praktijken. En
En toch,
toch, zezehebben
hebbenhare
harewaarde
waarde en
endus
dusook
ookhaar
haar recht
recht
praktijken.
van
bestaan gehad
gehad in
in haar
haar tijd.
tijd. Zeer
Zeer zeker is hier
hier van
van toepassing,
toepassing, wat
wat
van bestaan
Carlyle
eens
schreef:
D
\Ve
have
repeatedly
endeavoured
to
explain
that
Carlyle eens schreef: »We have repeatedly endeavoured to explain that
all
sorts ofofHeroes
Heroesare
areintrinsically
intrinsically of
ofthe
thesame
samematerial
material ; that
given
all sorts
that given
great soul,
soul, open
opentotothethe
Divine
Significance of
ofLife,
Life, than
than there
there isis
aa great
Divine
Significance
given
man fitfittotospeak
speakofofthis,
this,totosing
singofofthis,
this,totofight
fightand
andwork
work
given aa man
great,
victorious,enduring
endUl'ing manner
mannel' ;; there
there is given
given aa
for
this, in
in a agreat,
for this,
victorious,
Hel'O, -— the
the outward
outward shape
shape of
ofwhom
whom will
will depend
depend on
on the
the time
time and
and
Hero,
environment he
he finds
finds himself
himself in"
in" (*). Maar
Maar daarom
daarom juist
juist blijft
the environment
blijft ascese
Zij is
is voor
voor alle
alle volken
volken onmisbaar
onmisbaar in die
een verschijnsel
verschijnsel van
alle tijden.
tijden. Zij
een
van alle
waarin een
een hooger
hooge I' belang gebiedt voor eene wijle
het schoone
dagen,
dagen, waarin
wijle het
aan
goede, het
het liefelijke
liefelijke aan
aan het
heternstige
ernstige op
opteteofferen.
offeren.Daardoor
Daardoor
aan het goede,
wordt
dan het
het evenwicht in
in de
deontwikkeling
ontwikkeling verstoord,
verstoord, maar
maar dat
dat isis
wordt dan
te herstellen.
herstellen. Aux
Aux
onvermijdelijk,
schade een
el' grootere
grootere stoornis
stoornis te
onvermijdelijk, om
om de schade
eener
grands maux les grands
grands remèdes. Met Harnack erkennen wij, dat
een
dat een
is, die
die niet,
niet, waar
waar noodig, in
godsdienst
of eene geestesrichting
geestesrichting arm
arm is,
godsdienst of
staat
stelt tot
totascetische
ascetischepraktijken.
praktijken.
staat stelt
ertegenover dan
dan de
de vroegere
vroegere eeuwen. Ons
Hoe
anders staan wij
Hoe anders
wij ertegenover
schijnt
van nature
.natUl·e een
een besef ingeschapen,
ingeschapen, dat
niet iets
iets noodschijnt van
dat smart
smart niet
Het
kind
van
onzen
tijd
tracht
haar
te
ontkomen,
waar hij
hij
zakelijks is.
is. Het kind van onzen
maar kan.
Zelfs in
in de
de Moederkerk dringt
besef door.
door. Men
Men zoekt
zoekt
maar
kan. Zelfs
dringt dit
dit besef
algemeen het gemakkelijke
gemakkelijke en
en aangename
aangename en
en men
men vindt
vindt dat
dat niet meer
algemeen
dan vanzelf
vanzelf sprekend.
sprekend ... Doch
el' zijn
zijn ook
ooknaturen,
naturen, merkt
merktJames
James op,
op,
Doch er
behoefte is,
is, tegen
tegeniets
ietstetestrijden,
strijden,die
diegaarne
gaarneoffers
offersbrengen.
brengen.
wien 't eene behoefte
bepaalde, meestal
religieuze, doch
doch soms
soms ook
ook
Onder
den invloed
invloed eener bepaalde,
Onder den
meestal religieuze,
levensbeschouwing wordt
wordt dan
dan 't natuul'lijke
of zinnelijke dat,
natuurlijke of
wijsgeerige levensbeschouwing
wat bestreden
bestreden en
en vernietigd
vernietigd moet
moet worden, en
daaruit vloeit
vloeit vanzelf
vanzelf
en daaruit
wat
ascetisch
voort, Zoo
Zoo laat
laat het
het monnikenideaal met zijne drie
leven voort.
dscetisch leven
SOOI'ten
van zelfkwelling
zelfkwelling als
als even
even zoovele
zoo vele vereischten
vereischten voor volmaking en
soorten van
oververdienstelijke
werken
zich
zielkundig
verklaren. Misschien
Misschien kan
kan
zielkundig verklaren.
oververdienstelijke
't zijn nut
hebben, aan
aan het
het slot
slot van
van dit
dit opstel
opstel nog
nog eens
eens even
even na
na te
te
nut hebben,
gaan,
wat dit
dit ideaal
ideaal te
te zeggen heeft
tot hedendaagsche
hedendaagsche menschen.
menschen.
heeft tot
(man9 wat
a

n.

Daal'
in de
deeerste
eerste plaats
plaats de
de eisch der
gehoorzaamheid, in
in geene
der gehoorzaamheid,
is in
Daar is
orde meel'
op de
de spits
spits gedreven
gedreven clan
dan in
in die
die der
del' Jezuïeten, wier »perinde
meer op
nIs een stok in
de hand
hand des
des oversten"
ad
cadaver" of »als
in de
oversten” te recht berucht
ad cadaver"
is
geworden.
In
onze
eeuw
wordt
deze
deugd
echter niet
niet onder de
is geworden. In onze eeuw wordt deze deugd echter
idealen eischen, dat ieder
hoogste gerekend.
gerekend. Onze
Onze Protestantsche sociale idealen
hoogste
gedrag bepale en daarvoor
daal'voor verantwoordelijk
verantwoordelijk worde
individu
eigen gedrag
individu zijn
zijn eigen
het ons, dat menschen met
met een
een vrij sterk
gesteld.
Onbegrijpelijk dunkt
dunkt het
gesteld. Onbegrijpelijk
ontwikkeld
aan anderen onderwerpen. Toch
ontwikkeld innerlijk
innerlijk leven
leven zich
zich geheel aan
beantwoordt de
gelofte der
del'gehoorzaamheid
gehoorzaamheid aan
aan veler innerlijke
innerlijke behoefte.
beantwoordt
de gelofte
Het
is
een
feit,
dat
soms
anderen
voor
ons
kunnen
beslissen, dan
dan
beter
voor
ons
kunnen
beslissen,
Het is een feit, dat soms
Heroes and
and Heroworship,
Heroworship, blz. 107.
107.
On Heroes
(*) Carlyle, On
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wij dat
dat voor
voor onszelf
onszelfkunnen
kunnen doen.
doen.Vermoeide
Vermoeidezenuwen
zenuwenverhinderen
verhindereneen
een
wij
te nemen
nemen;; een
eenvreemde
vreemdeoverziet
overzietonzen
onzentoestand
toestandvaak
vaak beter.
beter.
vast besluit
besluit te
vast
Zoo vloeit
vloeit op
op een
eenhooger
hooger'geestelijk
geestelijkgebied
gebieddan
dandat
datvan
vanhet
hetallealleZoo
daagsche
leven gehoorzaamheid
gehoorzaamheid voort
de behoefte
behoefte aan
aanzelfovergave
zelfovergave
daagsche leven
voort uit
uit de
hoogeremachten.
machten.Onder
Onderbepaalde
bepaaldeomstandigheden
omstandigheden
aan
en vertrouwen
vertrouwenopophoogere
aan en
zij nu
nu een
een ascetisch
ascetisch offer,
offer, bron
bron van
van vreugde
vr'eugde voor
voO!' de
de ziel,
ziel, welk
welk
wordt
wordt zij
nut zij
zij verder
verder ook
ook moge
moge dragen.
dragen. Door
Doorgehoorzaamheid
gehoorzaamheid wordt
wordt dus
dus de
de
nut
overgave
volkomen, waarbij
waarbij men
men niet
nietvergete,
vergete,dat
datvolgens
volgensde
dekatholieke
Katholieke
overgave volkomen,
tucht
de superieur
superieur niet
nieteen
eengewoon
gewoon
mensch,maar
maar
vertegenwoordiger
tucht de
mensch,
dedevertegenwoordiger
van Christus
Christus is.
is. Zoo
Zoonoemt
noemteene
eeneJezuïetische
Jezuïetische autoriteit
autoriteit als
als eene
eene der
der
van
vertroostingen
het monnikenleven,
monnikenleven, dat
dat men
menervan
ervanverzekerd
verzekerd is,
is,
vertroostingen van
van het
door
strikte gehoorzaamheid
gehoorzaamheid geene
geenefouten
foutentetekunnen
kunnenbegaan.
begaan.En
Endezelfde
dezelfde
door strikte
dat hij
hij zou
zouhebben
hebbengezegd,
gezegd, toen
toenhij
hij
schrijver
Loyola, dat
schrijver verhaalt
verhaalt van
van Loyola,
hembevelen
bevelen
generaal
zijner orde
orde was,
was, dat,
dat, »mocht
»mocht de
de Heilige
Heilige Vader
Vader hem
generaal zijner
scheep
te gaan
gaaninindedeeerste
eerstebark,
bark,die
diehij
hijinindedehaven
havenvan
vanOstia
Ostiazou
zou
scheep te
te vertrouwen
zonder
mast,zonder
zonder
vinden, en
zich aan
aan dedezeezee
vinden,
en zich
toe toe
te vertrouwen
zonder
mast,
roer ofofeen
eenvan
vandiedie
dingen,die
dienoodig
noodigzijn,
zijn,om
om
zeilen,
zonder riemen
riemen of roer
zeilen, zonder
dingen,
te varen,
varen, dan
dan zou
zou hij
hij niet
nietalleen
alleenvlug,
vlug,maar
maarook
ookzonder
zondervrees
vreesofoftegentegenzin
gehoorzamen en zelfs
zelfs met
metgroote
gI'Ooteinnerlijke
innerlijkevoldoening".
voldoening".
zin gehoorzamen
Armoede
is
in
alle
tijden
en
bij
alle
geloofsbelijdenissen
opgevat als
als
Armoede is in alle tijden en bij alle geloofsbelijdenissen opgevat
der sieraden
sieraden van
van het
het heilig
heilig leven.
leven. Daarin
Daarinkomen
komenzoowel
zoowelHindoeHindoeeen
een der
fakirs
alsBoeddhistische
Boeddhistischemonniken,
monniken,Mohammedaansche
Mohammedaanschederwischen,
derwischen,
fakirs als
is hier
hier de
de eerste
eerste eisch,
eisch, dat
dat
Jezuïeten en
en Franciscanen
Franciscanen overeen.
overeen,Voor
Voor Loyola
Loyola is
Jezuïeten
niemand iets
iets gebruikt
gebruiktalsalszijn
zijnbijzonder
bijzondereigendom.
eigendom.Lessing's
Lessing'sTempelridder
Tempelridder
niemand
Nathan: »Wer
nur selbst
Relbstwas
was hdtte,
hätte, mein
meinGott,
Gott,mein
meinGott,
Gott,
zegt in
in zijn
zijn Nathan
zegt
» Wer nur
ich
habe nichts
nichts!"
Liedenvan
vandeze
dezesoort
soort
worden·dus
dusook
ookdoor
doorniets
niets
ich habe
!" Lieden
wordens
wijden. InIndedemiddeleeuwen
middeleeuwen
verhinderd
aan hunne
hunne zaligheid
zaligheid te wijden.
verhinderd zich
zich aan
ontstaat
het ideaal
ideaal van
van den
den dolenden
dolenden ridder.
ridder. En
En ininonzen
onzentijd
tijdschijnt
schijntde
(Ie
ontstaat het
meer en meer
meer toenemende
toenemende afkeer
afkeer van
vanhet
het»kapitaal"
»kapitaal"bij
bijdedearbeidersarbeidersmeer
berusten op
op het
hetgezond
gezondgevoel
gevoelvan
vanantipathie
antipathietegen
tegen een
een
klasse vooral
vooral te berusten
klasse
leven,
enkel op
opbezit
~ezitgebaseerd.
gebaseerd.Slechts
Slechtswie
wievoor
voorgeene
geeneparticuliere
par'ticulierebelanbelanleven, enkel
gen te
te zorgen
zorgenhebben,
hebben,kunnen
kunnenzich
zichvolkomen
volkomenaan
aanhunne
hunneidealen
idealenwijden.
wijden.
toestaaneen
een
psalmDe Heilige
Heilige Franciscus
Franciscus wilde
wilde een
een leerling
leerling zelfs
zelfsniet
niettoestaan
De
psalm
boek te
te bezitten.
bezitten. Waarbij
Waarbijclan
dan nog
nogkomt
komtalsalsdiepst
diepgtreligieus
religieus motief
motief
boek
voor de
de verzaking
verzaking van
van alle
alle bezit,
bezit, wat
watJames
Jamesnoemt
noemthet
hetfundamenteel
fundamenteel
voor
mysterie in
in de
de godsdienstige
godsdienstige ervaring
ervaring:: de
devoldoening,
voldoening, de
de vrede,
vrede, de
derust,
rust,
mysterie
die
men
in algeheele
algeheeleovergave
overgaveaan
aande
dehoogere
hoogeremacht
machtofofmachten
machten(*).
(*).
die m.
en vindt in
Dit
motief
brengt
eene
volkomen
verandering
van
krachten
teweeg.
Dit motief brengt eene volkomen verandering van krachten teweeg.
Als Antoinette
Antoinette Bourignon
Bourignon ontvangt
ontvangt de
de mensch
mensch 't bevel
bevel van
van alles
alles afstand
afstand
Als
te doe'''.
doen. Als
Als zij
zij aarzelt,
aarzelt, hoort
hoortzijzijdedevraag
vraag:
»Waarisisuw
uwgeloof?
geloof? inin een
een
: »Waar
mijn geloof
geloof isis niet
nietinineen
een
stuive!'?"
en 't antwoord
stuiver ?" en
antwoord luidt:
luidt : »Neen,
»Neen, Heer',
Heer, mijn
alleen," Toen
Toen deed
deed zij
zij afstand
afstand van
van alles
alles en
en kreeg
kreeg
stuiver,
stuiver, maar
maar in
in U
U alleen."
een
nieuw geestelijk
geestelijkevenwicht
evenwicht!
een nieuw
!
:

(*) »Le
(')
"Le plus
plus heureux
heureux des
des hommes
hnmmes est
est celui
celui qui
qui sait
saitleIemieux
mieuxêtre
êtrepauvre"
pallvre"
(Proudhon).
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Daarnaast doen
Daarnaast
den cultus
cultus der
der armoede
armoede nog
nog andere
doen zich
zich in
in den
andere religieuze
mysteriën gelden. Wie
»Naakt kkwam
mysteriën
voor 't't eerst
Wie voor
eerst zeide:
zeide: »Naakt
wam ik
ik ter
ter wereld",
wereld'',
verstond
waarheidsliefde. Dan
mysterie der
der
verstondhet
het mysterie
mysterie der
der waarheidsliefde.
Danisis er
er het mysterie
democratie,
gevoel van
van aller
aller gelijkheid
gelijkheid voor
voor God.
Ook dat
dat der
der
democratie,het
het gevoel
God. Ook
menschlievendheid, dat niet
mellschlievendheid,
genieten wil,
wil,waar
waaranderen
anderenin
indat
datgenot
genot niet
niet
niet genieten
kunnen deelen.
deelen. Men
moet -James te
te recht
recht -— die
emoties
kunnen
Men moet
-- zegt
zegt James
die emoties
zelf
doorleefd hebben,
ze te
te verstaan.
verstaan. Elke
Elkevan
vandie
dieaandoeningen
aandoeningen
zelf doorleefd
hebben, om
om ze
gehoorzaamt
dat op
op hare
hal'e wijze.
wijze. Gij zult
gehoorzaamthare
hareeigen
eigen logica
logica en
en doet
doet dat
zult dat
zelf opmerken,
opmerken, zoodra gij
met een
eengeheelonthouder
geheelonthouder of
of een
een vegetal'Ïër
gij met
vegetariër in
twistgesprek
recht zeide Naumann
twistgesprek komt.
komt. Zeel'
Zeer te recht
Naumann dan
dan ook,
ook, dat de Heilige
Franciscus
logica nu
nu eenmaal
eenmaal niet
niet vatbaar is. D.w.z. voor
Franciscus voor
voor logica
voor uwe
logica en
nu eenmaal
eenmaal eene eigen
logica
logica
en de
de mijne
mijne niet.
niet. Hij houdt
houdt er
er nu
eigen logica
op na
na en
vrij zich
op
en is
is zoo
zoo vrij
zich daaraan
houdelI. Hoe kan
kan hij ook anders?
daaraan te
te houden.
anders ?
Met
dat al
al dunken
dunken menschen
Heinrich Seuse en
Petel' van
van
Met dat
nnenschen als
als Heinrich
en Peter
Alcantara, van wien de
Heilige Theresia
Thel'esia ons
ons meedeelt,
meedeelt, dat
dathij
hijgedurende
gedurende
de Heilige
40 jaren
slechts anderhalf
anderhalf uur
uur per
per etmaal
etmaal sliep,
sliep, -— wat
hem van
van al
al
jaren slechts
wat hem
zijne zelfkwellingen 't moeilijkst
viel -— ons
eer tragische
tragische figuren,
figuren, dan
dan
moeilijkst viel
ons eel.
dat
zij ons
ons eerbied
eerbied zouden
zouden afdwingen.
afdwingen. Hier
Hier dreigt
dreigt het
het gevaar,
gevaar, dat men
dat zij
ook der
der menschelijke natuur,
voor te
de
uitwendige zijde
zijde der
der natuur,
natuur, ook
de uitwendige
natuur, voor
belangrijk
gaat
houden.
Augustinus
zeide:
»Ama
Deum
et
fac
quod
vis",
belangrijk
houden. Augustinus zeide : »Ama Deum
vis'',
heb God
doe dan,
dan, wat
wat ge
ge wilt.
wilt. Boeddha
Boeddhabeval
beval den
den middelweg
God lief
lief en
en doe
aan
en waarschuwde
waarschuwde voor
voor beide
beide uitersten:
en genotzucht.
genotzucht.
aan en
uitersten : zelfkwelling
zelfkwelling en
zoo zien
zien wij dan
Innerlijke
wijsheid maakt
maakt voor
voor beide
beide onverschillig
onverschillig en
Innerlijke wijsheid
en zoo
ook,
dat, wanneer
wanneer ascetische
ascetische heiligen
heiligen ouder
ouder -— en wijzer -— worden,
worden, zij
zij
ook, dat,
minder
nadruk leggen op
oplichamelijke
lichamelijkezelfkastijding.
zelfkastijding.
minder nadruk
wil daarvan
daal' van niet
nietmeer
meerweten.
weten.Zelfs
ZelfsdedeKatholieke
Katholiekekerk
kerkstaat
staat
Onze tijd
tijd wil
Onze
hier dichter
dichter bij
bÜ Catharina
Cathal"Ïna van
van Siena
Siena dan
dan bij Elizabeth
Elizabeth van
van Thuringen.
Thuringen.
hier
Misschien isis men
men zelfs
zelfs geneigd
geneigd de
de algemeene strekking
strekking der
als
Misschien
der ascese als
pathologisch, de
ascese zelve
zelve als
als eene ziekte
ziekte of althans
althans als
als een
een ziekteziektepathologisch,
de ascese
beschouwen. Toch
Toch moet
moet reeds
reeds het
het enkele
enkele feit,
feit, dat
datmen
men
verschijnsel te beschouwen.
in alle
alle kringen
kringen en
en tijden
tijden —
- ook
ook in
in onzen
onzen tijd
tijd —
- ascetische neigingen
neigingen
in
tracht dan
dan ook
ook de
de ascese
ascese in
in eer
eer
vindt, daarvan
daarvan terughouden. James
James tracht
vindt,
herstet1en. Volgens
Volgens hem
hem symboliseert
symboliseert zij,
zij, zonder
zonder twijfel gebrekkig
gebrekkig
te herstelIen.
geloof, dat
dat ererin in
wereld
element
werkelijk
genoeg, 'het
genoeg,
'het geloof,
de de
wereld
eeneen
element
vanvan
werkelijk
kwaad is, dat
dat ontkend
ontkend noch
noch ontdoken
ontdoken kan
kan worden en alleen
alleen overwonnen,
overwonnen,
kwaad
een beroep
beroep te
doen op
op de
de herdieke
heroïeke hulpbronnen
hulpbronnen der
terwijl
te doen
door een
der ziel, terwijl
lijden
moet
opheffen
zuiveren.
Dat
kwaad
eenvoudig
te
negeeren,
opheffen
het
moet
en
zuiveren.
lijden
te negeeren,
Men wil
wilervan
ervanbevrijd
bevrijd worden en die
die bevrijding
bevrijding
wordt niet toegelaten.
toegelaten. Men
wordt
universeel zijn.
zijn.
moet universeel
heeft het
het algemeen
algemeen menschelijk
menschelijk gevoel
gevoel de
de wereld
wereld steeds
steeds voor
voor
Nu heeft
een schouwtooneel
schouwtooneel van
van het
het heroïsme
heroïsme gehouden.
gehouden. In
In dat
dat heroïsme
heroïsme ligt
ligt
een
voor ons
ons gevoel
gevoel het hoogste
hoogste mysterie
mysterie des
des levens.
levens. Hij
Hij staat
staatboven
boven ons,
ons,
voor
afstand kan
kan doen
doen van
van het
het leven.
leven. De
Dedwaasheid
dwaasheid des
des kruises,
kl'Uises, voor
voor
die afstand
't verstand
verstand onverklaarbaar,
onverklaarbaar, heeft
toch voor
voorhet
hetleven
levenonvergankelijke
onvergankelijke
't
heeft toch
beteekenis. Daarom
Daarom dan
dan ook
ook gaat
gaathet
hetascetisme
ascetisme dieper
dieper dan naturalistisch
natul'alistisch
beteekenis.
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optimisme.
Maar in
in het
hetoudste
oudsteascetisme
ascetismestak
stak
overheerschend
optimisme. Maar
eeneen
overheerschend
deze:
kunnen
element van
van zelfzucht.
zelfzucht. De vraag,
vraag, ons
ons gesteld,
gesteld, isisdaarom
daaromdeze
element
: kunnen
wij dat
dat heroïsme
heroïsmp, niet
nietininbetere
betere
banen
leiden?
stoffelijkeweelde
weelde
wij
banen
leiden
? Is Is
in in
dedestoffelijke
en
in den
den rijkdom
rijkdom niet
nietiets
ietsverwijfds
verwijfdsenen
onmannelijks?
sporthier
hier
en in
onmannelijks
? IsIsdedesport
reactie?
Maakt onze
onze geheele
geheelemanier
maniervan
vanopvoeden
opvoedenniet
niet
niet reeds
reeds eene
eene reactie
niet
? Maakt
metbitter
bitterweinig
weinigweerstandsvermogen
weerstandsvermogen?
een
geslacht met
een geslacht
?
Men
noemt als
alsgeneesmiddelen
geneesmiddelensport,
sport,militairisme,
militairisme,individueele
individueele en
en
Men noemt
meergevaarlijke
gevaarlijkeondernemingen,
ondernemingen, vooral
vooral den
denoorlog.
oorlog.
nationale,
min of
ofmeer
nationale, min
heteenige
eenige
middel
tegen
verwijfdheid?
Maar
de oorlog
oorlog isisimmers
immersniet
niethet
Maar de
middel
tegen
verwijfdheid
?
Het
zou er
er droef
droefvoor
voor ons
onsgaan
gaanuitzien,
uitzien,als
alsdat
datzoo
zooware,
ware,want
wantvolgens
volgens
Het zou
is het
hetonmiddellijk
onmiddellijkdoel
doelvan
vanhet
hetsoldatenleven
soldatenlevenverwoesting
verwoesting en
en
Moltke
Moltke is
niets
dan verwoesting.
verwoesting.
niets dan
Blijft
dus de
de dwaasheid
dwaasheid des
des kruises.
kruises. Algemeene
Algemeenevoorschriften,
voorschriften, gebiegebieBlijft dus
in
gelijke
mate
geldig
zouden
wezen,
zijn
dende
regels,
die
voor
allen
dende regels, die voor allen in gelijke mate geldig zouden wezen, zijn
echter niet
niettetegeven.
geven.Maar
Maal'
vooralonder
onderdedeEngelsch
Engelschsprekende
sprekende
hier echter
hier
vooral
volkeren -— meent
meent James
James —
- mag
mag de
de lof
lofder
del'armoede
armoede wel
wel wat
watluider
luider
volkeren
worden
D We have
have grown
grownliterally
literally afraid
afraid to
to be
be poor.
pOOl'. We
\Ve
worden gezongen.
gezongen. »We
pOOI' ininorder
ordertotosimplify
simplifyand
andsave
savehis
his
despise anyone
be poor
despise
anyone who
who elects
elects to be
inner
he does
does not
not join
join the
thegeneral
general scramble
scramble and
and pant
pant with
with the
the
inner life.
life. If he
money-making
we deem
deemhim
himspiritless
spiritlessand
andlacking
lackingininambition."
ambition."
money-making street,
street, we
betel' zijn
zijn?? Is
Is 't niet
niet waar,
waar, dat
dat men
men ininbreede
breedekringen
kringen
Zou 't elders
elders beter
onzer samenleving
samenleving voor
tel' wereld
wereld meer
meer beducht
beducht isisdan
danvoor
voor
onzer
voor niets
niets ter
armoede?
ook waar
waar wij
wij de
debeteekenis
bete eken isvan
vanwelvaart
welvaarten
enrijkrijkarmoede ?Hier
Hier heeft,
heeft, ook
naar ideëele doeleinden
doeleinden ten
ten volle
volle waardeeren,
waardeeren, menige
menige
dom
voor 't streven naar
dom voor
oud-Christelijke
enenpraktijk,
trek in
in het
het
oud-Christelijkebeschouwing
beschouwing
praktijk,meer
meerdan
dan één
één trek
heiligenideaal
zeggen tot
tot de
dekinderen
kinderen van
van
heiligenideaalder
der middeleeuwen
middeleeuweniets
ietstete zeggen
met de
de woorden
woorden van
van James
James tot
tot de
de mijne
mijne
onzen
Zoodat ik
eindig, met
onzen tijd.
tijd. Zoodat
ik eindig,
te maken
maken:: »I
)1recommend
recommend this
thismatter
mattertotoyour
yourserious
seriouspondering,
pondering, for
for
it
certainthat
th atthethe
prevalentfear
fe ar
of poverty
amongthe
theeducated
educated
it isiscertain
prevalent
of poverty
among
classes
is the
theworst
worstmoral
moraldisease
diseasefrom
fromwhich
whichour
ourcivilization
civilizationsuffers."
suffers,"
classes is
Enschede,
P. B.
B. WESTERD/JK.
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DE STAD VAN KALVIJN.

Weer is
is een
eendeel
deelverschenen
verschenen van
vanhet
hetuitgebreide
uitgebreidewerk
werkover
overKalvijn
Kalvijn
Weer
twee deelen van denzelfden
dellzelfden omvang
van Prof.
Prof. E.
E. Doumergue. Met
nog twee
Met nog
van
het kompleet zijn.
zijn. Wie
Wie had
had verwacht,
verwacht, dat
dat dit
dit derde
derde deel
deel ons
ons een
een
zal
zal het
eind
verder zou
zou brengen in
de levensgeschiedenis
levensgeschiedenis van
van den
denHervormer,
Hervormer,
in de
eind verder
stad van Kalvijn
Kalvijn is de
titel, dien
dien dit
dit
zal
zich teleurgesteld
teleurgesteld vinden.
vinden. De stad
zal zich
de titel,
ten opschrift
opschrift draagt.
draagt. Wij
Wij worden
worden hier rondgeleid in het oude
oude Genève,
deel
deel ten
zooals het
het was
was v66r
vóór en
in den
den tijd van
van Kalvijn,
Kalvijn, tot
in de
de kleinste
kleinste bijen in
tot in
weer met
meteen
eentaltal
van
afbeeldingentoegelicht.
toegelicht. De
De
zonderheden, alles
alles weer
van
afbeeldingen
schrijver heeft
heeft gevoeld,
gevoeld, dat
dat menigeen
menigeen van
van een
eengeheel
geheeldeel
deelvan
van 732
bladzijden, groot
alleen aan
aan de
de beschrijving
beschrijving van
van Genève gewijd,
bladzijden,
groot quarto,
quarto, alleen
hetslot
slot
wat vreemd
vreemd zou
zouopzien.
opzien.Daarom
Daarom rechtvaardigt
rechtvaardigt hij
hij zich
zich aan
aanhet
wel wat
met de
de opmerking,
opmerking, dat
men de
de stad
stad vóór
Kalvijn moet kennen, om
met
dat men
v66r Kalvijn
om te
hij ervan
ervan heeft gemaakt,
gemaakt, en vertrouwt, dat de
kunnen beoordeelen, wat hij
het
oude Genève gevolgd heeft,
lezer,
die
hem
op
zijne
wandeling
door
lezer, die hem op
wandeling door
oude
zich den
den tocht
tocht niet
niet zal
zal beklagen.
beklagen.
zich
Dat
zal hij
hijook
ookniet,
niet,alsalshijhijmerkt,
merkt,dat
datopopdien
dientocht
tochtKalvijn
Kalvijn niet
niet
Dat zal
het oog
oogwordt
wordtverloren.
verloren. Hij ontmoet
hem telkens,
telkens, Dwerkende,
uit het
ontmoet hem
uit
»werkende,
paard, ziek,
ziek, met
met zijne
zijne geneesheeren
geneesheeren en
en geneesmiddelen,
geneesmiddelen,
etende,
etende, te paard,
Men wordt binnengeleid
binnengeleid in zijne omdeelnemende aan gezelschapsspelen. Men
vrienden en
bekenden. Men
Men is getuige
getuige van
van zijn
zijn dagegeving, bij zijne vrienden
en bekenden.
als het
het ware,
ware,
lijkschen omgang, bij zijn
zijn dood.
dood. Het
zijn leven,
leven, bij
bij zijn
Het is,
is, als
eene groote
groote familie,
elkandel' bezoekt,
elkaar inen uitgaat,
uitgaat, in
in
familie, die
die elkander
bezoekt, bij
bij elkaar
in- en
elkanders
moeiten en
en zorgen
zorgen deelt,
deelt, samen
samen eet,
eet, met
metelkaar
elkaar
elkanders belangen,
belangen, moeiten
DZeg mij,
met wie
wie gij
gij verkeert;
zal u zeggen,
zeggen, wie
gij zijt":
leeft. »Zeg
ik zal
verkeert ; ik
wie gij
zijt" :
mij, met
dit
spreekwoord is
ook op
op dezen
dezen kring
kring van
vantoepassing,
toepassing, zoodat men ook
dit spreekwoord
is ook
daardoor
persoon van
van Kalvijn beter
beter leert
leert kennen. Het
Het isis de
de dampdampdaardoor den
den persoon
kring, waarin
hij leefde."
leefde."
waarin hij
AI
dus de
denauwkeurige
nauwkeurigebeschrijving
beschrijving van
van het
het oude
oude Genève,
ons dus
Al boezemt ons
die
voor Zwitsers
Zwitsers veel
veel aantrekkelijks
aantrekkelijks zal
zal hebben, vooral
vooral voor
voor de
de tegendie voor
woordige inwoners
der stad,
stad,minder
minderbelangstelling
belangstellingin,in,dedebijzonderheden,
bijzonderheden,
inwoners der
omtrentden
den
Hervormervernemen,
vernemen,zijn
zijnonze
onzeaandacht
aandacht
die
wij hier
hieromtrent
die wij
Hervormer
het een
eenenenander
andervan
van aan,
aan, met
methet
hetdoel
doel
overwaard.
stippen er
er het
overwaard.Wij
Wij stippen
ook
voor dit
dit deel
deel eenige lezers
te winnen.
winnen.
lezers te
ook voor
Als
wij, komende
komende van
van den
den kant
kant van
van Lyon,
Lyon, één van
van de
de drie
drie poorten,
poorteu,
Als wij,
die van
van Cornavin, binnengaan,
binnengaan, doet
ons de
de schrijver
schrijver al
al dadelijk stilstaan
doet ons
die
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en
noemt hij
hijeene
eenereeks
reeks
personen
deze
poortinindede16de
16deeeuw
eeuw
en noemt
vanvan
personen
op,op,
diedie
deze
poort
zijn
doorgetrokken: :predikanten,
hoofd, rechtsgerechtsgezijn *doorgetrokken
predikanten,met
met Kalvijn
Kalvijn aan
aan het hoofd,
leerden,
geneesheeren, hoogleeraren,
hoogleeraren, edellieden,
edellieden, Engelschen,
Engelschen, Franschen,
Franschen,
leerden, geneesheeren,
Genève van
Wij laten
laten
Duitschers,
volgens den
den Citadin
Duitschers, alles
alles volgens
Citadin de
de Genève
van 1606.
1606. Wij
ze rustig
maar vestigen
vestigen meer
meer bepaald
het oog op
bepaald het
op eene
eene
ze
rustig voorbijtrekken,
voorbijtrekken, maar
kleine
groep vrouwen
vrouwen uit
uit Nimes,
Nimes, die
die in
in 1550
1550met
meteen
eenaanbevelingsaanbevelingskleine groep
brief
van Baduel,
Baduel, den
denberoemden
beroemden stichter
stichter van
vanhet
hetCollège
Collègedes
desArts,
Arts,
brief van
ondanks alle
alle bezwaren
der reis
ondanks
bezwaren der
reis naar
naar Genève
Genève togen,
togen, alleen
alleen om
om met
met
Kalvijn
kerk kennis
kennis te
te maken.
maken.
Kalvijn en
en zijne
zijne kerk
Eene eeuw
later, in
in 1626,
1626,ging
ging
door
diezelfdepoort
poorteene
eenevrouw,
vrouw,
eeuw later,
ookook
door
diezelfde
naam onze
onzebelangstelling
belangstellingwekt
wekt:
Emiliavan
vanOranje,
Oranje,dochter
dochtervan
van
wier
wier naam
: Emilia
Waarkwam
kwamzijzijvandaan
vandaan?
UitPortugal.
Portugal. Daar
Daar
onzen
Prins Willem
vVillem I.I.Waar
onzen Prins
? Uit
was zij
zij ininhet
hetgeheim,
geheim,
in tegenwoordigheid
van
eenRoomschen
Roomschenpriester,
priester,
in tegenwoordigheid
van
een
Don Antonio,
Antonio, zoon
zoon van
vanden
denkoning.
koning.Na
Naeene
eenezware
zwareziekte
ziekte
getrouwd
getrouwd met Don
maar aan
aan een
een
en
allerlei beproevingen,
beproevingen, die
die niet
niet nader
nader bekend
bekend zijn,
zijn. maar
en allerlei
zij de
de vlucht,
vlucht, met
metzes
zesdochters,
dochters,
ongelukkig
nam zij
ongelukkig huwelijk
huwelijk doen
doen denken,
denken, nam
naar
Genève, waar
waar zij
zijafstapte
afstapteaan
aanhet
hetkasteel
kasteelvan
vanSt.-Gervais,
St.-Gervais, dat
dat
naar Genève,
later
in eene
eene herberg,
herberg, de
de beste
beste van
van de
destad,
stad,herschapen
herschapen werd
werd en
enden
den
later in
naam kreeg
kreeg van
van Chåteau
Chateau Royal.
Royal. Kort
Kort daarop
daarop kocht
een huis
huis in
in de
de
naam
kocht zij
zij een
Rue
Verdaine, waar
waar zij
zijverscheiden
verscheiden mannen
mannenvan
vanimam,
imam,als
alsDiodati,
Diodati,
Rue Verdaine,
op bezoek
bezoek ontving.
ontving. Zij
Zij stierf
stierfreeds
reeds in
in 1629,
1629,na
naeene
eene
Tronchin,
Turretini, op
Tronchin, Turretini,
lange
ziekte,
60
jaren
oud,
en
werd
in
de
Pieterskerk
begraven.
Dat
lange ziekte, 60 jaren oud, en werd in de Pieterskerk begraven. Dat
zij
in Genève
Genève eene
eenetoevlucht
toevlucht zocht
zocht en
endaar
daarbleef
bleefwonen,
wonen,doet
doetons
ons
zij juist in
den godsdienst
godsdienst van
van haar
haar man
man geen
geenvrede
vredehad,
had,
vermoeden, dat
vertnoeden,
dat zij
zij met den
maar zich
zich door
door de
de kerk
kerkvan
vanKalvijn
Kalvijnvoelde
voeldeaangetrokken.
aangetrokken.
maar
Zoo zijn
zijn wij
wij ongemerkt
ongemerkt Genève
Genève reeds
reeds binnengegaan,
binnengegaan, en
enwel
wellalapetite
petite
Zoo
Genève, St.-Gervais.
St.-Gervais. Wij
Wij zijn
zijn inindede
straat
Cornavin,die
diethans
thans
Genève,
straat
vanvan
Cornavin,
den naam
naam draagt
draagt van
van Rue
Rue des
desCorps-Saints.
Corps-Saints. Een
Eensprookje
sprookje gaf
gaf tot
tot
den
die naamsverwisseling
naamsverwisseling aanleiding.
gezag ten
ten gegedie
aanleiding.Toen
Toen de
de priesters
priesters hun
hun gezag
zij het
het
volge van
van de
deHervorming
Hervorming zagen
zagen verminderen,
verminderen, verspreidden
verspreidden zij
volge
gerucht, dat
dat ininden
dennacht
nachtvan
vanKerstmis
Kerstmisdedeheiligen
heiligenvan
vanSaint-Gervais
3aint-Gervais
gerucht,
zich hier
hier zingende
zingende kwamen
kwamen beklagen,
beklagen, dat
dat men
men hun
hun de
demis
misontnomen
ontnomen
zich
naar men
men
had. Die
Die heiligen
heiligenwaren
warenNazaire,
Nazaire, Celsus
Celsus en
enPantaleon,
Pantaleon, die,
die, naar
had.
zeide, in
in de
dekrypt
kryptvan
vande
dekerk
kerkbegraven
begraven waren.
waren. Later
Later bleek,
bleek, dat
dat het
het
zeide,
geluid, dat
dat men
men voor
voorzingen
zmgenhield,
hield,door
doorden
denwind
windonder
onderhet
hetaltaar
altaar
geluid,
veroorzaakt werd.
werd.
veroorzaakt
kerk van
van St.-Gervais
St.-Gervais dagteekent
dagteekent van
van het
hetmidden
middender
der45de
15deeeuw.
eeuw.
De kerk
De
Binnen hare
hare muren
muren heeft
heeft het
hetwoord
woordvan
vanKalvijn
Kalvijn,
Farel,
Coraud,Viret
Viret
Binnen
, Farel
, Coraud,
Daarverklaarde
verklaardeFarel
FarelopopPaaschzondag
Paaschzondag
ontelbare malen
malen weerklonken.
weerklonken. Daar
ontelbare
1538,waarom
waaromhijhijhet
het
Avondmaalniet
nietbedienen
bedienenkon
kon,, hetgeen
hetgeentwee
twee
van 1538,
van
Avondmaal
dagen later
later de
de verbanning
verbanning der
der Hervormers
Hervormers ten
gevolge had.
Daar gaf
gaf
dagen
ten gevolge
had. Daar
de doop
doop in
in 1546
1546aanleiding
aanleidingtottotongeregeldheden.
ongeregeldheden. Een
Eenbarbier
barbierwilde
wilde
de
naam van
van Abraham
Abraham laten
laten doopen
doopen,, hetgeen
hetgeennatuurlijk
natuurlijk
zijn kind
kind in
in den
den naam
zijn
namen,
diemen
menaan
aandedekinderen
kinderen
niet werd
werd toegestaan.
toegestaan. Maar
Maar ook
ook de
denamen
niet
, die
geven,, waren
warenniet
nietvrij
vrij; het
j het
mochtenalleen
alleenBijbelsche
Bijbelschenamen
namenzijn.
zUn.
wilde geven
wilde
mochten
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Toen
,
Toen nu
nu iemand
iemandzijn
zijnkind
kindmet
metden
dennaam
naamClaude
Claudewilde
wildelaten
latendoopen
doopen,
werd
werd het
hetgeweigerd
geweigerd,, omdat
omdatdie
dienaam
naamherinnerde
herinnerde aan
aan een
eenheilige',
heilige',die
die
in de
de buurt
buurtwerd
werdvereerd.
vereerd.Een
Een
ander,
aanzienlijksteburgers
burgers,
in
ander
, eeneen
derder
aanzienlijkste
,
was inin1552
1552gesteld
gesteldopopden
den
naamvan
vanBalthasar,
Balthasar,een
eender
derOostersche
Oostersche
was
naam
denBijbel
Bijbelvoor.
voor. DeDe
predikant
wijzen.
predikant
wijzen. Maar
Maar die
die naam
naam kwam
kwam niet
niet ininden
weigerde. De
Devader
vaderliet
lietzich
zichniet
nietzoo
zoogemakkelijk
gemakkelijk de
dewet
wetstellen
stellenenen
weigerde.
zette een
eengrooten
grootenmond
mondop.
op.Anderen
Anderenkwamen
kwamenerbij
erbij en
endeden
dedenweinig
weinig
zette
stichtelijke woorden
woorden hooren.
hooren. De
Devader
vader,
steunendeopopzijn
zijnaanzien
aanzien,
stichtelijke
, steunende
,
beklaagt
zich bij
bij den
den raad.
mad. De
beklaagt zich
Dezaak
zaakwordt
wordtvoor
voorKalvijn
Kalvijn en
en de
de predipredieerderder
kerk
wordt
gehandhaafd;; dedevader
vader
kanten gebracht
gebracht en
en de
deeer
kanten
kerk
wordt
gehandhaafd
ongelijk.
krijgt ongelijk.
1546had
hadeen
eeninwoner
inwonerdierzelfde
dierzelfdebuurt,
buurt,Pierre
PierreArnaud
Amaud,, aan
aan een
een
In 1546
maaltijd met
een viertal
viertal vrienden
vrienden kwaad
kwaad van
van Kalvijn
Kalvijn en
en zijne
zijne leer
leergegemaaltijd
met een
sproken
hem een
sproken, , hem
een slecht
slechtmensch
menschgenoemd
genoemd,, die
diebisschop
bisschopwilde
wildeworden
worden
en Genève
Genève door
door de
de Franschen
Franschen laten
regeeren. Het
Hetlekte
lekteuit
uit;
Amaud
en
laten regeeren.
; Amaud
in de
degevangenis
gevangenis gezet
gezetenenmoest
moestblootshoofds
blootshoofds,, in
in
werd aangeklaagd
aangeklaagd, , in
werd
zijn hemd
hemd,, met
met eene
eenefakkel
fakkelinindedehand
hand,
geknieldzijne
zijnewoorden
woordenterugterugzijn
, geknield
nemen. De
Demarkt
markt,, waar
waardat
datgebeurde
gebeurde,
wasvol
volmenschen
menschen,, die
dieluide
luide
nemen.
, was
hun misnoegen
misnoegen over
over die
die strafoefening
strafoefening tetekennen
kennengaven.
gaven.Den
Den
14den
hun
14derk
Maart daaropvolgende
daaropvolgende preekte
preekte Kalvijn
Kalvijn 's namiddags in
in de
de kerk
kerk van
van
Maart
St.-Gervais.
twee- of
ofdriemaal
driemaal had
had hij
hijover
overhet
hetgedrag
gedrag der
der
St.-Gervais. Reeds
Reeds tweeburgers van
van die
die wijk
wijk geklaagd.
geklaagd. Ditmaal
Ditmaal deed
deed hij
hij het
het in
in nog
nogsterker
sterker
burgers
hij,, had
had hij
hij door
door de
de straten
straten
bewoordingen.
Meer dan
dan honderd
honderd, , zeide
zeide hij
bewoordingen. Meer
zien
loopen, in
in plaats
plaatsvan
vannaar
naarzijne
zijnepreek
preekte te
komen
luisteren;
waren
zien loopen,
komen
luisteren
; zijzijwaren
in
erger
dan beesten.
beesten. Daartegen
Daartegen kwam
kwam een
eenbanketbakker
banketbakker, , Aleod
Aleod,, in
erger dan
verzet,
die luide
luide riep
riep:: vDat
»Dat isisniet
nietwaar
waar; jwij
wijzijn
zijngeene
ge ene beesten."
beesten." Met
Met
verzet, die
tebrengen.
brengen. NaNa
preekbegint
begint
moeite
trachtte men
men hem
hem tot
tot zwijgen
zwijgen te
moeite trachtte
dede
preek
hij
opnieuw, , loopt
loopt door
door de
destraten
straten,
Kalvijnluide
luidebeschuldigende
beschuldigende,, dat
dat
hij opnieuw
, Kalvijn
hij
hen voor
voor wolven
wolven,, honden
honden had
had uitgemaakt
uitgemaakt,, zoodat
zoodat er
ereen
eenoploop
oploop
hij hen
ontstond,
een eind
eind nam
nam,, toen
toen dederaad
raadop
opdedemarkt
markt ter
ter
ontstond ,die
die eerst
eerst een
waarschuwing
had doen
doen oprichten.
oprichten.
waarschuwing eene
eene galg had
in die
die dagen
dagen,, in
in 1551
1551,
vooral in
in St.-Gervais
St.-Gervais met
met veel
veel
Kalvijn
Kalvijn had
had in
, vooral
sten Maart
tegenstand
kampen. Den
Den 888ten
en keerde
keerde
Maart had hij daar gepreekt en
tegenstand te kampen.
hij
over de
de brug
brugnaar
naarGenève
Genèveterug
terug,
toeneenige
eenige
losbollenopzetopzethij over
, toen
losbollen
telijk
hem aanliepen.
aanliepen. Kalvijn
Kalvijn zegt
zegt tot
tothen
henopopkalmen
kalmentoon
toon,, dat
dat
telijk tegen
tegen hem
omiedereen
iedereentetelaten
latenvoorbijgaan.
voorbijgaan. Naast
Naast hem
hem
de
brug breed
breed genoeg
genoeg is,
is,om
de brug
liep
pottenbakker, , die
over het
het geval
geval begon
begontetelachen.
lachen.Daarover
Daarover in
in
liep een pottenbakker
die over
toorn
ontstoken,
vallen
de
onverlaten
op
den
pottenbakker
aan,
trekken
toorn ontstoken, vallen de onverlaten op den pottenbakker aan, trekken
hunne
in zijn
zijn winkel.
winkel. ErErontstaat
ontstaateen
een
hunne zwaarden
zwaardenen
en vervolgen
vervolgenhem
hem tot
tot in
gevecht,
waarin een
een der
deraanvallers
aanvallers enendedepottenbakker
pottenbakkergewond
gewondworden.
worden.
gevecht, waarin
De
wacht treedt
treedt op
openenneemt
neemtbeide
beidepartijen
partijen gevangen.
gevangen. InIndiezelfde
diezelfde
De wacht
dagen
de knecht
knechtvan
vanKalvijn
Kalvijnafgeranseld.
afgeranseld.Terwijl
Terwijldeze
dezecollege
collegegaf,
gaf,
dagen werd
werd de
maakte
zoo'n geweld
geweld met
met balspelen
balspelen vlak
vlak in
in de
de buurt
buurt,, dat
dat hij
hij
maakte men
men zoo'n
bijna
zijne
les
niet
kon
voortzetten.
Een.
zijner
collega's,
Raymond
bijna zijne
niet kon voortzetten. Een zijner collega's, Raymond
Chauvet,
avond uit
uit de
de stad
stad huishuisChauvet ,predikant
predikanttete St.-Gervais,
St.-Gervais ,zou
zouop
op een
een avond
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waarts
keeren. Men
het en
en had
had een
een balk
balk op
op de
debrug
brugininzijn
zijnweg
weg
waarts keeren.
Men wist
wist het
gelegd, om
hem te
te doen
doen vallen.
vallen. Gelukkig
Gelukkig merkte
merkte hij
in de
de
gelegd,
om hem
hij het
het in
duisternis
bijtijds, , zoodat
zoodat hij
aan het
het gevaar
gevaarontkwam.
ontkwam.
duisternis nog
nog bijtijds
hij aan
Een langen
langen tijd
tijd gaan
gaan wij
wij met
metden
denschrijver
schrijver mee
mee,, zonder
zonder iets
iets omomEen
trent Kalvijn
Kalvijn te
vernemen. Alleen
Alleenkleinigheden
kleinigheden:: dat
dat hij
hijzoo'n
zoo'n last
lastvan
van
trent
te vernemen.
had;
dat
hij
ook
heeft
meegewerkt
aan
de
wallen,
de
mok
ende
kachels
de rookende kachels had ; dat hij ook heeft meegewerkt aan de wallen ,
die
ter verdediging
verdediging der
der stad
stad werden
werdenopgeworpen
opgeworpen,, om
om aan
aananderen
anderen het
het
die ter
voorbeeld te
geven;; dat
dat hij
hij geene
geene vork
vork bij
bij het
het eten
eten gebruikte.
gebruikte. Ook
Ook
voorbeeld
te geven
was er
er inin4543
1. 543
eenige
beroering
onder
predikanten wegens
wegens het
het
was
eenige
beroering
onder
dede
predikanten
uitbreken
de pest.
pest. Enkelen
Enkelenhunner
hunnerweigerden
weigerdenininhet
hethospitaal
huspitaal
uitbreken van
van de
doen,, zeggende,
zeggende, dat
datzij
zijliever
lievernaar
naarden
denduivel
duivelzouden
zouden gaan.
gaan.
dienst
dienst te doen
verontwaardigdover
over.
dathij
hijmeent
meent,
Als Kalvijn
Kalvijn dat
dat hoort
hoort,, isishijhijerer
Als
zoozoo
verontwaardigd
, dat
,
inllien het
het waar
waal' isis,
zulke
predikantendan
danverdienen
verdienen teteworden
worden
indien
, datdat
zulke
predikanten
het niet
nietgekomen
gekomen tetezijn.
zijn. Maar
Maarwel
welbleven
bleven
afgezet.
Zoover schijnt
schijnt het
afgezet. Zoover
de meesten
meesten bezwaar
bezwaar maken
maken, , vooral
vooral toen
één hunner
hunner, , Blanchet,
Blanchet, die
die
de
toen één
zich
bereid had
had getoond
getoond,, aan
aan de
de ziekte
ziekte bezweek.
bezweek. Wat
Wat
Kalvijnbetreft
betreft:
zich bereid
Kalvijn
:
al
ontveinsde hij
hij zich
zich niet
niet,, dat
dat ook
ook hij
hij ertegen
ertegen opzag
opzag,, toch
toch zou
zou hij
hij
al ontveinsde
zich
niet onttrokken
onttrokken hebben
hebben,, indien
indien hij
hijdaartoe
daartoeware
wareaangewezen.
aangewezen.
zich niet
Maar de
de raad
raad wilde
wilde hem
hem niet
nietaan
aanhet
hetgevaar
gevaarblootstellen
blootstellen,, evenmin
evenmin,,
Maar
in de
devoorvoorzegt onze
onze schrijver
schrijver,, als
als men
men ininden
denoorlog
oorlog een
eengeneraal
generaal in
zegt
hoede
plaatst.
hoede plaatst.
Als wij
wij de
deVille
VilleBasse
Basseverlaten
verlatenhebben
hebbenenendedeVille
VilleHaute
HautebinnenbinnenAls
treden,
komen wij
wij weer
weer meer
meerbepaald
bepaald met
metden
denHervormer
Hervormer inin aanaantreden , komen
raking. Daar
Daar was
was de
de kerk
kerk van
vanKalvijn
Kalvijn,, de
de Pieterskerk
Pieterskerk ,, die
die weer
weer
raking.
haar bouw
bouw beschreven
beschreven wordt
wordt, , met
met
uitvoerig
in hare
hare geschiedenis
geschiedenis en
en haar
uitvoerig in
tal
van afbeeldingen
afbeeldingen opgeluisterd.
opgeluisterd. Daar
Daar waren
waren in
in den
denjongsten
jongstenzomer
zomer
tal van
op godsdienstig
godsdienstig gebied
bijeen, om te
te luisteren
luisteren naar
naar de
de
de
vrijzinnigen op
de vrijzinnigen
gebied bijeen,
rede van
van Dr.
Dr. Roverty
Roverty uit
uit Parijs
Parijs naar
naaraanleiding
aanleiding van
van dedewoorden
woorden:
rede
:
zal geene
geene vervloeking
vervloeking meer
meerzijn"
zijn";
daarsprak
sprakdedeNew-Yorksche
New-Yorksche
])Er
DEr zal
; daar
predikant
Minot Savage
Savage over
overdedeveranderlijke
veranderlijkevormen
vormenen
ende
deeeuwige
eeuwige
predikant R.
R. Minot
Hetwaren
warengeheel
geheelandere
anderedenkbeelden
denkbeelden,, die
die
kern
van den
den godsdienst.
godsdienst. Het
kern van
s
werden,
dan
die
van
Farel,
toen
hij
el'
den
8
ten
daar
ontwikkeld
daar ontwikkeld werden , dan die van Farel , toen hij er den 8sten
Augustus 1535
optrad en
enzijn
zijnanathema
anathemategen
tegenRome
Romezoo
zookrachtig
krachtig deed
deed
Augustus
4535 optrad
twee dagen
dagen later
later de
demis
misdoor
doorden
denraad
raadwerd
werdafgeschaft;
afgeschaft j
hooren, , dat
hooren
dat twee
de n
geheel
andere denkbeelden
denkbeelden dan
dan die
die van
van Kalvijn
Kalvijn,, toen
toen hij
hijdaar
daarden
den 33den
geheel andere
tegen de
deLibertijnen
Libertijnen zoo
zoo duchtig
duchtig te keer
keer ging
ging,, dat
dat
September
September 1553
4553 tegen
zij niet
niet aan
aanhet
hetAvondmaal
Avondmaaldurfden
durfdendeelnemen
deelnemen,
maardedekerk
kerkverlieten.
verlieten.
zij
, maar
Daar
werd den
den 5den
5 den Juni
Juni 1559
1559,, inintegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van de
de vier
vier
Daar werd
burgemeesters,
den raad
raad, , de
de predikanten
predikanten,, de
de nieuwe
nieuweprofessoren
professoren en
en
burgemeesters , den
regenten
en
ongeveer
600
studenten,
de
ordonnantie
van
de
~cholen
regenten en ongeveer 600 studenten , de ordonnantie van de scholen
afgekondigd
en daarmee
daarmee het
het college
college en
en de
de hoogeschool
hoogeschool gesticht.
gesticht. Kalvijn
Kalvijn,,
afgekondigd en
in het
het
die
pas van
van eene
eenezware
zwareziekte
ziektewas
washersteld,
hersteld,hield
hieldeene
eenetoespraak
toespmak in
die pas
Fransch,
door allen
verstaan te
worden, , terwijl
terwijl Beza
Beza,, rector
recto!" der
der
Fransch , om
om door
allen verstaan
te worden
hoogeschool, eene
uitsprak in
Latijn over
over het
het nut
nut der
deracadeacadehoogeschool,
eene rede
rede uitsprak
in het
het Latijn
miën,, waarna
waarna Kalvijn
Kalvijn nog
nog eens
eenshet
hetwoord
woordnam
nam,
omden
denraad
raadtetedanken
danken
miën
, om
1906. E.L
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en de
en
de leden
leden der
derhoogeschool
hoogeschool tetevermanen
vermanen hun
hun plicht
plicht te
tedoen.
doen. Een
Een
dichter
die dagen
dagen heeft
heeft de
dekerk
kerkbezongen
bezongeninindedewoorden
woorden:
dichter van
van die
:
»N
on,, tu
n' es pas
pas pour
pour nous
nous un temple
temple comme
comme un
un autre,
autre,
tu n'es
»Non
Édifice muet,
muet, cadavre
Édifice
cadavre de granit,
granit,
Mais un
un être
Mais
être vivant
vivant,, une
une ame
ame qu'a
qu'à la
la n6tre
notre
Un lien
invincible unit."
unit."
lien invincible

sten November
Van
kerk gaan
gaan wij
wijnaar
naardedegevangenis.
gevangenis. Den
Den 23
Van de kerk
238ten
November 1533
1533
werd
het bisschoppelijk
bisschoppelijk paleis,
paleis, dat
datdoor
doordedeHervorming
Hervorming zijn
zijn bewoner
bewoner
werd het
verloren
en ook
ook reeds
reedsvoor
voorgevangenis
gevangenisdiende
diende,, alleen
alleenvoor
voor dit
dit
verloren had
had en
is het
eigenaardige
deze
gevangenis,
laatste
doel bestemd.
bestemd. En
Enditditis het
laatste doel
eigenaardige
vanvan
deze
gevangenis
,
dat
bijna iedereen
iedereen in
in de
de16de
16deeeuw
eeuwdaarmee
daarmeevroeg
vroegofoflaat
laatkennis
kennis
dat bijna
maakte,
zelfs de
de burgemeesters
burgemeesters,, de
deaanzienlijkste
aanzienlijkste dames
dames,, bijna
bijna zelfs
zelfs
maakte , zelfs
Wanneer men
meniemand
iemandaanklaagde
aanklaagde,, ging
gingmen
menzelf
zelfvrijwillig
vrijwillig de
de
Kalvijn.
Kalvijn. Wanneer
soms voor
voor een
een dag
dag,, voor
voor enkele
enkeleuren
uren,, maar
maarmen
menwerd
werd
gevangenis
gevangenis in,
in , soms
geeen
gevangene. Toen
ToenKalvijn
Kalvijn Servet
Servetaanklaagde
aanklaagde, , had
had hij
hij in
in de
de geeen gevangene.
vangenis
maar men
men kon
kon een
eenplaatsvervanger
plaatsvervanger stellen
stellen en
en
vangenis moeten
moeten gaan;
gaan ; maar
zijn secretaris
secretaris deed
voor hem.
hem. Ook
Ookdedeschoonzuster
schoonzustervan
vanKalvijn
Kalvijn,,
zijn
deed het
het voor
gevangenisgezeten
gezeten;
de
vrouw van
van zijn
zijn broeder
broeder Antoine
Antoine,, heeft
heeftinindedegevangenis
de vrouw
;
maar
zij had
had het
het verdiend.
verdiend. Het
Het was
wasop
opzichzelf
zichzelf geene
geene schande
schande;; het
het
maar zij
»even gewoon,
gewoon,alsalsdatdat
thanseen
een
proces-verbaaltegen
tegeniemand
iemandwordt
wordt
was »even
thans
proces-verbaal
ook eene
eene reeks
reeks van
vanbekende
bekende personen
persomm
opgemaakt".
Vandaar, , dat
opgemaakt". Vandaar
dat dan
dan ook
hetbisschoppelijk
bisschoppelijk
kan
worden opgenoemd
opgenoemd,, die
die allen
allen korter
korterofoflanger
langerininhet
kan worden
Waren
welgestelde
personen,
paleis van
van Genève
Genève hebben
hebben gelogeerd.
gelogeerd. Waren
paleis
hethet
welgestelde
personen
,
maakte men
men erergoede
goedesier
sier,
zoodat
daaropdedewoorden
woordentoepastoepasdan maakte
dan
, zoodat
daarop
waren::
selijk waren
»En
ce logis,
logis, qui
q ui devroit
devroi t être
DEn ce
d'enfans gastés
gastés,,
Purgatoire d'enfans
Comme en leur
leur Paradis
Paradisterrestre
terrestre
Comme
] Is mangent
mangent tartres
tartres etetpastez."
pastez."
lls

Dit versje
versje werd
werd op
op de
dedeur
deurgeplakt
geplakt inineen
eentijd
tijd,
waarin het
het gegeDit
, waarin
beurde, , dat
iemand in
in de
de gevangenis
gevangenis eene
eeneberoerte
beroertekreeg
kreeg,
waaropde
de
beurde
dat iemand
, waarop
dood volgde,
te veel
veel gegeten
gegetenenengedronken
gedronkenhad
had!
dood
volgde , omdat
omdat hij
hij te
!
het met
met Servet
Servetinin1553
1553,
zich
beklaagtover
overzijne
zijne
Anders was
was het
Anders
, diedie
zich
beklaagt
behandeling in
de gevangenis.
gevangenis.
behandeling
in de
bijdedekerk
kerkNotre-Dame-la-Neuve,
Notre-Dame-la-Neuve, die
die in
in
Wij gaan
gaan verder
verder en
en komen
komen bij
Wij
1545
buitengebruik
gebruikgesteld
gesteld,
maarinin1559
1559
aandededrie
driereeds
reedsbestaande
bestaande
1545 buiten
, maar
aan
kerken: : St.-Pieter
St.-Pieter,, de
de Madeleine
Madeleine enenSt.-Gervais
St.-Gervais,, toegevoegd
toegevoegdwerd.
werd.
kerken
jaar
tot
jaar
klom
het
getal
der
kerkgangers.
Het
was
eene
zeer
Van
Van jaar tot jaar klom het getal der kerkgangers. Het was eene zeer
eenvoudige kerk
met een
eenenkel
enkelschip
schipenen
kleine
kapelleneromheen.
eromheen.
eenvoudige
kerk met
kleine
kapellen
Hier werd
werd iederen
iederen Vrijdag
Vrijdag,, 's morgens
morgens te
te 77uren
uren,, eene
eenebijeenkomst
bijeenkomst gegeHier
houden, , waarin
waarin de
de predikanten
predikanten duistere
duistere gedeelten
gedeeltender
dertheologie
theologieverver'louden
klaarden, , terwijl
terwijl de toehoorders
toehoorders daartegen
daartegen konden
konden opkomen.
In hoehoeklaarden
opkomen. In
was,
leerthet
hetvolgend
volgendgeval.
geval.
verre hier
hier van
van eene
eenevrije
vrijediscussie
discussiesprake
sprakewas
verre
, leert
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Den 10den
10 den October
October 1551 opende
opende de
depredikant
predikant De
DeJussy
.TlIssydedevergadering
vergadering
Den
met de
de voorlezing
voorlezing van
van Joh.
Joh. VIII
VIII :: 47
47:: »Wie
»Wieuit
uitGod
God isis,, hoort
hoortde
de
met
woorden
Gods; daarom
daarom hoort
hoort gijlieden
gijlieden niet
niet,, omdat
omdat gij
gij niet
nietuit
uitGod
God
woorden Gods;
zijt." Uit
UitCleze
deze woorden
woordenleidde
leidde Farel
Farelde
deleer
leerder
dervoorbeschikking
voorbeschikking af.
af.
zijt."
Daartegen kwam
kwam een
een der
der felste
felstevijanden
vijandenvan
vanKalvijn
Kalvijn,, Jér6me
JéromeBolsec
Bolsec, ,
Daartegen
Lyon, , in
in verzet.
verzet. Terwijl
Terwijlhij
hij
gunsteling
den aartsbisschop
aartsbisschop van
gunsteling van
van den
van Lyon
is,, komt
komt Kalvijn
Kalvijn binnen
binnen en
en,, als
als Bolsec
Bolsec geëindigd
geëindigd heeft,
heeft,
daarmee bezig
daarmee
bezig is
staat hij
hij op
openenhoudt
houdteene
eenevan
vandie
diewelsprekende
welsprekendeimprovisaties
improvisaties,, »waarvan
»waarvan
het geheim
geheimhad".
had".»Hij
»Hijweerlegde
weerlegde,
versloeg,vernietigde
vernietigdeBolsec",
Bolsec",
hij het
hij
, versloeg,
hetvolste
volsterecht:
recht:Maar
Maarzie
zie!
aanhet
het
zegt Beza.
Beza. Daartoe
Daartoehad
hadKalvijn
Kalvijn het
zegt
! aan
einde
der bijeenkomst
bijeenkomst wordt
wordt Bolsec
Bolsec gevangengenomen
gevangengenomen en
naar het
het
einde der
en naar
bisschoppelijk
gebracht, , waar
waar hij
hij een
eenscherp
scherpverhoor
verhoor van
vanden
den
bisschoppelijkpaleis
paleis gebracht
rechter moest
ondergaan. Dat
Dat was
wasminder
minder fraai.
fraai.
rechter
moest ondergaan.
Sedert 4562
1562werd
werd
naamdezer
dezer
kerkveranderd
veranderdinindien
dienvan
vanAuditoire
Auditoire; j
dede
naam
kerk
daar
hield
toen
Kalvijn
publieke
voordrachten,
die
soms
door
meerdan
dan
daar hield toen Kalvijn publieke voordrachten , die soms door meer
duizend
toehoorders werden
werden bijgewoond.
bijgewoond.
duizend toehoorders
Collège.
Maar de
eigenlijke zetel
zetel van
vanzijn
zijnonderwijs
onderwijs was
was de
de school,
school,leIeCollège.
Maar
de eigenlijke
Zij dagteekende
Toenhad
haddedealgemeene
algemeeneraad
raad het
het
Zij
dagteekendevan
vanhet
het jaar
jaar 1428.
1428. Toen
besluit genomen
genomen eene
eeneeigen
eigenschool
school tetestichten
stichten,
daarde
debestaande
bestaandeplaatsen
plaatsen
besluit
, daar
van onderwijs
onderwijs niet voldeden
voldeden aan
aan de behoeften.
behoeften. Een
Eenedelmoedig
edelmoedigburger,
bUl'ger,
van
tijd,, had
had de
de kosten
kosten
François de
Versonnes, , de
de philanthroop
philanthroop van
van dien
dien tijd
Frangois
de Versonnes
ervoor
zich genomen
genomen en
en een
een doelmatig
doelmatig gebouw
gebouw ingericht,
ingericht, dicht
dicht bij
bij
ervoor op
op zich
de
kerk
der
Minderbroeders.
Het
onderwijs
was
er
kosteloos.
Eene
de kerk der Minderbroeders. Het onderwijs was er kosteloos. Eene
totdedeontwikkeontwikkeeeuw
lang heeft
heeft deze
deze school
school bestaan
bestaan en
en niet
niet weinig
weinig tot
eeuw lang
der burgers
burgers van
van Genève
Genève bijgedragen.
bijgedragen. Het
Hetwas
wasgeene
geenehoogeschool
hoogeschool,,
ling
ling der
zooals
sommigen hebben
hebben gemeend
gemeend,, maar
maar eene
eene inrichting
inrichting voor
voor hetgeen
hetgeen
zooals sommigen
wij zouden
zouden noemen
noemen:: lager
lagerenenmiddelbaar
middelbaar onderwijs.
onderwijs. Langzamerhand
Langzamerhand
wij
zij echter
echter ininaanzien.
aanzien. InInhethet
middender
der15de
15deeeuw
eeuwkwam
kwamzij
zij
steeg
steeg zij
midden
onder
bestuur van
van een
een rector
rector en
en ininhet
hetbegin
beginder
der
16deeeuw
eeuwwerd
werd
onder het
het bestuur
16de
zij aanmerkelijk
aanmerkelijk uitgebreid
stelde de
de raad
raad statuten
statuten voor
voor haar
haar vast.
vast.
zij
uitgebreid en
en stelde
d
1531,
den
3
en
Januari,
werd
zij
ten
gevolge
van
de
onlusten,
In
In 1531 , den 3den Januari , werd zij ten gevolge van de onlusten ,
hetheerschen
heerschender
derpest
pestgesloten,
gesloten,
die
aan de
deHervorming
Hervorming voorafgingen,
voorafgingen, enenhet
die aan
den April
maar den
den 18
geopend. Evenwel
Evenwelslechts
slechtsvoor
voorkorten
kortentijd.
tijd.
18den
April weer geopend.
maar
Nieuwe onlusten
onlusten in
in 1534—'35
1534-'35deden
dedenhaar
haarsterk
sterkachteruitgaan.
achteruitgaan. De
De
Nieuwe
rector
klaagde, , dat
dat het
het huis
huis ongezond
ongezond was
wasenendaarenboven
daarenboven ongeschikt
ongeschikt
rector klaagde
het onderwijs
onderwijs wegens
wegens het
het rumoer
rumoer in
in de
de buurt.
buurt. Ook
Ook was
was het
het
voor
voor het
onderwijs
meer kosteloos
kosteloos,, want
wantde
derector
rectorwerd
werdzeer
zeerongeregeld
ongeregeld
onderwijs niet
niet meer
te leven,
leven,enenzijn
zijn
door
had, om
om te
door zijne
zijne leerlingen
leerlingen betaald,
betaald, zoodat
zoodat hij
hij niet
niet had,
op te
te bestaan.
bestaan.
ontslag
nam. Daarmee
Daarmee hield
hield de
de oorspronkelijke
oorspronkelijke school
school op
ontslag nam.
Maar zie!
Den 19den
19den Mei
Mei 1536 verschijnen
verschijnen Farel
Farel,, De
De lalaMare
Mare en
en
Maar
zie ! Den
Saunier
voor den
den raad
raad enennanaeene
eene
ernstigevermaning,
vermaning,om
omovereenovereenSaunier voor
ernstige
Evangelie te
leven,, brengen
brengen zij
zij ook
ook de
de belangen
belangen van
van het
het
komstig
komstig het
het Evangelie
te leven
onderwijs
sprake, waarvan
waarvan het
gevolg is,
is, dat
dat Saunier
Sauniet' tot
tot eersten
eersten
onderwijs ter
ter sprake,
het gevolg
rector
van het
het onderwijs
onderwijs wordt
wordt benoemd
benoemd en
endedeschool
schoolverplaatst
verplaatstwordt
wordt
rector van
naar
de
Rue
de
Rive.
Daarmee
begon
het
onderwijs
te
herleven.
Doch
naar de Rue de Rive. Daarmee begon het onderwijs te herleven. Doch
I.
11*
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eerst
in 1550
1550kwam
kwamhet,
het,onder
onderden
den
invloedvan
van
Kalvijn,weer
weertot
totbloei.
bloei.
eerst in
invloed
Kalvijn,
met
Door
hem werd
werd een
een nieuwe
nieuwerector
rectoraangesteld,
aangesteld,die
dievrij
vrijhardhandig
hardhandig met
Door hem
zijne
leerlingen placht
werk tetegaan.
gaan.InIn1558
1558wordt
wordteen
eennieuw
nieuw
zijne leerlingen
placht te
te werk
gebouw
gesticht, waarbij
waarbij voor
voordedegezondhbid
gezondheid der
del'leerlingen
leerlingenbijzondere
bijzondere
gebouw gesticht,
met het
hetuitzicht
uitzichtop
ophet
hetmeer.
meer.Onder
Onderhet
hetopzicht
opzicht
zorg
wordt gedragen.
gedragen, met
zorg wordt
vereeniging met
metdedeburgemeesters,
burgemeesters,dedebouwkundigen
bouwkundigenen
en
van Kalvijn,
Kalvijn, in vereeniging
van
anderen,
die er
el' verstand
verstand vart
van hadden,
hadden, verrees
verrees deze
deze school,
school, die
die van
van nu
nu
anderen, die
af den
den naam
naam droeg
droeg van
van »de
»deschool
schoolvan
vanKalvijn"
Kalvijn"enennog
nogheden
hedenten
tendage
dage
methare
hare
vier
forschepilaren
pilaren en
en
bijna onveranderd
onveranderd inin Genève
zien isismet
bijna
Genève te zien
vier
forsche
op de
de sluitsteenen
sluitsteenen van
van het
hetgewelf;
gewelf;in in
Hebreeuwseh:
de
opschriften op
de opschriften
hethet
Hebreeuwsch
:
des Heeren
Heeren isishet
hetbeginsel
beginselder
derwijsheid";
wijsheid";in in
Griekseh:
»De
vree ze des
»De vreeze
hethet
Grieksch
:
ons geworden
geworden wijsheid
wijsheid van
van God",
God", en
en in
in het
hetLatijn
Latijn:
»De
»Christus
»Christus is ons
: »De
rein, vredelievend
vredelievend en barmhartig."
barmhartig." De kleine
kleine vensters
vensters
wijsheid van
wijsheid
van boven
boven is rein,
rechtover
overdedekoude,
koude,
hadden geene
ruiten, en
en toen
toendedeleerlingen
leerlingenzich
zichtete
hadden
geene ruiten,
recht
zij van
vanden
denraad
raadverlof,
verlof,om
omzezemet
metpapier
papier
den
tocht beklaagden,
beklaagden, kregen
kregen zij
den tocht
plakken, hetgeen
hetgeen zeker
zeker niet
nietdiende,
diende,om
omdedesomberheid
somberheid der
der
dicht
dicht te plakken,
vertrekken te verminderen.
verminderen. Ook
Ook was
was er
er geene
geene gelegenheid,
gelegenheid, om
om te
te stoken.
stoken.
vertrekken
er 's winters
potten met
met
Voor eene
eene bijdrage
bijdrage van
van elken
eIken leerling
leerling werden
werden er
winters potten
Voor
houtskool geplaatst.
Alles dus
dus nog
nog zeer
zeerprimitief.
primitief.
houtskool
geplaatst. Alles
gelijkmet
metdedehoogeschool,
hoogeschool,
Wij hebben
hebben gezien,
hoe deze
deze school,
school, tetegelijk
gezien, hoe
den
Juni
1559
dool'
Kalvijn
en
Beza
werd
ingewijd.
Envragen
vragen
den
5
den 5den Juni 1559 door Kalvijn en Beza werd ingewijd. En
nu: : waar
waar was
was de
de hoogeschool
haar zetel
zetel?? dan
dan moeten
moeten
wij
hoogeschool?? waal'
waar was haar
wij nu
het antwoord
antwoord schuldig
schuldigblijven.
blijven.Kalvijn
Kalvijn begon
begonmet
metonderwijs
onderwijstetegeven
geven
wij
wij het
in
het Collège
Collège;; maar
maar toen
toenbinnen
binnen twee
tweeofofdrie
driejaren
jaren de
deruimte
ruimte te
te
in het
klein
bleek, hield
hieldhij
hijzijne
zijnevoordrachten
voordrachten in
in het
hetAuditoire,
Auditoire, zonder
zonder dat
dat
klein bleek,
dit
gebouw ooit
ooituitdrukkelijk
uitdrukkelijk voor
voor hoogeschool
hooge school wad
werdverklaard,
verklaard, zoodat
zoodat
dit gebouw
men
kunnen zeggen,
zeggen, »dat
»dat de
dehoogeschool
hoogeschool van
vanGenève
Genève in
in de
de lucht
lucht
men heeft kunnen
in de
de straten,
straten,inindedehuizen
huizen;
datdede
geheele
stad
eene
hoogeschool
was,
was, in
; dat
geheele
stad
eene
hoogfeschool
was".
In 1564
1564waren
warenerer1500
1500leerlingen
leerlingen en
entwee
tweejaren
jaren later
later 2000,
2000,
was". In
zoodat Beza
met het
hetoog
oogop op
al vreemdelingen,
de vreemdelingen,die
dienaar
naarGenève
Genève
zoodat
Beza met
al de
studeeren, uitriep
uitriep:: »Wij
»Wijzouden
zoudenzeker
zekerzijn
zijnteteblijven
blijven
stroomden,
stroomden, om
om te studeeren,
leven, ook
ook al
al moesten
moesten wij
wij sterven.
sterven. Want
Want thans
thans hebben
hebben wij
wij de
degewisgewisleven,
moetdeze
deze
stad
vallen,
haarvalvalin in
nabm'igelanden
landen
heid,
dat, alalmoet
heid, dat,
stad
vallen,
haar
dede
naburige
zal
weerklinken en
eene ramp
ramp zal
zal zijn
zijn zelfs
zelfsvoor
voorhen,
hen,die
diedaarvan
daarvanniet
niet
zal weerklinken
en eene
het minste
minste denkbeeld
denkbeeld hebben.
hebben. Het
Hetzou
zoudedeondergang
ondergangder
der
vrijheidzijn."
zijn."
vrijheid
Het was in
in Genève
Genève een
eenweelderig
weelderigleven,
leven,voordat
voordatKalvijn
Kalvijn er
erorde
ordeop
op
.Het
stelde.
Zoowel in
in de
demaaltijden
maaltijden als
alsinindede
kleedinggingen
gingenvelen
velen de
de
stelde. Zoowel
kleeding
buiten;
dronkenschap en
en overspel
overspel waren
waren
palen
der betamelijkheid
betamelijkheid tetebuiten
palen der
; dronkenschap
aan
de orde
orde van
vanden
dendag.
dag.Geen
Geen
wonder,dat
datdede
strenge
Hervormer
aan de
wonder,
strenge
Hervormer
stellen. »Niet
»Niet genoeg
genoeg was
was het
het hem,
hem,
daaraan
perk poogde
poogde te stellen.
daaraan paal
paal en perk
dat
de regeering
regeering dedemoordenaars
moordenaars enendieven
dievenstrafte
strafte:
opalle
allebuitenbuitendat de
: op
zij de
de hand
hand leggen,
leggen,indien
indienzijzijniet
nietschuldig
schuldigvoor
voorGod
God
sporigheden
sporigheden moest
moest zij
wilde
zijn. De
De menschen
menschen moesten
moesten toonen,
toonen, dat
datzijzijgeene
geenehonden
honden en
en
wilde zijn.
zwijnen waren."
waren." Overdadige
Overdadige maaltijden
maaltijden waren
waren zeer
zeer in
in zwang
zwang;; het
hetkostte
kostte
zwijnen
komen, en
wat zij
zij te
te voren
voren waren,
waren, kan
kan men
men
moeite,
moeite, daartegen
daartegenop
op te
te komen,
en wat
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nagaan, als
nagaan,
als men
men hoort,
hoort, dat
dat zij
zij thans
thans tot
totdrie
driegangen
gangenwerden
werdenbeperkt
beperkt
en
dat elke
elkegang
gangniet
niet
meer
dan'
vierschotels
schotelsmocht
mochthebben,
hebben,zonder
zonder
en dat
meer
daro
vier
Wie de
debeschrijving
beschrijving van
van een
eenmaaltijd
maaltijdv66r
vóór de
de
de
vI'uchten te rekenen.
rekenen. Wie
de vruchten
Henorming
lezen, raadplege
raadplegeMathurin
MathurinCordier
Cordier in
in zijne
zijne Samenspraken.
Hervorming wil lezen,
Samenspraken.
Niet minder
kleeding.
Niet
minder weelderig
weelderig was
wasdede
kleeding.Ook
Ookdaarin
daarindrong
drongKalvijn
Kalvijn
Het was
was er
eraltijd
altijd
op
eenvoudigheid aan.
op eenvoudigheid
aan. Hij
Hij deed
deed het
het in
in de
de kerk.
kerk. Het
vol,
men verveelde
verveelde zich
zich nooit.
nooit. Soms
Soms ging
ging den
denhoorders
hoorders eene
eenerilling
rilling
vol, en men
het lijf
lijfbij
bijzijne
zijnestrenge
strengeboetreden
boetreden;;maar
maarmenigmaal
menigmaal kwam
kwam hun
hun
door
door het
op de
de lippen
lippen bij
bij zijne
zijnebeschrijving
beschrijving van
van de
dezeden
zedender
derstad.
stad.
een
glimlach op
een glimlach
datmen
mengekleed
gekleedging
gingalsals'op
'opeen
eengemaskerd
gemaskerd
Hij
kwam ertegen
ertegen op,
op,dat
Hij kwam
bal;
de marinen
mannen ereruitzagen
uitzagenalsals
vrouwenenen
vrouwenals
alsmannen.
mannen.
bal ; dat de
vrouwen
dedevrouwen
»Het
is," zei
zei hij,
hij, valsof
»alsofde
demannen
mannen het
hetbetreuren,
betreuren, dat
datGod
God hen
hen geene
geene
»Het is,"
vrouwen
gemaakt, en
en alsof
alsof de
devrouwen
vrouwenliever
lievereen
eengeweer
geweerzouden
zouden
vrouwen heeft
heeft gemaakt,
God wil,
wil, dat
datwij
wijook
ookininonze
onzezeden
zedendedebetamelijkheid
betamelijkheid
willen
dragen. God
willen dragen.
in
acht nemen.
nemen. De
De kleeding
kleeding moet
moet alleen
alleen dienen,
dienen, om
omzich
zichtetebedekken
bedekken
in acht
tegen
de koude
koude en de
de hitte.
hitte. En
Enzezemoet
moetzoo
zoozijn
zijningericht,
ingericht, dat
datzij
zijde
de
tegen de
trekt en
enmen
menniet
nietzegt
zegt:
wieis is
toch?
Sommigen
aandacht
aandacht niet
niet trekt
: wie
datdat
toch
? Sommigen
zouden
worden, om
om kleermaker
kleermaker tetezijn,
zijn, omdat
omdat
zouden verdienen
verdienen veroordeeld
veroordeeld te
te worden,
zij zooveel
zooveel waarde
waarde aan
aan hunne
hunne kleeren
kleeren hechten."
hechten."
zij
Niet tevreden
tevreden in
in zijne
zijnepreeken
preekentottot
eenvoudigheidte te
vermanen,
Niet
eenvoudigheid
vermanen,
stelde
die men
men op
opstraffe
stratTe van
vanboete
boeteofofgevangevanstelde Kalvijn
Kalvijnregels
regels vast,
vast, die
genis
niet mocht
mocht overtreden.
overtreden. Aan
Aan dedekleermakers
kleermakers werden
werden voorvoorgenis niet
zij al
al ofofniet
niet
mochtenmaken.
maken. Gouden
Goudenen
en
schriften
schriften gegeven,
gegeven, wat
wat zij
mochten
dragen, was
wasverboden.
verboden.Aan
Aande
devingers
vingersmocht
mocht men
men
zilveren kettingen
zilveren
kettingen te dragen,
meer dan
dan twee
tweeringen
ringenhebben.
hebben. De
De dag
dag van
van het
hethuwelijk
huwelijk en
en de
de
niet meer
niet
allebijzonderbijzonderdaaropvolgende
daarop eene
eeneuitzondering:
uitzondering.-Tot
Totininalle
daaropvolgende maakten
maakten daarop
hethaar
haartetedragen.
dragen.
heden werd
werd de
de kleeding
kleeding bepaald,
bepaald, ook
ookdedemanier
manierom
omhet
heden
somsspraken
sprakenzij
zij met
met
Tegen
dit laatste
laatste kwamen
kwamen vele
velejonge
jongemeisjes
meisjesopop;
Tegen dit
; soms
elkander af,
af, zich
zich niet
nietaan
aanhet
hetverbod
verbodvan
vanhangende
hangende haren
haren tetestoren.
storen.
elkander
Voor eene
bmid was
tot nog
nog toe
toe een
een teeken,
teeken, dat
datzij
zijmaagd
maagd was,
was,
Voor
eene bruid
was het
het tot
zij blootshoofds
blootshoofds in
in de
dekerk
kerkverscheen,
verscheen, om
omtetetrouwen.
trouwen.Maar
Maal'
wanneer zij
wanneer
1536
eellige
bruidendedeoude
oudegewoonte
gewoonte
dat mocht
mocht niet
niet meer,
meel', enentoen
toenin in
dat
1536
eenige
bruiden
wilden blijven
blijven volgen,
volgen, waarschuwde
waarschuwde de
de predikant,
predikant, die
die van
vanhet
hetplan
plan
wilden
hijzezein in
gevalniet
nietzou
zoutrouwen.
trouwen.
had gehoord,
gehoord, de
de ouders,
ouders, dat
dat hij
had
datdat
geval
Farel juichte
juichte hem
hem toe.
toe.Maar
Maartoen
toen
en Kalvijn
verbannenwaren,
waren,
Farel
hij hij
en Kalvijn
verbannen
tot tiet
het oude
oudegebruik
gebruik terug.
terug.
keerde men
men haastig
haastig tot
keerde
Nog strenger
strenger werd
werd toegezien
toegezien op
op het
hetzedelijk
zedelijkleven.
leven.Van
Vanhet
hetvloeken
vloeken
Nog
tot het
hetoverspel
overspelwaren
waren op
opieder
iedermisdrijf
misdrijf straffen
stratTen gesteld.
gesteld. Wie
WieGods
Gods
tot
kussen,
naam misbruikte,
misbruikte, werd
werd de
de eerste
eerstemaal
maalveroordeeld
veroordeeldden
dengrond
grondtetekussen,
naam
de tweede
tweede maal
maaldaarenboven
daarenboven drie
drie stuivers
stuivers boete
boete te
te betalen,
betalen, de
dederde
derde
de
tot zestig
zestigstuivers
stuiversenendrie
drie
dagengevangenis
gevangenisopopwater
waterenenbrood
brood;
maal tot
maal
dagen
; dede
vierde maal
maal werd
werd hij
hij voor
vooreen
eenjaar
jaaruit
uitdedestad
stadverbannen.
verbannen. Wie
Wie bij
bij
vierde
het eten
eten inineene
eeneherberg
herbergniet
nietbad
badenendankte,
dankte,werd
werd met
meteene
eeneboete
boete
het
Evenwel,deze
dezestrenge
strenge
bepalingen
zedelijkheidzijn
zijnvolgens
volgens
gestraft. Evenwel,
bepalingen
opop
dede
zedelijkheid
den
Amerikaan
Foster
en
vl)lgens
Doumergue
geene
uitvindingen
van
den Amerikaan Foster en volgens Doumergue geene uitvindingen van
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Kalvijn
maar bestonden
bestonden reeds,
reeds, voordat
voordat hij
hij ininGenève
Genèvezijn
zijn
Kalvijn geweest,
geweest, maar
invloed
gelden.
invloed deed gelden.
Vertier
zingen van
van onbetamelijke
onbetamelijke liederen
liederen met
met drie
drie dagen
dagen
Verder werd
werd het zingen
water en
en brood
brood en
en zestig
zestig stuivers
stuivers boete
boetegestraft
gestI"aft;
evengevangenis op
gevangenis
op water
; eveneens
het dansen
dansen en
en gemaskerd
gemaskerd gaan.
gaan. Maar
Maargelijk
gelijkdeze
dezebepalingen
bepalingen van
van
eens het
zooook
ookdie
dieomtrent
omtrenthet
hetkegel-,
kegel-,kaartkaart-enendobbelspel.
dobbelspel.
ouden datum
datum waren,
waren, zoo
ouden
het verboden,
verboden, om
spelen. Men
Men kan
kan dus
dushoogstens
hoogstens
Vooral was
Vooral
was het
om geld
geld te spelen.
ten laste
laste leggen,
leggen,dat
dathij
hijdeze
dezebepalingen,
bellalingen,voor
voorzoover
zooverzij
zij
aan
Kalvijn ten
aan Kalvijn
in
vergetelheid waren
waren geraakt,
geraakt, vernieuwd
vernieuwd heeft
heeft en
en voor
voor de
deuitvoering
uitvoering
in vergetelheid
veroordeeldehet
het
spel
zichzelfniet
niet;
zelfheeft
heefthij
hij
heeft
gezorgd. HÛ
heeft gezorgd.
veroordeelde
spel
opop
zichzelf
; zelf
eraan
meegedaan;
maar
alleen
het
misbruik
en
hetgeen
er
dikwijls
eraan meegedaan ; maar alleen het misbruik en hetgeen er dikwijls
uit voortvloeide
voortvloeide: : vloeken,
twist. Men
Men liet
liet er
er zich
zich door
door meemeeuit
vloeken, bedrog,
bedrog, twist.
sleepen
ook war.en
waren er allerlei
allerlei onkosten
onkosten aan
aan verbonden.
verbonden. Daarom
Daarom achtte
achtte
sleepen ;; ook
hij het
het beter,
beter, zich
zich geheel
geheel van
van het
het spel
spelteteonthouden.
onthouden. De
De speler,
speler, zeide
zeide
hij
hij,
gelijkaan
aanden
dendrinker
drinker;
deonthouding
onthouding isisgemakkelijker
gemakkelijker dan
dan de
de
hij, isisgelijk
; de
matigheid.
Kalvijn verder
verder gegaan,
gegaan, dan
dan vroeger
vroeger
In
de bestrijding
bestrijding der
der ontucht
ontucht isisKalvijn
In de
geschied
was. Wen.
Vóór de
Hervorming bestond
bestond de bepaling,
bepaling, dat
dat de
deprostiprostigeschied was.
de Hervorming
in
eene
bepaalde
wijk
der
stad
moesten
wonen
en
aan
eene
tuées
tuées in eene bepaalde wijk der stad moesten wonen en aan eene
zij eene
eene
voorgeschreven kleeding
kleeding kenbaar
kenbaar moesten
moesten zijn.
zijn. Zelfs
Zelfs moesten
moesten zij
voorgeschreven
koningin kiezen,
die orde
orde onder
onder haar
haar hield,
hield, of
ofwel
weldedeburgemeesters
burgemeesters
koningin
kiezen, die
er eene,
eene, die
dieop
ophet
hetEvangelie
Evangelie (!)
(!)moest
moestzweren
zwerenhaar
haarplicht
plichtgetrouw
getrouw
kozen
kozen er
zullen vervullen,
vervullen, zonder
zondervoorkeur
voorkeur of
ofhaat.
haat. De
DeHervorming
Hervormingheeft
heeftdaaraan
daaraan
te zullen
Maart 1536
1536 wordt
wordt een
eenbevel
beveluitgevaaruitgevaareen
einde gemaakt.
gemaakt. Den
Den 7den
7 den Maart
een einde
digd
alle publieke
publieke vrouwen,
en de
de stad
stad
digd aan
aan alle
vrouwen, om
om haar
haar bedrijf
bedrijf tete staken
staken en
verlaten. Doen
Doen zij het
niet, dan
dan zullen
zullen zij
zij met
met de
dezweep
zweepworden
worden
het niet,
te verlaten.
het kwaad
kwaad niet
lIiet werd
werduitgeroeid,
uitgeroeid, toont
toonteen
eenedict
edict
gestraft. Dat
Dat daarmee
daarmee het
gestraft.
1555,waarbij
waarbij alle
alle tusschenpersonen,
tusschenpersonen, wie
zij ook
ook waren,
waren, met
met den
den
van 1555,
van
wie zij
dood
werden bedreigd.
bedreigd.
dood werden
het godsdienstig
godsdienstigleven
levenwerd
werddoor
dOOl'den
denHervormer
HervormergereglemengereglemenOok
Ook het
eene Christelijke
Christelijke stad,
stad, en
en het
hethuis
huisis iseen
een
Christelijk
teerd. »Genève
»Genève is eene
teerd.
Christelijk
vijfmaal kerk,
de week
week elken
eIken dag
dag tweetweehuis."
EIken Zondag
Zondag isis er
huis." Elken
er vijfmaal
kerk, in
in de
maal, op
op zulke
zulke uren,
uren, dat
dat ieder
ieder eraan
eraan kan
kan deelnemen.
deelnemen. Als
Als er
er kerk
kerk is,
is,
maal,
destraten
stratenspelen
spelenofofrondloopen.
rondloopen. 's Zondags
mag niemand
niemand in
inde
Zondags moeten onder
kerktijd alle
winkels gesloten
gesloten zijn.
zijn. Maar
Maarbuiten
buitenkerktijd
kerktijdisisopopdedegroote
groote
kerktijd
alle winkels
feesten
arbeid geoorloofd.
geoorloofd. Wie zich
zich ininhet
hetopenbaar
openbaarofofininhet
hetverborgen
verborgen
feesten arbeid
tegen
de prediking
prediking van
van het
het Evangelie
Evangelie verzet,
verzet, om
om terug
terug te
te keeren
keeren tot
tot
tegen de
de
paapsche gewoonten,
gewoonten, wordt
wordt met
met den
den dood
dood gestraft.
gestraft. Aan
Aanden
denkerkekerkede paapsche
raad
is opgedragen
opgedragen rond
rond te
te gaan
gaanen
endedenamen
namenop
opteteteekenen
teekenenvan
van
raad is
allen,
die zich
zichaan
aanongeregeldheden
ongeregeldheden schuldig
schuldig maken
maken;
twisten bij
bij,te
,te
allen, die
; twisten
hetbezoek
bezoekder
dergodsdienstoefeningen
godsdienstoefeningen tetevermanen.
vermanen.
leggen,
nalatigen in
in het
leggen, nalatigen
op Roomsche
Roomsche bijgeloovigheden,
bijgeloovigheden, gebeden
gebeden in
in het
het
Ook
moet worden
worden gelet
gelet op
Ook moet
Latijn. De
onbekeerlijken hadden
duchten. Wie
Wie teteduren
duren
Latijn.
De onbekeerlijken
haddendede zweep
zweep te
te duchten.
Wijll drinkt,
drinkt, loopt
gevaar uit
uit de
de stad
stadverbannen
verbannen teteworden.
worden.Waar
Waal'men
men
wijn
loopt gevaar
ze meegenomen
meegenomen en
en ververboeken
vindt van
van Amadis
Amadis de
de Giule,
Gáule, worden
wordell ze
boeken vindt
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brand.
riepen de ouders
ouders de
de hulp
hulpvan
vanden
denkerkeraad
kerkeraadin,
in,om
omongeongebrand. Soms
Soms riepen
huwde kinderen
kinderen tot
tot rede
rede tetebrengen,
brengen, ofofvrouwen,
vrouwen, die
die zich
zich over
ovel·hare
hare
huwde
mannen hadden
hadden te beklagen.
beklagen. Dan
Dan trachtte
trachtte hij
hij door
door overreding
overreding of
ofmet
met
mannen
geweld
zijn gezag te
te doen
doen gelden.
gelden.
geweld zijn
er reden
reden was,
was,om
omstrenge
strengemaatregelen
maatregelentegen
tegen
onzedelijkheid
Dat
Dat er
allealle
onzedelijkheid
te nemen,
nemen, geven
geven zelfs
zelfsdedevijanden
vijandenvan
vanKalvijn
KalvUn toe
toe met
met het
hetoog
oogop
op
te
het ongebonden
ongebonden leven,
leven,dat
datin in
Genève
vóórdedeHervorming
Hervormingheerschte.
heerschte.
het
Genève
v6Or
Het
schijnt, dat
dat de
de meesten
meesten der
der burgers
burgers zich
zich van
van Rome
Rome hadden
hadden afgeafgeHet schijnt,
keerd minder
minder uit
uit godsdienstige
godsdienstige overtuiging
overtuiging dan
een geest
geestvan
van
keerd
dan wel
wel uit een
van Savoye
Savoye af
af teteschudden.
schudden. Al
Alwerden
werden
onafhankelijkheid,
onafhankelijkheid,om
om het
het juk
juk van
zij
dus Protestant,
Protestant, hun
hun leven
leven veranderde
veranderde niet.
Overdag werd
werd er
er geargeal'zij dus
niet. Overdag
maar's
vol en werd
werd er
er druk
druk geredeneerd,
geredeneerd,
beid, maar
beid,
's avonds
avonds waren de herbergen vol
ook
over den
den godsdienst,
godsdienst, en
enveel
veelgedronken.
gedronken,DeDestad
stadwas
wasvol
volherbergen.
herbergen,
ook over
het Quartier
Quartier de
delalaMadeleine
Madeleineb.v.
b.v.was
waséén
éénherberg
herbergop
opelke
elkedrie
driehuizen.
huizen.
In het
In
In
die herbergen
herbergenpreekten
preektendedeAnabaptisten.
Anabaptisten.Genève
Genèvewas
waseene
eenewereldstad,
wereldstad,
In die
waar
van alle
allekanten
kantendedevreemdelingen
vreemdelingensamenstroomden,
samenstroomden, vooral
vooral koopkoopwaar van
erkwamen
kwamenmet
meteeneen
welgevulden
buidel.Vrijheid
Vrijheidenenvroolijkvroolijklieden,
die er
lieden, die
welgevulden
buidel.
heid, dat
dat was
was de
deleus
leusder
dermeeste
meesteburgers,
burgers, vooral
vooral van
van hen,
hen, die
die in
in de
de
heid,
de eeuw
16
eeuw als
alsLibertijnen
Libertijnenbekendstonden.
bekendstonden.Die
DieLibertijnen
LibertijnenininKalvinisten
Kalvinisten
46de
veranderen, was
was geene
geenegemakkelijke
gemakkelijketaak.
taak.Toch
Tochheeft
heeftKalvijn
Kalvijn die
die
te veranderen,
taak ondernomen.
ondernomen. Hij
er de
de geschiktste
geschiktste man
manvoor
voormet
metzijne
zijnevaste
va.ste
taak
Hij was
was er
overtuiging,
zijn vromen
vromen zin,
zin, zijne
zijne strenge
strenge zedelijkheid.
zedelijkheid. ,Genève",
,Genève",meende
meende
overtuiging, zijn
hij,
»moet
heiliger
zijn
dan
andere
steden,
want
het
kent
het
Eva.ngelie
hij, Dmoet heiliger zijn dan andere steden, want het kent het Evangelie
betel'.
Schande over
over de
deChristenen,
Christenen,die
dieniets
nietsanders
andersvan
vanChristus
Christushebben
hebben
beter. Schande
Het Evangelie
Evangelie is
is geene
geeneleer
leervan
vandedetong,
tong,
maarvan
vanhet
het
dan den
den naam.
naam. Het
dan
maar
leven.
De papisten
papisten zijn
zijntete
veroordeelen,als
alszijzijzich
zichslecht
slechtgedragen,
gedragen,
leven. De
veroordeelen,
maar Genève
Genève is dat
dat tweemaal
tweemaal meer."
meer."
maar
Een afzonderlijk
afzonderlijk hoofdstuk
tl'akteEen
hoofdstuk wordt
wordt door
door den
den schrijver
schrijver aan
aan het traktement van
van Kalvijn
Kalvijn gewijd.
Het is,
is, om
om hen
hen teteweerleggen,
weel'ieggen, die
diehebben
hebben
ment
gewijd. Het
beweerd,
het uiterst
uiterst gering,
gering, en
en hen,
hen, die
die meenen,
meenen, dat
dat het
hetbuitenbuitenbeweerd, dat
dat het
gewoon
hoog
en
hij
daardoor
rijk
was.
Veel
hangt
tel'
beoordeeling
gewoon hoog en hij daardoor rijk was. Veel hangt ter beoordeeling
van deze
deze quaestie
quaestie natuurlijk
natuurlijk af
af van
vande
dewaarde
waarde van
van het
hetgeld
geld inindie
die
van
dagen.
eenelange
langeberekening,
berekening,waarmee
waarmeededeschrijver
schrijverons
onsbezigbezigdagen. Het isis eene
wij zullen
zullen hem
hemdaarin
daarinDiet
nietvolgen.
volgen.Met
Metzijne
zijneuitkomst
uitkomststellen
stellen
houdt,
houdt, en wij
is, dat
datKalvijn
Kalvijn een
een traktement
traktement van
van 500
500gulden
gulden
wij
ons tevreden.
tevreden. Die
Die is,
wij ons
ontving
en dat
dat de
degulden
gulden(florin)
(florin) in
in die
diedagen
dageneene
eenewaarde
waardehad
hadvan
van
ontving en
ongeveer
francs. Zijn
Zijn traktement
traktement bedroeg
bedroeg dus
dus hoogstens
hoogstens 3500
3500 fr.,
fr.,
ongeveer 7 francs.
het
dubbel van
van dat
datder
derandere
anderepredikanten
predikanten teteGenève,
Genève,die
diedan
danook
ook
het dubbel
twee jaren
jaren v66r
vóórzijn
zijndood,
dood, werd
werd
moeilijk
moeilijk konden
konden rondkomen.
rondkomen.InIn 1562,
1562, twee
traktement
verhoogd
tot
600
gulden
en
dat
del'
andere
profesKalvijn's
Kalvijn's traktement verhoogd tot 600 gulden en dat der andere profestot400
400
gulden.Bovendien
Bovendiengenoot
genootKalvijn
Kalvijn nog
nog
soren
en predikanten
predikanten tot
soren en
gulden.
totzijn
zijntraktement
traktement:: het
hetgebruik
gebruik van
van het
hethuis,
huis,
de
volgende toelagen
toelagen tot
de volgende
dat
hij bewoonde
bewoonde en
en waarvan
waarvan de
hum op
op 500
500 fr.
fr. wordt
wordt geschat
geschat ;j 12
12
dat hij
de huur
COUpl'S
de froment
froment ter
waarde van
fr. en
en 22vaten
vaten (bossots)
wijn
coupes de
ter waarde
van 350
350 fr.
(bossots)
ter waarde
waarde van
van 250
250 fr.
fr. Daar
Daar het
hetvat
vat432
432
litersofof
365
flesschen
ter
liters
365
flesschen
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bevatte, kan men daaruit afleiden, hoe goedkoop de wijn In dien tijd
was (*), maar ook, dat er heel wat van gebruikt werd, terwijl wij nog
in 1541, '44, '46 en '60 van een extra vat vinden melding gemaakt,
soms witten wijn of den besten, dien men krijgen kon. Een paar
malen wordt hem ook door de regeering eene robe, eene dikke jas voor
den winter, geschonken. De kosten voor zijne reizen werden hem
vergoed, want zij geschiedden in het belang der kel'k, niet van Genève
alleen, maar van geheel Zwitserland, ja, van geheel Europa. Als men
daarbij denkt aan de ontelbare brieven, waarvoor hij een secretaris
noodig had en die door een afzonderlijken bode moesten overgebracht
worden; aan al de menschen, die bij hem in- en uitgingen j aan al de
vreemdelingen, die hij ontvangen en dikwijls herbergen moest, dan kan
zijn inkomen niet overdadig worden genoemd. Voor de werken, door
hem uitgegeven, ontving hij niets, ook zelden iets van de koningen en
vorsten, aan wie hij ze opdroeg. Eduard VI van Engeland maakte eene
uitzondering. Die schonk hem honderd kronen, gelijkstaande met
600 gulden of 4200 fr. Maar Kalvijn was mild, zoowel voor de armen
en behoeftigen als voor de groote zaak, waarvoor hij leefde, zoodat hij
soms geen enkelen gulden in huis had. Daarbij was hij dikwijls ziek
en de geneesheeren en apothekers spaarden hem hunne rekeningen
niet. Alleen bij zijne laatste ziekte nam de regeering de onkosten op zich.
Toch strooide men bij zijn leven allerlei geruchten uit, dat hij rijk
en gierig was. Toen hem het laatste voor den raad door een Wederdooper werd verweten, barstten allen in lachen uit, want zij wisten,
zegt hij tot Farel, hoeveel hij nog in datzelfde jaar (1546) geweigerd
had van den raad aan te nemen en dat hij zelfs gezworen had niet
meer te zullen preeken , als men niet ophield erop aan te dringen.
Zelfs had hij van een gedeelte van zijn traktement afstand gedaan.
Men vertelde, dat hij een stuk land gekocht had, en wel voor duizenden guldens. »Hoe dwaas!" zegt hij j »hier in de geheele buurt
weet men, dat ik geen voetbreed gronds bezit. Nog altoos bedien ik
mij van geleende meubels j de tafel, waaraan wii eten, het bed, waarin
wij slapen, zijn mijn eigendom niet."
Hieruit kan men opmaken, wat er waar is van de beschuldiging,
dat hij geldsommen, hem o. a. door de Koningin van Navarre voor de
armen verstrekt, ten eigen bate zou hebben gebruikt of aan kooplieden tegen interest zou hebben geleend. Geen wonder, dat hij met
verontwaardiging tegen zulke beschuldigingen opkwam. De voornaamste
dier lasteraars was Bolsec , die hem zwart maakte, waar hij kon. Maar
ook anderen deden eraan mee. Aan het eind van zijn leven is duidelijk de onwaarheid dier aanklachten gebleken. In zijn testament vermaakte hij het »weinige, dat hij had ," aan zijn broeder Antoine.
Het was een zilveren beker, dien hij van Guillaume de Trie, heer van
(*) In 1556 werd een brand in de Pieterskerk bij gebrek aan water met wijn
gebluscht.
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Varannes,, had
had gekregen.
gekregen. Twintig
Twintigkronen
kronen schonk
schonk'hij
"hijaan
aandedeschool
school
Varannes
even zoovele
zooveleaan
aanarme
armevreemdelingen,
vreemdelingen,tien
tienkronen
kronenaan
aaneene
eenedochter
dochter
en even
van zijne
zijne halve
halve zuster,
zuster, veertig
veertigkronen
kronen aan
aanelk
elkder
dertwee
twee
zonen
vanzijn
zijn
van
zonen
van
genoemden broeder,
broeder, dertig
dertig kronen
kronen aan
aan ieder
iedervan
vandiens
diensdrie
driedochters,
dochters,
genoemden
zoon David
David kreeg
kreeg maar
maal' vijf
vijf en
entwintig
twintigkronen,
kronen, tot
tot
zijne nichten.
nichten. Diens
Diens zoon
zijne
omdat hij
hij lichtzinnig
lichtzinnig was.
Eenekroon
kroon had
had de
dewaarde
waarde van
van zes
zes
straf, omdat
was. Eene
hetgeheel
geheelliet
liet
met
inbegrip
van
zijn
huisraadenenzijne
zijne
gulden. In
Inhet
gulden.
hijhij
met
inbegrip
van
zijn
huisraad
boeken, , die
duur verkocht
verkocht werden
werden, , eene
eene som
som van
van200
200kronen
kronennana,
boeken
die duur
,
gelijkstaande met
gulden of
ongeveer 9000
9000 francs.
francs. Hij
Hijwas
was
gelijkstaande
met1200
1200 gulden
of ongeveer
geen financier
financier en
en vond
vond het
het lastig
lastig,, meer
meer geld
geld ininhuis
huistetehebben,
hebben,dan
dan
geen
,Ik heb
hebgeleerd",
geleerd", zegt
zegthij
hij,, »met
»metweinig
weinigtevreden
tevreden te
te
hij noodig
noodig had.
hij
had. »Ik
zijn."
Toch
verachtte
hij
het
geld
niet,
maar
hij
beschouwde
de
rijken
zijn." Toch verachtte hij het geld niet, maar hij beschouwde de rijken
op glad
gla<:tijsijsgaande,
gaande,in in
gevaar
van
glijden.Daarom
Daaromwaarschuwde
waarschuwde
als op
gevaar
van
uituit
te te
glijden.
hij de
de predikanten
predikanten tegen
tegen geldzucht
geldzucht;; en
en ging
ging hij
hijininsommige
sommigezijner
zijner
hij
preeken daarin
daarin wel
wel wat
watver
ver,
anderebindt
bindthij
hijzijne
zijneeischen
eischenaanaanpreeken
, in inandere
merkE'lijk in,
als hij
hijzich
zichopophet
hetvoorbeeld
voorbeeldvan
vanPaulus
Paulusberoept
beroept,, die
die
merkelijk
in , als
hebben en
en gebrek
gebrektetelijden".
lijden".Het
Hetlaatste
laatstehad
had
Dgeleerd had
had overvloed
overvloed te
»geleerd
te hebben
hij geleerd, tijdens
tijdens zijn
zijn verblijf
verblijf te
te Straatsburg;
Straatsburg;maar
maaroverigens
overigens:
was
ook hij
: alalwas
hij
niet
rijk,
evenmin
kon
hij
volgens
sommigen
arm
worden
genoemd.
hij niet rijk, evenmin kon hij volgens sommigen arm worden genoemd.
Het huis
huis. , waar
waar hij
hij van
van 1543
1543tottot1564
1564,
jaar
van
zijndood
dood,
Het
, hethet
jaar
van
zijn
,
gewoond
in de
de Rue
Ruedes
desChanoines,
Chanoines,wordt
wordtalsals
zoodanigdoor
door
gewoond heeft,
heeft , in
zoodanig
eeu
opschrift op
op eene
eenemarmeren
marmeren plaat
plaat aangeduid.
aangeduid. Het
Hef is
is thans
thans een
een
een opschrift
bureau
de salubrité.
salubrité. Toen
Toendedekardinaal
kardinaalSadolet
Sadolet ,, tegen
tegenwien
wienKalvijn
Kalvijn
bureau de
had, , incognito
incognito dool'
Genève trok,
trok, wilde
wilde hij
hij hem
hem een
eenbezoek
bezoek
geschreven
geschreven had
door Genève
brengen
en verwachtte,
verwachtte, dat
dathij
hijhem
heminineen
eenpaleis
paleiszou
zouaantreffen.
aantreffen. Vreemd
Vreemd
brengen en
op,, toen
toen hem
hem zoo'n
zoo'n bescheiden
bescheiden woning
woning werd
werd aangewezen.
aangewezen. Hij
Hij
zag
hij op
zag hij
klopt
aan
de
deur,
en
door
wien
wordt
hij
opengedaan?
Door
Kalvijn
klopt aan de deur , en door wien wordt hij opengedaan ? Door Kalvijn
het
zelven.
Zeer eenvoudig
eenvoudig was
was die
diewoning
woning ingericht.
ingericht. Wij
Wijkunnen
kunnen het
zelven. Zeer
opmaken
meubelen, die
die hem
hemdoor
doordederegeering
regeering
aanzijn
zijndood
dood
opmaken uit
uit de meubelen,
tottot
aan
waren
geleend en
endie
diedaarna
daarnawerden
werdenteruggegeven.
teruggegeven.Zij
Zijhadden
hadden eene
eene
waren geleend
waarde
gulden of
of 847
847francs
francs;
bedden,, tafels
tafels,
banken,,
waarde van
van ruim
ruim 121
121 gulden
; bedden
, banken
stoelen,
alles was
was van
van notenhout.
notenhout. Nauwkeurige
Nauwkeurige berichten
berichten omtrent
omtrent de
de
stoelen , alles
inrichting
huis zijn
zijn er niet.
niet. Men
Menkan
kandie
diealleen
alleenopmaken
opmakenuit
uit
inrichting "an
van het
het huis
eene
vergelijking met de
de woningen
woningen van
van anderen,
anderen, zooals
zooals Viret
Viret ofofFarel,
Farel,
eene vergelijking
huis
Darrnelijkgemeubileerd".
gemeubileerd".
die
ons beschreven
beschreven zijn.
zijn.Beza
Beza
noemde
die ons
noemde
hethet
huis
Darmelijk
Even
eenvoudig als
zijn huis
huis was
was zijne
zijneleefwijze.
leefwijze.Wegens
Wegenszijne
zijnemaag
maag
Even eenvoudig
als zijn
hij
zich
van
enkele
vleeschsoorten
onthouden.
In
zijne
maaImoest
moest hij zich van enkele vleeschsoorten onthouden. In zijne maaltijden
hij vvat
wat al
al tetematig.
matig.Jarenlang
Jarenlangstelde
stelde hij
hij zich
zich met
met één
één
tijden was
was hij
24 uren
urentevreden.
tevreden.Op
Opraad
raadvan
vanzijne
zijnegeneesheeren
geneesheeren heeft
heeft
maaltijd
maaltijd in
in de
de 24
hij
in de
delaatste
laatstejaren
jarenvan
vanzijn
zijn
levendaaraan
daaraan nu
nu en
endan
dan een
een glas
glas
hij in
leven
wijn
en een
een eieiopopden
denmiddag
middagtoegevoegd.
toegevoegd.Hij
Hijbeweerde,
beweerde, dat
datzijne
zijne
wijn (*)
(*) en
lDaag
meer kon
kon verdragen.
verdragen. Soms
:::)oms vastte
vastte hij een
lang.
een dag lang.
maag niet
niet meer
Ook
aan den
den slaap
slaap besteedde
besteedde hij
hij niet
niet veel
veel tijd.
tijd. Als
Als hij
hij niet
nietmoest
moest
Ook aan
preeken,
hij zich
zich 's
vijf of
of zes
zesuren
urenboeken
boeken op
op het
het bed
bed
preeken, liet
liet hij
's morgens
morgens te
te vijf
(*)
Ilesschen wijn
wijn alleen
alleen door
door zijne
zijnegasten
gastenopgedronken?
opgedronken 1
(*) Werden
Werden dan
dan al
al die flesschen
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brengen en dicteerde
dicteerde dan
dan voor
voor de
de werken,
werken, die
die hij
hijonder
onderhanden
handen had.
had.
brengen
Ook overdag,
overdag, nadat
nadat hij
hij gepreekt
gepreekt had,
had, ging
ging hij
hij soms
soms gekleed
gekleed in
iu bed
bed
Ook
maarzette
zette
liggen
onder verwarmde
verwarmde lakens
lakens wegens
wegens zijne
zijne zwakke
zwakke maag,
maag,maar
liggen onder
er zijne
zijne studiën
studiën voort.
voort. Overigens
Overigens had
had hij
hij het
het druk
druk met preeken,
preeken, met
metrederedeopenbaar, waarop
waarop een
een dispuut
dispuut volgde,
volgde, en
enmet
met
voeringen houden
voeringen
houden in
in het openbaar,
onderwijs
geven inindedeschool.
school.Voorts
Voortsmet
metzittingen
zittingenvan
vanden
denmad
raadder
derstad,
stad,
onderwijs geven
met onderzoek
onderzoek van
van kerkelijke
kerkelijke zaken,
zaken, raadplegen
raadplegenmet
metde
de
van den
van
den kerkeraad,
kerkeraad, met
ouderlingen,
een troosten,
troosten, den
denander
anderberispen,
berispen, een
eenderde
derde buiten
buiten
ouderlingen, den
den een
hetnoodig
noodigwas.
was.Dikwijls,
Dikwijls,alsals
met
zijnsecretaris
secretaris
de
kerk sluiten,
sluiten, als
als het
de kerk
hijhij
met
zijn
aan
den
arbeid
was,
werd
hij
er
bij
herhaling
afgeroepen
door
menschen,
aan den arbeid was, werd hij er bij herhaling afgeroepen door menschen,
die zijn
zijn raad
raad kwamen
kwamen vragen,
vragen,ofofdoor
doorvrienden,
vrienden,die
diehem
hemkwamen
kwamenbezoebezoedie
maken.
ken, soms
soms door
door een
eendeugniet,
deugniet, die
die hem
hem geld
geld wist
wistafhandig
afhandig tetemaken.
ken,
sterkgeheugen,
geheugen,zoodat,
zoodat, als
alshij
hijdan
dan
Maar
had hij
hij een
eenzeer
zeersterk
Maar gelukkig
gelukkig had
Als
terugkwam, hij
hij aanstonds
aanstonds den
den afgebroken
afgebroken arbeid
arbeid kon
kon voortzetten.
voortzetten. Als
terugkwam,
hij uitging,
uitging, wist
wist men
mennooit,
nooit,wanneer
wanneerhijhijterugkeeren
terugkeerenzou,
zou, want
wanttelkens
telkens
hij
bij het
het
werd hij
hij opgehouden
opgehouden door
door menschen,
menschen, die
die hem
hem spreken
spreken wilden
wilden:: bij
werd
uit.gaan
kerk, bij
bij het
het einde
eindezijner
zijnervoordrachten
voordrachten of
of op
op straat.
straat.Daar
Daar
uitgaan der
der kerk,
hij
goedvan
vanvertrouwen
vertrouwenwas,
was,stond
stondzijn
zijnhuis
huisvoor
vooriedereen
iedereen open.
open.
hij tetegoed
gemaaktdoor
doorpersonen,
personen,die
diezijne
zijne
Daarvan
werd meer
meer dan
daneens
eensmisbruik
misbruikgemaakt
Daarvan werd
papieren kwamen
kwamen doorsnuffelen,
doorsnuffelen, brieven
brieven en andere
andere stukken
stukken meenamen
meenamen
papieren
wenden.Door
Doorzijn
zijnknecht
knecht
en
die dan
dan ten
tenzijnen
zijnennadeele
nadeeleplachten
plachtenaan
aantetewenden.
en die
Pierre Daguet,
Daguet, leIebossu,
bossu,diediedaarenboven
daarenboveneene
eene
ongeoorloofdebetrekking
betI'ekking
Pierre
ongeoorloofde
met
zijne schoonzuster
schoonzuster had
had aangeknoopt,
aangeknoopt, werd
werd hij
hijtwee
tweejaren
jarenlang
lang
met zijne
iets van
van gemerkt
gemerkt had.
had. Soms
Soms was
washij
hij
bestolen, zondet'
bestolen,
zonderdat
dat hij
hij er
er iets
zoo
door den
den arbeid
arbeid en
en door
door brieven,
brieven, die
diebeantwoord
beantwoord moesten
moestenworden,
worden,
zoo door
overstelpt,
het leven
leven hem
hem te
te zwaar
zwaar viel.
viel. »Geen
»Geen uur
uur heb
heb ik
ikvrij",
vrij",
overstelpt, dat
dat het
schrijft
hij
aan
Farel.
»Meel'
dali
twintigmaal
moet
ik
een
brief
afbreschrijft hij aan Farel. »Meer dam twintigmaal moet ik een brief afbreken,
waaraan ik
ik bezig
bezig ben.
ben.DeDelange
langenachten
nachtenzullen
zullen mij
mij wat
wat meer
meer
ken, waaraan
tijd geven."
geven."
tijd
In zijne
zijne werken
werken zijn
zijn tien
tien deelen,
deelen, groot
grootquarto,
quarto, iniiJ.twee
tweekolommen,
kolommen,
In
met
brieven bewaard
bewaard van
en aan
aan hem.
hem. Nog
Nogmeent
meentmen,
mell, dat
dat meer
meer
met brieven
van en
dan
de helft
helftis isverloren
verlorengegaan.
gegaan.Den
Deneenen
eenendag
dagkrijgt
krijgt hij
hij een
eenbrief
brief
dan de
met verzoek,
verzoek, om
omaan
aandrie
driebisschoppen
bisschoppen teteschrijven
schrijven ter
ter
uit
Engeland met
uit Engeland
verhindering van
van een
een huwelijk
huwelijkder
derKoningin
Koninginmet
metden
denGraaf
Graafvan
van Glocester.
GIocester.
verhindering
Entusschen
tusschendie
die
Den anderen
anderen dag zoekt
zoekt hij
hij eene
eenedienstbode
dienstbodevoor
voorFarel.
Farel.En
Den
hooge
en lage
lagebemoeiingen
bemoeiingen:
watal al
zaken
werdenhem
hemopgedragen,
opgedragen,
hooge en
: wat
zaken
werden
waarvoor
eene uitgebreide
uitgebreide correspondentie
correspondentie noodig
En tetemidden
midden
waarvoor eene
noodig was!
was! En
van al
al die
diedrukke
drukkebezigheden
bezighedenbeklaagt
beklaagthijhijzich
zichnog
nogover
overzijne
zijnetraagheid,
traagheid,
van
zijne luiheid,
luiheid, vooral
vooral met
betrekking tot
tot de
deuitgaven,
uitgaven,die
diehijhijonder
onderhanhanzijne
met betrekking
den
had.
den had.
Dat de
de gezondheid
gezondheid van
van Kalvijn
Kalvijn veel
veel tetewenschen
wenschenoverliet,
overliet,isisons
onsreeds
reeds
Dat
gebleken.
Onze schrijver
schrijver wijdt
wijdtdaaraan
daal'aaneen
eenafzonderlijk
afzonderlijkhoofdstuk.
hoofdstuk. »Men
»Men
gebleken. Onze
zou
eer", zegt
zegthij,
hij,»kunnen
»kunnenspreken
sprekenvan
vandedeziekten,
ziekten,die
diehij
hijniet,
niet,dan
danvan
van
zou eer",
had."In In
brief
Mad,DeDe
Colignybeschouwt
beschouwthij
hij
die,
welke hij
hijwel
welhad."
die, welke
eeneen
brief
aanaan
Mad.
Coligny
ze als middelen,
middelen, om
om ons
OIlS van
van wereldsche neigingen
neigingen te genezen, en
enals
alsboden,
boden,
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om ons
ons gereed
gereed tetehouden,
houden, wanneer
wanneer het
hetGode
Godebehagen
behagenzal,
zal,ons
onsvanhier
vanhier
om
doen verhuizen.
verhuizen. Hij
Hijhad
hadachtereenvolgens
achtereenvolgens twee
tweegeneesheeren
geneesheeren:
Textor
te doen
: Textor
1556,
Sarrazin.
Beidenhadden
hadden veel
veelmet
methem
hem
en na
na diens
diensdood,
dood,in in
en
1556,
Sarrazin.
Beiden
te stellen.
stellen.Reeds
Reeds
vroeg
had
hij
zijne
gezondheid
ondermijnd,
door
vroeg had hij zijne gezondheid ondertnijnd, door
in den
den nacht
nacht tetestudeeren.
studeeren. Het
Het
gevolg
daarvanwas
was:
schele
laat in
laat
gevolg
daarvan
: schele
katarrh,teeken
teekenvan
van
hoofdpijn, voortkomende
slechte maag,
maag,enenkatarrh,
hoofdpijn,
voortkomendeuit
uit eene
eene slechte
verzwakking der
der longen.
longen. Door
Door beide
beideziekten
ziektenwerd
werdhijhijvoortdurend
voortdurend
eene verzwakking
gekweld en
en daardoor
daardoOl' was
waszijn
zijngestel
gestelbedorven.
bedorven.Daarbij
Daarbijkwam
kwampleuris,
pleUl'is,
gekweld
metopgeven
opgevenvan
vanbloed
bloed; jaambeien,
aambeien,
de voorbode
voorbode van
van tering,
tering,gepaard
gepaardmet
de
die ook
ook weer
weertot
totonwaardige
onwaardigebeschuldigingen
beschuldigingenaanleiding
aanleidinggayer'
gaven;j derdederdedie
AI die
dieziekten
ziektenworden
worden
vierdedaagsche koorts,
jicht, koliek.
koliek. Al
en vierdedaagsche
koorts, graveel,
graveel, jicht,
eruitopmaken,
opmaken, dat
datKalvijn
Kalvijn weinig
weinig
uitvoerig beschreven.
beschreven. Men
Men kan
kan eruit
uitvoerig
gezonde dagen
dagen heeft
heeftgekend
gekendenendat
daterereene
eenebuitengewone
buitengewonegeestkracht
geestkrachttoe
toe
gezonde
om met
met zoovele
zoo vele kwalen
kwalen zooveel
zooveel te
te doen,
doen, als
alsdoor
door hem
hem tot
tot
noodig was,
noodig
was, om
stand is
is gebracht.
gebracht.
stand
Den 14den
14den Maart
Maar·t 1558
heeft hij
hijpijn
pijninindedezijde,
zijde,diediehem
hem
verhindert
Den
1558 heeft
verhindert
dan enkele
enkele regels
regelstetedicteeren
dicteeren
hem
eenemaand
maandlang
langongeschikt
ongeschikt
meer dan
enen
hem
eene
maakt tot
eenig werk.
werk. Den
Den 248ten
~4Bten December
December 1559
1559spreekt
spreekthij
hij voor
voor eene
eene
maakt
tot eenig
dekerk,
kerk,isisdaardoor
daardoorgedwongen
gedwongenzijne
zijnestem
stemuit
uittetezetten,
zetten,
menigteininde
groote menigte
wat eene
eene hevige
hevigebloedspuwing
bloedspuwingten
tengevolge
gevolgeheeft.
heeft.Vergeefs
Vergeefs
drongenzijne
zijne
wat
drongen
dat hij
hij ten
tenminste
minsteeene
eenemaand
maandrust
rustzou
zounemen.
nemen.
vrienden erop
aan, dat
vrienden
erop aan,
In de
de volgende
volgendejaren
jarenherhaalde
herhaalde zich
zich dezelfde
dezelfde kwaal
kwaal nog
nog twee
twee of
ofdrie
drie
In
malen. Dikwijls
Dikwijls was
was hij
hij door
doorzware
zwarehoofdpijn
hoofdpijn gedwongen
gedwongenzijne
zijnecorrescorresmalen.
te breken.
breken. Ondanks
Ondanks de
de koorts
koortsbetrad
betrad.hij
.hij toch
tochden
denkansel,
kansel,
pondentie
pondentie af te
liet
daal'Ïn een
een stoel
stoelbrengen,
brengen,maar
maarzag
zagzich
zichgenoodzaakt
genoodzaaktininhet
hetmidden
midden
liet daarin
teeindigen.
eindigen.InIndedelaatste
laatste
jaren
zijn
levenvermeervermeervan zijne
zijne preek
preek te
van
jaren
vanvan
zijn
leven
deren
zijne kwalen
kwalen en
enzijne
zijnebrieven
brievenzijn
zijndaarvan
daarvan vol,
vol, totdat
totdat de
de dood
dood
deren zijne
maakt.
een
eind
aan
zijn
lijden
een eind aan zijn lijden maakt.
Maar, gelijk
zijn huis
huis twee
twee4anten
~antenhad,
had,een
een
naar
het
noordenen
eneen
een
gelijk zijn
naar
het
noorden
naar
zuiden, zoo
zoo had
had ook
ookzijn
zijnleven
leventwee
twee
zijden,eene
eene
donkerezijde
zijde
naar het zuiden,
zijden,
donkere
en
eene lichtzijde.
lichtzijde. De
De laatste
laatste wordt
wordt wel
wel eens
eensuit
uithet
hetoog
oogverloren.
verloren. Uit
Uit
en eene
zijne
geschriften blijkt,
blijkt, dat
dat hij
hij niet
niet blind
blind was
wasvoor
voordedeschoonheden
schoonheden der
der
zijne geschriften
natuur
hem heen.
heen. Zij
Zij was
was hem
hem peen
:Deenspiegel
spiegelvan
vanGod,
God, waarin
waarin de
de
natuur om
om hem
onkundigste
kennen, die
die ons
ons dedebrokjes
brokjesvoorvooronkundigste den
den Schepper
Schepper kan
kan leeren
leeren kennen,
kauwt
als aan
aan kleine
kleine kinderen,
kinderen, in
in den
den mond
mond steekt".
steekt". Hij
Hij zag
zaghem
hem
kauwt en,
en, als
in
den kleinsten
kleinsten grasspriet
grasspriet en
en in
in de
destarren
starren aan
aan den
den hemel.
hemel. Daarom
Daarom
in den
schrijft
ook in
in zijn
zijn Institutio
beschouwing der
dernatuur
natuurvoor
voor als
als een
een
de beschouwing
schrijft hij
hij ook
Instetutio de
het
gebruik
van
alles,
wat
de
natuur
ons
plicht
van
den
Christen.
Ook
plicht van den Christen. Ook
gebruik van alles, wat de natuur ons
watwij
wijnoodig
noodig hebben,
hebben, om
om teteleven,
leven,zooals
zooals
schenkt,
alleen van
van wat
schenkt, niet
niet alleen
watons
ons
hart
verheugenkan,
kan, zooals
zooals
voedsel
kleeding, mar
maar' ook
ookvan
vanwat
voedsel en
en kleeding,
hart
verheugen
marmer en
en ivoor.
ivoor. »Wie
»Wiezich
zichvan
vandeze
dezedingen
dingen
wijn,
en zilver,
zilver', marmer
wijn, goud
goud en
afkeert,
wordt een
een stuk
stukhout,
hout,zonder
zondereenig
eeniggevoel."
gevoel."Een
Eender
dergenoegens,
genoegens,
afkeert, wordt
naarbuiten,
buiten,zooals
zooalshij
hij
die
hij zich
zich veroorloofde,
veroorloofde, was
wasdan
danook,
ook,nunuenen
dannaar
die hij
dan
het
noemde,
llOp
den
boer"
te
gaan.
En
dat
was
niet,
zooals
men
het noemde, op den boer” te gaan. En dat was niet, zooals men
te ontvlieden.Hij
Hijachtte
achttedat
datwwel
hem
verweten heeft,
heeft, om
om de
depest
pestte ontvlieden.
hem verweten
el
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geoorloofd, evenals
evenals .het zwaard
zwaard of
vuur te
te ontvlieden, maar
maar alleen,
geoorloofd,
of het vuur
wanneer men
men daarmee
daarmee zijne plichten niet verzuimde, zooals het kon. zijn
wanneer
bij een
een predikant
predikant tegenover
tegenover zijne gemeente. Maar
Maar zich
zich onnoodig aan
bij
gevaar
bloot te
te stellen, noemde hij
hij onzinnig.
onzinnig. Een
asceet
wasKalvijn
Kalvijn
gevaar bloot
Een asceet was
DDe vrucht
vrucht des
des geestes
geestesisisblijdschap",
blijdschap", zeide hij,
»het tegendus
niet. »De
dus niet.
hij, »het
deel van
van somberheid.
somberheid. Die
vreugd isis een
een plicht."
plicht." Hij
Hij hield
hield van
van eene
Die vreugd
grap,
een calembour,
calembour, een
een gullen
gullen lach
lach;; hij
hij hield
hield van
van ironie. Maar
Maar »Mies
Dalles
grap, een
met mate,
mate, met
metgratie,
gratie,met
metvermijding
vermijdingvan
vanlafheid
lafheidenendwaasheid".
dwaasheid".Als
Als
met
hij in
in gezelschap
gezelschap van
van zijne intieme vrienden
vrienden:: Beza, Farel en Viret, was,
hij
gaf hij
hij zich
zich m"enigmaal
zijne vroolijke
vroolijke luim.
luim. Ook
Ook had
had hij een
m.enigmaal over aan
aan zijne
deroproerige
oproerigestudenten
studenten
glimlach over
over voor
voor de
de dwaasheden
dwaasheden der
toegevenden glimlach
te Straatsburg. Uit
Uit dit
dit alles
alles kan
kan men
men opmaken,
opmaken, dat het huis van Kalvijn
geene sombere
woning was.
was.
sombere woning
En
het was
was er
erdruk.
druk. Zelden
Zelden was
was zijne tafel
tafel ledig.
ledig. Als
Als hij
En het
hij 's morgens
negen uren
uren uit
uitdedekerk
kerkkomt,
komt,wacht
wacht
hem
bode
metdedevraag,
vraag,
te negen
hem
eeneen
bode
opopmet
ten eten
eten bij
bij zijne vrouw
brieven klaar
klaar zijn.
zijn. Hij vraagt
vraagt hem
hem ten
of zijne brieven
want hijzelf
hijzelf is
is elders
elders genoodigd. Een
Pool brengt hem brieven
Idelette, want
Een Pool
laat bij
bij hem
hem twee
twee vrienden
vrienden achter.
achter. Dagen
Dagenachtereen
achtereen
en laat
van A,à Lasco en
brengen
Farel en
en Viret
Viret bij
bij hem
door. Als
Als hij
hij te Frankfort
Frankfort is,
schrijven
brengen Fare!
is, schrijven
hem door.
hem beiden:
DWij regeeren
regeeren bij u en
bevelen er
er naar
naar welgevallen."
beiden : Wij
en bevelen
welgevallen."
wordt hij bij
bij hem
hem verpleegd
verpleegd;; als hij in
droefheid is,
is,
Als Viret ziek
in droefheid
ziek is, wordt
bij hem
hem vertroost.
vertroost. Talrijk
Talrijkwaren
warenook
ookde
deboden,
boden,die
diehem
hembrieven
brievenkwamen
kwamen
bij
brengen uit alle
alle deelen van
Europa of hem
hem mondeling kwamen inlichten
inlichten
van Europa
brengen
omtrent
hetgeen er
er in
in de
dewereld,
wereld,vooral
vooralinindedekerkelijke
kerkelijkewereld,
wereld, vooromtrent hetgeen
had toen
toen geene dagbladen
ook geene geregelde en
en veilige
veilige
viel. Men
dagbladen en
en ook
Men had
post.
Telkens werd
werd hem
hem de
de zorg opgedragen,
aan jonge
jonge menschen,
opgedragen, om
om aan
post. Telkens
die
naar Genève
Genève kwamen,
kwamen, een
goed onderkomen
onderkomen te
bezorgen. Ook
Ook
een goed
te bezorgen.
die naar
werd
hem menigmaal
menigmaal om
om raad
raad en
en hulp
hulp gevraagd
gevraagd voor
voor het
hetsluiten
sluitenvan
van
werd hem
kent de
de jonge
jonge meisjes
meisjes in
in de
de stad;
hij weet, hoe
hoe zij
zij er
el'
stad ; hij
huwelijken. Hij kent
uitzien, of zij
zij wat
wat mee
mee ten
tenhuwelijk
huwelijk brengen
brengen of
ofniet.
niet.InInalle
alle bijzondeI'bijzonderheden geeft hij
hij daarover
daarover bericht.
bericht. In
Inalles
allesstelt
stelthij
hij belang:
belang : in eene nieuwe
uitvinding voor
voor fornuizen,
fornuizen, voor
voor schoorsteenen,
de inrichting
inrichting van
van den
den
in de
schoorsteenen, in
uitvinding
tuin
van een
een vriend.
vriend. Aan een anderen
anderen vriend
vriend bezorgt
bezorgt hij wijn.
wijn. Doorgaans
Doorgaans
tuin van
nadat hij een
kwartier of een
een half
half uur
uur in
in
na den
den maaltijd,
maaltijd, nadat
een kwartier
ging hij na
kamer met
met een zijner
gasten pratende
pratendehad
hadrondgewandeld,
rondgewandeld, naar
naar zijne
de
zijner gasten
de kamer
toteen
eender
del' gezelschapsstudeerkamer.
liet hij
hijzich
zichoverhalen
overhalentot
studeerkamer. Maar
Maar soms
soms liet
wet verboden waren.
Die spelen
spelen waren
waren het
het
spelen, die
niet door
door de
de wet
waren. Die
die niet
Dpalet"
en
het
sleutelspel.
Het
eerste
bestond
in
het
werpen
van
in het werpen van
Het eerste
»palet" en het
moest in
in een
een tuin of eene herberg
ronde
ronde schijven
schijvenlangs
langs den
den grond.
grond. Het
Ilet moest
geschieden.
liet andere
andere was
washet
hetwerpen
werpenvan
vaneen
eensleutel
sleutellangs
langs eene
geschieden. Het
zoo dicht
dichtmogelijk
mogelijk bij
bij den
den rand
rand tetekomen,
komen,zonder
zonderdat
dat
lange
tafel, om
om zoo
lange tafel,
hij erover
erover heenging.
heenging. »Niemand",
»Niemand", zegt
zegt Beza,
Beza, »was,
»was, ondanks
ondanks zijne
zijne aanaanhij
geboren
deftigheid, aangenamer
den omgang
omgang dan
dan hij."
hij." En
En onze
geboren deftigheid,
aangenamerinin den
toe,
dat
Kalvijn
streng
van
karakter
was,
schrijver?
Hij
zenuwHij
geeft
toe,
dat
Kalvijn
streng
van
karakter
was,
schrijver ?
dat
alles
is
achtig, zeer
zeel' prikkelbaar,
prikkelbaar, heerschzuchtig;
heerschzuchtig; maar
maal' ondanks
ondanks dat alles is
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volgens hem
hem de
de groote invloed,
hem geoefend
geoefend in
in wijden kring
invloed, door
door hem
volgens
de aantrekkelijkheid
aantrekkelijkheid van
van zijn
zijn persoon
persoon toe te
te schrijven,
schrijven, meer
meer nog
nog
aan
aan de
dan
aan zijn
zijn genie,
genie, zijn
zijn ijver,
ijver, zijne geleerdheid.
Een aantal
aantal brieven
brieven van
van
geleerdheid. Een
dan aan
dankbare
te getuigen.
getuigen.
dankbareharten
harten zijn
zijn daar,
daar, om
om het
het te
over Kalvijn
Kalvijn luidt
luidt anders.
anders. En
En ook
ook zij,
zij, die met
met
oordeel over
Het algemeene oordeel
Beza instemmen, wat zijne jeugd en
en de
de eerste
eerste jaren
jaren van
van zijne werkzaamheid
werkzaamheid
datzijn
zijnkarakter
karakterlangzamerhand
langzamerhand iets
iets hards, iets
betreft, beweren
beweren toch,
toch, dat
betreft,
in het
het proces
proces van
van Servet
Servet ten
tenvolle
volleaan
aan
ongevoeligs
ongevoeligs heeft
heeft gekregen,
gekregen, dat
dat in
licht. gekomen
gekomen is.is.Ook
Ookmet
met
oordeel
onzeschrijver
schrijverhet
hetniet
nieteens,
eens,
het licht
ditdit
oordeel
is is
onze
en hij heeft wederom
wederom uit
uit de
de correspondentie
correspondentie van
van Kalvijn
Kalvijn een
een aantal
aantalbewijzen
bewijzen
bij de
de hand,
hand, dat
dat hij
hij ook
ook in
in de
de laatste
laatste helft
helftvan
van zijn leven een gevoelig
bij
hart in
in den
den boezem
boezem droeg.
droeg. Ja,
Ja, als
als Brunetière in 1901 betoogt,
dat
hart
betoogt, dat
bij Kalvijn
Kalvijn de
de godsdienst
godsdienst eene zaak
van het
hetverstand,
verstand,meer
meerdan
danvan
van
zaak is van
bij
het
hart, of
of liever
liever alleen
alleen van
van het
hetverstand,
verstand, dan
dan heeft
heeft Doumergue ook
het hart,
weer
een aantal
aantal uitspraken
uitspraken van
van den
den Hervormer gereed,
gereed, die
die het
het tegenweer een
deel bewijzen.
Wij behoeven
behoeven dus
niet te
te vragen, of onze
onze schrijver
schrbver ingenomen is met
dus niet
zijn held.
held. Indien het
niet zoo
zoo ware,
ware, zou
zou hij
hij er
erniet
niettoe
toegekomen
gekomenzijn,
zijn,
het niet
zijn
werk te
te wijden,
om een
een gedeelte
gedeeltevan
vanzijn
zijnleven
levenaan
aandit
ditomvangrijke
omvangrijke werk
om
besteden en
en hem
hemop
op
daaraan zooveel arbeid, zoovele onderzoekingen
onderzoekingente
te besteden
alle
punten tegen
tegen zijne vijanden, zijne lasteraars
bescherming te
alle punten
lasteraars in
in bescherming
nemen.
Zeer benieuwd
benieuwd zijn
zijn wij
wij echter
echter te weten, hoe hij
hij staat tegenover
nemen. Zeer
hem ook
ook op
op dit
dit punt
punt van
van alle
allehardheid,
hardheid,
den
moord van
van Servet:
den moord
Servet : of hij hem
hetbegin
beginvan
van dit
ditdeel
deel
,'an
alle schuld
schuld zal
zal vrijpleiten.
vrijpleiten. En
En reeds
reedsininhet
van alle
daaromtrent gerustgesteld.
gerustgesteld. Zoo
Zoo zegt
zegt hij
ervan:: :DOm
billijk
hij ervan
worden wij
wij daaromtrent
»Om billijk
zijn, moet
moetmen
menrekening
rekeninghouden
houdenmet
metdedetemperamenten.
temperamenten. Wij
zouden'
te zijn,
Wij zouden.
Servet
niet verbranden,
verbranden, en daarin
daarin zouden
zouden wij zeker gelijk
gelijk hebben.
Onze
Servet Diet
hebben. Onze
het vuur
vuur onder
onder dien
dien brandbrandvaderen hebben groot
ongelijk gehad
gehad met het
groot ongelijk
leggen. Wij zijn
zijn verfijnd
verfijnd en
verwijfd." Later,
Later, als
als hij
stapel te leggen.
en zelfs
zelfs verwijfd."
waar Servet
Servet werd
werd ter
terdood
doodgebracht,
gebracht, heet
heethet
het::
spreekt
de plaats,
plaats, waar
spreekt van
van de
])»Vandaar
Vandaar gingen
de vlammen
vlammen en
en de
de rook
rook op,
op, die
die den
den roem
van
het
gingen de
roem van het
Kalvinisme
dreigden
te
verduisteren."
En
aan
het
eind
van
dit
deel
Kalvinisme
En aan
eind van dit deel
te verduisteren."
hetmonument
monument voor
voor Servet
Servet gewijd,
zegt hij,
hij, dat
dat
in
een appendix,
appendix, aan
aan het
in een
gevvijd, zegt
het plan
plan daartoe,
daartoe, dat
dat sinds
sinds lang
lang in
in de
de lucht was,
was, hem
hem heeft
heeft gebracht
gebracht
het
tot
hetschrijven
schrijven van
van dit
dit werk:
dingen waren
waren noodig, om
de
tot het
»Twee dingen
werk : »Twee
om de
gevoelens
der geestelijke
geestelijkenakomelingschap
nakomelingschap van
van den
den Hervormer
Hervormer tete
gevoelens der
openbaren:
de geheele Kalvijn
werd afgebeeld
afgebeeld
openbaren : eene biographie,
waarin de
biographie, waarin
Kalvijn werd
met zijne goede eigenschappen en
en zijne gebreken,
en een
een 'monument,
monument, dat
gebreken, en
duidelijk
oordeel uitsprak
uitsprak over
over deze
deze dwaling,
dwaling, die
die een
een misslag, en
duidelijk het
het oordeel
dezen misslag, die eene dwaling
dwaling was."
In eene noot
verwijst
hij naar
was." In
noot verwijst hij
de
volgende
woorden
uit
zijne
derde
voordracht
over
De
kunst
en het
liet
derde voordracht over De kunst en
de volgende woorden uit
het werk
werkvan
van Kalvijn
Kalvijn:
Wat mij betreft
betreft:: indien,
in plaats
plaats
gevoel in
gevoel
in het
: :D»Wat
indien, in
op teterichten
richtenvoor
voorKalvijn,
Kalvijn, die
diehet
het niet noodig
noodig heeft,
van
een standbeeld
standbeeld op
van een
zijne vrienden
een gedenkteeken wilden
wilden stichten
stichten voor
voor den
den brandstapel
brandstapel
vrienden een
ik zou
zou het
hetdenkbeeld
denkbeeld toejuichen, en
dan zou
zou ik
ik el'
van
Servet, ik
van Servet,
en dan
er dit
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opschrift op willen
willen plaatsen
plaatsen:: »Deze
»Deze steen
steen isis opgericht
opgericht door de vroomheid
vroomheid
opschrift
eeuwige gedachtenis
gedachtenis van
van den
den misslag van Kalvijn"
Kalvijn" ;;
der Kalvinisten ter eeuwige
en alleen
alleen zou
zou ikikdan
dan nog
nogverlof
verlofvragen,
vragen, om
om mijn penningske
penningske voor
voor dit
dit
en
zoenoffer
in in
zijn
te dragen.
dragen. Kalvijn
Kalvijnheeft
heeftzich
zich
zijnleven
leventegengesproken.
tegengesproken.
zoenoffer bij
bij te
zonder zonde
zonde is,
is, werpe op
op hem
hem den
den eersten
eersten steen."
steen."
Wie zonder
Na deze
deze duidelijke
duidelijke verklaringen
verklaringen kunnen
kunnen wij
wijerop
eroprekenen,
rekenen, dat
dat inin
Na
het leven
leven en
ende
de werkeen volgend
volgend deel
deel deze
dezedonkere
donkerebladzijde
bladzijde uit
uit het
een
van Kalvijn
Kalvijn met
met onpartijdigheid
onpartijdigheid zal
zal worden beoordeeld.
beoordeeld. Met
Met
zaamheid van
verlangen zien
dit deel
deel te
te gemoet.
gemoet.
verlangen
zien wij
wij dit

Arnhem.
Arnhem.

J. H.

MARONIER.

AANLEIDING DER
DERBELGISCHE
BELGISCHE ONAFHANKELIJKONAFHANKELIJKNAAR AANLEIDING
HEIDSFEESTEN.

De BelgiS(:he
door Dr.
Or.H.
H.T.T.Colenbrander.
Colenbrander. (Met
(Met gebruikmaking van onuitBelgische omwenteling door
gege,·en
's·Gravenhage, Martinus Nijhoff,
Nijhoff, 1905.
gegeven bronnen.) -— 's-Gravenhage,
))Bel~ië en
en Nederland
Nederland hebben te veel
veel gemeen,
gemeen,
»België
dan
dat, bij
bij het
hetfeest
feestginder,
ginder,de
degedachten
gedachten van
van
dan dat,
hier
niet over
overden
denMoerdijk
Moerdijk zouden
zouden vliegen."
vliegen."
hier niet

het Voorbericht.
Voorbericht.
Uit het

De
natuurwetenschap heeft
heeft boven
bovendedegeschiedkundige
geschiedkundigewetenschap
wetenschap iets
iets
De natuurwetenschap
op het
het gebied
gebied van
van gene,
gene, men
men weet,
weet,
voor. Doet
Doet men
men eene
eeneontdekking
ontdekking op
voor.
dat
de wet
wetniet
nietmet
metzich
zichlaat
laat
spelen,
waardooraanstonds
aanstondseene
eenezekere
zekere
dat de
spelen,
waardoor
richting
aangegeven, volgens
volgens welke
men het
het feit
feit zal
zalkunnen
kunnen inschainscharichting isis aangegeven,
welke men
geschiedenis is daarentegen
daarentegen tot
tot zekere
zekere mate
mate geene
geenesystemasystemakelen. De geschiedenis
kelen.
tische wetenschap
wetenschap;
haarbeoefenaar
beoefenaarmist
mistaldus
aldusde
devaste
vastebasis,
basis,die
diemethode
methode
; haar
Er
zijn
daaraan
gevaren
verbonden.
De
dilettant
en
logica
aanbieden.
en logica aanbieden. Er zijn daaraan gevaren verbonden. De dilettant
gebreken;
geschooldeoverschat
overschatlicht
lichtzijne
zijne
vergeet
licht zijne
zijne groote
grootegebreken
vergeet licht
; dedegeschoolde
verdiensten, wordt
wordt een
een pedant
pedantininzijne
zijneoordeelve'llingen,
oordeelvéllingen, en
en enkel
enkel de
de
verdiensten,
nieuwsgierigheid
resultaat van
van soms
somsverstandelijk
verstandelijk weinig
weinig
nieuwsgierigheid bevredigend
bevredigend resultaat
schatten archievenarbeid
archieven arbeid doet
wel eens
eens vergeten,
vergeten, dat
datmen
mendat
dat
hoog te schatten
hoog
doet wel
meer te
tebeschouwen
beschouwen heeft
heeftalsals
product
plichtbetrachtendetoewijding
toewijding
product
vanvan
plichtbetrachtende
dan
als zoovele
zoovele de
degeschiedenis
geschiedenisvoorwaarts
voorwaarts brengende,
brengende, belangrijke
belangrijke ontontdan als
dekkingen.
De grenzen
grenzen der
dernatuurwetenschappen
natuurwetenschappen zijn
zijn bovendien
bovendien min
min of
of meer
meer
De
afgebakend,
ook in
in hare
harezelfstandige
zelfstandigeonderdeelen
onderdeelen;; de
degeschiedenis
geschiedenis weet
weet
afgebakend, ook
eigenlijk
nog
niet
volkomen,
wat
zij
is.
Dat
maakt,
dat
onze
gedachten
eigenlijk nog niet volkomen, wat zij is. Dat maakt, dat onze gedaeliten
ze aan
aanhethet
vliegengaan
gaan;
erover
nogal redelijk
redelijk vrij
vrij zijn,
zijn, wanneer
wanneer ze
erover nogal
vliegen
;
er
is dan
dan ook
ookop
opzichzelf
zichzelfniets
nietsverwonderlijks
verwonderlijks in,
in,dat
dathet
het
Ielehoofdstuk
hoofdstuk
er is
Ike
"tot Caesar's
Caesar's
van Dr.
Dr. Colenbrander's
Colenbrander's werk
teruggaan gansch
gansch »tot
van
vverkons
ons doet
doet teruggaan
Het past
pastininhet
het
kader
van
Omwentelingswerk,omdat
omdat
tijden"
tijden" (blz.
(blz.6).
6). Het
kader
van
ditdit
Omwentelingswerk,
het de
de strekking
strekking heeft,
heeft,een
eenbeeld
beeldtetegeven
gevenvan
vandede
ontwikkelingder
der
het
ontwikkeling
Zuid-Nederlanders
Belgische natie,
natie, wier
wiergeboorte
geboorteenengroei
groeizich
zich
Zuid-Nederlanderstot
tot eene
eene Belgische
geheel onderscheidden
onderscheidden van
van hetgeen
hetgeen de
deNoord-Nederlanders
Noord-Nederlanders allengs
allengs tot
tot
geheel
eene
eenheid bracht.
bracht. België
België toch,
toch, meent
meent de
deschrijver
schrijver (blz.
(blz. 6),
6),»vormt,
»vormt,
eene eenheid
ondanks zijn
hooger mate
mate een
een eenheid,
eenheid, dan
dan men
men
ondanks
zijn tweetaligheid,
tweetaligheid, in
in veel
veel hooger
het zich
zich dikwijls
dikwijls voorstelt''
voorstelt"; en
enevenals
evenals de
dereiziger,
reiziger,die
diezich
zichdedeweelde
weelde
het
veroorlooft
stukje over
over zijne
zijne lotgevallen
lotgevallen tetepubliceeren,
publiceeren,niet
nietnalaten
nalaten
veroorlooft een
een stukje
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kan over
overdededoor
doorhem
hem
geringgeachteBaedeker-reizigers
Baedeker·reizigersde
deschouders
schouders
kan
geringgeachte
op tetehalen,
halen,behoeft
behoefthet
hetgeen
geenbetoog,
betoog,dat
datdedevrucht
vruchtvan
vanDr.
Dr.ColenColenop
wat meer
meeris,is,dan
danhetgeen
hetgeen
»de
wartaal"van
vanDeenl>eenbrander's studie
vrij wat
brander's
studie vrij
Dde
wartaal"
weeksreizigers" zou
zou kunnen
kunnen voortbrengen
voortbrengen (blz.
(blz. 2).
2).
weeksreizigers"
Om België's
België's eenheid
eenheid tetebegrijpen,
begrijpen,moet
moetmen
menzijne
zijne
geschiedenisraadraadOm
geschiedenis
pogingis isniet
nietnieuw.
nieuw.De De
door
den
schrijverinin
plegen (blz.
(blz. 6).
6). DeDe
plegen
poging
door
den
schrijver
herinnering gebrachte
gebrachte Pirenne
Pirenne beproefde
beproefde het
hetinderdaad
inderdaadop
opeene
eenewaarlijk
waarlijk
herinnering
ik:: isis hij
hijerin
eringeslaagd
geslaagd?
Uit
indrukmakende wijze.
indrukmakende
wijze. Beproefde
Beproefdehet,
het, zeg
zeg ik
? Uit
de wijze,
wijze, waarop
waarop Dr.
Dr. Colenbrander
Colenbrander ons
ons België's
België's wording
wording schetst,
schetst, meen
meen
de
te mogen
mogenopmaken,
opmaken, dat
datnaar
naarzijn
zijninzien
inzienPirenne
Pirennevolkomen
volkomen het
het
ik te
ik
doel bereikte.
bereikte. De
De studie
studie van
van diens
diens werk
werk gaf
gafmij
mijdien
dienindruk
indruk niet
niet en,
en,
doel
ik ererdit
ditbijvoegen
bijvoegen:
lezing
C.'s
uiteenzettingisismijne
mijne
laat ik
: nanadede
lezing
vanvan
Dr.Dr.
C.'s
uiteenzetting
Het boek
boekvan
vanden
denBelgischen
Belgischen
overtUlgmg in
dezen geenszins
geenszins verzwakt.
verzwakt. Het
overtuiging
in dezen
het
geleerde
is
eene
zeer
diepgaande
publicatie;
daardoor
wordt
geleerde is eene zeer diepgaande publicatie ; daardoor wordt het
vasthouden van
van den
den draad
draad der
der gedachten
gedachten niet
niet zoo
zoogemakkelijk
gemakkelijk j; maar
maar
vasthouden
de Nederlandsche
Nedel'landsche archivaris
archivaris behandelt
minder omomde
behandeltgelijke
gelijke stof
stof in
in veel minder
vang:: eene concentratie,
concentratie, die
die tot
totbeter
beteroverzicht
overzichtleidt.
leidt.Welnu,
Welnu,de
debelangbelangyang
hoofdstuk,sla
sla
stellende neme
neme de
de proef.
proef.Hij
Hijleze
lezeeens
eens
herleze
stellende
en en
herleze
datdat
Fitelate
hoofdstuk,
boekdicht
dichten
entrachte
trachtezich
zichnu
nurekenschap
rekenschap te
tegeven
gevenvan
van het
hetbestudeerde.
bestudeerde.
het boek
Let dan
dan op,
op,hoe
hoemoeilijk
moeilijk dat
dat zal
zal vallen
vallen!! Hoe
Hoekomt
komt dat
dat?? IkIkzoude
zoude
Let
datjuist
juist
geleidelijke
ontwikkelingontbreekt,
ontbreekt,
als
reden aange
aangeven,
als reden
ven, dat
diedie
geleidelijke
ontwikkeling
hetverhaal
verhaal heeft
heeft willen
willen leggen,
leggen, om
omtottotdede
karakteristieke
die men
men in
in het
die
karakteristieke
te komen.
komen.
schets van
van de
de eenheid
eenheid te
schets
En
thesisook
ookwel
weljuist
juistgesteld,
gesteld,vroeg
vroegikikmij
mijaf,
af,bdat
»datBelgië
België
En isis dedethesis
het eene
eene
een
nationale geschiedenis
geschiedenis (moet)
(moet) hebben
hebbén gehad,
gehad, aangezien
aangezien het
een nationale
natie
geworden" (blz.
(blz. 6)
6)?
Is dan
dan echter
echter wel
weleenigszins
eenigszinsde
devraag,
vraag,
natie is geworden"
? 't't Is
wat onder
onder nationale
nationale geschiedenis
geschiedenis isis teteverstaan.
verstaan.Lang,
Lang,eeuwenlang
eeuwenlangv66r
vóór
het
koninkrijkItalië
Italië
bestonddedeItaliaansche
Italiaanschenatie,
natie,
de
vestiging van
vanhet
de vestiging
koninkrijk
bestond
maar
- misschien
misschien of
of zeker
zeker ligt
ligthet
hetaan
aanmijne
mijnegewone
gewonekennis
kennis —
maar —
ik
weetniet,
niet,waar
waarik de
ik nationale
de nationale
geschiedenisvan
vanhet
hetItaliaansche
Italiaansche
ik weet
geschiedenis
dat wil
wil zeggen
zeggen een
eenverleden,
verleden, door
door zekere
zekereeenheid
eenheidvan
vanstreven
strevenen
en
volk,
volk, dat
Neemt
bovendien
de
schrijver
niet
werken
gekenmerkt,
moet
zoeken.
werken gekenmerkt, moet zoeken. Neemt bovendien de schrijver niet
watnog
nogaltijd
altijdtetebewijzen
bewijzenvalt
valt?
als
aan dat,
dat, wat
als feit aan
?
Met
den naam
naam België
Belgiëisisinderdaad
inderdaadgedoopt
gedooptzeker
zekerkoninkrijk,
koninkrijk,daar
daaren
en
Met den
daar
liggende, en
enmen
menheeft
heeft
diennaam
naamgevonden
gevondenininoude
?udegeschiedenissen,
geschiedenissen,
daar liggende,
dien
maar hem niet
niet gegeven
gegevenals
alseene
eenespontaan
spontaanontstaande
ontstaande1;enaming
benaming;
zij was
was even
even
; zij
tentijde
tijde
der
vestiging
vandederepubliek
republiekder
derBataven
Batavenonder
onder
gezocht
als die
dieten
gezocht als
der
vestiging
van
Rutger
Jan. Zoo
Zoo ook
ook spreekt
spreektmen
menvan
vaneeneen
Oostenrijk,zonder
zondertetedenken
denken
Rutger Jan.
Oostenrijk,
op
welke
gronden
aan
een
Oostenrijksch
volk.
Ik
althans
zou
niet
weten,
aan een Oostenrijksch volk. Ik althans zou niet weten, op welke gronden
mag beschouwen.
beschouwen. Of
Of
men
den Belg
Belgals
alseen
eentype
typeonder
onderde
devolkeren
volkeren mag
men den
niet
de loop
loop der
del'eeuwen
eeuwendaarin
daarinverandering
veranderingzou
zoukunnen
kunnenbrengen
brengen?
Wie
niet de
? Wie
zal
het durven
durven weerspreken,
weerspreken, wie
wie dat
datals
alseene
eenezekere
zekeretoekomst
toekomstvoorvoorzal het
spellen?
wezen der
der volken
volken isisniet
nietiets,
iets,dat
datalsals
onwrikbaarvast
vast
spellen ?Ook
Ook het
het wezen
onwrikbaar
worden;; het samenzijn
samenzijn onder.
onder. min
min of
ofmeer
meergelijke
gelijkeomommag
beschouwd worden
mag beschouwd
werkt
natuUl'lijk
ten
gunste
van
zeker
samensmeltings-,
standigheden
standigheden werkt natuurlijk ten gunste van zeker samensmeltings-,
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zeker kristallisatievermogen.
kristallisatievermogen. Dr.
zeer sprekend
sprekend
Dr. Colenbrander
Colenbrander geeft
geeft ons een zeer
voorbeeld ten
ten aanzien
voorbeeld
aanzien van
van onze provincie
waren
provincie Gelderland.
Gelderland. Volgens hem waren
er indertijd
er
indertijd feitelijk
feitelijk in
in Noord-Nederland
Noord-Nederland »drie verschillende werelden":
werelden" :
eene Hollandsche,
eene
Hollandsche, eene
eene Geldersche
Geldersche en eene
Friesch-Groningsche
eene Friesch-Groningsche
de eeuw
(blz. 40). Gelderland
zelf'! in
in de
de 15
Gelderlandmet
metname
name bleef
bleef zich
zich tot
tot zelfs
15de
meer richten
meer
richten naar
naar Brabant,
Brabant, Limburg,
Limburg, Gulik,
Gulik, Kleef,
Kleef, Berg
Berg dan
dan naar
naar
de eeuw
Holland ; in
in de
16de
eeuw was
er het Hollandsch nog
Holland;
de 16
was el'
niet
als
schrijfnog niet als
taal in gebruik;
toetreding van
gewest tot
tot de
de Unie van
gebruik ; de
de toetreding
van het
het gewest
van Utrecht
werd
dan met
met moeite
moeiteverkregen
verkregen (blz.
al die
die »werelden"
werd niet dan
(blz. 45). Van
Van al
meer over
over;; alles
heeft zich
zich ininhet
hetNederlandsche
Nederlandschevolk
volk opgelost.
opgelost.
is niets meer
alles heeft
Walen
en Vlamingen
Vlamingen daarentegen
daarentegen verschillen
verschillen tot op
op den
den huidigen dag
Walen en
van elkander,
elkander, dat men
men de
dewaarneming
waarneming geweld
geweld moet
moet aannog zóó
z66 diep
diep van
om deze
doen, om
deze groepen
groepen vereenigd
eene natie
kunnen noemen.
Het
vereenigd eene
natie te
te kunnen
noemen. Het
verschil
loopt niet
nietuitsluitend
uitsluitend over
overde
de tweetaligheid,
tweetaligheid,door
doorDr.
Dr.Colenbrander
Colenbrander
verschil loopt
aangewezen, maar
maar over
over hun
hun geheele zijn,
hoe goed
goed ook
ook bedoeld:
aangewezen,
zijn, en
en hoe
bedoeld :
een verschil
wordt niet
niet weggenomen,
weggenomen, door
door eene
zoogenaamde gezulk een
verschil wordt
eene zoogenaamde
schiedenis van
België te
te raadplegen.
raadplegen. Geleerdheid
Geleerdheid is
is zeker tot véél in
van België
staat,
maar het
het elimineeren van ethnographische verschillen is haar niet
staat, maar
even weinig
weinig recht
recht -— ik wil
wil echter
gegeven.
Met nagenoeg
nagenoeg evenveel
evenveel of even
gegeven. Met
nadruk
hebben op
op dit
dit nagenoeg
nagenoeg -— zou
men de
de Ieren
Ieren onder de
nadruk gelegd
gelegd hebben
zou men
brengen; ; maar
maar de Engelschen zijn practische
Engelsche natie kunnen
kunnen brengen
luitjes : zij
laten de
zij laten
de quaestie in
het midden
midden en
en doopen hun
hun rijk
rijk GrootGrootluitjes:
in het
Britannië ; ook
Britannië;
het
»België"
spreekt
ethnographisch
tot
ons
niet,
zoom
in
ook het
niet, zoomin
als Oostenrijk.
De strekking
strekking van
van des
des schrijvers
schrijvers betoog
betoog is ten
ten slotte,
slotte, dat
dat de
dp- ZuidDe
ander mensch is dan
dan de
de Noord-Nederlander
Noord-Nederlander;; een betoog,
Nederlander een ander
bezwaarlijk hem
hem kan
kan bevredigen,
bevredigen, die
dievooropstelt,
vooropstelt, dat de Zuid-Nederdat bezwaarlijk
eens één type
type is.
is. Volgens den
schrijver is
het intusschen
lander niet eens
den schrijver
is het
de Hervorming
Hervorming geweest
»en niets
niets anders dan
dan deze,
deze, die
die Noord
Noord en
en Zuid
Zuid
de
geweest »en
al moeten
moeten wij daarna
daarna ook
weder een
een
heeft vaneengereten" (blz. 68), al
ook weder
betoog lezen,
lezen, »dat het
het verschil
verschil niet
niet enkel,
enkel, ofofniet
niet
voornamelijk
betoog
voornamelijk
heeft in
in de
de groote gebeurtenissen
gebeurtenissen der zestiende
zestiende eeuw"
eeuw"
zijn oorsprong heeft
(blz. 80)
80)!! Het
Het verschil
verschil kiemde
kiemde reeds
reeds van
van veel
veel vroeger, ter herinnering
herinnering
waaraan de
de schrijver
schrijver ons
ons wijst
wijstopop
onderscheidendkarakter
kamkter der
der
waaraan
hethet
onderscheidend
schilderscholen, dat
dat zich
zichzeer
zeervroeg
vroeg
uitspl'akpals
»alsuitvloeisel
uitvloeiselvan
vaneenzelfde
eenzelfde
schilderscholen,
uitsprak
in nationaliteit,
nationaliteit, als
als tusschen Rembrandt
Rembrandt en
Rubens bestaan
bestaan
verschil in
verschil
en Rubens
(blz. 47).
47). Maar
Maar aangenomen
bestaan van
van het
het verschil,
verschil, isisdat
dat
heeft" (blz.
aangenomen het
het bestaan
dan voldoende
voldoende grond
grond voor
voor de
de bewering
bewering (blz.
(blz. 47),
47), dat »daarmede
»daarrnede voor
dan
NOOl'd-tot
totZuid-Nederlandsche
Zuid-Nederlandsche
onderlingeverhouding
verhoudingvan
vanNoordde bepaling der onderlinge
nationaliteit een gewichtig
gewichtigpunt
puntgewonnen
gewonnen (is)"
(is)"?? ln
In die vroegere eeuwen,
eeuwen,
nationaliteit
toen
de
gemeenschap
der
ingezetenen
hoogst
bezwarend
was
en
toen de gemeenschap der ingezetenen hoogst bezwarend was en diengewest een
een eigen
eigenleven
leven leidde en
en een
een
tengevolge bijna
bijna elke
elke stad,
stad, elk
elk gewest
tengevolge
karakter kon
kon erlangen
erlangen door
door den
denbijzonderen
bijzonderen aard
aard der
derburgerlijke
burgerlijke
eigen karakter
in die
die tijden
tijden
verhoudingen, waarin
waarin de
de menschen
menschen zich
zich geplaatst
geplaatst zagen,
zagen, in
verhoudingen,
zoo licht,
licht, ook
ook zelfs
zelf" in
in nu
nu voor
voor ons
ons naast elkander zich
zich bevinbevinkonden zoo
konden
1906. I.
12
1906.
42
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dende streken,
zeer onderscheiden
onderscheiden levensopvattingen
levensopvattingen ontstaan,
ontstaan, die
die ook
ook
streken, zeer
op
de kunst
kunst terugwerkten,
terugwerkten,zonder
zonderdat
datmen
mendaarom
daaromzich
zichgerechtigd
gerechtigrlmag
mag
op de
achten
de gevolgtrekking,
gevolgtrekking, dat
datde
deburgerij
burgerijzich
zichnaar
naareen
eenspecifieken
specifieken
achten tot de
nationaalstaat
ik hier
hier weder
wederterug
terugaan
aan
nationaalstaat ontwikkelde.
ontwikkelde. Onwillekeurig
Onwillekeurig denk
denk ik
Italië,
waar, om
omeen
eenvoorbeeld
voorbeeld tetenoemen,
noemen,dedeschool
schoolvan
vanTitiaan
Titiaanzoo
zoo
Italië, waar,
geheel verscheiden
verscheiden was
wasvan
vanderleschilderkunst
schildel'kunstinindedemeer
meerzuidelijk
zuirlelijkgelegen
gelegen
Italiaansche
lanrlen, zonder
zonder dat
datmen
mendaaruit
daaruitdedegevolgtrekking
gevolgtrekkingzou
zouwillen
willen
Italiaansche landen,
maken, dat
dat ininVenetië
Venetiëniet
nietevenzeer
evenzeereene
eene
Italiaanscheschool
8choolbloeide.
bloeirle.
maken,
Italiaansche
aan het
hetslot
slotvan
vanhoofdstuk
hoofdstuk II(blz.
(blz. 80)
80)komt
komtdedeschrijver
schrijver ons
ons
Ook
Ook aan
ge moet—- want
want
rlergelijkezwevende
zwevendevoorstellingen
voorstellingenzijn
zijnherhalingen
herhalingen
te gemoet
bijbij
dergelijke
metdede
herinnering,dat
datzijne
zijnebedoeling
bedoelillgwas
was vons
]lons
nooit
buitengésloten —
- met
nooit buitengésloten
herinnering,
te binnen
binnen tetebrengen
brengenhoezeer
hoezeerNoordNoord-enenZuid-Nederland
Zuid-Nederlanrl v66r
vóór de
de ververeeniging
van 1815
1815in in
samenstelling,ininaanleg,
aanleg,ininlotgevallen
lotgevallenhadden
hadden
eeniging van
samenstelling,
verschild". Dit
ons moeten
moeten voorbereiden
voorbereiden op
het lot
lot van
van
verschild".
Dit gedeelte
gedeelte heeft ons
op het
»de
Vereeniging" , het
het onderwerp
onderwerp van
hoofdstuk 11.
De proef
proef op
op de
de
vde Vereeniging",
van hoofdstuk
II. De
komt natuurlijk
natuurlUk nu
nu precies
precies uit.
uit.»De
llDe
zaak
is waarlijkreddeloos
reddeloos
som
som komt
zaak
is waarlijk
geweest
van het
het begin
begin af",
af",verzekert
verzekertdedeschrijver
schrUver(blz.
(blz. 128)
128);
zóó
geweest van
; z66
reddeloos,
dat wel
wel verre
verre van
van bevreemding
bevreemding over
over het
het verbreken
verbreken van
van de
de
reddeloos, dat
men veeleer
veeleer verwondering
verwondering gevoelen
besluit de
de bebevereeniging men
vereeniging
gevoelen moet,
moet, besluit
schouwing
lldat zij
zij vijftien
vijftien jaar
jaar heeft
heeftgeduurd".
geduurd".
schouwing (blz.
(blz. 129), »dat
Deze
gedachte is
is dededraad,
draad,die
diedoor
doorhet
hetgansche
ganschewerk
werkheenloopt.
heenloopt.
Deze gedachte
]lZiet
wel," leest
leest men
men alzoo
alzoo op
op blz.
blz. 133,
133,»dat
»dathet
hetniet
nietkatholikatholiDZiet men
men wel,"
cisme
of liberalisme,
liberalisme, maar
maarnationaal
nationaal verschil
verschilgeweest
geweestis,is,dat
datde
descheiding
scheiding
cisme of
welke zijde
zUde men
men ook
ook ininde
dezaak
zaak
noodzakelijk heeft
noodzakelijk
heeft gemaakt?
gemaakt ? Van
Van welke
komt men
men opophet
het
verschilininnationaliteit
nationaliteitterecht.
terecht.
doordringt,
doordringt, steeds
steeds komt
verschil
Hoe konden,
lwnden, bij
bijvoorbeeld,
voorbeeld,met
met
mogelUkheiddedeNoord-Nederlandsche
Noord-Nedel'landsche
Hoe
mogelijkheid
met
de regeering
regeering van
van
katholieken,
aanzienlijke
minderheid
voorwaar,
katholieken, aanzienlijke minderheid voorwaar, met de
'Willem
I
ingenomen
wezen?
Echter
is
niemand
van
hen
in
1830
Willem I ingenomen wezen ? Echter is niemand van hen in 1830
opgestaan,
zelfs in
in Noord-Brabant
Noord-Brabant niet.
niet. Het
Hetjaar
jaal''30
'30bewees
beweesniet
nietslechts
slechts
opgestaan, zelfs
dat
België, het
het bewees
beweesevenzeer
evenzeerdat
datHolland
Holland leefde."
leefde."
dat België,
Het
ligt natuurlijk
natuur1Uk aan
aan mij,
mij, maar
maar· zien.
zien doe
]I Reeds
Het ligt
doe ik
ik heelemaal niet. DReeds
dadelijk
de aandacht,"
aandacht," leeren
leeren wij
wU echter
echter op
op blz.
blz.203,
203,»dat
))datde
de
dadelijk ü'ekt
trekt het
het de
Vlaamsche
in 181.5
1815 het
hetonwilligst
onwilligstwaren,
waren,om
omzich
zich te
te laten
laten ververVlaamsche gewesten
gewesten in
1830het
hettraagst
traagstwaren,
waren,omom
zich
scheiden."EiEi!
Maar
eenigen,
in 1830
eenigen, in
zich
af af
te te
scheiden."
! Maar
eenebijzondere
bijzonderereden.
reden.
aanstonds krijgen
krijgen wij
wij daarvoor
daarvoor van
van den
denschrijver
schrijvereene
aanstonds
gaat het
hetmet
met
geschiedenis:
menvindt
vindtdaarin
daarin altijd
altUd den
den weg,
weg,
Zoo
Zoo gaat
dedegeschiedenis
: men
dien
men
wil
opgaan.
Intusschen,
al
is
het
niet
mijne
bedoeling,
om
dien men wil opgaan. Intusschen, al is het niet mijne bedoeling, om
Noord-Brabanters te bekladden
bekladden: : ze
ze waren
waren toch
toch ook
ook wel
wel
onze
goede Noord-Brabanters
onze goede
beetje ontevreden
ontevreden in
in 1830
1830;
stedenwaren
warenerer
geenszinsvolstrekt
volstrekt
een
een beetje
; dedesteden
geenszins
te vertrouwen
vertrouwen; ; maar
maar de
de eer
eervan
vaneeneen
concentratiepunt tetezijn
zijnvoor
voor
concentratiepunt
maakte de
deuiting
uitingder
derontevredenheid
ontevl'edenheidererheel
heel
de
Nederlandsche troepen,
troepen, maakte
de Nederlandsche
wat
lastiger
dan
elders
in
het
Zuiden.
Lettende
op
het
behoud
van
wat lastiger dan elders in het Zuiden. Lettende op het behoud van
Limburg,
dank
zij
de
handhaving
van
het
gezag
te
Maastricht,
mag
men
Limburg, dank zij de handhaving van het gezag te Maastricht, mag men
er gerust
gerustvoor
voorhouden,
houden,dat
datbijbijdede
lusteloosheid
vanVlaanderen,
Vlaanderen,om
om
het er
lusteloosheid
van
de
Brabançonne boven
boven het
hetWilhelmus
vVilhelmus teteverkiezen,
verkiezen, deze
deze voor
voorGrootGrootde Brabanpnne
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Nederland
Nederland kostbare
kostbare streken
streken behouden
behouden zouden zijn
gebleven, indien
indien niet
niet
zijn gebleven,
militair
politiek beleid
beleid gewedijverd
gewedijverd hadden,
hadden, om
omhet
hetspel
spelteteverknoeien
verknoeien
militair en politiek
en
en de
de scheiding
scheiding ook
ook dáár
tot stand
stand te
te brengen.
brellgen.
dAdr tot
Zoo komen
aan het
het lIlde
Zoo
komen wij
wij aan
IIIde hoofdstuk, het onderwerp, waarover het
boek zegt
te handelen.
handelen.
zegt te
zoo dankbaar
voor talentvolle
geschiedschrijvers als
als eene
dankbaar voor
Geene stof zoo
talentvolle geschiedschrijvers
staatkundige
in groote of in
in kleine
kleine landen,
landen, zij
zij het
het
staatkundige omwenteling,
omwenteling, zij
zij het in
bij
min
of
meer
van
ons
verwijderde
natiën,
zij
het
in
grootere
of
bij min of meer van ons
natiën, zij het in
geringere
mate inin ons
onsvreemde
vreemdemaatschappelijke
maatschappelijketoestanden.
toestanden.
geringere mate
Er moge
moge eenige oNTrdrijving
ov~rdrijving liggen
in de
de bewering, dat
de ontEr
liggen in
dat de
der vrijheid
vrijheid eigenlijk de geschiedenis is,
is, -—
wikkeling van
de bewustheid
bewustheid der
van de
eene omwenteling,
waarin zulk een vrijheidsstrijd tot
een hoog
hoog ideaal
ideaal
omwenteling, waarin
tot een
wordt
opgevoerd, stempelt
gebeurtenissen toch
toch tot
tot eene geschiedenis
wordt opgevoerd,
stempelt de
de gebeurtenissen
bij
uitnemendheid. Hoevele
Hoevele aantrekkelijke
tegenstellingen, hoeveel
hoeveel
bij uitnemendheid.
aantrekkelijke tegenstellingen,
den aesthetisch ontwikkelden beschouwer
beschouwer!! De hartshartsteekening niet
voor den
teekeniJlg
niet VOOI'
tochten zijn
erbij in
in beweging; het dramatische
dramatisclle ontbreekt
ontbreekt evenmin
evenmin
zijn erbij
potsierlijke ; het
als
het potsierlijke;
het persoonlijke
persoonlijke in
den strijd
strijd treedt
treedt telkens
telkens kenkenin den
als het
schetsend aan
den dag;
het volkskarakter
volkskarakter uit
in de
de volle
volle kracht
aan den
dag ; het
uit zich
zich in
natuur. Het
gaat om
om levens
levens en
en om
omfortuinen,
fortuinen, om
om verledens,
van zijne natuur.
Het gaat
die worden afgesloten,
en toekomsten, die worden geopend.
Mannen,
afgesloten, en
geopend. Manner],
die
onder den
den voortduur
voortduur van
van de
de bestaande
hestaande omstandigheden
als betrekdie onder
omstandigheden als
kelijk vergeten
burgers zouden
zouden sterven,
sterven, treden
tredelIdaar
daarplotseling
plotselingvoor
voor
vergeten burgers
zetten
vorsten
af,
stellen
den
dag,
beheerschen
de
massa's,
de
legers,
den dag,
de massa's, de legers,
vorsten
stellen
tegen wie
wie werd opgezien
als corypheeën van
anderen
Mannen, tegen
anderen aan.
aan. Mannen,
opgezien als
omhoog waren
waren
den
lande, verdwijnen
verdwijnen onmerkbaar,
onmerkbaar, zooals zij
den lande,
zij onmerkbaar omhoog
gekomen.
Op het
hetjuiste
juiste oogenblik grijpt
een de
de gelegenheid
gelegenheid aan,
aan,
gekomen. Op
grijpt de
de een
om
zijn naam
naam eervol
eervol inindedegeschiedenis
geschiedenisvan
van zijn land
geschreven;;
om zijn
land te zien geschreven
in
een ander
ander oogenblik bederft karakterloosheid den
weg van
van den
den
in een
den weg
roem.
Een erbarmingsloos noodlot
met den
den eeuwigen
triomf
roem. Een
noodlot spot
spot met
eeuwigen triornf
der
rechtvaardigheid en
verheven deugd
deugd gaat
gaat ten
ten ondel',
zonder dat
dat
der rechtvaardigheid
en verheven
onder, zonder
weet waarom.
waarom. Het
Het gel'Onzebons
donderende welspremen juist weet
geronzebons van
van donderende
kendheid doet
glimlachen over
over pygmeeën, die zich
zich atlassendragenden
atlassendmgenden
doet glimlachen
hetgezond
gezondverstand
verstandgolft
golftopopden
dengeweldigen
gewel(ligen stroom,
stroom, die
die
wanen,
en het
wanen, en
niet
gekeerd, wel
wel geleid
geleid kan
worden.
niet gekeerd,
kan worden.
echter van
van de
dedoor
doorhemzelf
hemzelfopgenomen
opgenomen
Dr. Colenbrander
Colenbrander heeft
Dr.
heeft echter
tot zijn
zijn recht te brengen,
brengen, geen
geen
gelegenheid,
om zulk een
onderwerp tot
een onderwerp
gelegenheid, om
Misschien heb
heb ik
ik bij mijne teleurstelling daarover
daarover
gebruik
gebruik gemaakt.
gemaakt. Misschien
uit
het oog
oogverloren,
verloren, dat,
dat, om
omininzijn
zijnwerk
werktetevinden,
vinden,wat
watikik erin
uit het
zocht,
de vrijheidscrisis had
had beschreven
beschreven moeten
zijn, niet
niet slechts
slechts
moeten zijn,
zocht, de
dOOI'
hem,
die
door
den
letterkundig
ontwikkelden
historicus,
maar
door den letterkundig ontwikkelden historicus, maar door hem, die
behandelingder
derpublieke
publieke
tevens
geleefd heeft
heeftenenopgegroeid
opgegroeid isisinindedebehandeling
tevens geleefd
geregeerd
zaak, die
die gehandeld,
gehandeld, geadministreerd,
geadministreerd, aangevoerd,
aangevoerd, bestuurd,
bestuurd, geregeerd
zaak,
heeft:: den
man van
van ervaring,
ervaring, gewoon
gewoon de
dezaken
zaken van
van alle
alle zijden
zijden te
te bezien
heeft
den man
XVII Nederlandsche
Nederlandsche gewesten
gewesten van
van
en onderwerpelijk de hel'eeniging
der XVII
hereeniging der
1815 tot 1830 de
plaats
toe
te
kennen,
die
daaraan
in
den
algemeenen
de plaats toe te kennen, die daaraan in den
I.
12+
12*
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politiek en toestand
toestand van
van het
het koninkrijk
koninkrijk der
der Nederlanden
Nederlanden met
met het
hetoog
oogop
op
politieken
zijne
machtstelling en
zijne verhouding
verhouding tot
tot het
hetbuitenland
buitenland toekomt.
toekomt.
zijne machtstelling
en zijne
Het
is waar
waar:: onverwacht
onverwacht kwam
kwam de
deteleurstelling
teleurstellingniet.
niet.Evenals
Evenalsininhet
het
Het is
theater de
de heer
heer met
metrok
rokenen
witte
handschoenen
het
ophalenvan
van het
het
theater
witte
handschoenen
bijb,ihet
ophalen
gordijn
komt vertellen
vertellen:: »Het
l>Hetgeacht
geachtpubliek
publiekmoet
moet
niet
boosworden,
worden,
gordijn ons
ons komt
niet
boos
maar het
het krijgt
krijgt niet,
niet, wat
watwij
wijafficheerden",
afficheerden",evenzoo
evenzoodeelt
deeltDr.
Dr.Colenbrander
Col en brander
maar
ons
in zijn
zijn voorbericht
voorbericht mede,
mede, dat
dat bij
bij het
hetvliegen
vliegenzijner
zijnergedachten
gedachten hij
hij
ons in
van
het heden
heden tot
tothet
het
verledenterugkeerde
terugkeerde en
enhij
hijons
onsals
alsresultaat
resultaat
van het
verleden
daarvan
uiteenzetten:: »Wat
DWat ons
onsvereenigt,
vereenigt,enenwat
watons
onsscheidt."
scheidt."Zoo
Zoo
daarvan zal
zal uiteenzetten
kwam
de geschiedenis
geschiedenis der
deromwenteling
omwentelingeenigermate
eenigermateinindedeverdrukking.
verdrukking.
kwam de
211bladzijden,
bladzijden, die
diededepennevrucht
pennevrucht telt,
telt,zijn
zijn ererreeds,
reeds,goed
goed
Van
de 211
Van de
gerekend,
niet minder
minder dan
dan 80
80noodig
noodiggeweest,
geweest,om
omaan
aantetetoonen,
toonen, —
- alsof
alsof
gerekend, niet
allang
wisten!! —
- dat
dat NoordNoord- en Zuid-Nederland in meer
meer dan
dan één
één
wij dat niet al
lang wisten
opzicht
elkander verschillen,
het ook,
ook, dat
dat dit
ditverschil
verschilberust
berustop
op
opzicht van
van elkander
verschillen, zij
zij het
een
bodem
van
verwantschap.
Het
élan,
waarmede
de
schrijver
aldus
een bodem van verwantschap. Het élan, vvaarmede de schrijver aldus
bewijzen,dat
dat
hereenigingonmogelijk
onmogelijk
aan
den arbeid
arbeid toog,
toog,om
omte te
aan den
bewijzen,
de de
hereeniging
schrijven van
van het
het aan
aan »de
»deScheiding"
Scheiding" gewijde
gewijde
bleek, schijnt
schijnt onder
onder het schrijven
bleek,
lIlde
Hij deed
deed mij
mij denken
denken aan
aan den
den reiziger,
reizigel·, die,
die,
Hide hoofdstuk
hoofdstuk gebroken.
gebroken. Hij
van
plan zijnde
zijnde een
eenflinken
flinken berg
bergte te
beklimmen,zijne
zijnekrachten
krachten niet
niet
van plan
beklimmen,
te hard
hardliep,
liep,waardoor
waardoorhij
hijafgemat
afgemat,
voldoende had
geraadpleegd en
voldoende
had geraadpleegd
en te
werd,
alvorens het eindpunt
eindpunt van
van den
den tocht
tocht tetebereiken.
bereiken.Hij
Hijkwam
kwamwel,
wel,
werd, alvorens
waar hij
hij wezen
wezen wilde,
wilde,doch
dochbijbijhet
hette te
hulproepen
roepenvan
vanvele
veleandere
andere
waar
hulp
krachten
138-197)trad
trad
aan
den
dag,
hoezeerhijhijden
deninvloed
invloed
krachten (blz.
(blz. 138-497)
aan
den
dag,
hoezeer
a
dier
afmatting onderging.
onderging. Immers,
Immers, wie
wie op
op den
den 75
ten verjaardag
verjaardag der
der
dier afmatting
75sten
Belgische onafhankelijkheid
onafhankelijkheid een
boek uitgeeft
uitgeeft over
overdedeomwenteling
omwentelingvan
van
Belgische
een boek
1830 en
enininzijne
zijneconclusie
conclusie het
hetverleden
verleden aan
aan het
het heden
heden en
en het
hetheden
heden
aan
detoekomst
toekomstvan
vanNoordNoord-.en
enZuid-Nederland
Zuid-Nederland vastknoopt,
vastknoopt, zou,
zou, gelet
gelet
aan de
op
hetgeen de
de ervaring
ervaring na
na 1870
1870aan
aanbeide
beidekleine
kleinestaten
statengeleerd
geleerdheeft
heeft
op hetgeen
van de
de machtsontwikkeling
machtsontwikkeling der
der groote
grootemogendheden
mogendheden teteverwachten,
verwachten,
van
het antwoord
antwoord op
de vraag,
vraag, of
of»scheiding
l>scheiding de
de eenige leus"
leus" is,
is, méér
méér
het
op de
uitgewerkt
en zeker
zekel· met
metniet
nietminder
mindertoewijding
toewijdingbehandeld
behandeldhebben,
hebben,dan
dan
uitgewerkt en
eerste
80
bladzijden
van
dit
boek
openbaren.
Men
zou
zeggen,
de
de eerste 80 bladzijden van dit boek openbaren. Men zou zeggen,
dat
de schrijver
schrijver van
van de
de pagina's
pagina's 198-212
198-212dan
danvrij
vrijwat
watmeer
meerhad
had
dat de
op den
den
kunnen
maken. Nu
Nuhooren
hoorenwij
wijaanhoudend
aanhoudend:: onderscheiding
lJOnderscheiding op
kunnen maken.
verwantschap" -— »groote
l>grooteovereenkomst
overeenkomstbij
bij veel
veel verschil"
verschil" —
bodem van
van verwantschap"
bodem
verwantschap" -— Deen
Deen eng verband,
verbanll, maar
maar geene
geene gelijkgelijkDverschil
»verschil bij
bij verwantschap"
heid"
- »een
»eendiepgaand
diepgaandverschil
verschilbij bij
onloochenbareverwantschap".
verwantschap".
held" —
onloochenbare
Zeide ik
het niet,
niet, dat
datnog
nogalaleens
eens
herhaaldwordt
wordt?
Dathindert
hindertechter
echter
Zeide
ik het
herhaald
? Dat
niet,
wanneer
het
er
ons
slechts
helderder
door
wordt,
dank
zij
eenniet, wanneer het er ons slechts helderder door wordt, dank zij eenheid
van opvatting.
opvatting. Duch
Doch zoo
zoo drie
drie vierden
vierden van
van dit
ditwerk
werkons
onsduidelijk
duidelijk
held van
datalaldie
dieverschillen
verschillendedevereeniging
vereenigingonmogelijk
onmogelijkmaakten,
maakten,
moeten maken,
maken, dat
moeten
wat
doet het
hetererdan
daneigenlijk
eigenlijktoe,
toe,ofofdederegeering
regeeringvan
vanKoning
Koning WilWilwat doet
lem II allerlei
allerlei kleinzielige
kleinzielige fouten
fouten beging?
beging? OfOfligt
ligtdaarin
(laarinwellicht
wellicht de
de
lem
der
Omwentelingsbeschrijving, het
het gevoel
gevoel —
oorzaak
van de
de zwakte
zwakteder
oorzaak van
Omwentelingsbeschrijving,
- , dat
dathet
hetvoor
vooreene
eenein-indedekiem
kiemreddelooze
reddeloozezaak
zaak
bewust of onbewust
onbewust —,
bewust
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van geenet"lei
belang is,
is, welke
welke onbeduidendheden
handje hebben
hebben
geenerlei belang
onbeduidendheden een handje
geholpen?
geholpen ?
Och, dat
ongelukkige IIIde
lIlde hoofdstuk, vormende de pagina's
pagina's 130-19()
dat ongelukkige
130-196 !!
Nieuwe
Nieuwe gezichtspunten
gezichtspunten worden niet geopend
geopend ;j een
andere kijk
kijk op
op de
de
een andere
gebeurtenissen, dan
dan dien
dien men
men er
er reeds
reeds sinds
sinds lang
lang op
op had,
had, wordt
wordt niet
niet
gebeurtenissen,
gegeven. Aaneengeregen
Aaneengeregen citaten,
citaten, bladzijdenlange,
- en om het aesthetisch
bladzijdenlange, —
genot
nog wat
wat meer
meer terneer
temeer te drukken,
drukken, ininverschillende
verschillendevreemde
vreemde
genot nog
talen -— volgen
bonte rij
I·ij over
alles en
en nog
nog wat
watop
opelkander.
elkander.
volgen in bonte
over alles
Ja
maar, merkt de schrijver op
(blz. 137):
Ja maar,
op (blz.
137) : »De gansche overlevering
omtrent
de geschiedenis
geschiedenis van
vanGroot-Nederland
Groot-Nederland van
van 1815 tot 1830
aan
omtrent de
4830 aan
de bescheiden
bescheiden te
toetsen zal
zal een
een reuzenwerk
reuzenwerk zijn,
zijn, niet
niet op
op éénmaal
de
te toetsen
éérimaal tot
brengen. Daarom
Daarom doet
doet men
men wel,
wel, gedurig
gedurig te
tegeven
geven wat men
stand
stand te
te brengen.
heeft." Hm
ernaar. Als
Alshet
hetwerkelijk
werkelijkisiseen
eenreuzenwerk,
reuzenwerk,
Hm ...
. . . dat
dat is ernaar.
rijst de
de vraag,
vraag, ofofmen
menzijn
zijntijd
tijddan
dan
nietwat
wat
beter
zoukunnen
kunnenbesteden.
besteden.
rijst
niet
beter
zou
Zelfs voor
voor een
een catalogus,
catalogus, zelfs voor
voor een
een museum
museum geeft
geeft men
menniet
nietaltijd,
altijd,
Zelfs
»wat men
men heeft".
heeft". Voor
Voor degelijken arbeid,
arbeid, voor
voor een
een arbeid, waarmede
men zijn
zijn doel
doel niet
niet voorbij
voorbij wil
wil streven,
streven, isisaltijd
altijd toch
toch critische
zelfmen
critische zelfde vraag
vraag leidt
leidt:: past
beperking
noodig, eene
eene opvatting,
beperking noodig,
opvatting,die
die tot
tot de
dit
in dat
dat kader?
Zeker, men
kan die
die vraag
vraag in
in concrete
concrete gevallen
gevallen op
op
dit in
kader ? Zeker,
men kan
goede gronden wel
wel steeds
steeds verschillend beantwoorden. Maar ik bedoel
bedoel
ook
niet aldus
aldus teteschoolmeesteren.
schoolmeesteren. Er
Er isis echter
eene taak,
die ook
ook
ook niet
echter eene
taak, die
het gebied
gebiedder
derhistorie
historieslechts
slechts
verzamelend werkt
werkt;; eene andere,
andere,
op
op het
verzamelend
die opbouwt, samenstelt,
inschakelt, de
de regels uitwerkt.
uitwerkt. In
In des
des
samenstelt, inschakelt,
kunstenaars
opbouwende werkzaamheid
werkzaamheid kan
kan dan
danveroordeeld
veroordeeld worden,
kunstenaars opbouwende
dat
hij zijn
zijn idee
ideeniet
nietafdoende
afdoendebehandelde,
behandelde, de
deeenheid
eenheid uit
uit het
het oog
oog
dat hij
verloor, dezen
of genen
genenmisgreep
misgreep ininopvatting,
opvatting, in
in stijl als anderszins
anderszins
verloor,
dezen of
meer quaestiën van
smaak of
of gevoel,
gevoel, waarop
waarop
min of meer
beging. Dat zijn
zijn min
van smaak
tegenover
oordeel van
van den
den criticus
criticus de
dearbeider
arbeider zijn
zijn inzicht
inzichtwellicht
wellicht
tegenover het oordeel
met
goed recht
rechtzalzalkunnen
kunnenhandhaven,
handhaven, al
al ware
ware het
het slechts
slechts met
met een
met goed
op zijne oorspronkelijkheid.
Maat· wat men
men den
dengeschiedschrijver
geschiedschrijver
beroep op
beroep
oorspronkelijkheid. Maar
niet
moet kunnen
kunnen verwijten,
verwijten, is,
is, dat
dat hij een hoop
hoop steenen voor
een
niet moet
voor een
organisch
werk wil
wil doen
doen doorgaan.
doorgaan.
organisch werk
op een
eenarchief
archiefvan
van mededeelingen, vinden
citaten,
Nu
aangewezen op
Nu aangewezen
vinden wij
wij citaten,
behalve van
van den
den Minister
Ministet· van
van Justitie
Justitie Van
Van Maanen:
van den
den geheimen
geheimen
behalve
Maanen : van
Franschen ageot
ageot Julian,
een gewezen
gewezen politieambtenaar van Fouché,
Julian, een
Franschen
gemeener
gedachtenis;; van
van de
de Fransche gezanten
in het
hetkoninkrijk
koninkrijk
gemeener gedachtenis
gezanten in
der
Nedet"landen tusschen
uit het
hetoog
ooghadden
hadden
tusschen 1815 en 1830, die
der Nederlanden
die niet uit
ik elders
elders ininditdittijdschrift
tijdschriftmemoreerde,
memoreerde, dat
dat het
het
te
verliezen, gelijk
gelijk ik
te verliezen,
koninkrijk
haat en
en als
als eene bedreiging
bedreiging tegen Frankrijk,
Frankrijk,
in haat
koninkrijk was gesticht in
en die,
die, als
alsalle
alleambassadeurs
ambassadeurs bij
in den
weinig te doen
doen
bij kleine
kleinestaten
staten in
den regel
regel weinig
op stof
stofvoor
vooreen
eenrapport
rapport;; van groote dagbladen
hebbende,
zijn op
hebbende, tuk
tuk zijn
te Brussel,
Brussel, Luik,
Luik, enz.,
enz., gewo<;m,
rechts en
en links
links te beschuldigen
beschuldigen;;
als
gewoon, om
als te
om rechts
Cartwright en
en White
White;; verder
verder van
in de
de
van Engelsche diplomaten
diplomaten als
als Cartwright
van in
Nedet"landen geplaatste
ambtenaren, Nederlanders
Nederlanders en Belgen.
Belgen.
geplaatste ambtenaren,
Zuidelijke Nederlanden
zelf." zooals deze
berichten te
te hooi en
gras in
in Colenbrander's
Maar zelfs
deze berichten
en te gras
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boek
had men
meer teeteeboek gegeven
gegeven werden:
werden : had
men er althans
althans niet
niet wat
wat meel'
meer gloed,
gloed, meer
kening
kening aan
aan kunnen
kunnengeven,
geven,door
doorererde
de betrekkelijke
betrekkelijkewaarde
waardevan
vanna
nate
te gaan?
pan ?
Hoor
vorst, die
die in
in 1823
1823Generaal
GeneraalVan
VanBijlandt,
Bijlandt,gouverneur
gouverneur der
der
Hoor den
den vorst,
heten
enherhaal
hel'haal
Brusselsclle
toegevoegd hebben
hebben:: DIk
»Ik zeg het
Brusselsche residentie,
residentie, zou
zou toegevoegd
denballingstijd
baIlingstijd
het
dikwijls aan
aan Clancarty"
Clancarty" (den
(denEngelschen
Engelsehen gezant
gezanten
enininden
het dikwijls
van vriend
vriend van
van den
den toenmaligen
toenmaligen el-fpI'ins)
»ik zeg het
het en
en
eene
soort van
eene soort
erfprins) Dik
het dikwijls
dikwijls aan
aan Clancarty
Clancal'ty:: ikikzou
zouveel
veelliever
lievermijn
mijnHolland
Holland
herhaal
herhaal het
het
alleen
willen hebben.
hebben. Ik
Ikwas
wasdan
danhonderdmaal
honderdmaal gelukkiger."
gelukkigei'." In
In het
alleen willen
Fransch
gesproken woorden,
woorden, dadelijk
dadelijk door
door den
den gedienstigen
gedienstigen agent
agentJulian
Julian
Fransch gesproken
Maardergelijke
dergelijkeuitlatingen,
uitlatingen, schoon
schoononvooronvoorovel'gebriefd
overgebriefd(blz.
(blz. 138),
138). Maar
dool'zorgen
zOl'gengedrukte,
gedrukte, gelijk
gelijk men
men die
die ook
ook wel
wel
zichtig,
van een
eendoor
zichtig, zijn
zijn van
hooren
rijk of
of machtig
machtig gewordenen,
gewordenen, die
van den
den tijd
tijd van
van
hooren kan
kan van
van rijk
die van
hunne
beperkte middelen
middelen of van
van hunne
hunne meer
meerbescheiden
bescheidenwerkzaamheid
werkzaamheid
hunne beperkte
geweest, Leerrijk
Leerrijk ten
tenaanzien
aanzien
verklaren,
verklaren,_toen
. toenveel
veel gelukkiger
gelukkigertete zijn
zijn geweest.
te
van
de waarde,
waarde, die
die men
men steeds
steedsaan
aanzulke
zulkemededeelingen
mededeelingen heeft
heeft te
van de
hechten,
is, dat
dat de
de vorst,
vorst, die
die reeds
reeds in
in 1795
1795dedehereeniging
hereenigingder
derXVII
XVII
hechten, is,
Nededanden
in verband
verband bracht
bracht »met
»metdedevooruitzichten
vooruitzichtenvan
vanzijn
zijn persoon
persoon en
en
Nederlanden in
zijn
huis" (blz.
96) en
eninindedeverwezenlijking
verwezenlijkingervan
ervan zijn tijd
ternauwerzijn huis"
(blz. 96)
tijd ternauwereers inin1839
1839formeel
formeel in
iu de
de
nood
nood kon
kon afwachten
afwachten(blz.
(blz.104-107),
104-107), eers
w.
z,
acht
jaar,
nadat
de
gl'oote
mogendheden
scheiding
berustte,
d.
scheiding berustte, d. w. z. acht jaar, nadat de groote mogendheden
staat hadden
hadden erkend,
erkend, en
enwel
welomdat
omdathijhij. ....
»nietophield
ophield
den
Belgischen staat
den Belgischen
. Dniet
tedenken"
denken"!!
aan
een restauratie
restauratie te
aan een
Bij andere
uitlatingen, die
wij in
in deze
dezebladzijden
bladzijden lezen,
lezen, gevoelt
gevoeltmen
men
andere uitlatingen,
die wij
te vragen
vragen:: isis het
hetmogelijk
mogelijk?
Eenvorst
vorstbijbijvoorbeeld,
voorbeeld,die
die
zich geneigd
geneigd te
zich
? Een
niet
alleen de
de onvoorzichtigheid
onvoorzichtigheid heeft,
om in
in eene
eenehem
hemniet
niettrouwe
trouwe
niet alleen
heeft, om
te roepen,
roepen, Dqu'il
»qu'il fallait
fallait en
enfinir
fini I'avec
avec
omgeving over
de journalisten
journalisten uit te
omgeving
over de
cette canaille"
canaille" (blz.
(blz, 142),
142), maar
maaropopden
den
veroOl'deelillgvan
van
cette
dagdag
derder
veroordeeling
De Potter
Potter zelfs
zelfsaan
aanhethet
Brusselsch
gemeentebestuurzou
zoutoegevoegd
toegevoegd
De
Brusselsch
gemeentebestuur
»Je dois
doisvous
vous
hebben, altijd
altijd volgens
volgens Mijnheer
Mijnheer Julian
hebben,
Julian (blz.
(blz. 143):
443) : DJe
à
se
renouveler,
je
me
déclarer,
que
si
de
semblables
excès
venaient
déclarer, que de semblables excès venaient A, se renouveler, je me
déciderais àA,quitter
ville
pour
meme
retirer
à laA,Haye
d'ou jejene
ne
déciderais
quittervotre
votre
ville
pour
retirer
la Haye
sortirais
sortirais plus."
plus."
de »Klatsch"
JlKlatsch"vrij
vrijuitging,
uitging,mag
magininieder
iedm'geval
gevalaangenomen
aangenomenworden.
worden.
Dat de
Zoo rapporteerde
rapporteerde d,d. d.
Juni1824
1824dede
aan
geaccrediteerde
Zoo
d. 66Juni
aan
onsons
hofhof
geaccrediteerde
144), dat
dat de
de
Fransche gezant
gezant D'Agoult
D'Agoult aan
aan zijn
zijn gouvernement
gouvernement (blz.
(blz. 144),
Fransche
Koning de
Staten-Generaal alleen
hierom geene
geene inzage
inzage liet
liet nemen
nemenvan
van
Koning
de Staten-Generaal
alleen hierom
zijn financieel
financieel beheer,
omdat hij
hij aan
aau de
de mogendheden,
mogendheden, die
die hem
hemBelgië
België
zijn
beheer, omdat
1826zouden
zoudenallooafloogeschonken haddeu,
eel'st in
in 1826
geschonken
hadden, uitkeeringen
uitkeeringendeed,
deed, die
die eerst
briefschrijver zelf
vindt dat
dat echter
echter eene
eenezoo
zoogroote
grootemonstruomonstruopen!! De briefschrijver
pen
zelf vindt
dat hij
hij daarop
daarop laat
laat volgen
volgen: : »Je
vous
siteit, dat
siteit,
DJene
ne me
me serais
serais pas
pas décidé
décidéàvous
remarquer d'aussi
d'aussi absurdes
absurd es suppositions,
suppositions, sisiaccueillies
accueiIIies dans
dans les
les
faire rernarquer
faire
premièl'es sociétés du
du pays".
pays" .•.
maar:
»Citées,d'abord,
d'abord,par
parun
unhomme
homme
premières
. . maar
: DCitées,
important de
I'État, je les
les aiaivuvuensuite
en suitepositivement
positivementaffichées
affichées par
par un
un
important
de l'Rtat,
membre
ministériel
de
la
première
Chambre,
personnage
de
la
plus
haute
membre ministériel de la première Chambre, personnage de la plus haute
et grand
grand officier
officier de
delalaCouronne."
Couronne. ,.
noblesse et
noblesse
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. . ??
Inderdaad, men
men zou
zou niet
niet altijd
altijd het ergste
ergste willen
willen gelooven,
gelooven, en toch.
toch ...
Inderdaad,
Fransche gezant van
van 1829,
1829, nu Lamoussaye,
Lamoussaye, rapporteerde
rapporteerde den
den 11den
11 den
De Fransche
December van
van dat
dat jaar
jaar(blz.
(blz. 148),
148),dAt
dàt de Luitenant-Generaal
Luitenant-Genemal De
DeConstant
Constant
December
Villal's, militair
militair gouverneur
gouverneur van
van Brussel,
Brussel, hem
hem ininde
de dagen
dagen van
vanspanning
spanning
Villars,
Tweede Kamer
Kamer
gedurende de
de behandeling
behandeling der
del' tienjarige begrooting
begrooting in de Tweede
gedurende
open waren
waren gegaan
dat 's Konings
Konings oogen
oogen eindelijk
eindelijk open
gegaan en
en de
de
had verteld,
verteld, dat
had
vor~t inzag,
inzag, dat
dat hij
hij opopBelgië
Belgiëniet
niet
rekenenkon,
kon,zoo
zoohet
hetland
landdoor
door
vorst
rekenen
in bedwang
bedwang gehouden
gehouden zou moeten worden
worden;; maar,
maar, zou
zou deze
deze
geweld in
geweld
onvoorzichtige babbelaar
babbelaar gezegd
gezegd hebben,
hebben, »nous
»nous ne sommes pas sill's
SÛI'S des
des
onvoorzichtige
par les
les gardes
gardes communales
troupes. Elles
Elles seraient d'ailleurs
d'ailleurs paralysées
paralysées par
troupes.
C'était mettre
mettre A
à ses ennemis
I'on a eu l'imprudence
l'imprudence d'organiser.
d'organiser. C'était
que l'on
les armes
arm es aà la
la main.
main. Il
11 n'y a donc
done qu'un
qu'un parti
parti A,à prendre", zegt
maal' ronduit deze Nederlandsche
Nederlandsche generaal:
generaal: »C'est
»C'est celui
celui d'appeler
d'appeler des
maar
est du
du moins mon avis
avis;; c'est aussi
aussi celui
cel ui du
bayollnettes étrangères.
étrangères. Tel
Tel est
bayonnettes
dépositail'e de la plus intime
intime confiance
comte de Reede, grand chambellan, dépositaire
S. M.
M. ne
ne s'y résoudra
résoudra que
que le
Ie plus
plus tard possible, mais je ne
ne
du Roi. S.
là." Ook
Ookdedegouverneurs
gouverneUl's van
van Zuidqu'iJ ne
ne faille
failIe en
en venir R."
doute pas qu'il
Brabant en
en Antwerpen
Antwerpen hadden
haddeIl dergelijke taal doen
doen hooren, luidde
luidde het
Brabant
in een
een ander
ander rapport
rapport;; 25,000
25,000 Pruisen
Pruisen zouden
zouden de rust
rust komen
komen herstellen
herstellen
in
148, noot 1). Na
Na de
deindiening
indieningder
del'koninklijke
koninklijkeboodschap
boodschap van
van
(blz.
(blz. 148,
11 December
December van
het in
in het
het Zuiden een algemeen
algemeen praatje,
praatje,
van dat
dat jaar
jaar was
was het
dat
dergelijke geruchten
geruchten vanwege
vanwege de
de Regeering zelve
zelve slechts
slechts werden
werden
dat dergelijke
datstaatsstuk
staatsstukteteversterken.
versterken. Onze
verspreid, om
den indruk
indruk van
van dat
Onze gezant
verspreid,
om den
Parijs, de
de Generaal
Generaal Fagel, verklaarde
daar al
al deze
deze vertelsels
vertelsels voor ten
te Parijs,
verklaarde daar
eenenmaJe
Minister De
De Polignac berichtte
dat weder
weder aan
aan
eenenmale ongegrond,
berichtte dat
ongegrond. Minister
deze hield
hield bij scIll'ijven
d. 20 Januari 1830 staande,
Lamoussaye, maar
maar deze
schrijven d. d.
dat niet slechts hooge ambtenaren,
Koning zelf
zelfde
debedreiging
bedreiging
ambtenaren, maar
maar de Koning
uitgesproken:: »A I'époque
députés beiges
belges manifestaient
had uitgesproken
l'époqueoulesles
députés
vive opposition,
Ie Roi
plusiems fois devant
devant des personnes
une
très vive
une très
opposition, le
Roi répéta plusieurs
dont
la véracité ne saurait
être mise
en doute les paroles
paroles suivantes:
dont la
suivantes :
saurait être
mise en
Qtte
ces messieurs
messieurs y prennent
prennent garde
de sifllet
Que ces
sifflet je puis
garde;j d'un coup
coup de
entrer les
les Prussiens."
faire entrer
Prussiens."
Dit, zeker, zou
men liever
liever niet
niet willen
gelooven, maar,
maal', helaas
helaas!
zou men
willen gelooven,
! als de
op het
het einde
einde van
vanAugustus
Augustus isisuitgebroken,
uitgebroken, dan
dan voldoet
voldoet onze
onze
revolutie
revolutie op
gezant
Londen A.
A. R.
R. Falck
Falckaan
aankoninklijk
koninklijk bevel,
bevel, door
door bij
bij nota
nota van
van
gezant te Londen
te verzoeken,
verzoeken, dat
dat het
hetZijne
Zijne Britsche Majesteit
5 October 1830 o.a.
o.a. te
behage »te bevelen
bevelen de
de dadelijke
dadelijke zending van
naar
troepen naar
van de noodige troepen
de zuidelijke provinciën
Nederlanden, waarvan
waarvan de
de vertraagde
vertraagde aanprovinciën der
der Nederlanden,
komst ernstig
de belangen
belangen van
vandeze
dezeprovinciën
provinciën en
en die
die van
van geheel Europa
ernstig de
('J.
zou
kunnen schaden"
zou kunnen
schaden" (*).
Wij weten,
dat dit
dit beroep
beroep tot
tot niets
niets anders geleid heeft dan
dan tot schade
schade
weten, dat
de schrijver
schrijver
en
schande voor
voor Noord-Nederland.
Noord-Nederland. Nochtans
Nochtans kan, meent
en schande
meent de
133), zoowel
zoowel Noord
als Zuid
Zuid »zonder wrok
den tijd
tijd der
der
(blz.
(blz. 133),
Noord als
wrok aan
aan den
(') Zie mijne
hicrol'er in
.Het beroep
bel'Ocp van
Koning Willem
Willem r',
enz. in
in den
dcn jaarjaarmijtie critiek
critiek hierover
in »Het
van lioning
I'', enz.
gang
1903 van
tijdschrift, all.
all. no.
no. 9.
9.
gang 1903
van dit
dit tijdschrift,
(1)
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mislukte vereeniging
vereeniging denken".
denken". Nu
Nu ja,
ja,dat
datzijn
zijnpraatjes
praatjes;
feitenvallen
vallen
mislukte
; dedefeiten
niet te
te veranderen
veranderen en
en erover
erover tetepruilen,
pruilelI,brengt
brengtniemand
niemandeen
eellstap
stap
Diet
verder.
verder. Maar
Maal' de
demoraal
momalder
del'mislukte
misluktevereeniging
vereeniging??»Zij
l>Zij heeft",
heeft",wordt
wordt
ons dadelijk
dadelijk verzekerd,
verzekerd, »ondanks
»olHlanks de
degewelddadige
gewelddadige ontknooping
ontknooping ons
ons
ons
beiden veel
meel' goed
goed dan
dan kwaad
kwaad gedaan."
gedaan." En
Enzou
zouHolland
Holland dan
dan nog
nog
beiden
veel meer
murmureeren ? Hoe
Hoe kan
kan men
meneraan
eraan denken
denken!! »De
»Descheiding
scheiding was
was in
in
murmureeren?
ook een
een wensch
wensch van
van het
het Noorden",
Noorden", lezen
l> Wij
1830 ook
lezen wij
wij (blz.
(blz. 198).
198). »Wij
hebben verkregen,
verkregen, wat
wat wij
wij toen
toenhartstochtelijk
hartstochtelijkhebben
hebbenverlangd."
verlangd."
hebben
die wij
wij volgens
volgens blz.
blz. 199
-199 in
in 1815
1815op
oponze
onze
Maal' dan
Maar
dan toch
toch de
de taak,
taak, die
zooellendig
ellendighebben
hebbenlaten
latenliggen?
liggen?
schouders lieten
leggen en
en die
diewij
wijzoo
schouders
lieten leggen
Doet er
el' alles
alles niets
niets toe.
toe. sOok
:tOokHolland',
Holland",lezen
lezenwij
wijnader
naderop
opblz.
blz. 134,
134,
't Doet
»mag zich
zich waarlijk
waarlijk niet
niet over
over het
het lot
lot beklagen,
beklagen, dat
dat het
het in
in 1815
1815aan
aan
»mag
België klonk."
klonk." Goedmoedig
Goedmoedig optimisme
optimisme in de
de geschiedbeschrijving.
geschiedbeschrijving. En
En
België
als men
mendan
danwat
watvroolijk
\TooIijkisisaangelegd
aangelegdenenBroeder
BroederZuid
Zuidover
overde
deontknooping
ontknooping
wij dus
dus ook
ook wel
wel een
eendansje
dansjemeedoen,
meedoen, zou
zou men
men
feestviert, dan
dan mogen
mogen wij
feestviert,
denken. Alweer
Alweer niet
niet juist.
juist. »Voor
) Voor ons",
blz. 199, »is
»is de
de
denken.
ons", lezen
lezen wij
wij op
op blz.
niets, dat
dat opwekken
opwekken kan
kan tot
toteen
eenfeest
feest;
een
herinnering aan
herinnering
aan1830
1830 niets,
; een
Hollandsch feest
kan de
de gedenkdag
gedenkdag van
van 1830
1830 nooit
nooit worden."
worden." Geen
Geen
Hollandsch
feest kan
wrok, niet
niet murmureeren,
mUl'mureeren, veel
veel meer
meer goed
goed dan
dan kwaad,
kwaad, en
en toch
toch geen
geen
wrok,
plezier maken
maken!! Die
Die Hollanders
Hollanders zijn
zijntoch
tochonmogelijk
onmogelijksaaie
saaiepapierwormen.
papierwormen.
plezier
gelegenheid van
van eene
eenedoor
dool'Dr.
DI'.
Als ik
ik zoo'n
zoo'n geredekavel
geredekavel hoorde
hoorde ter gelegenheid
Als
Colenbrander
gewraakte
letterkundige
)Iiefhebberij"
(blz.
206)
en
hij
dan
Colenbrander gewraakte letterkundige »lief hebberij" (blz. 206) en hij dan
met zeker
zeker deftig
deftig emphase
emphase uitriep
uitriep (blz.
(blz. 210)
210):: »Geen
»Geen overijling,
overijling, en
en om
om
met
's Hemels wil
wilgeen
geengemaaktheid
gemaaktheid!"!"dan
danzou
zouikikwellicht
wellichtvinden,
vinden, dat
dat 'n beetje
met woorden
woorden er
el'wel
welbijbijbehoort.
behoort.InIneen
eenwaardig
waardiggeschiedboek
geschiedboek
gegoochel
gegoochel met
maakt het echter
echter op
op mij
mij den
den indruk
indruk van een ongenietbaar
ongenietbaar pedantesk
pedanteskgezeur.
gezeur.
Zeker,
zóósleek,
slecht,
of men
kan
welmet
metgoeden
goedenwil
wileene
eenenuttige
nuttige
Zeker, niets isis z66
of men
kan
erer
wel
tocheen
eenmachtig
machtiggoedkoop
goedkoopphilosophilosostrekking
preeken. Maar
Maar 't'tisistoch
strekking uit
uit preeken.
pheeren,
een betoog,
betoog, dat,
dat, als dat
nu niet
niet zoo
zoo gebeurd
gebeurd ware,
ware, wij
wij niet
niet
dat nu
pheeren, een
zoo
gelukkig
zouden
geweest
zijn.
Allerminst
natuurlijk
wraak
ik
geweest
zijn.
Allerminst
natuurlijk
wraak
ik
zouden
zoo gelukkig
naaranalogie
analogiegevolgtrekkingen
gevolgtrekkingen te
te maken
maken;; zoo
zoovoor
voor
de
methode, om
omnaar
de methode,
de
natuurwetenschap als voor
voor de
de geschiedenis
geschiedenis isis het
heteen
eenvoortreffelijk
voortreffelijk
de natuurwetenschap
zij dient
dient dan
dantoch
tochsteeds
steedsmet
metvoorzichtigheid
voorzichtigheid toegepast
toegepast
hulpmiddel,
hulpmiddel, maar
maar zij
te
worden. Wij
Wij hebben
hebben in
in de
de eerste
eerste plaats
plaats de
defeiten
feitentetenemen,
nemen,zooals
zooals
te worden.
zij
zich ininwaarheid
waarheidaan
aanons
onsvoordoen
voordoen;; met
met alsen, niet
gerugsteund
niet gerugsteund
zij zich
door
analogische gegevens,
verdwalen wij
wij naar
naardebatingclubs
debatingclubs
door degelijke
degelijke analogische
gegevens, verdwalen
dat wij
wij als
alsNederlanders
Nedel'landers aan
aan den
den dag
dag
en
koffietafels. Die
Die feiten
feiten zijn
zijn:: dat
en koffietafels.
hebben
gelegd een
een gemis
gemis aan
aan politieken
politieken zin
zin»monsterachtig
»monsterachtig groot"
groot"
hebben gelegd
(blz,
117),eene
eeneengheid
engheidvan
vanopvatting,
opvatting,diedievan
vanvele
velejaren
jarenvroeger
vroegerterugterug(blz. 117),
ging
die gierig
giel'ig tegen
tegenelk
elkoffer
offerzich
zichzou
zouverzetten,
verzetten, »te
»teleggen
leggenop
op het
het
ging en die
altaar
groot-Nederland!3che gedachte"
Gierig, ja
ja;; wat
wat
altaar eener
eener groot-Nederlandsche
gedachte"(blz.
(blz.85).
85). Gierig,
vooral
Belgen in
in hunne
hunne klacht
klacht over
overdedeonevenredige
onevenredigevertegenwoorvertegenwoorvooral den
den Belgen
Zuiden in
in de
de Staten-Generaal
Staten-Generaal althans
althans in
in de
deeerste
eerstejaren
jaren
diging
diging van
van het Zuiden
der
vereeniging
den
mond
zou
hebben
gesnoerd,
dat
ware
de
m.
i.
zeer
der vereeniging den mond zou hebben gesnoerd, dat ware de m. i. zeer
dat de
de schulden,
schulden, die
die beide
beide deelen
deelen des
desrijks
rijks
billijke
bepaling geweest,
geweest, dat
billijke bepaling
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bij
de vereeniging
vereeniging hadden
hadden —
- Holland
Holland 589
589eneuBelgië
Belgiëslechts
slechts2727millioen
millioen
bij de
gulden —
gulden
- ,, niet vereenigd
doch dat
geweest
vereenigd wenjen
werden;; doch
dat zou
zou een
een te sterk stuk geweest
zijn voor
zijn
voor het
hethoofdkaraktergebrek
hoofd karaktel'gebl'ek van
van het
hetNederlandsche
Nede!'!andsche volk,
volk, dat
dat
volgens
den Hoogleeraar
Hoogleemal' Fruin
Fruin in
in zijn
zijnopstel
opstel»De
»Dewederopluiking
wedel'opluiking van
van
volgens den
het Katholicisme
Katholicisme in
in Nederland"
Nederland" (De Gids,
Gids, 1894)
geldzucht is.
is, Maar
Maal' waar
waal'
1894) geldzucht
bleef
dan, vraagt
vraagt Dr.
Dr. Colenbrander
Colenbrander (blz,
)de innige en volmaakte
bleef dan,
(blz. 128), Pde
volmaakte
vereeniging,
men de
de schulden
schulden niet
niet gemeen
gemeen inaakte"?
maakte"? Werkelijk,
Werkelijk,
vereeniging, zoo
zoo men
ik
begrijp er
meer van.
van. Ik
Ik versta
vel'sta die
die vraag
vraag met
met het
het oog
oog op
op de
de
ik begrijp
er uiets
niets meer
toekomst,
doch waarom
waarommen
menniet
nieteene
eene
afzonderlijkeboekhouding
boekhouding kon
kon
toekomst, doch
afzonderlijke
op het
hetoogenblik
oogenblikder
dervereeniging
vereenigingbestaande
bestaaudeschulden,
schulden,
wettigen voor
wettigen
voor de
de op
gaat
mijne bevatting
bevatting te
te·boven.
boven. Nogmaals
Nogmaals:: die
die feiten
feiten zijn,
zijn, dat
dat wij
wij aan
aan
gaat mijne
Europa
hebben vertoond
vertoond een
een staatstooneeltje,
staatstooneeltje, ontdaan
ontdaan van
vanhoogstaande
hoogstaande
Europa hebben
mannen
van een
een militair
militair beleid
beleid in
in 1830,
18:30, dat
datons
onsmet
metschaamte
schaamte
manner'en
en van
heeft
te vervullen
vervullen; ; die
feiten zijn,
zijn, dat
dat wij
wij ons
ons hebben
hebben belast
belast met
meteen
een
heeft te
die feiten
zoo bedroog
bedroog alweder
alwedel'de
dezuinigheid
zuinigheid de
de wijsheid
wijsheid —,
-,
schuldenboek
schuldenboek-— zoo
waardoor de
welvaart van
van ons
ons vaderland
vaderland ten
ten diepste
diepste isisgeschaad
geschaad; j
waardoor
de welvaart
die
feiten zijn,
zijn, dat
dat wij
wijininoorlog
oOl'loggeraakten
geraaktenmet
metbuurlieden
buurlieden en
en
die feiten
jammedijk verbraken
verbraken voor
voor langen
langen
daardoor
zedelijke verhoudingen
verhoudingen jammerlijk
daardoor de
de zedelijke
praten
met
bespiegelingenover
overde
deopwekopwektijd. Dat
Dat alles
allesgoed
goedte te
tijd.
praten
met
bespiegelingen
kende gevolgen
gevolgen ten
ten aanzien
aanzien van
van ons
onsnationaal
nationaalbewustzijn,
bewustzijn, van
van het
hetmeer
meer
kende
zichzelf
worden van
van onze
onze volksvertegenwoordiging
volksvertegenwoordiging (blz.
zichzelf worden
(blz.134-1:36),
134-136), isis
eene
te subjectieve
subjectieve gedachte
gedachteover
overdedegeringe
gm'inge
mogelijkheid,dat
datdezelfde
dezelfde
eene te
mogelijkheid,
resultaten
evenzeer langs
langsandere
andereenenmeer
meer
geleidelijkewegen
wegenwaren
waren
resultaten niet evenzeer
geleidelijke
verkrijgen geweest,
geweest, om
omvoor
voor
vl'Uchtdragendebespreking
besprekingvatbaar
vatbaar
te verkrijden
vruchtdragende
zijn.
te zijn.
sterker spreken
spreken mij
mij de
defeiten,
feiten,diedie
rampzalige
geschiedenisvan
van
Te sterker
de de
rampzalige
geschiedenis
18:l0
vormen, nunuik ik
slechts
Colenbrander'suitnoodiging
uitnoodiging
1830 vormen,
nietniet
slechts
aanaan
Dr.Dr.
Colenbrander's
gedachtente te
doen
vliegen
over
den
Moerdijk,
gevolg gaf,
gaf, om
om mijne
mijnegedachten
gevolg
doen
vliegen
over
den
Moerdijk,
maar ik
ik ze
ze tevens
tevens een
eenuitstapje
uitstapje deed
deedmaken
maken over
OVel"Skagerrak
Skagerrak en
en
maar
Kattegat.
Ook
dáár
eene
vereeniging
van
twee
naties,
die
zich
ontKattegat. Ook dáár eene vereeniging van twee naties, die zich ontbindt j ; het
is echter
echterdedekleinere,
kleinere,diediezich
zichafscheidt
afscheidtvan
vandedegrootere.
grootere.
bindt
het is
Welk eene
eene waardigheid
waardigheid bij
bij gene,
gene,welk
welkeene
eenehoogheid
hoogheid bij
bij deze,
deze, ook
ook
Welk
in de
de uiting
uiting van
vanhet
hetleedgevoel,
leedgevoel,datdat
natuurlijkmoest
moestopgewekt
opgewektworden.
worden.
in
natuurlijk
1904van
vanhet
het
Eenigen tijd
tijd geleden,
geleden, namelijk
namelijk in
in de
deNovember-aflevering
November-aflevering 1904
Eenigen
tijdschrift Museum.,
Museum, verscheen
verscheen eene
eene hoogst
hoogstgeleerde
geleerdemededeeling
mededeeling over
over het
het
voeren van
van omwentelingen
omwentelingen van
van een
een leeraar
leeraarteteWageningen,
Wageningen,den
denheer
heerG.
G.
voeren
Slothouwer, die ons
ons precies
precieswist
wistte te'
vertellen,wat
wat
al zoodedegebruiken
gebruiken
Slothouwer,
• vertellen,
er er
alzoo
te meer
meer belang,
belang, omdat
omdatzij
zijherkomstig
herkomstigisisvan
van
bij zijn;
bij
zijn ;eene
eene mededeeling van te
dOOl'loopen,
wat
hij
noemt,
de
»historische
school".
Nietiemand,
die
heeft
iemand, die heeft doorloopen, wat hij noemt, de »historische school". Niettegenstaande namelijk
namelijk de
de Belgische
Belgischescheiding
scheidinggeene
geeneaanleiding
aanleidinggaf,
gaf,om
omhaar
haar
tegenstaande
eene wereldschokkende
wel"eldschokkende gebeurtenis
gebeurtenis van
van helden
helden en
enmartelaren
martelal'enop
optete
tot eene
schroeven, vindt
hij het
het eene
eenevanzelf
vanzelfsprekende
sprekende zaak,
zaak,dat
datdaarbij
daarbij
schroeven,
vindt hij
drukte
eindelooze onzin
onzin verkocht
»Datdie
diemannen
mannenveel
veeldrukte•
eindelooze
verkochtisis geworden,
geworden. »Dat
maakten
.
.
.
wat
wonder?"
vraagt
hij.
»In
welke
revolutie
gebeurt
maakten . . . wat wonder ?" vraagt hij. »In welke revolutie gebeurt
dat niet?"
niet 7" Het
Hetis is
immersesene
eenetafel
tafelvan
vanvermenigvuldiging
vermenigvuldiging!! »Welke
»Welke
dat
immers
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omwenteling levert
levert niet
nietopopeen
eenmenigte
menigtephrasenmakers,
phrasenmakers, visschers
visschers inin
omwenteling
tl"Oebel water,
water, politieke
politieke schelmen,
schelmen, die
diedede
vel'standigeleider
leiderniet
nietzoo
zoo
troebel
verstandige
dadelijk op
zij kan
kanzetten?"
zetten?"GaGa
naar
Skandina viëenenbekeer
bekeeruuvan
van
dadelijk
op zij
naar
Skandinavië
de malligheden
malligheden van
van door
door enendoor
door
verwardeschoolsche
schoolscheopvattingen,
opvattingen,
de
verwarde
ze
in
dat
zotte
Museum-stuk
zijn
neergelegd.
Oneindig
meer
zooals
zooals ze in dat zotte Museunz-stuk zijn neergelegd. Oneindig meer
dan zuidwaarts
zuidwaarts den
den Moerdijk
Moerdijk over
over zijn
zijn inindedelaatste
laatstemaanden
maandenmijne
mijne
dan
gedachten »gevlogen"
Dgevlogen" naar
naar gindsche
gindsche noordelijke
noordelijke streken.
streken. Zooals
Zooals men
men de
de
gedachten
menschen dådr
dáár leert
leertkennen,
kennen,zoo
zoozien
zien
handelenininverheven
vel'hevenoogenoogenmenschen
wijwij
zeze
handelen
daarblikken van
van eene
eene staatkundige
staatkundige beroering.
beroering. Geen
Geenbloedstroom
bloedstroomloopt
looptdaarblikken
tusschen, (lie
die eene
eene hereeniging
hereeniging voor
voor eeuwen
eeuwen en
eneeuwen
eeuwenonmogelijk
onmogelijkzal
zal
tusschen,
zwetsende heldenscharen,
heldenscharen, geene
geene scheldende
scheldende ministers,
ministers, geene
geene
maken. Geene zwetsende
Het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk van
van 1830
1830was
waspardoes
pardoesblijde,
blijde,
pochende kamerleden. Het
wij hoorden
hoorden van
van den
den goedgeloovigen
goedgeloovigen geschiedschrijver,
geschiedschrijver, dat
dat het
hetvan
van de
de
naar wij
was .. Denk
Denk niet
niet aan
aan eene
eene bonne
bonne mine
mine età mauvais jeu!
jeu!
schreeuwers af
schreeuwers
af was..
neen:: de
de scheiding
scheiding wenschten
wenschten wij
wij hartstochtelijk
hartstochtelijk (blz.
(blz. 198)
198) en
en we
we
Wel neen
innerlijk verheugd
verheugd »uit
Duit den
den knellenden
knellenden band
band verlost
verlost tetezijn"
zijn"
waren innerlijk
199)!!! Zoo
Zooschrijft
schrijftmen
mengeschiedenis.
geschiedenis. Inderdaad,
Inderdaad, men
men zeide
zeide het
het
(blz. 199)!
(blz.
maar het
het Zweedsche
Zweedsc\le volk
volk speelt
speelt geene
geenecomedie
comedie;; het
hetuit
uit
destijds zoo;
destijds
zoo; maar
hetgevoel
gevoel van
van zelfbewuste
zelfbewuste kracht,
kracht, over
overeene
eene
slechts diepe
in het
slechts
diepe smart,
smart, in
zoo ininrook
rookdoet
doetververscheiding, die
die illusiën
iIIusiën over
over een
eenSkandinavisch
Skandinavisch rijk
rijk zoo
scheiding,
De Oranje-vorst
Oranje-vorst machtigt
maehtigt onder
onder het
hetbarnen
barnen van
van eene
eenevoor
voor
dwijnen.
dwijnen. De
Nederlandsche volk
volkbeleedigende
beleedigendeomwenteling
omwentelingden
denNederlandschen
Nederlandsehen
het Nederlandsche
nemen (blz.
(blz. 190)
190) en
en
troonopvolger de
souvereiniteit aan
troonopvolger
de Belgische
Belgische souvereiniteit
aan te
te nemen
stellen aan
aan het
hethoofd
hoofd
de
troonopvolger verklaart
verklaart eigenmachtig
eigenmachtig zich
de troonopvolger
zich te
te stellen
En toen
toen alaldat
datklein
klein
der
anti-Nederlandsche beweging
der anti-Nederlandsche
beweging (blz.
(blz. 191)!!
191) ! ! En
hetverloren
vel'loren
gedoe
geen practisch
practisch resultaat
resultaat opleverde,
opleverde, moesten
moesten intriges
intrigeshet
gedoe geen
land
voor de
de dynastie
dynastie hel·winnen.
Ginds daarentegen
daarentegen het
het scheidende
scheidende
herwinnen. Ginds
land voor
volk,
dat
de
souvereiniteit
een
Bemadotte
blijft
aanbieden,
en
's Konings
de
souvereiniteit
een
Bernadotte
blijft
aanbieden,
en
volk, dat
hetgenoegen
genoegen geven,
geven, na
na alal het
het
prachtig
ik mij
mij het
prachtig antwoord.
antwoord.Ja,
Ja, laat
laat ik
geschoolmeester,
even
dat
antwoord
te
herlezen,
want
het
spreekt
geschoolmeester, even dat antwoord
herlezen, want het spreekt
boekdeelen,
ook voor
voor onze
onze geschiedenis
geschiedenis:
boekdeelen, ook
:
DNadat
uit naam
naamvan
vanZweden,
Zweden, Noorwegen
Noorwegen als
als een
een uit
uit de
de unie
unie
ik, uit
»Nadat ik,
met
Zweden getreden
getreden staat
staat erkend
erkend heb,
heb, wil
wil ikikaangaande
aangaande mijne
mijne ververmet Zweden
gebeurtenissen, die
met het
het besluit
besluit van
van
houding
houdingtot
tot Noorwegen
Noorwegen en
en de
de gebeurtenissen,
die met
den Juni iJl
het
Storthing van
van den
den 77den
verband staan,
staan, het
het volgende
volgende
in verband
het Storthing
mededeelen:
mededeelen :
Ik
spreek hierbij
hierbij mijn
mijn besluit
besluituit,
uit, om
omafstand
afstandtetedoen
doenvan
vande
deNoorsche
Noorsche
Ik spreek
in den
den loop
loop der
del' jaren
jUl'en zoovele
zoovele
kroon,
trots mijn
mijn eerlijken
eerlijken wil,
kroon, die
die mij,
mij, trots
wil, in
bittere
heeft berokkend
berokkend en
die ik
ik in
in de
detoekomst
toekomstDiet
niet meer
meer tot
tot
bittere ZOl'gen
zorgen heeft
en die
eenig
nut zou
zou kunnen
kunnen dragen,
dragen, nadat
nadat met
met het
hetonwettige
onwettigebesluit
besluitvan
vanhet
het
eenig nut
Storthing.
ook het
hetopschortende
opschortende veto
vetovan
vandedekoninklijke
koninklijke macht
machtbuiten
buiten
Storthing ook
waarheidniets
nietsdan
dan goeds
goeds
werking
gesteld. Toch
Toch wensch
wenschikikininwaarheid
werking was
was gesteld.
het
land
en
volk,
dat
ik
van
mijne
jeugd
af
0pl'echt
heb
liefgehad
voor
voor het land en volk, dat ik van rnijne jeugd af oprecht heb liefgehad
en
de bevordering
bevordering van
van welks
welks welvaart,
welvaart, zoover
zoover het
het met
met de
devervulling
vervulling
en de
van
mijne plichten
plichten als
als koning
koning over
over beide
beide' rijken
het Skandinaafsche
Skalldinaafsche
rijken op
op het
van mijne
I
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schiereiland overeen
overeen tetebreng,,en
brengen was,
was,mij
mijaltijd
altijdop
ophet
hçthart
hartheeft
heeftgelegen.
gelegen.
schiereiland
Wanneer ik
ik zie,
zie,welke
w~lkerichting
richting
verhoudingtusschen
tusschende
detwee
tweevolken
volken
Wanneer
dede
verhouding
genomen, kan
kan ik
ik niet
nietgelooven,
gelooven,dat
dathet
het
hetzij
voor
Zwedenhetzij
hetzij
heeft genomen,
hetzij
voor
Zweden
dat
een
tl'Oonwaardig
lid
van
mijne
voor
Noorwegen
gelukkig
zou
zijn,
voor Noorwegen gelukkig zou zijn, dat een troonwaardig lid van mijne
totkoning
koning ininNoorwegen
Noorwegenaannam.
aannam. Wantrouwen
WantJ'ouwen en
en
familie eene keuze
keuze tot
familie
dan stellig
stellig ininbeide
beidelanden
landenontstaan
ontstaanenenzich
zich
achterdocht zouden
achterdocht
zouden er
er dan
zoowel tegen
tegen hem
hem als
als tegen
tegenmijzelf
mijzelfkeeren.
keel·en. Daarbij
Daarbij zou
zou het
het al
al tete
zoowel
stoornis kunnen
kunnen brengen
brengen inindedevriendschappelijker
vriendschappelijker stesmming,
stemming, die
die
licht stoornis
tot het
hetwelzijn
welzijn van
van beide
beide volken
volken wil
wil hopen,
hopen, dat
datbinnen
binnen niet
uietlangen
langen
ik tot
ik
tot bevestiging
bevestiging van
van den
denvrede
vredetusschen
tusschelldedenu,
nu,
tijd heesteld
hersteld zal
zal worden
worden tot
tijd
helaas! ! gescheiden
van het
het Skandinaafsche
Skandinaafsche schiereiland.
schiereiland. Ik
Ik ververhelaas
gescheiden rijken
rijken van
klaar dus
het aanbod
aanbod van
van het
hetStorthing
Storthing niet
niettetekunnen
kunnenaannemen.
aannemen.
klaar
dus het
hen, die
die mij
mijin in
mijn
33-jarigen
regeeringstijdininNoorwegen
Noorwegen
mijn
33-jarigen
regeeringstijd
Aan hen,
trouw gediend
gediend hebben
hebben en
en die
dienog
nogeenige
eenigegenegenheid
genegenheidhebben
hebbenvoor
voorhun
hun
trouw
vroegeren Koning,
Koning, zend
zend ik
ik ten
tenafscheid
afscheidmijn
mijnhartelijksten
hartelijkstendank
dankenenmijne
mijne
vroegeren
heilwenschen."
oprechte heilvvenschen."
Zoo sprak
sprak de
de vorst,
vorst, zoo
zoo het
hetvolk
volk;j zoo
zookan
kandedegeschiedschrijver
geschiedschrijver er
er
Zoo
eerlang trotsch
trotsch op
op zijn,
zijn, dat
datmen
mendestijds
destijdsscheidde
scheiddeonder
onder de
de meest
meest
eerlang
datanders.
anders.Een
EenNederNederwaardige gevoelens
Bij ons
ons isisdat
waardige
gevoelensvan
van leedwezen.
leedwezen. Bij
het
perfect
in
Ol'de,
dat
men
zich
de
landsch
geschiedschrijver
vindt
landsch geschiedschrijver vindt het perfect in orde, dat men zich ininde
»Zoo,nunuzijn
zijnwewe
Goddankvan
vanelkander
elkander
handen wrijft
van voldoening
voldoening: : »Zoo,
handen
wrijft van
Goddank
af!"
Maaralalhethet
gepreek
Nederlandschehistorische
historischeschoolschooIaf!" Maar
gepreek
vanvan
die die
Nederlandsche
mij het
het verdriet
verdriet niet
niet wegnemen
wegnemen over
over eene
eene scheiding,
scheiding, die,
die,
heeren kan
kan mij
heeren
zoo
zij dan
dan moest
moestplaats
plaatshebben,
hebben, niet
nietaldus
aldushad
hadmoeten
moetengeschieden.
geschieden.
zoo zij
Laat
het Waalsche
Waalsche gedeelte
gedeelteyoor
~oorhetgeen
hetgeenhet
hetis is; jwanneer
wanneerechter
echterinin
Laat het
feit niet
niet weg
weg tete
de
geschiedenis speculatie
speculatie blijft
blijft geoorloofd,
geoorloofd, valt
de geschiedenis
valt het
het feit
nemen,
dat, nadat
nadat de
de Nederlandsche
Nederlandsclle politiek
politiek het
het er
el'letterlijk
letterlijkopoptoegetoegenemen, dat,
om
de
vereeniging
van
1815
te
doen
uiteenbarsten,
zonder
legd
had,
legd had, om de vereeniging van 1815 te doen uiteenbarsten, zonder
metbeleid,
beleid,gesteund
gesteundin in
dagen
dool'militair
militair
veel
moeite doch
doch slechts
slechts met
veel moeite
diedie
dagen
door
talent,
schoon Vlaanderen
Vlaanderen had
had behouden
behouden kunnen
kunnenworden.
worden. Dat
Dathet
hetanders
anders
talent, schoon
deramp
ramp6nènvoor
voorVlaanderen
Vlaanderenènèn
voorNoord-Nederland.
Noord-Nede!'land. Zeker,
Zeker,
uitliep,
uitliep, is de
voor
ginds
een ander
ander volk,
volk, maar
maal'een,
een,dat
datons
ons
toch
doorzijne
zijnesympathieke
sympathieke
ginds is
is een
toch
door
levensopvattingen
dat door
door talent
talentenenvlijt
vlijthoog
hoogstaat
staatenenjuist,
juist,
levensopvattingengemeen
gemeen is,
is, dat
zij zijne
zijneoorspronkelijkheid,
oorspl'Oukelijkheid, nog
nog voor
voor de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van den
den NederNederdank
dank zij
landschen
tal van
van richtingen
richtingen uitermate
uitermate heilzaam
heilzaam zou
zou zijn.
zijn. En
En
landschengeest
geest ilJ
in tal
zóóopopeene
eenegoudschaal
goudschaalleggen,
leggen,dat
datinin
kali
de bestaande
bestaande verschillen
verschillen z66
kan men de
gemoede
ware vol
vol tete'louden,
houden,dat
dat,het
het
verschiltusschen
tusscheneen
eenNederlander
Nederlander
gemoede ware
verschil
dat
tusschen
een
Vlaming
eneen
een
en
een
Vlaming
grooter
zou
zijn
dan
en een Vlaming grooter zou zijn dan dat tusschen een Vlaming en
\Vaal?
wil niet
niettaalgemeenschap
taalgemeenschaphooger
hoogerwaardeeren,
waardeel'en,dan
danzij
zij verdient,
verdient,
Waal ? Ik
Ik wil
is toch
toch een
eenbuitengewoon
buitengewoongewichtige
gewichtigefactor
factorter
teraanwijzing
aanwijzingvan
van
maar
maar zij
zij is
gemeenschap
het zieleleven
zieleleven der
del' volken
volken en
en van
van geschiktheid
geschiktheid tot
gegemeenschap in
in het
tot geme.enschappelijke
godsdienst verschil is
evenzeer niet
niet
meenschappelijke wel·kzaamheid.
werkzaamheid. Het
Het godsdienstverschil
is evenzeer
van
belang ontbloot,
ontbloot, maar
maar wij
wij zijn
zijn reeds
reeds ver
ver op
opden
den‘,veg
weg eener
eener bebevan belang
dat
verschil
eerlang
zal
opgaan
in
eene
hoogere,
schaving,
waardoor
schaving, waardoor dat verschil eerlang zal opgaan in eene hoogere,
gemeenschappelijke
richting.
Vlaanderen's
éénwording met
gemeenschappelijke ethische
ethische richting.
met
Vlaanderen's éénwording
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Nederland zou
zou zeker niet
niet moeilijker,
moeilijker, ja,
ja, wellicht
wellicht ten
ten slotte
slotteoneindig
oneindig
Nederland
te gaan
gaandan,
dan, naar
naarwij
wijlazen,
lazen, die
dievan
van eene Dwereld"
lJwereld"
gemakkelijker
blijken te
gemakkelijker blijken
valneigde,
neigde,
als Gelderland.
als
Gelderland. Toen
Toen de
de vereeniging van
van Noord
Noord en
en Zuid
Zuid ten
tenval
het Waalsche gedeelte
het
had
voor onze
onze staatslieden
staatslieden ten
ten aanzien
aanzien van
van het
gedeelte het
had voor
streven
moeten zijn,
zijn, wat
watDr.Dr.
Colenbranderopmerkt
opmerkt ten
tenaanzien
aanzien van
van
streven moeten
Colenbrander
Bismarck's
over de
de uitsluiting van
(blz. 79),
Bismarck's genie
genie over
van de half-Duitsche macht (blz.
dus de
de Waalsche uitsluiting, om
omVlaanderen,
Vlaanderen, ook
ook ter
terwille
willevan
van zijne eigen
dus
hooge afkomst,
redden uit
uit een
een staatsverband, waarin
nooit,
afkomst, te redden
waarin het nooit,
nooit, nooit,
het intusschen wel.
nooit afdoende
afdoende zichzelf zal
zal kunnen
kunnen zijn.
zijn. Wij weten
weten het
nooit
Wanneer ooit
in den
den loop
loopder
dereeuwen
eeuwen —
- wie
heeft de
de toekomst
toekomst in
in
Wanneer
ooit in
wie heeft
handen! ! —
de
gedachte aan
aan eene nieuwe hereeniging een practisch
handen
de gedachte
parmantig
uitvoer
baren vorm
krijgen, dan
dan zullen
zullenonze
onzenazaten
nazatenparmantig
uitvoerbaren
vorm mocht
mocht krijgen,
daartegen moeten
moeten opkomen,
opkomen, dank
dank zij toch de waarschuw.ing
in
Dr.
Colenwaarschuwing
brander's werk
werk: DDEen
dergelijkefout
foutmag
mag
maar
eens
worden
begaan"!
brander's
Een dergelijke
maar
déns
worden
begaan"
!! !
En
Vlaanderen zelf
zelf behoeft
behoeftdaaraan
daaraanook
ookniet
niettetedenken,
denken,dank
dankzij
zij alweder
En Vlaanderen
dit nieuwe,
nieuwe, inderdaad
inderdaad vindingrijke
vindingrijke voorschrift
voorschrift van
van blz.
blz. 206-207:
206-207 : lJHet
»Het
maar de
de leven~uit
Vlaamsch-zijn moet
moet geen
geen particularisme blijven,
blijven, maar
levensuitdrukking van
de helft
helft van
van België's ingezetenen
zelf worden. Zal
de
ingezetenen zelf
Zal de
van de
groot-Nederlandsche
aan den
den Vlaming
Vlaming hebben,
hebben, dan
dan
groot-Nederlandschesamenleving
samenlevingiets
iets aan
macht." -— De
moet hij
hij zijn
zijn opneming
opneming durven
durven eischen als
zelfstandige macht."
als zelfstandige
moet
Vlamingen
met deze
deze durftaal van
van een Nederlandsch receptenreceptenVlamingen kunnen
kunnen het
het met
wanneer de
de eisch van
van het
het onveranderlijke
onveranderlijke ons
ons
boek alvast doen;
maar wanneer
doen ; maar
berusting, dan
dan zij
zij het
het met
meteen
eendoor
door smart
smart
intusschen
aanspoort tot
tot berusting,
intusschen aanspoort
vervuld gemoed bij het voor
voor immer
immer heengaan
heengaan van
van eene volksloot,
volksloot, waarwaarvan de
de toekomst
toekomst door
door veler eigen schuld
schuld zonder
zonder noodzaak
noodzaak bedorven
bedorven isis
van
geworden.
:
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Dat het
het voor
voor kleine
kleine staten,
staten, zooals België,
Zwitserland en
en ons
ons land,
land,
Dat
België, Zwitserland
onmiddellijk
aan groote militaire
niet
militaire mogenciheden,
mogendheden, zaak
zaak is,
is, niet
onmiddellijk grenzende
grenzende aan
zijn in
in naam,
naam, maar
maar ook
ook die
die neutraliteit
neutraliteit ten
ten volle
volle te
te
alleen
neutraal te
alleen neutraal
te zijn
kunnen handhaven,
handhaven, bewijst het gevaar,
gevaar, dat
dat Zwitserland
Zwitserland in
in 1870-'71
1870—'71
kunnen
Had toen
toenZwitserland
Zwitserland niet behoorlijk
behoorlijk uitgerust
uitgel'Ust op
op zijn
geloopen heeft.
heeft. Had
hetmisschien
misschien met
met zijne onafhankelijkheid gedaan
gedaan
post gestaan,
gestaan, dan
dan was
was het
post
geweest.
Slechts
groote
krachtsinspanning
en
groote
olTel'Vaardigheid
geweest. Slechts
offervaardigheid
krachtsinspanning en
het Zwitsersche volk
volk hebben
hebben toen
toen eene nationale
nationale ramp voorkomen.
voorkomen.
van
van het
in September
Septemher 1870 den dans ontsprongen. Indien het Fransche
België isis in
leger onder
onder de
de muren
muren van
van Sédan tijd
tijd had
had gehad, om, zooals Ducrot dat wilde
het aanvaarden van
van zijn
zijn kortstondig
kortstondig opperbevel,
opperbevel, op
op Mézières terug
bij het
bij
te trekken,
trekken, dan
danwas
wasdaarvan
daarvandoor
doorhet
hetopdringen
opdringen der
der Duitsche legers
hetgevolg
gevolg
een
overgang op
op Belgisch
Belgi;:chgrondgebied
grondgebied hoogst
hoogstwaarschijnlijk
waarschijnlijk het
een overgang
geweest.
Of België
België in
in dat
dat geval
geval in
in staat
staat zou
zou zijn geweest zoo
zoo krachtgeweest. Of
dadig op
te treden,
treden, als
alsZwitserland
Zwitserland dat vijf maanden later gedaan heeft,
heeft,
op te
is
te betwijfelen,
betwijfelen, te
te meer,
meer, omdat
omdat het
het Fransche leger van
van Sklar'
Sédan hoofd~oofd
is te
zakelijk uit beroepssoldaten
bestond en
en in
in oneindig
oneindig betere
betere conditie
conditie was
was
beroepssoldaten bestond
dan de grootendeels uit
uit mobiele
mobiele garden
garden en
en franc-tireurs bestaande
cie Zwitsersche grenzen
overtrokken, en omdat
omdat
afgetobde
die de
grenzen overtrokken,
afgetobde troepen,
troepen, die
een
schenden der
del' grenzen
grenzen uit
uit den
den aard
aarcider
derzaak
zaakvoor
voorBelgië
België veel
veel
een schenden
te beletten was
was dan
dan voor
voor Zwitserland
Zwitserland met
met zijne slechts
op
moeilijker te
slechts op
moeilijker
betrekkelijk weinig
punten te
te overschrijden
overschrijden Jura-grens.
Jura-grens. De
Debetrekkelijk
betrekkelijk
betrekkelijk
weinig punten
welmge
officieren en
soldaten, die
die aan
aan de
de ramp
ramp van
van Sédan ontsnapten,
weinige officieren
en soldaten,
konden
gemakkelijk door
door de
deBelgische
Belgischetroepen
troepen worden ontwapend
en
ontwapend en
konden gemakkelijk
in
het
kamp
van
Beverloo
ondergebracht.
Wat
ons
land
aangaat:
ondergebracht. Wat ons land aangaat : in
in het kamp van
de gebeurtenissen
gebeurtenissen van
van 1870-'71
is het
het niet
nietbetrokken
betrokken geworden, wat
1870—'71 is
vooral
oog op
op de
deminder
minder gunstige uitkomst van onze mobilisatie
mobilisatie
vooral met
met het oog
genoemd;; maar zouden wij bij
destijds
een groot
groot geluk
geluk mag
mag worden
worden genoemd
destijds een
eene mogelijke
mogelijke toekomstige
toekomstige botsing
botsing tusschen Europeesche
Ellropeesche mogendheden
er weder
weder zoo
zoo afkomen?
afkomen? Zoo
Zoo niet,
niet, laten
laten wij
wU dan
zorgen een
een even
even goed
goe(1
dan zorgen
figuur
te
maken
als
Zwitserland
in
1871,
maar
daartoe
dient,
naast
maar daartoe dient, naast
figuur te maken als Zwitserland in
eene goede
organisatie van
van onze
onze weermacht,
weermacht, bij
bij het
het geheele volk
volk de
de
goede organisatie
te bestaan,
bestaan, om,
om,ten
tenkoste
kostevan
vanwelke
welkeoffers
olTersook,
ook, onze
onze onafvaste wil
wil te
vaste
spiegelen aan
aan de
de Zwitsers,
Zwitsers,
hankel\jkheici te behouden. Laten wij ons
ons spiegelen
hankelijkheid
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die,
in weerwil
weerwil van
van de
de gemengde
gemengde bevolking
bevolking des
des lands,
lands, een
een sterk
sterk ontontdie, in
wikkeld
nationaliteitsgevoel hebben
het besef,
besef, dat
dat inineen
eenkrachtig
krachtig
wikkeld nationaliteitsgevoel
hebbenen
en het
handhaven
neutraliteit de
de beste
bestewaarborg
waarborgvoor
voordedeonafhankelijkheid
onafhankelijkheid
handhaven der
der neutraliteit
van het
het land
van
land bestaat.
bestaat.
Bij
het uitbreken
uitbreken van
vanden
denFransch-Duitschen
Fransch-Duitschen oorlog
ool"log kon
kon dan
dan ook
ook
Bij het
Zwitserland ter
ter handhaving
van zijne
handhaving van
zijne neutraliteit
neutraliteit bouwen
bouwen op
op een
een goed
goed
Zwitserland
100,000man,
man,gesteund
gesteunddoor
dooreene
eenelandweer
landweer
geoefend
van meer
meel·dan
dan100,000
geoefend leger van
van ongeveer
van
ongeveer hetzelfde
hetzelfde aantal.
aantal.
Onmiddellijk
de oorlogsverklaring
oorlogsverklaring van
van Frankrijk
Frankrijk aan
aan Duitschland
Duitschland
Onmiddellijk na
na de
wel·d
door
den
Zwitserschen
Bond~raad,
op
16.Juli
1870,
een
decreet
werd door den Zwitserschen Bondsraad, op 16 .Juli 1870, een decreet
uitgevaardigd,
werd, dat
dat»les
DIestroupes
troupesrégulières,
régulières,ainsi
ainsique
que
uitgevaardigd, waarin
waarin gezegd werd,
les
volontaires des
états belligérants
belligérants qui
qui tenteraient
tenteraient de
de pénétrer
pénétrer sur
surleIe
les volontaires
des états
territoire
la confédération,
confëdération, ou de
de leIetraverser
traverserenencorps
corpsou
ouisolément,
isolément,
territoire de
de la
seraient
au besoin
besoin repoussés
repousséspar
parlalaforce'',
force".Het
Hetexporteeren
exporteerenvan
vanwapenen
wapenen
seraient au
magazijn houden
houden ervan
ervan te
te
en
ooI"logsmateriaal werd
werd verboden,
verboden, het
het ininmagazijn
en oorlogsmateriaal
bij dedegrenzen
grenzeneveneens.
eveneens.Tegelijkertijd
Tegelijkertijdwerd
werddedemobilisatie
mobilisatievan
van
dicht
dicht bij
maatregelen
vijf
divisiën van
van het
hetBondsleger
Bondslegerbevolen
bevolenenenwerden
werdenerer
vijf divisiën
maatregelen
grenzenoverschrijdende
overschrijdende
genomen
voor de
de interneering
interneering van
van mogelijk
mogelijkdedegrenzen
genomen voor
demobilisatie
mobilisatie
manschappen
of afdeelingen
afdeelingen der
deroorlogvoerende
oorlogvoerende legers. Met
Metde
manschappen of
g~maakt.
Burgers,
werkliedenenenboeren
boerenlieten
lietenzonder
zonder
werd
groote spoed
spoed gmaakt.
werd groote
Burgers,
werklieden
brood~inning ininden
densteek
steeken
enkwamen
kwamenzonder
zonderuitzondering
uitzondering
morren
hunne broodwinning
morren hunne
19dendrie
driedivisiën
divisiënhare
harestellingen
stellingen
onder
wapenen, zoodat
zoodat reeds
reedsden
den19den
onder de wapenen,
beide andere
andere aan
aan het
het opopaan
de grenzen
grenzen konden
konden innemen,
innemen, terwijl
terwijl de beide
aan de
sten vaardigde
208ten
DConseil fédéral"
fédéral" de
de volgende
volgende
rukken
Den 20
rukken waren.
waren. Den
vaardigde de
de »Conseil
proclamatie uit
aan het
het Zwitsersche
Zwitsersche volk
volk:: »La
»Lapaix
paix qui
qui régnait
régnait en
en
proclamatie
uit aan
coup devoir
devoir être
êtreprofondément
profondément ébranlée
ébranlée par
par des
des
Europe parait
paraît tout
tout Aà coup
Europe
événe!11ents
. .. L'attitude
la confédération
doit
Pl·endre
événements imprévus.
imprévu. . L'attitude
que que
la confédération
doit
prendre
dans ces
ces graves
gravescirconstances
circonstances lui
luiestest
clairementindiquée
indiquéepar
parson
sonhistoire
histoire
dans
clairement
par sasapolitique
politiquetraditionnelle.
traditionnelle. Elle
Elle aaleIesentiment
sentimentque
queson
sonsalut
salut
et par
(Ie se
se tenir
teniren
endehors
dehorsdes
desconflits
conflitsentre
entre
dépend du
soin qu'elle
qu'elle prendra
Pl·endra de
dépend
du soin
puissances étrangères,
étrangères,mais
maisdederepousser
repousserénergiquement
énergiquementtoute
touteatteinte
atteinte
les puissances
droits et
ettoute
touteviolation
violationdedeson
sonterritoire.
territoire.LeLepeuple
peuplesuisse
suisse
portée hà ses droits
de nouveau
nouveau (*)
C) appelé
appelé hà faire de
de grands
grands sacrifices
sacrifices;; mais
mais la
la voix
voix
sera de
sera
des autorités
autorités du
dupays
paysa atrouvé
trouvéconstamment
constammentun
unécho
échosympathique
sympathique etet
des
enthousiaste quand
agi de
de protéger
protéger lalapatrie
patrieetetdede
transmettre
enthousiaste
quandilil s'est agi
transmettre
intact aux
aux générations
générations futures
futures l'honneur
l'honneur de
de lalanation
nationsuisse."
suisse."
intact
Zwitsersche
divisieom
omPorrentruy
Porrentruy
alles gereed
gereedwas,
was,stond
stond
Toen alles
er er
éénéén
Zwitsersche
divisie
(Duitsch Pruntrut),
Pruntrut), één om
om Bazel,
Bazel, één
éénlangs
langsden
denRijn
RijntottotRheinfelden
Rheinfelden
(Duitsch
en als
als reserve
reserveéén
éénin het
in het
Aarthal
tusschenden
denLimmat
Limmaten
en
en
Aarthal
enen
éénéén
tusschen
den Rijn.
Rijn. Te
Tezamen
zamentelden
teldendie
diedivisies
divisies 37,423
37,423man,
man,3541
3541paarden
paarden
den
en 66
66stukken
stukkengeschut.
geschut.Wegens
Wegens
den
vergevorderdenleeftijd
leeftijdvan
vanden
den
den
vergevorderden
van het
hetZwitsersche
Zwitsersche leger,
leger,Generaal
Generaal
opperbevelhebber en
organisator van
opperbevelhebber
en organisator
het geheel
geheelonder
onderhet
hetbevel
bevelvan
vanGeneraal
GeneraalHerzog,
Herzog, aan
aan
Dufour, stond
stond het
Dufour,
wien Overste
Overste Parravicini
Parravicini als
van den
den staf
stafwas
wastoegevoegd.
toegevoegd.
wien
als chef van
(.) Reeds
Reeds in
in 1831,
1831, als
als maatregel
maatregel van
vanvoorzorg
voorzorg tegen
tegende
deverwikkelingen,
vel'wikkelingen, die
diedede revorevo(*)
van 1830
1830 in
in Frankrijk
Frankrijk kon
kon doen
doen ontstaan,
ontstaan, en
en inin 1857
1857 bij
bij de
de quaestie
quaestie met
met Pruisen
Pruisen
lutie van
lutie
over Neuchåtel
Neuchàtel was
was het
het Zwitsersche
Zwitsersche leger
leger gedeeltelijk
gedeeltelijk gemobiliseerd
gemobiliseerd geworden.
geworden,
over
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Evenals in
Evenals
in Duitschland zelf,
behalve misschien
misschien in
in de
de hoogste militaire
zelf, behalve
op de
de hoogte
hoogte was
was van
vall dedemilitaire
militaire toestanden
kringen,
kringen, waar
waar men
men wel
wel op
in Frankrijk
in
Frankrijk en
en van
van het
het gehalte
gehalte der
del' hoogere
Fransche bevelhebbers,
hoogere Fransche
men in
verwachtte men
in Zwitserland,
Zwitserland, dat
dat het
het Fransche leger kort na
de
na de
oorlogsverklaring een
zou doen in Zuid-Duitschland, om zoo mogelijk
oorlogsverklaring
een inval zou
met die
die van
van Noord-Duitschland
eene vereeniging
vereeniging der Zuidduitsche legers
legers met
te verhinderen.
verhinderen. Zoo'n snel
handelend optreden
met de
de
snel handelend
optreden strookte
strookte geheel
geheel met
het Fram;che
uit den
den tijd
tijdvan
vanden
deneersten
eerstenNapoleon
Napoleon
tradities
tradities van
van het
Fransche leger
leger uit
en
noch de
de veldtocht
veldtocht in
in Italië
Italië van
van '59 noch
treurige Mexicaansche
en noch
noch de treurige
het Fransche leger afbreuk
expeditie
had den
den legendarisch
en roem
van het
expeditie had
legendarischen
roem van
gedaan.
Het geloof
geloof aan
aan een
een inval
inval der
der Franschen in Zuid-Duitschland
gedaan. Het
werd versterkt
versterkt door
door de
deconcentratie
concentratie van
van Fransche troepen
Belfort
werd
troepen te Belfort
en in
in dedebuurt
buurtvan
van Bazel
Bazel -— het
zevende korps
korps van
van Felix
Felix Douay -—
en
het zevende
en het
en
het op
op groote schaal requisitionneeren
"oertuigen in
in den
den Elzas,
requisitionneeren van
van voertuigen
terwijl ook
ook de
samentrekking
der
de samentrekking der Dllitschers
de Palts
Palts en
en het
het laten
laten
Duitschers in
in de
springen van
van de
Kehl op
op eene dergelijke verwachting
te Kehl
springen
de Rijnbrug te
schenen te
te duiden.
duiden.
schenen
Intusschen was
het verloop
verloop van
van den
den oorlog
oorlog geheel
geheel anders,
anders, dan
dan men
men
was het
gedacht
had.
Van
een
schenden
der
grenzen
van
het
neutrale
Zwitsersche
credacht
had.
Van
een
schenden
der
arenzen
van
neutrale
t-5
was geene sprake
meer,
gebied
dool' eene der oorlogvoerende
gebied door
oorlogvoerende partijen
partijen was
sprake meer,
zoodat de
gemobiliseerde troepen
troepen huiswaarts
huiswaarts werden
werdengezonden
gezondenonder
onder
de gemobiliseerde
voorbehoud,
gereed moesten
moesten zijn,
zijn, om
om op
ophet
heteerste
eerstebevel
bevel
voorbehoud,dat
dat zij
zij steeds
steeds gereed
in
te
nemen.
Generaal
Herzog
legde
voorshands
hunne positiën weder
weder in te nemen. Generaal Herzog legde
het opperbevel
opperbevel neder.
neder. Slechts
Slechts één observatie-brigade
observatie-brigade bleef
om
het
bleef in
in en om
onder de wapenen.
wapenen.
Porrentruy onder
naar huis
huis zenden
zenden der
der
In de
In
de maanden,
maanden, die
die verliepen
verliepen tusschen het naar
troepen en
en het
het opnieuw
opnieuw onder de
de wapenen
wapenen roepen,
roepen, zond
zondGeneraal
Generaal
troepen
maar te gelijk
gelijk
Herzog, die
die bekendstond als
als een
een zeer kundig officier maar
Herzog,
als iemand,
iemand, die
die zijne
zijne eischen
eischen zeer hoog stelde, een
een rapport
rapport in,
in, waarin
waarin hij
als
op den
den uitslag
uitslag der
der mobilisatie
mobilisatie aan
aan te
te merken had,
nog al
al een
een en
en ander
andel' op
nog
en dat
datgedeelte
gedeeltevan
vanhet
hetrapport,
rapport,waarin
waarindedeaandacht
aandachtwordt
wordtgevestigd
gevestigd
en
op liet
het feit, dat
datduizenden
duizendenmanschappen
manschappen de
de vermoeienissen,
vermoeienissen,die
die de
de oorlogsool'logsmedebracht, niet
niet konden
kondenverduren,
verduren, isis van
van veel
veel beteekenis, omdat
toestand medebracht,
hier Zwitsers
Zwitsel's geldt,
geldt, een
eenvolk,
volk,dat
datvan
vankindsbeen
kindsbeenafaf
zichdoor
doorgymgymhet hier
zich
allerlei lichaamsoefeningen in
in de
de open
open lucht
lucht en
enversterkende
ver!;'terkende
nastiek, allerlei
bergtoeren
tot den
den oorlog
oorlog voorbereidt.
voorbel'eidt. Bij
Bij slot
slotvan
van rekening echter
bergtoeren tot
viel er veel
veel te
te loven
loven en
enZwitserland
Zwitserland had
had getoond,
getoond, dat
dat het
het ten
ten volle
volle inin
viel
staat was
was eene schending
schending van
zijn gebied
gebied met
met kracht van
van wapenen
wapenen te
te
staat
van zijn
beletten; ; èn
èn Duitschland
Duitschland èn
èn Frankrijk
Frankrijk hadden
hadden de
snelheid der
der mobilibeletten
de snelheid
bewonderd.
satie bewonderd.
Degemengde
gemengde
politieke toestand
toestand bleef
bleefvoor
voorZwitserland
Zwitserlandgevaarlijk.
gevaarlijk. De
De politieke
land, die
die altijd
altijd gewoon
gewoon was
was geweest,
geweest, om,
om, zooals dat
bevolking van
bevolking
van het
het land,
radicale republiek
republiek past,
de couranten vrij
vrij voor
voor hare gevoelens
gevoelens
in eene radicale
past, in de
tekomen,
komen,berokkende
berokkende der
der Regeering
Regeering nog al
al moeilijkheden.
moeilijkheden, De
De Duitsch
Duitsch
uit te
eerder Franschgezind,
Fr'anschgezind, waarschijnlijk omdat
omdatzij
zij
sprel<ende kantons
kantons waren
waren .eerder
sprekende
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de pangermanistische
pangermanistische strooming
stroomingininDuitschland
Duitschlandniet
nietvertrouwden
vertrouwden;
daaren; daarentegen gevoelden
gevoelden de
deFransch
Franschsprekende
sprekendekantons
kantonsbepaald
bepaaldsympathie
sympathievoor
voor
de Franschen
FranschenenendedeZwitsers
Zwitsersder
derFransche
Franschekantons
kantonszijn
zijn
Duitschland, want de
Duitschland,
erg koek
koekenenei eigeweest,
geweest,
waarvandedegodsdienstquaestie
godsdienstquaestie wel
welde
de
nooit
nooit erg
waarvan
Hoe het
hetzij
zij:
dieuitingen
uitingenvan
vansympathie
sympathie
voornaamste oorzaak
voornaamste
oorzaakzal
zal zijn.
zijn. Hoe
: die
in de
de couranten
couranten waren
waren niet
nietgeheel
geheelzonder
zondergevaar,
gevaar,vooral
vooral
en
antipathie in
en antipathie
FrankrUk
Franschgezindheid
toen
na de
deproclamatie
proclamatieder
derrepubliek
republiekin in
toen na
Frankrijk
dede
Franschgezindheid
sterk groeide.
groeide. De
De toon
toon der
derDuitsche
Duitschebladen
bladenover
over
in
geheel Zwitserland
Zwitserland sterk
in geheel
Zwitserland was
dikwijls zeer
zeer bits
bitsenendede
federaleRaad
Raadliet
lietdientendientenZwitserland
was toen dikwijls
federale
gevolge aan
aan de
deZwitsersche
Zwitsersche redacties
redacties weten,
weten, »de
»dene
nepas
pasafficher
afficher de
de
gevolge
partialité, de
refuser les
les articles
articles d'auteurs
d'auteurs peu
peu connus
connus de
delalaRédaction
Rédaction
partialité,
de refuser
ou
les articles
articles irriiants
irritants etetlesles
insinuationsayant
ayantunun
caractèregénéral".
génél·al".
ou les
insinuations
caractère
het
de
hand
houden
aan het
het
Eene andere
moeilijkheid
was
gelegen
in
andere moeilijkheid was gelegen in het de hand houden aan
verbod,
wapenen uit
lIit te
te voeren,
voeren, ofofbeter
betergezegd
gezegdin in
feitelijkverververbod, om
om wapenen
hethet
feitelijk
hinderen van
dien uitvoer,
uitvoer, want
want die
diecontrabande
contrabandehad
hadZwitserland
Zwitserlandduur
duur
hinderen
van dien
te staan
staan kunnen
kunnen komen,
komen, hoewel
hoeweldedeAmerikaansche
Amerikaansche en
enEngelsche
EngelschekoopkoopscheepsladingenFrankrijk
Frankrijk
lieden zich
zich niet
nietontzagen
ontzagenallerlei
allerleioorlogstuig
oorlogstuigbijbijscheepsladingen
lieden
brengen. Maar
Maar hier
hier zou
zou ook
ook weder
wederhet
hetspreekwoord
spreekwoordvan
vanpas
pas
binnen te brengen.
binnen
laat men
men loopen,
loopen, maar
maarkleine
kleine hangt
hangt
geweest
zijn:: DGroote
»Gt'oote dieven
dieven laat
geweest zijn
op." Een
Eendoorn
doornin in
Duitschland was
was ook
ook het
hetvrijvrijmen op."
men
heth~t
oogoog
vanvan
Duitschland
het
op
Zwitserschen
willig
in
Franschen
dienst
gaan
van
Zwitsers
en
willig in Franschen dienst gaan van Zwitsers en het op Zwitserschen
bodem formeeren
formeeren van
van vrijkorpsen,
vrijkorpsen, zooals
zooals een
een Hannoversch
Hannoverscll legioen,
legioen, een
een
bodem
Garibaldiaansch
vrijkorps, franctireurs
franc-tireursvan
vanden
denMont-Blanc,
Mont-Blanc, Zwitsers
Zwitsersvan
van
Garibaldiaansch vrijkorps,
maar
ook
daartegenwas
was
voorden
denfederalen
federalen
de pauselijke
pauselijke garde,
garde,enz.,
enz.,maar
ook
daartegen
hethet
voor
wat ook
ook gold
gold voor
voorhet'
het'tegengaan,
tegengaan, dat
dat
Raad
zeer bezwaarlijk
bezwaarlijk ageeren,
Raad zeer
ageeren, wat
Elzassers
zich over
over Zwitsersch
Zwitsersch grondgebied
grondgebied naar
naar Frankrijk
Frankrijk begaven.
begaven.
Elzassers zich
quaestie bezorgde
bezorgde den
den federalen
federalen Raad
Raad eveneens
eveneens veel
veel
andere quaestie
Eene andere
hoofdbreken, namelijk
bezetten van
van Savoye.
Savoye. In
In 1815
1815
hoofdbreken,
namelijkhet
hetalalof
of niet
niet bezetten
was
een gedeelte
gedeeltevan
vanSavoye,
Savoye,dede
ChablaisenenFaucigny,
Faucigny,neutraal
neutraalgebied
gebied
was een
Chablais
verklaard
op
den
voet
der
Zwitsersche
confederatie,
waarbij
Zwitserland
verklaard op den voet der Zwitsersche confederatie, waarbij Zwitserland
ominingeval
gevalvan
vanoorlog
oorlogdit
ditgebied
gebiedopopmilitaire
militaire
het recht
recht gekregen
gekregen had,
had, om
het
bezetten. Bij
Bijden
denvrede
vredevan
vanVillafranca
Villafranca werd
werdbepaald,
bepaald, dat
dathet
het
wijze te bezetten.
wijze
overgaan
Savoye aan
aan Frankrijk
Frankrijk geene
geene verandering
verandering zou
zou brengen
brengen in
in
overgaan van
van Savoye
hetgeen in
in 1845
1815omtrent
omtrentChablais
ChablaisenenFaucigny
Faucignyovereengekomen
overeengekomen was,
was,
hetgeen
maar dat
dat Napoleon
Napoleon III zich
zich nog
nog nader
nader met
metZwitserland
Zwitserland en
endedemogendmogendmaar
tractaatvan
van1845
1815hadden
haddenonderteekend,
ondel'teekend, zou
zouverstaan.
verstaan.
heden, die
die het
hettractaat
heden,
bijhet
hetuitbreken
uitbrekenvan
vanden
denoorlog
oorlogvan
van
Dat nu
nu was
was nooit
nooitgebeurd,
gebeurd,zoodat
zoodatbij
Dat
1870
Zwitserland
het
keizerlijk
gouvernement
Wees
op
het
recht
van
de
1870 Zwitserland het keizerlijk gouvernement wees op het recht van de
bezetten.DeDe
FranscheRegeering
Regeeringhad
hadtoen
toende
de
confederatie, om Savoye
Savoye tetebezetten.
confederatie,
Fransche
handen te
vol, om
om dat
datrecht
rechtvan
vanZwitserland
Zwitserland ernstig
ernstig tetebetwisten
betwisten of er
handen
te vol,
zelfs
over te
te onderhandelen,
onderhandelen, terwijl
terwijlvan
vanden
denanderen
anderenkant
kantDuitschland
Duitscllland
zelfs over
aan
Zwitserland in deze
deze zaak
zaakniet
nietalleen
alleenvolkomen
volkomenDcarte
»carteblanche"
blanche"gaf,
gaf,
aan Zwitserland
maar
ook
duidelijk
liet
blijken,
dat
het
zich
tegen
eene
definitieve
bemaar ook duidelijk liet blijken,
het zich tegen eene definitieve bezetting
van Chablais
Chablais en
en Faucigny,
Faucigny, met
metandere
anderewoorden
woorden eene
eeneafronding
afronding
zetting van
zou verzetten.
verzetten. In
In ZwitZwitZwitsersch gebied
zijde, niet
niet zou
het Zwitsersch
gebied naar
naar die
die zijde,
van het
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serland was
was eene
eene sterke
sterke partij
partij tegen
tegen eene
eenebezetting
bezetting van
van Savoye,
Savoye, eene
eene
andere erv66r.
De federale
federale Raad
Raad werd
werd van
van alle
alle kanten
kanten in
in den
den geest
geest
andere
ervóór. De
der
beide partijen
partijen bewerkt,
bewerkt, maar
maar ten
tenslotte
slottezegevierde
zegevierde bij
bij den
den Raad
Raad
der beide
strikte neutraliteitsgevoel,
neutraliteitsgevoel, dat
dat belette,
belette, om
ompartij
partijtetetrekken
trekkenvan
vanden
den
het strikte
zich op
op het
het
benarden toestand,
in welken
welken eene
eenebevriende
bevriende mogendheid
mogendheid zich
benarden
toestand, in
oogenblik
bevond.
oogenblik beyond.
Onder
dergelijke kwellingen
kwellingen en
en muizenissen
muizenissen verliep
verliep voor
voor den
den BondsBondsOnder dergelijke
hetZwitsersche
Zwitsersche volk
volk het
het jaar
jaar 1870,
1870,totdat
totdatdedegedelegeerden
gedelegeerden
raad en
en het
raad
het 1Gouvernement
»Gollvernement de
de la
la Défense
Défense nationale"
nationale" teteTours,
Toms,Gambetta
Gambetta
van
van het
De Freycinet,
Freycinet, feitelijk
feitelijk op
opdat
datoogenblik
oogenblikdededictator
dictatOl"en
endedeonderonderen
en De
in het
hetoosten
oostenininhet
het
hoofdkregen.
kregen.
dictator
van Frankrijk,
Frankrijk, de
de campagne
campagne in
dictator van
hoofd
tot dien
dienveldtocht
veldtochtwaren
waren
Toen
alle noodige
noodige voorbereidende
voorbereidende maatregelen
maatregelen tot
Toen alle
l'Est"
van
uit
hare
basis
Dijon
zich
noordgenomen
en
de
»Armée
de
genomen en de »Armée de l'Est" van uit hare basis Dijon zich noordbeweging zette
zette met
met Belfort
Belfort als
alsobjectief,
objectief, keerden
keerden dede
oostwaarts
oostwaarts in
in beweging
Zwitsersche
hare stellingen
stellingen terug.
terug.
Zwitsersche divisiën
divisiën in
in hare
het begin
begin van
vanJanuari
Januari 1871
1871werden
werdenkleine
kleineafdeelingen
afdeelingen
lteeds
Reeds in
in het
gems de
la Mort),
Mort), verkenners
verkenners van
van het
hetaanrukkende
aanrukkende
franc-tireurs
franc-tireurs (ven
(vengeurs
de la
op het
hetZwitsersch
Zwitserschgebied
gebied
leger van
van Bourbaki,
Bourbaki, door
door Duitsche
Duitsche patrouilles
patrouilles op
van
Porrentruy gedrongen
daar geinterneerd.
geïnterneerd. Ook
Ook enkele
enkeleDuitsche
Duitsche
van Porrentruy
gedrongen en
en daar
bij deze
deze jacht
jachtdedegrenzen
grenzenenenondergingen
ondergingenhetzelfde
hetzelfde
afdeelingen
schonden bij
afdeelingen schonden
lot.
Omstreeks dienzelfden
dienzelfden tijd
tijd besloot
besloot de
deBondsraad
Bondsraad nog
nog twee
tweedivisiën
divisiën
lot. Omstreeks
mobiliseeren, die
die werden
werden opgesteld
opgesteldéén
éénten
tenzuiden
zuidenvan
vanPorrentruy
Porrentruy
te mobiliseeren,
en
één tusschen
tusschen Chaux
Chaux de
de Fonds
Fonds en
enLes
LesVerrières.
Verrières.Toen
Toendedegevechten
gevechten
en één
hetFransche
Franscheleger
legerongunstig
ongunstig
uitvielenenenBourbaki
Bourbaki
aan
de Lisaine
Lisaine voor
voor het
aan de
uitvielen
op Besanon
Besallçonterug
terugtetetrekken,
trekken,werden
werdendedeZwitsersche
Zwitsersche
genoodzaakt werd
genoodzaakt
werd op
divisiën
naar links
links geschoven
geschoven enenalaldede
Jma-overgangenbijbijMorteau,
Morteau,
divisiën naar
Jura-overgangen
Le Locle,
Loele, Les
LesVerrières
VerrièresenenJougne
Jougnesterk
sterkbezet,
bezet,terwijl
terwijl
GeneraalHerzog
Herzog
Generaal
aan
de reservedivisies
reservedivisies bevel
bevel gaf,
gaf,om
omNeuchAtel
Neuchàtelen
enVallorbes
Vallorbes tetebezetten.
bezetten.
aan de
Bij dezen
dezen marsch
marseli langs
langs dedewestelijke
westelijkegrens
grensdoor
doorhet
hetJura-gebergte,
Jura-gebergte,
Bij
welke door
door de
demassa
massagevallen
gevallensneeuw
sneeuwuiterst
uiterstmoeilijk
moeil\ikwerd
werdgemaakt,
gemaakt,
welke
hetZwitsersche
Zwitserscheleger
legergetoond
getoond
degelijkemilitaire
militaireeigenschappen
eigenschappen
heeft het
degelijke
te bezitten.
bezitten. In
In zijn
zijn ininden
denloop
loopvan
van1871
1871uitgebracht
uitgebrachtrapport
rapport over
overde
de
Zwitsersche leger,
dat tot
totdekking
dekkingder
dergrenzen
grenzen
verrichtingen
verrichtingen van
van het Zwitsersche
leger, dat
was opgesteld
opgesteld geweest,
geweest, wordt
wordt door
door Generaal
Generaal Herzog
Herzog met
met lof
lofvan
vandeze
deze
was
eigenschappen
gemaakt.
eigenschappen gewag gemaakt.
De
Fransche troepen
troepen hadden
haddenhun
hunterugtocht
terugtochtzuidwaarts
zuidwaartsvoortgezet,
voortgezet,
De Fransche
gedemoraliseerd
dool' hunne
hunne nederlaag,
nederlaag, slecht
slechtgekleed
gekleeden
enslecht
slechtverzorgd.
verzorgd.
gedemoraliseerd door
De met
met zooveel
zooveel vertrouwen
vertrouwen in
in den
den uitslag
uitslag door
door de
dedictatoren
dictatoren teteTours
Tours
De
ondernomen
oosteu was
wasuitgeloopen
uitgeloopenop
opeen
eenterugtocht
terugtocht
ondernomen campagne
campagne in
in het oosteu
midden van
van lijden
lijden enenontberingen,
ontberingen, die
dieaan
aan1812
1812
dedendenken.
denken.
te midden
deden
Onder hevige
hevige koude
koude en
ensneeuwstormen
sneeuwstormensleepten
sleeptenzich
zichdedebrokstukken
brokstukken
Onder
oosterleger langzaam
langzaam voort
voort over
over spiegelgladde
spiegelgladde wegen
wegen in
in sterk
sterk
van
van het oosterleger
geaccidenteer~
door de zegevierende
zegevierende troepen
troepen van
van Von
Von Werder
\Verder
geaccidenteerd terrein,
terrein, door
op
den voet
voetgevolgd
gevolgdenenopop
hunnerechterflank
rechterflankbedreigd
bedreigd door
door de
de snel
snel
op den
hunne
vanVon
VonManteuffel,
Manteutfel,
aanrukkende
reeds zeer
zeernabij
nabijzijnde
zijndetroepen
troepenvan
aanrukkende en
en reeds
1906. I.
13
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want
niettegenstaande de
de stellige
stelligebelofte,
belofte,aan
aanBourbaki
Bourbakibij
bijden
denaanvang
aanvang
want niettegenstaande
van
den veldtocht
veldtocht gedaan,
gedaan,hadden
haddenGambetta
Gambetta en
enDe
DeFreycinet
Freycinetonvolonvolvan den
doende
zorg gedragen,
gedragen, dat
dat dedelinkerflank
linkerflank van
van het
hetopopBelfort
Belfortaanrukaanrukdoende zorg
kende leger
gedekt was.
was. Die
Diedekking
dekking was
was
kende
leger van
van Bourbaki
Bourbaki volkomen
volkomen gedekt
aan het
hetsamenraapsel
samenraapselvan
vanavonturiers,
avonturiers,francfrancopgedragen
opgedragen geworden
geworden aan
tireurs
mobiele gardes,
gardes, over
overwelke
welkeGaribaldi
Garibaldi het
hetbevel
bevelvoerde.
voerde. Deze
Deze
tireurs en mobiele
muren van
vanDijon,
Dijon,ininbedwang
bedwanggehouden
gehouden
hield zich
zich voorzichtig
voorzichtig binnen
binnen de
de muren
hield
Von Kettler.
KettIer. Dientengevolge
Dientengevolge passeerden
passeerden
dool'
de observatiebrigade
observatiebrigade van
van Von
door de
Manteuffel's
stoot de
de gemakkelijk
gemakkelijk teteverdedigen
verdedigen
Manteuffel'stroepen
troepen zonder
zonderslag
slag of stoot
retireerende
défilés
del' cke
cóted'or
d'orenenbedreigden
bedreigdennunudede
rechterflankder
del'retireerende
défilés der
rechterflank
Franschell. Deze
Dezewetenschap
wetenschapvermeerderde
vermeerderdenatuurlijk
natuurlijk dededemoralisatie
demoralisatie
Franschen.
van
het, wat
wat de
deinfanterie
illfanteriebetreft,
betreft,voornamelijk
voornamelijk uit
uit mobiele
mobiele garden
garden en
en
van het,
tucht was
was
franc-tireurs-korpsen bestaande
Bourbaki. Van
Van tucht
franc-tireurs-korpsen
bestaandeleger
leger van
van Bourbaki.
der
officierenwerden
w~rden
zoogoed
geene sprake
sprake meer.
meel'. De
Debevelen
bevelender
zoogoed als
als geene
officieren
eenvoudig
als zij
zij door
door
eenvoudig niet
niet opgevolgd
opgevolgden
en dezen
dezen mochten
mochtennog
nog blij
blij zijn,
zijn, als
hunne
soldaten niet
nietwerden
werdenuitgejouwd,
uitgejouwd, nageschreeuwd
nageschreeuwd en
en van
vanonbeonbehunne soldaten
venaad beschuldigd.
beschuldigd. Die
Die toestand
toestand was
wasininde
de eerste
eersteplaats
plaats
kwaamheid of verraad
kwaamheid
te wijten
wijten aan
aan het
hetgehalte
gehalteder
del'
troepen,
ongeoefenden en
ongedisciplineerd
troepen,
ongeoefend
ongedisciplineerd
als
zij waren,
waren,inderhaast
inderhaastsamengebracht
samengebracht naar
naar het
het model
model der
der legers,
legers,
als zij
)Ievée en
enmasse"
masse"van
van1792.
1792.
waren
natuurlijk
voortgekomen
voortgekomenuit
uit de
de )levée
ZijZij
waren
natuurlijk
de vermoeienissen
vermoeienisselI van
vandezen
dezenveldtocht
veldtochtniet
nietbestand
bestandonder
onderdedeververtegen de
hetbuitengewoon
buitengewoon strenge
strengejaargetijde
jaargetijde
zwarende omstandigheden,
omstandigheden, door
dool' het
zwarende
en
de slechte
slechteverpleging
verpleging en
enverzorging
verzorgingveroorzaakt.
veroorzaakt. Eens
Eenstetemeer
meerwerd
werd
en de
het bewijs
bewijs geleverd,
geleverd, dat
datgoede
goedewil
wilenen
vaderlandsdool'
deze campagne
campagne het
door deze
vaderlandsliefde
zonder degelijke
degelijkeenen
langdurige
militaire
opvoedingonvoldoende
onvoldoende
liefde zonder
langdurige
militaire
opvoeding
eigenschappen
soldaat te
te vormen.
vormen. Bourbaki
Bourbaki was
was ook
ook niet
niet
eigenschappenzijn,
zijn, om
om een
een soldaat
de
man, aan
aanwien
wienhethet
opperbevel
over
zulke
troepenhad
hadmoeten
moetenworden
worden
de man,
opperbevel
over
zulke
troepen
metveldheersgenie,
veldheersgenie, met
met een
een
opgedragen.
jong generaal
generaal met
opgedragen. Alleen
Aileen een
een jong
ijzeren
wil
en
vooral
met
een
onomstootelijk
vertrouwen
in
zijn
gestel'flte
ijzeren wil en vooral met een onomstootelijk vertrouwen in zijn gesternte
deneinduitslag
einduitslagvan
vanzijne
zijneonderneming
onderneminghad
hadmet
metzulk
zulkmateriaal
materiaal
en
en ininden
misschien iets
iets kunnen
kunnen uitrichten.
uitrichten.Aan
AanBourbaki
Bourbaki echter
echterontbrak
ontbrak reeds
reeds
misschien
vóór het
het begin
beginvan
vanden
denveldtocht
veldtochthet
hetzelfvertrouwen,
zelfvertrouwen, het
hetgeloof
geloofaan
aan
v66r
een
gunstig resultaat,
resultaat, aan
aan eene
eene overwinning.
overwinning. Zeer
Zeel' te
te recht
recht zegt
zegt Von
Von
een gunstig
der
Goltz: : »Ein
»Ein soldier
solc!ler Feldherr
Feldherr ististgeschlagen,
geschlagen, ehe
eheererden
denersten
ersten
der Goltz
Armeebefehl giebt." Bourbaki
Bourbaki was
was een
eenuitstekend
uitstekendsoldaat
soldaaten
ensous-ordre,
sous-ordre,
Armeebefehl
dapper, met
met een
eengroot
groot
lichamelijkweerstandsvermogen,
weerstandsvermogen,
persoon lUk dapper,
persoonlijk
lichamelijk
het
geheel
niet
de
man,
om
in
zulke
moeilijke
omstandigheden
mam'
in
maar in het geheel niet de man, om in zulke moeilijke omstandigheden
opperbevel tetevoeren.
voeren.Door
Dool'zijn
zijn
dralen,
zijne
besluiteloosheidverloor
verloor
het opperbevel
dralen,
zijne
besluiteloosheid
het gezag
gezagover
overzijne
zijne
troepen
te midden
der
schieronoverkomelijke
onoverkomelijke
hij
hij het
troepen
en en
te midden
der
schier
welke hij
hij door
door den
dentoestand
toestandvan
vanzijn
zijnleger
legerenenzijn
zijneigen
eigen
bezwaren,
bezwaren, met
met welke
aan energie
energie teteworstelen
worstelenhad,
had,werd
werddede
ongelukkigeveldheer
veldheer
gebrek
gebrek aan
ongelukkige
voortdurend vervolgd
Tours, waarin
waarin de
dedilettantdilettantvoortdurend
vervolgd door
door telegrammen
telegrammen uit
uit Tours,
Gambetta
en
De
Freycinet
critiek
op
zijne
daden
uitoefenden,
stl'ategici
strategici Gambetta en De Freycinet critiek op zijne daden Uitoefenden,
hem
de langzaamheid
langzaamheid zijner
zijner bewegingen
bewegingen verweten
verweten en
en hem
hem de
dedolste,
dolste,
hem de
de beste
beste
onuitvoerbaarste plannen
onuitvoerbaarste
plannenvoorsloegen,
voorsloegen, plannen,
plannen, die
die zelfs
zelfs met de
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troepen
en den
den energieksten generaal
generaal op
op dat
dat oogenblik niet
meer te
te
niet meer
troepen en
verwezenlijken zouden
het teteverwonderen,
verwonderen, dat
dat Bourverwezenlijken
zoudenzijn
zijngeweest.
geweest. Is
Is het
verwachtingen der
del'dictatoren
dictatoren
baki, geslingerd tusschen de hoog gespannen verwachtingen
te
Tours en
en de
de bedroevende werkelijkheid,
werkelijkheid, die
die hij
hij voor
voor oogen had,
te Tours
sten Januari eene poging tot
den 26
totzelfmoord
zelfmoord deed,
ueed, om
om aan
aan zijne moreele
26sten
kwellingen te ontkomen?
Het
decreet van
van Gambetta, waarbij Bourbaki afgezet
werd en
en verHet decreet
afgezet werd
vangen door Clinchant, bereikte
bereikte den
den gewonde
gewonde niet meer.
meel'. Natuurlijk kon
kon
in het
hetopperbevel
opperbevel niet
niet meer
meel'van
vaninvloed
invloed zijn op
het lot
lot
deze
wisseling in
deze wisseling
op het
het oosterleger. Was Bourbaki
doortastend el' geweest, had
had de zeer
zeel'
van het
Bourbaki doortastender
van
~tellig
ellendige toestand,
toestand, waarin
waarin hij
hij geplaatst
geplaatst was,
was, hem
hem niet geheel het
stellig ellendige
hoofd doen
doen verliezen,
verliezen, dan
dan was
wasmisschien
misschieneen
eenontkomen
ontkomenvan
van het
het Fransche
hoofd
beweging
der
leger
aan
de
enveloppeerende
beweging
der
nog
mogelijk
enveloppeerende
Duitschers
leger aan de
nog mogelijk
De richting
richting over
ovel' Champagnole op Lons le
Ie Saulnier bood
gewee3t.
geweest. De
bood nog
het tetelaat.
laat. Op
Op dendenvrij lang
een veiligen
veiligen aftochtsweg aan,
Nu was
was het
lang een
aan. Nu
dat Bourhaki
trachtte te
te plegen, drongen
de
Bourbaki zelfmoord
zelfmoord trachtte
dag, dat
zelfden dag,
drongen de
Von Manteuffel's leger
leger reeds
reeds tot
tot Salins en Arbois door.
dool',
colonnen
van Von
colonnen van
Alleen
de cavalerie-divisie
cavalerie-divisie van
van Cremer,
Cremer, door
door Clinchant vooruitgezonden,
Alleen de
bereikte over
over Les
Les Planches
Planches St.
St.Laurent.
Laurent. Na
Nadedebezetting
bezettingvan
van Les
Les
bereikte
Cremer van
van het
het leger
Planches
door de
de Duitschers werd
werd Cremer
Planches door
van de
de rest van
afgesneden,
hem veroorloofde aan
het overgaan
overgaan op
op Zwitsersch
afgesneden, wat
wat hem
aan het
grondgebied
ontkomen en
en zuidwaarts
naar Lyon uit te
wijken, In
In
zuidwaarts naar
grondgebied te ontkomen
te wijken.
ChalTois, Frasne, Somverschillende
en schermutselingen,
schermutselingen, bij
bij Chaffois,
verschillende gevechten
gevechten en
baicourt, boden afdeelingen van
het Fransche leger, behoorende
behoOl'ende tot
de
van het
tot de
de mobiele
kern van
van beroepssoldaten, nog
nog flinken
flinken tegenstand, maar
kern
maar de
garden
geen tegenweer meer
meer in staat.
staat.
garden waren
waren tot geen
aanleiding van
den te
te Versailles
Versailles gesloten, voor
Het qui-pro-quo
qui-pro-quo naar
Het
naar aanleiding
van den
voor
in het oosten
oosten niet
niet geldenden wapenstilstand maakte
de krijgsverrichtingen in
de verwarring nog grooter en
gaf den
den genadeslag
genadeslag aan de
illusie, om
om
en gaf
de illusie,
met een
een deel
deel van
van het
het leger, zoo
niet met
met het
het geheele, over Mouthe
~fouthe
zoo al
al niet
met
langs bergpaden te ontsnappen.
ontsnappen.
waar het
het Fransche leger den
den 28sten
28eten Januari
Januari
In en
en om
om Pontarlier, waar
In
Zwitsersc)Ie
samengedrongen
was, heerschte volslagen anarchie.
anarchie, De Zwitsersale
samengedrongen was,
Siber,
metGeneraal
Generaal
Overste Si
bel', die .in opdracht
van Generaal
Generaal Herzog
Herzog met
opdracht van
Clinchant de
condities ging
ging vaststellen,
vaststellen, onder
onder welke
welkereeds
reedsenkele
enkele detachede condities
detachevan het
het Fransche leger
benevens zieken
zieken en
en gewonden
gewonden op
op het
het
menten van
leger benevens
grondgebied zouden
zouden worden toegelaten,
toegelaten, welke
welke conferentie
conferentie
Zwitsersche grondgebied
in eene armoedige
plaats had,
had, was
was er te Pontarlier
Pontm'lier getuige
van,
armoedige berghut
berghut plaats
getuige van,
de chef
dat
Generaal Borel, de
chef van
van den
den staf,
staf, niet kon verhinderen,
verhinderen, dat
een
dat Generaal
dat een
trein met
met 400 aan
aan typhus
typhus lijdende
lijdende zieken,
zieken, v66rdat
vóórdat nog eenige
trein
eenige overoverdaaromtrentgesloten
gesloten was,
was, in
in de
derichting
richting der
der Zwitsersche
eenkomst daaromtrent
Zwitsersche
vertrok. Op
Op het
het gerucht
gerucht van
van een
een aanval
aanval der
der Duitsche
Duitsche troepen
grenzen vertrok,
troepen
konden de
de Fransche officieren
van de
de 20 àA :10,000
op Pontarlier konden
officieren van
30,000 man,
man,
die in
in het
hetplaatsje
plaatsjesamengedrongen
samengedrongenwaren,
waren, slechts
slechts drie bataljons
en
die
bataljons en
een half
half eskadron
eskadl"On kurassiers
kUl'assiers verzameld
verzameld krijger),
krijgen.
I.
13'
13*
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had de Zwitsersche
Intusschen had
Zwitsersche Bondsregeering
Bondsregeering op
op 19
19plaatsen
plaatsen van
van het
het
Bondsgebied
man, Het
Het
Bondsgebiedkazerneering
kazerneeringlaten
latenininorde
ordemaken
makenVOOI'
voor10,000
10,000 man.
steeds aangroeiend
steeds
aangroeiend getal
getal Fransche
Fransche soldaten,
soldaten, die
die op
op hun
hun eigen
eigenhoutje
houtje
maakte
dien
maatregel
noodzakelijk.
In
den
de
grenzen
overtrokken,
de grenzen overtrokken, maakte dien maatregel noodzakelijk. In den
steu
loop van
in den
, vooral
loop
van den
den 318te",
31
vooral in
den avond,
avond, nam
nam dat
dataantal
aantal steeds
steeds toe
toe en
en
Januariopopden
den
1 stenFebruari
Februari
gedurende
nacht van
vanden
den31sten
31 stenJanuari
gedurende den
den nacht
18ten
geheele Fransche
Fransche leger
leger de
de Zwitsersche
Zwitsersche grenzen.
De
overschreed
overschreed het
het geheele
grenzen. De
hoofdmacht
van Pontarlier
Pontarlier over
over Les
LesVerVerhoofdmachtdl'ong
drong binnen
binnenlangs
langs den
den weg van
naar Neuchatel,
Neuchàtel, een
eentweede
tweede
gedeelte
langs
denweg
weg
vanPontarlier
Pontarlier
rières
rières naar
gedeelte
langs
den
van
ove!'
Fourgs naar
naaI' Yverdun,
Yverdun, andere
andere afdeelingen
afdeelingen langs
langs den
den weg
weg van
van
over Fourgs
Pontarlier
over Ballaigue
Ballaigue en
en Jougne
Jougne naar
naar Orbe.
Orbe. Kleinere
Kleinereafdeelingen,
afdeelingen,
Pontarlier over
getracht hadden
hadden over
over Gex
Gex naar
naar Lyon
Lyon teteontkomen,
ontkomen,
die
tevergeefs getracht
die tevergeefs
kwamen
op Zwitsersch
Zwitsersch gebied
gebied langs
langsbergpaden,
bergpaden, die
die 's winters
als ononkwamen op
winters als
toegankelijk
worden beschouwd.
beschouwd. Enkele
Enkele troepjes
troepjeseindelijk
eindelijkpasseerden
passeerdende
de
toegankelijk worden
bijMorteau
Morteau en
enandere
andereplaatsen.
plaatsen.
grenzen
noordwaarts van
van Pontarlier,
Pontal'lier, bij
grenzen noordwaarts
sto Zwitsersche
De 1lste
divisie, die
die teteVerrières
Verrières Suisses
Suisses lag,
lag,versterkt
versterkt
Zwitsersche divisie,
door
geforceerde marschen
marschen toegesnelde
toegesneldeafdeelingen
afdeelingender
dernaastbij
naast bijgegedoor met geforceerde
legen
andere divisies,
divisies, ontving
ontving de
deFransche
Franschetroepen,
troepen,terwijl
terwijlLuitenantLuitenantlegen andere
Kolonel
Chevals uit
uit naam
naam van
van Clinchant
Clinchant aan
aanGeneraal
GeneraalHerzog
Herzog vrij
vrij
Kolonel Chevals
tot het
hetovertrekken
overtrekkender
derZwitsersche
Zwitsersche
overbodig
vragen tot
overbodig verlof
verlof kwam
kwam vragen
het geheele
geheele Fransche
Fransche leger
leger en
enmet
methem
hemdedeartikelen
artikelen
grenzen door
grenzen
door het
dezer
conventie vaststelde.
vaststelde.
dezer conventie
defileeren van
van het
het Fransche
Fransche leger
legerbood
bood een
eendroevig
droevigschouwspel
schouwspel
Het defileeren
der fakkels,
fakkels, bij
bij eene
eene koude
koude van
van 120
12 0 C.
C.
aan.
Onder den
den rossen
rossen gloed
gloed der
aan. Onder
defileerden eerst
eerst de
devoertuigen
voertuigenvan
vanhet
hetleger,
leger,treinproviand
trein provianden
enammunitieammunitiedefileerden
post
van
krijgskas,bagagewagens,
bagagewagens, bebewagens, de
de wagens
wagens van
vandedepost
wagens,
en en
van
dede
krijgskas,
hoorende aan
aan de
de generaals,
generaals, de
destaven
stavenen
ende
deintendance,
intendance, talrijke
talrijkekanonnen.
kanonnen.
hoorende
Val de
deTravers
Travers verder
verder geëxpedieerd.
geëxpedieerd. Daarna
Daarna
Dat alles
alles weal
werd door
door den
den Val
Dat
de troepen,
troepen, wier
wierdéfilé
défiléden
dengeheelen
geheel en
den
1 stenFebruari
Februari
kwamen de.
kwamen
dagdag
vanvan
den
18ten
Het was
waseen
een
bandeloozehoop
hoop;
vooraldedemobielen
mobielengedroegen
gedroegenzich
zich
duurde. Het
duurde.
bandelooze
; vooral
woest
en
onbetamelijk.
Soldaten
van
alle
wapens
en
alle
regimenten
woest en onbetamelijk. Soldaten van alle wapens en alle regimenten
gehoorzamen. Slechts
Slechts
liepen naast
naast en
endoor
doorelkaar,
elkaar,zonder
zonderaan
aaniemand
iemandtetegehoorzamen.
liepen
paarregimenten,
regimenten,zooals
zooalshet
het298te
2!)ste
en.kele compagnieën
en bataljons
bataljonsen
eneen
eenpaar
enskele
compagnieën en
en het
het 52ste
52 ste marschregiment,
marschregiment, maakten
maakten eene
eene gunstige
gunstige uitzondering.
uitzondering. De
De
en
staart der
der colonne
colonne werd
werd gevormd
gevormd door
door het
het 928te
92 ste linieregiment,
linieregimellt, dat
dat in
in
staart
volmaakte orde
orde voorbijtrok,
voorbijtrok, na
na op
op 't laatste
laatste oogenblik
oogenblik bij
bij de
de intrede
intrede
volmaakte
Pasdede
Clusenog
nog
tegenoverden
denvijand
vijandstand
standtetehebben
hebben
van den
den Pas
van
la. la'
Cluse
tegenover
gehouden. De
Dewekenlange
wekenlangespanning,
spanning,waarin
waarin zij
zijverkeerd
verkeerd hadden,
hadden, ontontgehouden.
nam aan
aan de
deFransche
Fl'ansche soldaten
sol,laten bij
bij het
hetbetreden
betredenvan
vanden
denveiligen
veiIigen
nam
Zwitserschen bodem
bodem de
de weinige
weinige energie,
energie, waarmede
waarmede zij
zij zich
zich in
in tegentegenZwitserschen
woordigheid van het
hetgevaar
gevaarhadden
haddenvoortgesleept.
voortgesleept.Zij
Zijzonken
zonkenkrachteloos
krachteloos
woordigheid
ineen. Een
Eengroot
grootaantal
aantalsoldaten
soldatenliep
liepbarvoets
barvoetsofofdedegewonde
gewondevoeten
voeten
ineen.
allerleilappen
lappenomwikkeld.
omwikkeld.Meer
Meerdan
dandedehelft
helfthad
hadbevroren
bevrorenledematen.
ledematen.
met allerlei
De uniformen
uniformen waren
waren gescheurd.
gescheurd. Men
soldaten in
in de
de meest
meestuiteenuiteenDe
Men zag
zag soldaten
bij de
de felle
fellekoude
koude
loopellde kleedingstukken.
kleedingstukken. Sommige
staklIers droegen
droegen bij
loopende
Sommige stakkers
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nog
nog steeds
steeds de
de linnen
linnen broeken,
broeken, waarin zij in een
gal'llieen of ander zuidelijk garnizoen gestoken
waren. Het
geheele Fransche
gestoken waren.
Het geheele
Fransche leger leed aan
keel- en
en
aan keelzood at een
voortdurend gehoest
en gekuch
gekuch uit
uit de
de
longaandoening, zoodat
een voortdurend
gehoest en
gelederen
gehoord werd.
werd.
gelederen gehoord
In
treuriger toestand
toestand dan
dan de
de menschen waren
de paarden.
paarden. Over
Over
In nog
nog treuriger
waren de
't algemeen ligt welwillendheid
welwillendheid tegenover
tegenover dieren
in het
het Fransche
dieren niet
niet in
karakter ; trouwens,
karakter;
den omgang
omgang met
met dieren
dieren isis geen
geen
trouwens, zachtheid
zachtheid inin den
'kenmerk van
van onze
onze hooggeroemde
Westersche beschaving,
De arme
arme
hooggeroemde Westersche
beschaving. De
paarden der
der artillerie
artillerie enenvan
vanden
dentrein
trein
waren
schandelijkbehandeld.
behandeld.
paarden
waren
schandelijk
zij aan
aan alles,
alles, wat
Hun lichaam
was één wond.
wond, Uitgehongerd knaagden
knaagden zij
lichaam was
Ilun
onder hun bereik
Metzweepslagen,
zweepslagen, met
met bajonetprikken werden
bereik was.
was. Met
zij tot
tot eene laatste
krachtsinspanning gedreven,
gedreven, maar
maar zeer
zeerdikwijls
dikwijls
zij
laatste krachtsinspanning
staan. Dan
Dan
storttc.n
afgetobde dieren
stortten de
de afgetobde
dierenneder,
neder,om
om niet
niet weder
weder op
op te
te staan.
werden zij
zij eenvoudig
eenvoudig ter
terzijde
zijde van
van den
denweg
weggesleept
gesleeptenenovergelaten
overgelaten
werden
Iets beter behandeld
verzorgd waren
waren de
de
aan
een langen
langen doodsstrijd.
doodsstrijd. Iets
aan een
behandeld en verzorgd
der cavalerie. Het
Het best
best zagen
zagen de
depaarden
paarden der
der Afrikaansche
paarden der
paarden
er uit.
uit. DeDe
genegenheidvan
van
den
Arabierenenden
denMoor
Moorvoor
voor
ruiterij er
ruiterij
genegenheid
den
Arabier
weder uit.
uit.
zijn rijdier
rijdier kwam
kwam ook hier
zijn
hier weder
moesten de
geweren en
en patroonBij het passeeren der grenzen moesten
de geweren
tassehen worden
worden afgelegd.
Daarna liet
liet men,
men, om
omininden
den
verwardenhoop
hoop
tasschen
afgelegd. Daarna
verwarden
ol"!le te
te brengen,
brengen, de
de regimentssignalen blazer),
blazen, maar slechts
een
weinig orde
een weinig
zeer
weinigen traden
traden aan.
aan. Vooral
Vooral onder
onder de
demobiele
mobielegarden
garden heerschten
zeer weinigen
een~ tuchteloosheid
tuchteloosheid en eene baldadigheid,
baldadigheid, die
de verontwaardiging
verontwaardiging der
der
eene
die de
Zwitsersche troepen
In 't geheel drongen
aldus rond
rond
troepen gaande
gaande maakten.
maakten. In
drongen aldus
87,000 man
man en
en 11,800 paarden
gebied binnen.
Het
paarden het Zwitsersche gebied
binnen. Het
verzorgen der
gewonden kostte
kostte in
in de
deeerste
eerstedagen
dagen
verzorgen
der gezonden,
gezonden, zieken
zieken en
en gewonden
ontzettend
veel moeite
moeite en
enmisschien
misschien zouden
zouden de
de Zwitsersche
Zwitsersche Regeering
Regeering
ontzettend veel
het Zwitsersche
Zwitsersche legerbestuur
legerbestuur in
weel'wil van
van dedeuitstekend
uitstekendgenomen
genomen
en het
in weerwil
en
niet mede
medeklaargekomen
klaal'gekomen zijn, als
als niet
niet de
de offervaarmaatregelen
maatregelen er
er niet
bevolking, niet
minst in
in het
het onmiddellijk
ontniddellijk aan
digheid der geheele bevolking,
niet het
het minst
de
grenzen
gelegen
gebied,
dat
zoo
plotseling
door
deze
massaoveroverde grenzen gelegen gebied, dat zoo plotseling door deze massa
taak aanmerkelijk
aanmerkelijk verlicht
verlicht had.
had.
stroomd werd,
werd, die
die taak
Wegens de
de grenzenlooze indiscipline
het wantrouwen,
wantl'ouwell, waarvan
waarvan de
de
Wegens
indiscipline en
en het
Fransche soldaten
hunne officieren
officieren blijk
werd aan
aan
soldaten tegenovel'
tegenover hunne
blijk gaven,
gaven, werd
bevel over
over hunne
hunne troepen
troepen ontnomen,
ontnomen, eveneens
eveneens aan
aande
de onderdezen
dezen het bevel
officieren, en Zwitsersch kader werd in
hunne plaats
plaats aangesteld.
aangesteld. Zeer
Zeer
in hunne
beslist
lag de
de schuld
schuld van
van die
die slechte
slechteverhouding
verhouding tusschen de Fransche
beslist lag
officieren. Zij
officieren
hunne manschappen
mail schappen voor
voor een
eendeel
deelook
ookbijbijdedeofficieren.
officieren en hunne
bekommerden
zich
te
weinig
om
hunne
ondel·geschikten.
Bij
het begin
begin
bekommerden zich te weinig om hunne ondergeschikten.
bij een
eenrondschrijven
rondschrijven aan
aan de
de
van den
den veldtocht
veldtocht had
had Gambetta reeds
van
reeds bij
dit euvel
euvel gevestigd.
gevestigd.Overigens
Overigensgebeurde
gebeurde
opperofficieren de
de aandacht
aandacht op dit
reeds in
in Duitschland gebeurd was
was:: talrijke Fransche
in
Zwitserland, wat
in Zwitserland,
wat reeds
officieren
verbraken hun
hun gegeven
gegeven eerewoord en liepelI
liepen smadelijk weg;
officieren verbraken
weg ;
zelfs militaire artsen ontzagen
zich niet
niet meer
meer dan
dan 6000 gewonde
en
ontzagen zich
gewonde en
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zieke
solaten, die
die aan
aan hunne
hunne zorgen
zorgen waren
waren toevertrouwd,
toevertrouwd, in
in den
den steek
steek
zieke solaten,
te laten
laten en
en weg
weg teteloopen.
loopen.
te
Zwitserland had
door dat
dat alles
alles veel
veellast
lasten
enschade.
schade. Duizenden
Duizenden burgers
burgers
Zwitserland
had door
ofhun
hun ambacht
ambacht ontontwerden aan
aan hunne
hunne familie,
familie, aan
aan hunne
hunne betrekking
betrekking of
werden
trokken. Besmettelijke
Besmettelijke ziekten
ziekten verbreidden
vel'breidden zich
in de
de gemeenten,
gemeenten, waar
waar
trokken.
zich in
Fransche
soldaten waren
waren geïnterneerd.
geïnterneerd. In
In de
de dorpen
dorpen van
vande
deJura,
Jura, waar
waal'
Fransche soldaten
veel
Fransclle lijders
lijders aan
aan pokken
pokkenenentyphus
typhusmoesten
moestenworden
wordenachterachterveel Fransche
gelaten, vielen
vielen onder
onder de
de bewoners
bewoners vele
vele slachtoffers.
slachtoffers. Allerlei
Allel'leiaccidenten
accidenten
gelaten,
en
ongelukken, veroorzaakt
veroorzaakt door
moedwil, de
de roekeloosheid
roekeloos'heid en
en de
de
en ongelukken,
door den
den moedwil,
Zoo brandde
brandde op
op 27
27
ongehoorzaamheid
ongehoorzaamheidder
der FI'anschen,
Franschen, hadden
haddenplaats.
plaats. Zoo
Februari de
kerk van
van Kirchdorf
Kirchdorf af,
een plaatsje
plaatsje ininhet
hetkanton
kantonBern,
Bern,
Februari
de kerk
af, een
dekerk
kerkwaren
waren ondergebracht,
ondergebracht, hunne
hunne
omdat
de Fransche
Fransche soldaten,
soldaten, die
dieininde
omdat de
te dicht
dicht bij
bijdedegroote
grootekachel
kachelhadden
haddengelegd.
gelegd.
stl'Oomatrassen
-zakken te
stroomatrassen en
en -zakken
Erger was
was op
op 2 2Maart
Maartdedeontploffing
ontploflingininhet
het
historischekasteel
kasteelvan
van
Erger
historische
meer van
van Genève.
Genève. In
In dit
ditaloude
aloude kasteel,
kasteel, dat
dat tot
tot
Morges
Morgesaan
aan het
het meer
arsenaal
dient, was
was een
eenaanzienlijk
aanzienlijk deel
deelder
derFransche
Franschemunitie
munitiegeborgen.
geborgen.
arsenaal dient,
strenge verbod
verbod waren
waren toch
tochFransche
Franschesoldaten
soldaten
Niettegenstaande het
Niettegenstaande
het strenge
het ledigen
ledigen van
van granaten.
granaten. De
DeFransche
Fransche
pijpjes
pijpjes rookende
rookendebezig
bezig met
met het
hetbevel
bevelover
over
hunnetroepen
troepen
artilleriegenie officieren, aan
aan wie
wie hier
hiel'het
artillerie- en genieofficieren,
hunne
gelaten
was, bekommerden
bekommerden zich
zich ouder
ouder gewoonte
om het
het doen
doen en
en
gelaten was,
gewoonte niet
niet om
van hunne
hunne ondergeschikten
ondergeschikten en
zaten in
in dedekoffiehuizen
koffiehuizen bij
bij hun
hun
laten
laten van
en zaten
Dool' de
de ontploffing
ontploffing vielen
vielen 38
38dooden
doodenenentalrijke
talrijkegewonden,
gewonden,
ausintje.
absintje. Door
met de
de grootste
grootste moeite
moeitehet
hetkasteel
kasteel
voorgeheelen
geheelenondergang
ondergang
terwijl
terwijl met
voor
De schade
schade werd
werd geschat
geschat op
op 38,500
38,500 francs.
francs. Te
TeGenève,
Genève,
behoed
behoed werd.
werd. De
op het
hetveld
veldvan
van
Plainpalaiseen
eenbarakkenbarakken-en
ententenkamp
tentenkamp ten
ten
waal' op
waar
Plainpalais
behoeve der
der Franschen
Franschen was
was opgeslagen,
opgeslagen, waren
waren dezen,
dezen, zeker
zeker door
door de
de
behoeve
hetgescheeld,
gescheeld,
nabijheid der
grenzen, buitengewoon
buitengewoon lastig.
lastig. Weinig
Weinigheeft
heefthet
nabijheid
der grenzen,
er was
waseen
eenformeel
formeeloproer
oproer
uitgebarsten,dat
datmet
metgeweld
geweldvan
vanwapenen
wapenen
of er
uitgebarsten,
dOOl'
Zwitsersche bewakingstroepen
bewakingstroepen onderdrukt
onderdrukt had
had moeten
moeten worden.
worden.
door de Zwitsersche
hetkwijtraken
kwijtraken der
derongenoode
ongenoode
Zwitserland haakte
haakte dan
ook naar
naar het
dan ook
Zwitserland
zoogemakkelijk.
gemakkelijk.Bismarck
Bismarck verzette
verzette zich
zich
gasten.
Datging
gingechter
echterniet
nietzoo
gasten. Dat
met
reden
tegen
den
terugkeer
del'
Fransche
troepen
naar
Frankrijk,
met reden tegen den terugkeer der Fransche troepen naar Frankrijk,
vóórdat de
de vredespreliminariën
vredespreliminariën geteekend
waren, omdat
omdat hij
hij overtuigd
overtuigd
v66rdat
geteekend waren,
datzij
zijonmiddellijk
onmiddellijk weder
weder tegenover
tegenoverdedeDuitsche
Duitschetr.oepen
tr,oepenzouden
zouden
was,
was, dat
worden in
in 't veld
veld gebracht
gebracht en
dientengevolge het
tot stand
stand komen
komen der
der
worden
en dientengevolge
het tot
preliminariën en
einde van
van den
denoorlog
oorlogzouden
zoudenverschuiven.
verschuiven.
preliminariën
en het
het einde
het leger
leger in
in ZwitZwitDaarentegen maakte
langer verblijf
verblijf van
Daarentegen
maakte elke
elke dag
dag langer
van het
ten
slotte
dool'
Frankrijk
moesten
worden
serland,
waal'van
de
onkosten
serland, waarvan de onkosten ten slotte door Frankrijk moesten worden
nutvan
vandiedie
uitgaven
had,een
eenzoo
zoospoedig
spoedig
betaald, zonder
zonder dat
het eenig
eenignut
betaald,
dat het
uitgaven
had,
mogelijk
ratificeeren der
der preliminariën
preliminariën voor
voor Frankrijk
Frankrijk wenschelijk.
wenschelijk. InIn
mogelijk ratificeeren
een
onderhoud met
metden
denZwitserschen
Zwitserschen gezant
gezantKern
Kel'llzeide
zeideBismarck
Bismarckop
op
een onderhoud
zijne
eigenaardige, stekelige
wijze, waarbij
waarbij hij
hij het
het oog
oog had
had op
opde
desymsymzijne eigenaardige,
stekelige wijze,
pathie voor
voor Frankrijk,
Frankrijk, waarvan
waal'vanmen
menvooral
vooralininDuitsch-Zwitserland
Duitscll-Zwitserland bij
bij
pathie
het uitbreken
uitbreken van
van den
den oorlog
oorlog. blijk
blijk had
had gegeven
gegeven:: »Jedes
»JedesDing
Ding hat
hatseine
seine
gute
Seite und
undsoso
werdendiedieSchweizer
Schweizerjetzt
jetztdiedieGelegenheit
Gelegenheitfinden
finden
gute Seite
werden
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die
inti me Bekanntschaft
Bekanntschaft der
derFranzosen
Franzosenzuzumachen,
machen,die
dieDeutschland
Deutschland
die intime
seit langer
langer Zeit
Zeit gemacht
gemacht hat."
hat."
eten Maart,
den 888ten
Maart, nadat
nadat de
de vredespreliminariën
vredespreliminariën gesloten
gesloten waren,
waren,
Eerst den
werd
Dezieken
zieken
werd er een
een begin
begin gemaakt
gemaakt met
metden
denterugkeer
terugkeerder
dertroepen.
troepen.De
sten Augustus
verlieten
bleven
natuurlijk nog
achter en
en eerst
eerstden
den 20
bleven natuurlijk
nog achter
20sten
Augustus verlieten
de
laatste verpleegden
verpleegden het
het Zwitsersch
Zwitsersch gebied.
gebied. InIn't 't
geheelwaren
waren
de laatste
geheel
17,897 zieken
zieken enengewonden
gewondenin de
in lazaretten
de lazaretten
behandeld
geworden;
behandeld
geworden
;
1701 stierven
stierven aan
aantyphus,
typhus,pokken
pokkenenenlongaandoening,
longaandoening, slechts
slechts 42
42 aan
aan
hunne
wonden.
hunne wonden.
De totaaluitgaven,
totaaluitgaven, door
dooI' Zwitserland
Zwitserland gedaan
gedaan ten
tengevolge
gevolgeder
derFransche
Fransche
welkesom
somopop1212
Augustusdoor
door
invasie, bedroegen
bedroegen frcs.12,154,396,90,
invasie,
frcs. 12,154,396,90, welke
Augustus
Frankrijk
was
terugbetaald.
Frankrijk
terugbetaald.
Arnhem.
L. A.A.A.A.VAN
VAr;:KERVEL.
KERVEL.
Arnhem.
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De Batakbergen
Batakbergen smelten
smelten in
in de
de verte
verte samen
samen met
metdedeschaduwachtige
schaduwachtige
De
het
zachte
maanlicht
doorschemert
het
donkere
woud, dat
dat
wolken
en
wolken en het zachte maanlicht doorschemert het donkere woud,
zich dalend
dalend uitstrekt
uitstrekt tot de
de vlakte.
vlakte.
zich
rond;; soms
Kleine insecten
insecten vliegen
vliegen alsalsschittervonken
schitter vonken overal
overal inin 't rond
Kleine
rusten zij
zij even
evenuituitopop
bladerengroen
; wonderfijnenentintelend
tintelendschijnt
schijnt
rusten
hethet
bladerengroen
; wonderfijn
het glanzende
glanzende lichtje,
lichtje, dat
dat Moeder
Moeder Natuur
Natuur hun
hun gaf
gaf tot
totsieraad
sieraad en
en
dan het
dan
waar zij
zij in
in de
deduisternis
duisternis voedsel
voedsel bij
bij zoeken.
zoeken.
nuttig gebruik,
gebruik, waar
nuttig
hetluchtruim
luchtruimstaan
staanmillioenen
millioenensterren,
sterren,lichtend
lichtend in
in
Ver boven
boven ininhet
Ver
met gouden,
gouden, roodachtigen
roodachtigen gloed.
gloed. Zij
Zij bewegen
bewegen zich
zich
azuurblauw of
azuurblauw
of met
de oneindigheid,
oneindigheid, in
in het
het
geheimzinnig
wonderschoon glanzend
geheimzinnig en
en wonderschoon
glanzendinin de
onmetelijke, onbekende
onbekende rijk
rijk van
van Gods
Gods almacht!
almacht!
onmetelijke,
Op aarde
aarde bloeien
bloeien de
de bloemen
bloemen:
roserozen,
rozen,gardenia's
gardenia'senenmelati's
melati'sver-:
ver-"
Op
: rose
spreiden
heerlijken geur.
geur.DeDeorchideeën,
orchideeën,sneeuwwit,
sneeuwwit,zweven
zwevenbevallig
bevallig
spreiden een heerlijken
hetdonkergroene
donkergroene
wiegelend aan
aan de
de lange
lange stengels,
stengels,half
halfverborgen
verborgendoor
doorhet
wiegelend
volsierlijke
sierlijke
gebladerte
van de
de Kenangke'
Kenangke' China.
China. De
De mangaboornen
mangaboomen zijn
zijn vol
gebladerte van
metbreede
breedeveranda
veranda
bloesems
en omringen
omringen een
eenhuis
huisvan
vanlichtbruin
lichtbruinhout,
hout,met
bloesems en
vol chevelures
chevelures en
en tropigche
tropiêche planten.
planten.
vol
Tegen de
deportico
porticoklimt
klimtdedekrachtige
krachtige
passiebloem
{lp;
zij omstrengelt
omstrengeltde
de
passiebloem
-op
; zij
houten
palen
en
bedekt
gedeeltelijk
het
dak
van
atapslingers
vol
schoone
houten palen en bedekt gedeeltelijk het dak van atapslingers vol schoone
golvingennederwaarts.
nederwaarts.
lila
bloemen, hangend
hangend in rechte
rechte lijnen
lijnen ofofiningolvingen
lila bloemen,
De
bloemen, omgeven
omgeven door
door sterke,
sterke, groote
groote bladeren,
bladeren, hebben
hebben in
in haar
haar
De bloemen,
hart
duidelijk zichtbaar
zichtbaar een
kruis, embleem
embleem van
vanliefde,
liefde,geschonken
geschonkenaan
aan
hart duidelijk
een kruis,
het bloemenrijk.
bloemenrijk.
Eensklaps
leven in de
de stille
stille natuur
natuur;; alles
alles begint
begint teteritselen
ritselen
Eensklaps komt
komt er
er leven
Hetis is
Avondkoelte,die
dienadert
nadertenenvluchtig
vluchtigde
debloemen
bloemen
en
te ruischen.
ruischen. Het
en te
de de
Avondkoelte,
kust.
Toevend blijft
blijft zij
zij bij
bij dedestatige
statigepalmen
palmenaan
aanden
denrivieroever
rivieroever
kust. Toevend
fluisteren.
Luisterend
buigen
deze
hunne
slanke
toppen
en
vernemen
fluisteren. Luisterend buigen deze hunne slanke toppen en vernemen
in snelle
snelle vlucht
vlucht naar
naar het
het zuiden
zuiden ging,
ging, dat
dat
van
de Avondkoelte,
Avondkoelte, dat
van de
dat zij
zij in
zij
vrede noch
noch verkwikking;
verkwikking,~ bracht,
dat de
de Stormwind
Stormwind ruw
ruw
zij vrede
bracht, want
want dat
en
wildevaart
vaartden
denberg
bergafkwam.
afkwam.Sidderend
Sidderendvan
vanverontwaardiging
verontwaardiging
en ininwilde
bewogen
zich de
depalmbladeren
palmbladeren enenspiegelden
spiegeldengrillige
grilligeschaduwbeelden
schaduwbeelden
bewogen zich
op
de
paden
en
in
de
rivier.
De
rozen
hadden
door
de echo
echo het
het
op de paden en in de rivier. De rozen hadden door de
gefluister
aan de
de andere
andere
gefluister vernomen;
vernomen ;zij
zijdurfden
durfdenhet
hetinin haar
haar angst
angst niet aan
bloemen
zij hadden
hailden niet gedacht,
gedacht, dat
dat de
dewoeste
woesteStormStormbloemen vertellen.
vertellen. Ach!
Ach ! zij
wind
zoo spoedig
spoedig komen
Had hij
hij nog
nog maar
maar wat
wat gewacht
gewacht!! Hij
HU
wind zoo
komen zou!
zou ! Had
was
zoo wreed,
wreed, zoo
zoonieedoogenloos!
l1Ieedoogenloos!
was zoo
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Vol
medelijden kuste
de Avondkoelte
Avondkoelte haar
haar nogmaals
nogmaals;; toen
toen bogen
bogenzij
zij
Vol medelijden
kuste de
zich
in stillen
stillen weedom
weedom maar
maartoch
tochvol
volmoed,
moed,want
wantzijzijwilden
wildendapper
dapper
zich in
afwachten,
lot haar
haal' brengen
brengen zou.
zou.
afwachten, wat
wat het lot
Toch
dachten zij
zij bedroefd,
bedroefd, dat
datdedebooze
boozeStormwind
Stormwind altijd
altijd leed
leed en
en
Toch dachten
rouw
bracht aan
aan menigeen
menigeen;
dathadden
haddenzijzijvan
vananderen
anderengehoord
gehoord en
en
rouw bracht
; dat
zij nog
nog jonge,
jonge,krachtige
krachtigeknopjes
knopjes waren,
waren,hadden
hadden zij
zij het
hetwilde
wilde
toen
toen zij
maar weerstand
weerstand geboden.
geboden.
rukken gevoeld,
gevoeld, maar
rukken
Nu
echter
was
die
tijd
voorbij;
zij hadden
hadden hare
hare teere
teere blaadjes
blaadjes ontontNu echter was die tijd voorbij ; zij
hetheerlijke
heerlijkezonlicht
zonlicht;
sterkerwaren
warenzij
zij
plooid
en zich
zichgekoesterd
gekoesterd ininhet
plooid en
; sterker
niet geworden
geworden!!
Toen
de Avondkoelte
Avondkoelte haar
haarverliet,
verliet,beefden
beefdenzijzijeen
een
weinig;
hoorden
Toen de
weinig
; zijzijhoorden
de
laleng ininontevreden
ontevredengolvingen
golvingenzich
zichsuizelend
suizelendbewegen
bewegen;
daarnawerd
werd
de laleng
; daarna
zoo duister.
duister.
het,
het, oo!! zoo
Zij vernamen
verte het
het klagend
klagend weenen
weellen van
van de
deboden,
boden,die
diede
de
Zij
vernamen in
in de
de verte
melden, als
alsherauten
herauten voor
voor
Stormwind
zijne komst
komst tetemelden,
Stormwind voortdreef,
voortdreef, om
om zijne
den
slag!!
den slag
Zij
rukten boos
boos en
enongevoelig
ongevoelig aan
aan de
debloemen
bloemenen
enbogen
bogenvertoornd
vertool'lld
Zij rukten
takken
en jonge
jongeboomen,
boomen, alles,
alles, wat
wathen
henininhunne
hunnevaart
vaartbelemmerde.
belemmerde.
takken en
Stormwind;
dreigendininvreemde
vreemde
Na hen
hen kwam
kwamzegevierend
zegevierenddedewoeste
woeste
Stormwind
; dreigend
het bosch
bosch naar
naar de
de vlakte.
vlakte.
klanken
zich uitend,
uitend, ijlde
ijlde hij
hijtoornig
toornig door
door het
klanken zich
Ruw
ontwortelde hij
hij boomen
boomen;; dreigend
dreigend ging
hij langs
langs de
depalmen,
palmen, die,
die,
Ruw ontwortelde
ging hij
sterk
en buigzaam
buigzaamvan
vannatuur,
natuur,zich
zichruischend
ruischend bewogen,
bewogen, maar
maarde
demangamangasterk en
boomen verloren
verloren hunne
hunne schoone
schoone bloempjes
bloempjes en
de bladeren
bladeren der
der pisangpisangboomen
en de
boomen
scheurden
vaneen.
boomen scheurden vaneen.
De lichten
lichten in
in de
de woning,
woning, waartegen
waartegen de
depassiebloem
passiebloem steun
steun zocht
zocht en
en
De
waaraan
zich vastklemde,
vastklemde, waaiden
waaiden uit.
Overal was
was het
het héél
héél
waaraan zij
zij zich
uit. Overal
donker,
angstige, geheimzinnige
geheimzinnige duisternis.
duisternis.
donker, eene angstige,
Het onbekende,
onbekende, de
de machten
machten in
inde
denatuur
natuurwaren
warenontwikkeld
ontwikkeld!
Het
!
echter viel
viel plotseling
plotseling de regen
regen met
metzangerig
zangeriggekletter
gekletterhaastig
haastig
Toen echter
Toen
op de
deatapbedekking
atapbedekking van
van de
destille
stillewoning,
woning,opopbloemen,
bloemen, planten
planten
en
snel op
en snel
en
boomen. De
Degroote,
groote,koele
koele
regendruppelszongen
zongenzoo
zoowonderlijk,
wonderlijk,
en boomen.
regendruppels
zoo
vreemd een
een onbekend
onbekend lied
lied vol
vol zachte,
zachte,melodieuze
melodieuzeklanken.
klanken.
zoo vreemd
Eensklaps scheurden
wolken vaneen
vaneen en
en het
het
Eensklaps
scheurden langzaam
langzaam en
en statig
statig de wolken
kalme
landschap
werd
weder
beschenen
door
glanzend·
maanlicht.
kalme landschap werd weder beschenen door glanzend maanlicht.
De ruwe
ruwe stormwind
stormwind spoedde
spoedde zich
zich haastig
haastig zeewaarts
zeewaarts heen.
heen.
De
In
de natuur
natuur was
was stille
stille vrede
vrede gekomen,
gekomen, vrede
vrede na
nastrijd
strijd!
In de
!
Kalme rust
rust lag
lag over
overdedeaarde
aarde;
slechtswas
wasdedegrond
grondbezaaid
bezaaidmet
metrozeroze; slechts
takken vertelden
vertelden van
van lijden
lijden
blaadjes;
gebroken takken
blaadjes ; geknakte
geknakte gardenia's
gardenia's en
en gebroken
smart, van
van de
devergankelijkheid
vergankelijkheid op
op aarde.
aarde.
en
en smart,
C.
A. H.
C. A.

UIT DEN
DEN VREEMDE,
VREEMDJl:,
UIT
DOOR
DoOR

PH. WIJSMAN.
WIJSMAN.
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Miss Dorothy
Dorothy Vernon.
Vernon.
Aan Miss
Herinnert gij
nogdien
dienAugustusavond
Augustusa\"ondininhet
hethotel
hotelBritannia
Britanniate
teDrontheim,
Drontheim,
gij uu nog
wij van
vaneen
een
uitstapje
naar
Lerfossen,
waarbijdedegeheele
geheelezwerm
zwermvan
van
toen wij
toen
uitstapje
naar
Lerfossen,
waarbij
toeristen en reizigers
reizigers zich
zich had
had aangesloten,
aangesloten, thuis
thuis kwamen
kwamen ?? Weet
Weet ge
ge ook
ook nog,
nog,
toeristen
cle table
table d'h6te
d'hûte plaatste
plaatste in
in de
de
hoe een
een onvriendelijk
onvriendelijk gesternte
gesternte ons
toen aan
aan de
hoe
ons toen
buurt van
van een
een troep
troep door
doorspeeuleeren
speeuleeren aan
aan de
debeurs
beursrijk
rijkgeworden
gewordenburgerlui,
burgerlui,
buurt
die
bij het
het eten
eten hun
hun mes
mesininden
denmond
mondstaken
staken?
Hetonhebbelijk
onhebbelijkgedrag
gedragvan
van
die bij
? Het
die Hamburgers
Hamburgers met
slechte manieren
manieren gaf
aanleiding in
in eens
eensaf
afalle
alle
met hunne
hunne slechte
gaf u aanleiding
Duitsehers
voor afschuwelijke
afschuwelijke menschen
menschen te
te verklaren.
verklaren.
Duitschers voor
Ik deelde
deeldedie
diebeoordeeling
beoordeelingder
der Duitschers
Duitsehers volstrekt
volstrekt niet.
niet. Maar
Maar den
den volgenden
volgenden
morgen zouden
zouden onze
onze wegen
wegengescheiden
gescheidenworden,
worden,aangezien
aangezien ik
iknaar
naar Storlien
Storlien
morgen
wilde gaan
gaan;; en
en om
om nu
nu geen
geengevaar
gevaar te
te loopen
loopen tegen
tegen het
heteinde
einde van
van ons
onszoo
zoo
wilde
genoeglijk samenzijn
samenzijn aan
het twisten
twisten tetegeraken,
geraken, vermeed
vermeecl ik
ik den
den mij
mij door
dool'
genoeglijk
aan het
u toegeworpen
toegeworpen handschoen
handschoen op
op teterapen
rapen en
en bleef
bleef zoo
zoo stom
stom als
als de
dezeetong,
zeetong,
u
die
op mijn
mijn bord
bord lag.
lag.
die op
Toen
hernam uu:
Toen hernam
"Maar
Duitseher isiserertoch
toch
geweest,dien
dienikikzalzalliefhebben
liefhebben en
enbebe„Maar één
an Duitscher
geweest,
wonderen, zoolang
leef."
wonderen,
zoolang ik leef."
"En
die isis. .•..
?" Ware
ik een
Franschman,dan
danzou
zouik ik
gezegdhebben
hebben:
„En die
.?" Ware
ik een
Franschman,
gezegd
:
"Wie
is die
diegelukkige
gelukkige?"
„Wie is
?"
!"
"Bismarck
„Bismarck !"
Ik was
was werkelijk
werkelijk een
een oogenblik
oogeublik verbluft
verbluft bij
bij die
die bekentenis.
bekentenis. Want
Want het
hetzou
zou
mij opgekomen
opgekomen zijn,
zijn, dal
clat' wijlen
wijlen de
detheren
[JzerenKanselier
Kanselierhet
het
zeker nooit
nooit in
zeker
in mij
ideaal
zou hebben
hebben kunnen
kunnen vormen
vormen voor
voor eenig
eenigander
anderjong
jongmeisje
meisje dan
dan ten
ten
ideaal zou
hoogste
lieve, zonnig
zonnig blonde
blonde ,,M4dchen".
.,Mädchen". Veeleer
Veeleer had
had ikikverwacht
verwacht
hoogste voor
voor de
de lieve,
uu Heine
Heine ofofPaul
PaulHeyse
Heyse
hoorennoemen
noemenofofdesnoods
desnoods een
een van
van de
de ontelontelte te
hooren
bare
heldentenorzangers met
met slappe
slappe halsboorden
halsboorden en
en de
delange
langeAbsalon-haren
Absalon-haren
bare heldentenorzangers
om
hun hoofd
hoofd hangend.
hangend.
om hun
Maar de
cle zaak
zaak werd
wercl mij
mijaanstonds
aanstoudsopgehelderd,
opgehelderd,toen
toenuumet
meteen
eengeheimzinnig
geheimzinnig
Maar
lachje
er
fluisterend
bijvoegde:
lachje er fluisterend bijvoegde:
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„Weet u
. . één
"Weet
u:: Vorst
Vorst Bismarck
Bismarck heeft
heeft mij
mij eens
eens gekust,
gekust, . ...
éénenkele
enkelemaal,
maal,toen
toen
ik nog
nog een
eenheel
heelklein
kleinmeisje
meisjewas
wasenenmet
metPapa
Papaen
enMama
Mama te
te Kissingen
Kissingen logeerde."
logeerde."
"Ja
maar, Doritt,
Doritt, waar
waar in
in de
dewereld
wereldzoude
zoudemen
menook
ookbeter
betereen
eenkus
kuskunnen
kunnen
„Ja maar,
vieluw
uwvriendelijke
vriendelijkepapa
papa
geven
("kiss" in
in het
het Engelsch)
Engelseh) dan
danteteKissingen
Kissingen!"I"~viel
geven („kiss"
hij zoo
zoo hartelijk,
hartelijk, dat
dat wij
wij
hier
in op
op zijne
zijne vroolijke
vroolijke manier
manier en
en daarbij
daarbij lachte
lachte hij
hier in
beiden dadelijk
dadelijk met
met dien
beiden
dien gullen
gullen lach
lach instemden.
instemden.
"Neen
maar! ! wat
wat zegt
zegtu!u!Heeft
HeeftBismarck
Bismarckuuwaarlijk
waarlijk gekust?
gekust?Maar
Maar dan
dan
„Neen maar
zijt
heuscheene
eenehistorisch
historischmerkwaardige
merkwaardige jongedame
jongedame en
en uuzijt
zijtbijna
bijnaververzijt uu heusch
plicht
mij daar
elaar alles van
van te
te vertellen."
vertellen."
plicht mij
En
aan de
de koffie,
koffie, na
na het
het eten,
eten, toen
toen wij
wijop
ophet
hetbalkon
halkonzaten
zaten en
eneindelijk
eindelijk
En aan
vandede
met
messen
etende
Hambnrgers,sprak
sprakuuverder
verder
buiten het
het bereik
bereikwaren
warenvan
met
messen
etende
Hamburgers,
over
geschiedenis. Al kan
kan ik
ikdie
dieniet
nietzoo
zooaardig
aardigvertellen,
vertellen,als
alsuudat
datdeedt
deedt
over de geschiedenis.
het einde,
einde, zal
zal ik
ik er
er toch
toch mijn
mijn best
best voor
voor doen.
doen.
van 't
't begin
begin tot
tot het
De gezondheid
gezondheid van
van Mevrouw
Mevrouw Vernon
Vernon was
was sedert
sedert eenigen
eenigen tijd
tijdwankelend
wankelenden
en
daarom
hael uw
uw vader
vaderden
denraad
raadgevraagd
gevraagelvan
van alle
allemogelijke
mogelijkegeneesheeren
geneesheeren en
en met
met
daarom had
haar
mogelijke herstellingsoorden
herstellingsoorden bezoeht
hoop, dat
dat die
dieherhaalde
herhaalde
haar alle
alle mogelijke
bezochtin
in de hoop,
verandering
luchthaar
haargenezing
genezingzoude
zoudeaanbrengen.
aanbrengen. Maar
Maarde
debuitenlandsche
buitenlandsche
verandering van lucht
koesterdevoortdurend
voortdurend
gezondheidsbronnen
haar geen
geen goed,
goed,want
wantzijzijkoesterde
gezondheidsbronnen deden
deden haar
een
innig verlangen
verlangen naar
naar de
debergen
bergen van
van Schotland.
Schotland. Toch
Toch wilde
wilde zij
zij nooit
nooit
een innig
zwak en
envervallen
vervallen het
hetlijden
lijdenhaar
haar gemaakt
gemaakt had.
had. Zij
Zijwas
was
laten
blijken, hoe
hoe zwak
laten blijken,
een
van die
die fiere
fiere karakters,
karakters, die
die lijden
lijden enenzwijgen
zwijgenenendiedie
telkenseen
eenglimlach
glimlach
een van
telkens
vreesvoor
voordede
deelnemendehandhandop
het gelaat
gelaattetevoorschijn
voorschijndwingen
dwingenuituitvrees
op het
deelnemende
drukjes
van belangstellende
belangstellende menschen.
menschen.
drukjes van
Ten
laatste raadden
raaddendedegeneesheeren
geneesheerenKissingen
Kissingenaan.
aan.Zijzelf
Zijzelfhad
hadbijzonder
bijzonder
Ten laatste
weinig
lust opopreis
reiste te
gaan;
was
rondzwerven,geheel
geheelEuropa
Europadoor,
door,
weinig lust
gaan
; zijzijwas
datdat
rondzwerven,
zoo hartelijk
hartelijk moe
moe;; zij zag
zag daarin
daarin een
eenzenuwachtig
zenuwachtigjagen
jagennaar
naarbeterschap,
beterschap,
zoo
waarop men
toch feitelijk
feitelijk niet
niet langer
langer kon
kon hopen.
hopen. Maar
Maar als
alsechtgenoote
echtgenoote en
en
waarop
men toch
moeder gevoelde
gevoelde zij
zij zich
zich verplicht
verplichtalles
alleste te
beproeven.Zoodoende
Zoodoendewerd
werderer
moeder
beproeven.
toch tot
tot dedereis
reisbesloten
besloten;
enmen
menging
gingnaar
naarKissingen
Kissingen en
ennam
nam zijn
zijn intrek
intrek
toch
; en
het Kurhaus.
Kurhaus.
in het
in
Op een
een mooien
mooien (lag
dag liept
lieptgij
gijmet
meteen
eentroepje
troepjeandere
anderetienjarige
tienjarige meisjes
meisjes in
Op
het park
park bij
bij het
hetKurhaus
Kurhaus tetespelen.
spelen.Het
Het
waren
van
kleine,vlugge
vlugge
het
waren
van
(liedie
kleine,
kaboutertjes met
korte witte
witte jurken
jurkenenenlange
lange
zwartebeenen,
beenen,met
metheldere
heldere
kaboutertjes
met korte
zwarte
kijkers en zwaar,
zwaar, loshangend
loshangend haar
haar onder
onderdedebreedgerande
breeelgerandestroohoeden,
stroohoeden,zooals
zooals
kijkers
men ze
ze overal
overal op
op (le
degroote
grootebadplaatsen
badplaatRen van
vanhet
hetvasteland
vastelandontmoet
ontmoet;
omtrent
men
; omtrent
het geboorteland
geboorteland van
kleinen vergist
vergist men
men zich
zich zelden.
zelden. Zij
Zij komen
komen uit
uithet
het
het
van die kleinen
land, onder
onder welks
welks wapen
wapenmen
mengerust
gerust„Sport
"Sport
and
comfort"had
hadkunnen
kunnen
land,
and
comfort"
schrijven, met
met meer
meer grond
grond dan
dan het
het niets
nietsbeteekenende
beteekenende devies
devies:: „Honni
"Honni soit,
soit,
schrijven,
qui mal
mal y pense",
pense" , dat nu
nu het
hetwapenschild
wapenschildversiert
versiert(?).
CP).
Ip
11' den
den ijver
ijver van
van het
het spelen
spelen struikelt
struikelt uuenenvalt
valtpard.oes
pardoesover
overeen
eenopgezet
opgezet
crocketboogje op
Het deed
deed pijn
pijn —
- en
enheel
heelerg
ergook
ook!
- want
want
crocketboogje
opden
den grond.
grond. Het
!—
had vaart
vaart achter
achter gezeten
gezeten en
en het
hetzand
zandwas
wasscherp,
scherp,met
metsteentjes
steentjesvermengd.
vermengd.
er had
Maar gillen
of schreeuwen
schreeuwcn deedt uu toch
tochniet.
niet.U U
hadt
maar
vaakhooren
hooren
Maar
gillen of
hadt
maar
al al
te te
vaak
vertellen, hoe
hoe een
een Vernon
Vernon stil
stilopophet
hetslagveld
slagveldwas
wasblijven
blijvenliggen
liggen op
op den
den
vertellen,
gevcrht bij
bij Maston
MastonMoor
Moorenenhoe
hoe
ander
uwer
bloedverwanten
avond na
na 't'tgevecht
avond
eeneen
ander
uwer
bloedverwanten
tot het
het uiterste
uitersteinin,,the
.,thetiny
tiny
\i.ne"
gestreden.
Daarom
kwamhet
hetvoor
voor
redred
line"
hadhad
gestreden.
Daarom
kwana
DeVernon
Vernon ook
ook volstrekt
volstrekt niet
niet tetepas,
pas,tetegaan
gaanhuilen
huilenom
omeen
een
een Freuletje
Freuletje De
een
hanelaan
aanuw
uwgelaat
gelaat
paar blauwe
blauwe plekken.
plekken. Maar
Maar toen
toenu uonwillekeurig
onwillekeurigdedehand
paar
bracht, werd
werd die
dic met
met bloed
bloedbevlekt,
bevlekt,enenererkwam
kwamhoe
hoe
langer
meer
bloed!
bracht,
langer
hoehoe
meer
bloed
!
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.Tuist
nu kwam
kwam een
eenoude
oudeheer
heel'het
hetpad
padlangs
langshethetcrocketveld
crocketveldafwandelen
afwandelen
Juist nu
Hij kwam
kwam van
van het Kurhaus
Kurhaus en leunde
leunde zwaar
zwaar op
op een
een stevigen
stevigen krukstok,
krukstok, dien
dien
Hij
hij in
de hand
hand hield.
hield. Hij
Hijwas
wasgetuige
getuigegeweest
geweestvan
vauuwe
uweoverhaaste
overhaastebuiteling
buiteling
in de
en
nu kwam
kwam hij,
hij, zoo
zoo snel
snelzijne
zijnedoor
doorjicht
jichtverstijfde
verstijfdeledematen
ledematen het
hettoelieten,
toelieten,
en nu
aanloopenen
en tilde
tilde uu op
aanloopelI
op ininzijne
zijneforsche
forsche berenklauwen.
berenklauwen. Hij
Hijzag
zagererafschrikafschrikwekkend
met de
de ontelbare,
ontelbare, diepe
diepe rimpels,
rimpels, die
die kris
kris en
enkras
krasop
ophet
het
wekkend uit
uit met
vaalbleeke gelaat
vaalbleeke
gelaat met
met de
cle levervlekken
levervlekken gegroefd
gegroefd waren
waren;; met
met de
cle groote,
groote, door
door
het
rooken zwart
zwart geworden
geworden tanden
tanden;; met
met de
deborstelige,
borstelige, dichte
dichte donkere
donkere
het rooken
breecle,slaphangende
slaphangenderanden.
randen.
wenkbrauwen
verkleurden hoed
hoed met
met de
debreede,
wenkbrauwenen
en den
den verkleurden
Maar
oogen stonden
stonden zoo
zoovriendelijk
vriendelijk enenhijhijkeek
keeku uheel
heelgoedig
goedigaan,
aan,
Maar de
de oogen
hij zijn
zijnmachtig
maehtiggrooten
grootenzakdoek
zakdoek tetevoorschijn
voorschijn haalde
haalde en
en dien
dienvoorvoorterwijl
terwijl hij
zichtig tegen
tegen uw
zichtig
uw arm,
arm, mishandeld
mishandeld neusje
neusje aandrukte.
aandrukte. Want
Want hij had
had zelf
kleinkinderen
de scherpe,
scherpe, koude
koude wind
windopopde de
hoogten,
waaroverzijne
zijne
kleinkinderen en
en de
hoogten,
waarover
nimmer in staat
staat geweest
geweestzijn
zijn
uiterlijk
schitterende levensbaan
uiterlijk schitterende
levensbaan heengleed,
heengleed, was
was nimmer
warm
hart geheel
geheel tete doen
doen bevriezen.
bevriezen. Dat
Datbleek
bleekduidelijk
duidelijk uit
uitdedelachende
lachende
warm hart
oogen,
toen op
opuw
uwgezichtje
gezichtjewerden
werden gericht.
gericht.
oogen, die toen
Middelerwij1 was
uwe moeder
moedcropop
gebeurde
opmerkzaam gemaakt
gemaakt en
en
Middelerwijl
was uwe
hethet
gebeurde
opmerkzaam
zij
stond uit
uithaar
haarruststoel
ruststoel op
openennaderde
naderde tamelijk
tamelijk vlug
vlug de
de plaats,
plaats, waar
waar uu
zij stond
was.
gevallen was.
"Is
dat uw
uwdochtertje,
dochtertje,Mevrouw
Mevrouw?"
P"
„Is dat
"Ja,
Uwe Doorluchtigheid
Doorluchtigheid;; zij
zij is
is mijn
mijn eenig
eenigmeisje."
meisje."
„Ja, Uwe
"Dan hebt
hebt u een
een kranig
kranig klein
kleinmeisje
meisje;; dat
dat moet
moet ikikzeggen.
zeggen.Zoo
Zooisis't'tgoed,
goed,
„Dan
kleintje:
huilen! ! Alleen
tanden op
op elkaar
elkaar zetten
zetten en
en jejegrootgrootkleintje : nooit
nooit huilen
Alleen de
de tanden
houden. Een
Een boos
boos gezicht
gezicht desnoods
desnoods —
- maar
maar nooit
nooithuilen
huilen!"
houden.
!"
En toen
toen kuste
kuste de
de Dzeren
IJzeren Kanselier
Kanselier uu op
op het
hetvoorhoofd
voorhoofd en
en zette
zette uu voorvoorEn
weder op
ophet
hetgras
gras;
daarnamaakte
maaktehijhijmet
metouderwetsche
ouderwetscheridderlijkheid
ridderlijkheid
zichtig weder
; daarna
eene
hoffelijke buiging
voor Mevrouw
Mevrouw Vernon
Vernon en
en vervolgde
vervolgde zijne
zijne wandeling,
wandeling,
eene hoffelijke
buiging voor
wasafgebroken.
afgebroken.
door uuwas
die door
Maar dien zakdoek
zakdoek hieldt
hieldtu uvoortdurend
voortdurendtegen
tegendedegewonde
gewondeplek
plekaangedrukt
aangedrukt
Maar
hij werd
werd nooit
nooit teruggegeven.
teruggegeven. Dat
Datgroote
grootestuk
stuklinnen,
linnen,eenvoudig
eenvoudiggezoomd
gezoomd
en hij
13. voorzien,
zonder
kroontjeof of
verdereversieringen,
versieringen,
en van
van dedeletters
letters
en
O. O.
B. voorzien,
zónder
kroontje
verdere
een familiekleinood
familiekleinood geworden
Vernons. UUweet
weetzeer
zeergoed,
goed,dat
dat
is e,en
geworden voor
voor alle
alle Vernons.
eenofof
andere
Yankee-millionnairereru,u,met
met
uitgestokenhanden,
handen,gaarne
gaarne
de een
andere
Yankee-millionnair
uitgestoken
zoo veel geld voor
voor zoude
zoude geven,
geven,dat
datgegeuwuw
levenlang
handschoenen,parfums,
parfums,
zooveel
levenlang
handschoenen,
schouwburgbiljetten en mooie
mooieboeken
boekendaarvoor
daarvoorzoudt
zoudtkunnen
kunnenhebben
hebben;
maar
schouwburgbiljetten
; maar
tochin in
geen
geval
rijkgenoeg
genoegwezen
wezenzoude,
zoude,om
omdien
dien
weet ook,
ook,dat
dathijhijtoch
u weet
geen
geval
rijk
zakdoek van
te koopen.
koopen.
zakdoek
van u te
datstuk
stuklinnen
linnendan
dan
oude,legitimistische
legitimistischeLord
Lord
Want u zijt
zijt trotscher
trotscher op
op dat
Want
dede
oude,
de Hooglandsche
Hooglandsche bergen
bergen op
opdedemet
metvromen
vromeneerbied
eerbieddoor
door
hemaangebeden
aangebeden
in de
hem
haarlok van
van „Bonnie
"BonnieKing
KillgCharles",
Charles",welke
welkezijne
zijneoudtante
oudtanteeens
eensontvangen
ontvangen
rossige haarlok
had tot
tot belooning
belooning voor
voor den
dendronk,
dronk,door
doorhaar
haarden
denverslagen
verslagenPretendent,
Pretendent,die
die
had
paard zat,
zat,gereikt,
gereikt,toen
toenhijhijvan
vanCulloden
CulIodendedeverbanning
verbanningenendedearmoede
armoede
te paard
gemoet reed,
reed,nadat
nadatdedeMarkies
Markiesvan
vanTullibardine
Tullibardinevoor
voorhet
hetlaatst
laatstde
debloedroode
bloedl'Oode
te gemoet
vlag der
der Stuarts
Stuarts over
over de
de Schotsche
Schotsche heide
heide had
had doen
doen wapperen.
wapperen . .. .. •
vlag
Ja, zoo
zoo luidde
luiddeuwuwverhaal
verhaalvan
van
den
.zakdoekopopdien
dienAugustusavond
Augustusavolld in
in
Ja,
den
.zakdoek
Britanniahotel tete Drontheim,
Drontheim, toen
toenwij
wijgelukkig
gelukkigaan
aanhet
hetluidruchtig
luidruchtiggegehet Britanniahotel
zelschap der rijke
rijke Hamburgsche
Hamburgsche kooplui
kooplui ontsnapt
ontsnapt waren.
waren.
zelschap
'l'egen den
den avond
avond verontschuldigde
verontschuldigde ik
ikmij
mij;; ikikwilde
wildenaar
naarboven
bovengaan,
gaan,naar
naar
Tegen
mijne
kamer,
om
voor
een
paal'
noodzakeliJke
correcties
te
zorgen.
mijne kamer, om voor een paar noodzakelijke correcties te zorgen.
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Wat zijn
,.Correcties?
zijn dat?"
dat ?"
„Correcties ? Wat
"Dat
eene soort
soort van
van heel
heelleelijk
leelijkgedrukte
gedruktevellen
vellenpapier,
papier,waaruit
waaruitmettermctteris eene
„Dat is
tijd een boek
tijd
boek moet
moet groeien."
groeien."
dan een schrijver?"
„Zijt u·
u dan
"Zijt
schrijver?"
"Dat
niet. Maar
Maar ik
ikkrabbel
krabbel bier
hier en
en daar
daar soms
soms wel
wel eens
eens iets op
op
nu juist
juist niet.
„Dat nu
't
papier
zoo
ten
naasten
bij
zooals
ik
nu
en
dan
eene
pijp
opsteek,
papier
—
zoo
ten
naasten
bij
zooals
ik
nu
en
dan
eene
pijp
opsteek,
't
hoewel ik
: eenvoudig
ben:
eenvoudig omdat
omdat ik
ik het
het niet
niet
hoewel
ik eigenlijk
eigenlijk geen
geen rooker
rooker ben
laten kan."
laten
kan."
"Als
mijbelooft
beloofteene
eenegeschiedenis
geschiedenisover
overmij
mijteteschrijven,
schrijven, dan
dan mag
mag uu
„Als uu mij
thans aan
aan uw
uw correctiewerk
correctiewerk gaan."
gaan."
thans
„Dan zit er
"Dan
er voor
voor mij
mij niets
niets anders
anders op
op dan
dan „ja"
,Ja" te
tezeggen."
zeggen."
„En stuurt
?"
"En
stuurt uu die
diedan
danaan
aaneene
eeneEngelsche
Engelschecourant
courant?"
„Zeker !"
"Zeker
„En schrijft
?"
"En
schrijft uu dan
dandaarboven
daarboven:: „Aan
"Aan Dorothy
DorothyVernon"
Vernon"?"
„Met alle genoegen."
"Met
genoegen."
„Heel goed
!"
"Heel
goed!"
Een kort
Een
kort.stilzwijgen
stilzwijgen volgde.
volgde.
"Luister
eens: : denkt
denkt uuniet,
niet,dat
datwij
wiju bij
u bijdede
correctievan
vandat
datverhaal
verhaal
„Luister eens
correctie
van dienst
van
dienst zouden
zouden kunnen
kunnenzijn
zijn?"
P"
"Maar
kent immers
immers geen
geen Zweedsch,
Zweedsch, Miss
Miss Dorothy?"
Dorothy?"
„Maar uu kent
"Neen,
is ook
ookwaar
waar!! Het
Hetisiszeker
zekereene
eenekorte
kortecorrectie,
correctie,niet
nietwaar?"
waar?"
„Neen, dat is
"Dat
kunt uudenken
denken!! o,0,het
hetis is
maareen
eenoogenblikje
oogenblikjewerk,
werk,begrijpt
begrijpt u!"
u!"
„Dat kunt
maar
"Goed.
Ga het
het dan
dan maar
maar hoe
hoe eer
eerhoe
hoebeter
bcterafmaken."
afmaken."
„Goed. Ga
kwamalalvrij
vrij spoedig
spoedigterug,
terug, want
wantbij
bijuitzondering
uitzondering
Dus verdween
Maar ik
ik kwam
verdween ik. Maar
was
aan deze
deze drukproef
drukproef slechts
slechts weinig
weinig teteveranderen
veranderen of
ofteteverbeteren.
verbeteren. En
":n
was er aan
nu heb
heb ikikeindelijk
eindelijkmijn
mijn woord
woord gehouden
gehouden ten
ten opzichte
opzichte van
van dat
dat verhaal.
verhaal. IkIk
nu
heb
volgens belofte
belofte ininhet
hetZweedsch
Zweedschenenin in
Engelsch
latenverschijnen.
verschijnen.
heb het volgens
hethet
Engelsch
laten
Vergeet echter
het „besteld
"besteld werk"
werk" is.
is. Daarom
Daarom isishet
hetererook
ooknaar
naar!
Vergeet
echter niet,
niet, dat
dat het
!
Maar ik weet
weet buitendien
buitendien nog
nog iets
iets tetevertellen
vertellen over
over een
eenzakdoek
zakdoek —
- stipt
stipt
Maar
- ,een
eengrooten
grooteneneneen
eenkleinen,
kleinen,die
dieeens
eensdienst
diensthebben
hebben
genomen twee
twee zakdoeken
zakdoeken —,
genomen
moeten doen,
doen, om
om eene
eene leelijke
leelijke plek
plek op
op'een
"een mooi
mooi kleedje
kleedje en
cneen
eenpaar
paarongeongemoeten
vegen; die
j die
schoentjes
haddenongelukkig
ongelukkigmismisloofelijk kleine
kleine schoentjes
schoentjes afaftetevegen
loofelijk
schoentjes
hadden
gestapt, toen
tocn zij
zij heel
heel dapper
dapper over
overeene
eenetetebreed°
brcedesloot
slootopopeen
eenakker
akkervan
van
gestapt,
ons oude
oude Zweden
Zweden wilden
wilden springen.
springen. Die
Dietwee
tweezakdoeken
zakdoekenbleven
bicvenvan
van dien
dien
ons
tijd af
af bij
bij elkander
elkander en
en zij
zij zijn
zijntot
totheden
hedeneen
eenraadsel
raadselgebleven
geblevenvoor
vooriedereen,
iedereen,
tijd
behalve natuurlijk
natuurlijk voor
voor de
de eigenaars.
eigenaars. Maar
Maar dat
dat behoort
behoort nu
nuniet
niethierbij.
hierbij.
behalve
—

het goed,
goed, kleine
kleine:
nooithuilen
huilen!
Alleendedetanden
tandenopop
elkaarzetten
zetten
"Zoo is het
„Zoo
: nooit
! Alleen
elkaar
je groothouden
groothouden j; desnoods
desnoods boos
boos kijken
kijken —
- maar
maar niet
niet huilen."
huilen."
en je
de raad,
raad, dien
dienhij
hijaan
aanhethet
kleine
Engelsche
meisje
met
hethloedende
Aldus de
kleine
Engelsche
meisje
met
het
bloedende
gezichtje gegeven
gegeven had,
had, toen
toen hij
hij het
hetkind
kindininhet
hetpark
parkteteKissingen
Kissingenvan
vanden
den
gezichtje
grond had
had opgenomen.
opgenomen. Wellicht
Wellicht hebben
hebben die
die woorden
woorden hem
hem nog in
in de
deooren
ooren
grond
geklonken, toen het
het voor
voor hem
hem avond
avond werd
werd en
enzijn
zijnarm,
arm,oud
oudhart
harthoe
hoelanger
langer
geklonken,
meer ineenkromp
ineenkromp van
Want door
door het
het
hoe meer
van. verbittering
verbitteringover
overgeleden
geleden grieven.
grieven. Want
geheele lied
lied zijns
zijns levens
levens loopt,
loopt, als
alsdede
roode
draaddoor
dooreen
eenweefsel,
weefsel,een
een
geheele
roode
draad
van het
het. droeve
droevemenschelijke,
menschelijke, ininbotsing
botsingkomende
komendemet
methet
hetreusachtige,
reusachtige,
klank van
bovenmenschelijke; - ,omomtenten
slotte
daaropdede
overwinningtetebehalen.
behalen.
bovenmenschelijke,
slotte
daarop
overwinning
hij de
deouderlijke
ouderlijkewoning
woningverliet,
verliet,om
omzich
zich
aan
staathuishoudkunde
Toen hij
aan
de de
staathuishoudkunde
te wijden,
wijden, begreep
begreep hij
hij spoedig
spoedigaan
aanverscheidene
verscheillene kenteekenen,
kenteekenen, dat
datdedeeer
eervan
vau
te
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Pruisen
gronne was
was gegaan
gegaan met
met den
den„ouden
"ouden Frits-;
Frits";hij
hijzag,
zag, hoe
hoe volk
volk
Pruisen te
te gronde
en
vorst inintweedracht
tweedracht en
envan
vanelkander
elkander gescheiden
gescheiden leefden.
leefden. Zoowel
Zoowel (le
de
en vorst
zoo gewoon
gewoon geraakt,
geraakt, dat
dat ererdoor
doorniemand
niemand
vorst als het
het volk
volkwaren
waren daaraan
daaraan zoo
vorst
Den blinde
blinde isis
meer
aanstoot aan
meer aanstoot
aan genomen
genomenwerd.
werd.Het
Hetwas
wasnu
nu eenmaal
eenmaalzoo.
zoo. Den
het
of het
het onverschillig,
onverschillig, of
het dag
dag isis ofofnacht
nacht:: voor
voor hem
hem isishet
hetaltijd
altijddonker.
donker.
Rondom den
den jongen
jongen man,
man, die
diehet
hetvriendelijke
vriendelijkeSchiinhausen
Schönhausen verlaten
verlaten had,
had,
Rondom
om
zich teteBerlijn
Berlijntetevestigen,
vestigen,was
wasalles
alleszoo
zoobekrompen
bekrompenen
enzonder
zonderbegrip,
begrip,
om zich
zoo hopeloos
hopeloos donker
donker als
als inineen
eennacht
nachtzonder
zondersterren,
sterren, dat
dat hij
hij soms
soms de
de gegezoo
waarwording
de eerstvolgende
eerstvolgende stap
staphem
heminineen
eengapenden
gapendenafgrond
afgrond
waarwording kreeg,
kreeg, alsof de
zou doen
doen vallen.
vallen.Maar
Maardapper
dappervervolgde
vervolgdehijhij(len
dendoor
doorhem
hemingeslagen
ingeslagenweg.
weg.En
En
zou
op
die baan
baan vorderde
vorderde hij
hij toch,
toch,langzaam
langzaam maar
maar zeker.
zeker. Hij
Hij steeg
steegeene
eenesport
sportop
op
op die
.Enplotseling
plotselingstond
stondhij
hijniet
nietaan
aanden
denrand
rand
de
ladder en
en toen
toen nog
nog eene
eene .. ...
de ladder
. En
van
den afgrond
afgrond maar
maar op
hoogste tinnen,
tinnen, waar
waar de lucht
lucht rein
rein isisen
enkoud
koud
van den
op de hoogste
en
helder en
en waarboven
waarboven niets
dan —
- de
desterren.
sterren.
en helder
niets meel.'
meer is
is dan
hij nu,
nu, oud
oud en
en verlaten,
verlaten, geheel
geheel alleen.
alleen. En
:Endedemenschen
menschen daardaarDaal'
Daar stond
stond hij
beneden
waren zoo
zoo belachelijk
belachelijk klein,
klein,bijna
bijnaniet
nietteteonderscheiden,
onderscheiden,zooals
zooalszijzij
beneden waren
daar druk
druk bezig
bezig waren
wal'en voor
voor hunne
hunneeigen
eigenwelvaart
welvaart tetezorgen
zorgen en
en zout
zout te
te
daar
sprenkelen
de wonde
wonde van
van den
den naaste.
naaste. Daar
Daar stond
stond hij,
hij, aan
aan het
het doel
doel gesprenkelen in
in (le
komen van
van zijn
zijn langdurig
langdurig streven,
streven, maar
maal' niet
nietalsals
overwinnende,met
met
komen
de de
overwinnende,
eikenloof
bekranste triumphator,
triumphator, te
temidden
middenvan
vanvaandels
vaandels en
enloftrompetten,
loftrompetten,
eikenloof bekranste
maar als
de man,
man, die
diezich,
zich,heel
heelzijn
zijnleven
levenlang,
lang,een
eenweg
weghad
hadweten
weten tete
maar
als de
banen
dool' dedeergste
ergstehindernissen
hindernissenheen
heen;
diezijn
zijnwil
wilhad
haddoorgezet,
doorgezet,waar
waar
banen door
; die
't zijn
zijn moest,
moest, met
metbloed
bloedenenijzer
ijzerdoorgezet
doorgezet;
sterkininhet
hetonwankelbaar
onwankelbaar verver; sterk
trouwen op
op de
de Voorzienigheid,
Voorzienigheid, op
op zijn
zijn goed
goed recht
recht en
en op
opeigen
eigenkracht
krach1,;; met
met
trouwen
zijne ijskoude
ijskoude onverschilligheid
onverschilligheid voor de
de wereld
wereld enenhet
hetoordeel
oordeel
dermenschen
menschen;;
zijne
der
met zijne
verknochtheid aan,
aan, zijne
zijne hartelijke
hartelijke liefde
liefde voor
voor dat
datgroote
groote
met
zijne levendige verknochtheid
vaderland,
dat hijzelf
hijzelf geschapen
geschapen had,
had, —
- het
heteene
eenekoninkrijk
koninkrijk na
na het
hetandere,
andere,
vaderland, dat
de eene
eene provincie
provinciena
nadedeandere
anderegemaakt
gemaakttottot
"einzige
grosseDeutschland",
Deutschland",
hethet
„einzige
grosse
waarvan
v66r hem
hem hadden
haddengedroomd,
gedroomd, maar
maal' dat
dat door
door hem werkelijkwaarvan velen
velen vóór
was.
heid geworden
geworden was.
held
Reeds
opdedemiddaghoogte
middaghoogtevan
vanzijn
zijn
roemverklaarde
verklaardehij
hijbij
bijeene
eenezekere
zekere
Reeds op
roem
aanleiding,
er ininzijn
zijnleven
leven
geen
enkel
etmaal
van
onvermengde
aanleiding, dat
dat er
geen
enkel
armarm
etmaal
van
onvermengde
blijdschap kon
worden aangewezen
aangewezen; ; dat
hij, rijdende
rijdende over
over (le
demet
metlijken
lijken
blijdschap
kon worden
dat hij,
bedekte slagvelden
slagvelden met
meL hunne
hunnevreeselijk
vreeselijk tooneelen
tooncelenvan
van verwoesting,
verwoesting, zoowel
zoowelals
alstete
midden eener
eener jubelende,
jubelende, hem
hem luid
luidenendankbaar
dankbaartoejuichende
toejuichende schare,
schare, telkens
telkcns
midden
en telkens
telkens weer
weer zijn
zijn eigen
eigen droom
droom gedroomd
gedroomd had
had van
van rust
rust en
en vrede,
vrede, en
en dat
dat
en
hij zonder
zonder ophouden
ophouden steeds
steeds had
had terugverlangd
terugverlangd naar
naar de
de heide
heideder
derMark
Mark
hij
Brandenlmrg, waar
eens stond
stond. •...
is geen
woord
vanBismarck
Bismarck
Brandenburg,
waar zijne
zijne wieg
wieg eens
. . . ErEris geen
woord
van
zoo treffend,
treffend, zoo
zoo waarlijk
waarlijk typisch
typisch de
deheilige
heiligeliefde
liefdevan
van
bewaard gebleven,
bewaard
gebleven, dat
dat zoo
den
grooten Germaan
Germaan uitspreekt
uitspreekt voor
voor dat
dat eenvoudige
eenvondige ouderlijk
ouderlijk huis
huis op
op de
de
den grooten
heide,
voor den
denvan
vanzijne
zijnevaderen
vaderengeërfden
geërfdengrond,
grond, voor
voordedeplek,
plek,waar
waarhij
hij
heide, voor
geboren was.
was. —
- Dat
Datis een
is een
woord,
warmkloppendhart
hartonder
onder het
het
geboren
woord,
(latdat
hethet
warmkloppend
harnas van
van den
densoldaat
soldaatdoet
doet
vermoeden;
eenwoord,
woord,dat
datverheft
verheftenennader
narler
harnas
vermoeden
; een
brengt,
veel opheldert
opheldert en
met veel
veel verzoent.
verzoent. —
- Hoe
Hoezijn
zijn openlijk
openlijk leven
leven
brengt, dat
dat veel
en met
met schitterend
schitterend gevolg
gevolgbekroond
bekroond werd
werd en
enhoe
hoededealleenstaande
alleenstaande groote
groote man
man
met
ten
laatste
de
eenzame
reus
geworden
is,
dat
weten
wij
allen
en
ook
de
ten laatste de eenzame reus geworden is, dat weten wij allen en oolc de
geschiedenis
van zijne
zijne laatste
laatste levensjaren
levensjaren isis ons
onsbekend.
bekend. Wij
Wijkunnen
kunnenhem
"hem
geschiedenis van
daarin
maand voor
maane! volgen.
volgen. Van
Van afafdie
dieinindede
geschiedboeken ververdaarin maand
voor maand
geschiedboeken
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melde audiëntie,
audiëntie, toen
toen de
de hoofdwacht
hoofdwacht van
van het
het „neue
"neueSchloss"
Schloss"voor
voor het
hetlaatst
laatst
melde
Jonker met
met het
het
militaire eer
eer bewees
bewees aan
aan den
denzwaarmoedigen,
zwaarmoedigen, somberen
somberen Jonker
militaire
oranjekleurige
van den
den Zwarten
Zwarten Adelaar
Adelaar over
over de
de borst
borst van
van de
dewitte
witte
oranjekleurigelint
lint van
"Maagdenburgsche
kurassiersuniform, die
met loome
loomeschreden,
schreden,zeer
zeerlangzaam,
langzaam,
Maagdenburgsche kurassiersuniform,
die met
de treden
treden naar
naar het
het paleis
paleis opging
opging .•....
de
Zijn grievend
grievend leed
leed over
overhet
hethem
hem
verleendeontslag,
ontslag,over
overhethet
bewustzijn
Zijn
verleende
bewustzijn
niet het
het roer
roer van
vanden
den
Staat
te mogen
besturen,totdat
totdatzijne
zijnehand
han(ldaartoe
daartoe
niet
Staat
te mogen
besturen,
door
den dood
doodonmachtig
onmachtigworden
wordenzou
zou;
zijnepijnlijke
pijnlijkeziekte
ziekte
zijnestomme,
stomme,
door den
; zijne
enen
zijne
hopelooze smart,
smart, toen
toen zijn
zijnlievelingshond
lievelingshondvergeven
vergevenwas
was door
door een
een ellendeling,
elLendeling, —
hopelooze
dat alles
alles isisonsons
verteld
door
menschen,
in zijne
omgeving
werkzaam
dat
verteld
door
menschen,
diedie
in zijne
omgeving
werkzaam
in binnenkamer
de binuenkamer
Rijkskanselier
waren
en door
doorhet
hetsleutelgat
sleutelgatin de
waren en
vanvan
denden
Rijkskanselier
hadden
weten er alles
alles van,
van, zelfs
zelfs van
vanhet
hetoogenblik,
oogenblik,toen
toenzijne
zijne
hadden gegluurd.
gegluurd. Wij
Wij weten
oogen
gebroken waren
waren en
en de
dereclame
reclameder
dergroote
groof,estad
stadzijn
zijnkamerdienaar
kamerdienaar met
met
oogen gebroken
goud omkocht
omkocht en
entersluiks
tersluiksdedesterfkamer
sterfkamerbinnensloop,
binnensloop, om
om een
een afdruk
afdruk van
van
goud
zijne levenlooze gelaatstrekken
gelaatstrekken te
te nemen.
nemen.
zijne
Otto
Bismarck van
van Schijnhausen
Schönhausen en
en Varzin
Varzin isisingegaan
ingegaan tot
tothet
hetrijk
rijkvan
van
Otto Bismarck
totden
dengnige,
éénige,voor
voorwien
wienhijhijhet
hetfiere
fierehoofd
hoofd
den
Koning aller
aller Koningen,
Koningen, tot
den Koning
gebogen heeft,
heeft, sedert
sedert hij
hij zijn
zijn geliefden
geliefden ouden
ouden keizer
keizer en
entrouwen
trouwenvriend
vriendhad
had
gebogen
moeten
missen. Met
Met hem
hem isisde
delaatste
laatste paladijn
paladijn gereden
gereden uit
den tijd
tijd in
in de
de
moeten missen.
uit den
Arthurheeft
heeftzeker
zekereene
eeneplaats
plaats voor
voor hem
hem
eeuwigheid;
degoede
goedeKoning
KoningArthur
eeuwigheid ; en
en de
ingeschikt tetemidden
middender
derridders
ridders
Tafelronde.
Want
waaranders
andersbehoort
behoort
vanvan
de de
Tafelronde.
Want
waar
hij te zitten
zitten dan
dantusschen
tusschenSire
SireGalahad
Galahad en
enSire
SireLancelot
Lancelotvan
vandedeZee
Zee!?
hij
!?
Zoo is
is dan
dan nu
nuonze
onzeoude,
oude,goede
goede
vriendheengegaan,
heengegaan, Miss
Miss Dorothy.
Dorothy. De
De
Zoo
vriend
hemininhethet
laatstetiental
tientaljaren
jaren
kinderen der thans
thans geëindigde
geëindigde eeuw
eeuwnoemden
noemdenhem
kinderen
laatste
een heiden,
heiden, evenals
evenals zij
zij over
over menigeen
menigeen van
van de
de groote
groote spelers
spelers in
inhet
hetdroevig
droevig
een
drama
der negentiende
uegentiende eeuw
eeuw den
denstaf
stafgebroken
gebrokenhebben.
hebben. De
Dekoningen
koningen ververdrama der
dwijnen.
Maar voor
voor ons
onsis ishethet
donkerdergeworden
gewordenbij
bijhet
hetheengaan
heengaan vati
valt
dwijnen. Maar
donkerder
dezen
vorst, want
want er
er is
is met
met hem
hem een
een groot
grootlicht
lichtuitgedoofd.
uitgedoofd.
dezen vorst,
Onder
brieven en papieren,
papieren, door
door zijn
zijn zoon
zoon Herbert
Herbert gevonden,
gevonden, isis ook
ook
Onder vele
vele brieven
eene vertrouwelijke
vertrouwelijke briefwisseling
briefwisseling van
vanden
dengrooten
grooteustaatsman
staatsmanmet
metzijne
zijnevrouw,
vrouw,
zijne „liebe
"liebe Male".
Male". Van
Van die
die brieven
brieven zullen
zullen erereenige
eenigeworden
worden afgedrukt,
afgedrukt, die
die
zijne
voor
bekendmaking aan
het publiek
publiek geschikt
geschikt zijn.
zijn. Ik
Ikbeloof
beloofu,u,Miss
MissDorothy,
Dorothy,
voor bekendmaking
aan het
in 't licht
verschijnt, er
een exemplaar
exemplaar van
van te
tezenden.
zenden.
zoodra
bundel in
zoodra die
die bundel
licht verschijnt,
er uu een
Ik
begrijp, hoezeer
hoezeer uu dien
dienopopprijs
prijszult
zult
stellen;
wijzullen
zullenden
dengrooten,
grooten,
lk begrijp,
stellen
; wij
eenvoudigen
man, den
den liefhebbenden
liefhebbellden echtgenoot
echtgenoot enentrouwen
trouwenvader
vaderdaaruit
daaruit
eenvoudigen man,
des te
te hooger
hooger leeren
leeren schatten.
schatten.
des
Onlangs
op het
hetkasteel
kasteelTriblitz,
'l'riblitz,ginds
gindstetemidden
middender
derSudeten,
Sudeten,eene
eene
Onlangs is
is op
Zij heette
heette Ulrike
Ulrike von
vonLevetzow
LevetzolV
vier-en-negentigjarige jonkvrouw
vier-en-negentigjarige
jonkvrouwgestorven.
gestorven. Zij
was Wolfgang
Wolfgang von
von Goethe's
Goethc's laatste
laatste liefde.
liefde.
en was
Indien
wij
lang
te
leven
een
geluk
mogenachten,
achten, dan
dan hoop
hoop ik,
ik, dat
dat u,
u,
Indien wij lang te leven een geluk mogen
lieve Miss
Miss Dorothy,
Dorothy, even
even lang
lang en
en even
evengelukkig
gelukkigzult
zultmogen
mogenleven
levenals
alsdeze
deze
lieve
dame en
dat, wanneer
wanneer eenmaal
eenmaal ook
ook voor
voor uu de
delaatste
laatsteure
urezal
zalgekomen
gekom~nzijn,
zijn,
dame
en dat,
eene
uetere pen
pen dan
dandedemijne
mijnededegeschiedenis
geschiedenis teteboek
boekzal
zalstellen
stellenvan
van het
het
eene betere
kleine
Engelsche meisje
meisje in
in het
hetpark
parkteteKissingen,
Kissingen,datdat
dcn
laatsten,den
denoilerallerkleine Engelsche
den
laatsten,
laatsten kus
kus ontvangen
ontvangenheeft
heeftvan
vanden
dentreurenden
treurcndenweduwnaar
weduwnaarop
opFriedrichsruh.
l"riedrichsruh.
laatsten
Naar
het
Zweedsch
van
MARl
MIHT.
Naar het Zweedsch van MARI MIHT.
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Dr. 11.
H. J.
J. Betz.
Betz.
Dr.
In
Dr. Betz
Betz verloor
verloor De Tijd8piegel
Tijd,ypiegel in de
de laatste
laatste dagen
dagen van
van het
het vorige
vorige
In Dr.
jaar een
een der
derbekwaamste
bekwaamste medewerkers.
medewerkers. Ziju
Zijn heengaan
heengaan zal
zalsteeds
steedsworden
worden
jaar
betreurd, omdat
omdat zulke mannen
mannen tegenwoordig
tegenwoordig moeilijk
moeilijk tete vervangen
vervangen zijn.
zijn.
betreurd,
Betz
studeerde te Leiden
Leiden in
indedemedicijnen,
medicijnen, maar
maar voor
voor de
depractijk
practijk van
van dit
dit
Betz studeerde
vak
bleek hij
hij noch
noch aanleg
aanleg noch
noch roeping
roeping te
hebben. En
En zich
zich tetewringen
wringen in
in
vak bleek
te hebben.
conventioneele
een onmogelijkheid.
onmogelijkheid. Er was
was ook
ook geen
geen
conventioneele bochten
bochten was
was voor
voor hem
hem een
reden
voor, daar
daar hij
hij onafhankelijk
onafhankelijk was
was en
en zich
zich geen
geen dwang
dwang behoefde
behoefde op
op te
te
reden voor,
leggen.
Prikkelbaar van
van aard,
aard, kon
konhij
hijbij
bijden
deneersten
eerstenindruk
indrukzich
zichmoeilijk
moeilijk
leggen. Prikkelbaar
over
de dingen
dingenheenzetten.
heen zetten.
over de
Zijn neiging
neiging dreef
dreef hem
hem naar
Baar de
dewijsbegeerte,
wijsbegeerte, waaraan
waaraan hij
hij zich
zich uitsluitend
uitsluitend
Zijn
wijdde. Zoowel
Zoowel inindedeoude
oude
de nieuwere
wijsbegeertewas
washij
hijweldra
weldra
wijdde.
alsals
in in
de nieuwere
wijsbege,erte
geheel
huis. Zijn
Zijn doel
doelwas
wasniet
nietdezen
dezenofofgenen
genenwijsgeer
wijsgeerop
opeen
eenvoetstuk
voetstuk
aeheel te
te huis.
te brengen
brengen en
en zoo
zoo aanbiddend
aanbiddend voor
voor zichzelf
zichzelf te
knielen. Zijn
Zijnstreven
streven stond
stond
te knielen.
hooger;
doen om
om de
de waarheid,
waarheid, om
om de
de methode,
methode, die
die tot
tot de
de
hooger ; het
het was
was hem
hem te
te doen
waarheid leidt.
Vandaar zijn
zijn zelfstandig
zelfstandig oordeel.
oordeel. Hij
Hij wist
wistden
dendraad
draad te
te
waarheid
leidt. Vandaar
vatten, die
die door
door de
degeschiedenis
geschiedenis der
der wijsbegeerte
wijsbegeerte loopt.
Voor hem
hem was
was de
de
vatten,
loopt. Voor
wijsbegeerte niet
,Jenes Hexengebrdu,
Hexengebräu, vor
vor dem
dem die
dieWeltweisen
Weltweisenrathlos
rathlos
wijsbegeerte
niet „jenes
dastehen";
hij schiftte
schiftte en
en scheidde
scheidde om
omden
deneenigen
eenigenweg
wegte tewijzen,
wijzen,waarop
waarop
dastehen" ;-— hij
wij
kunnen leeren
leeren kennen,
kennen, wat
wat gekend
gekend kan
kan worden,
worden, en
en tete berusten
berusten in
in de
de
wij kunnen
grenzen,
die aan
aanhet
hetmenschelijk
menschelijk weten
weten gesteld
gesteldzijn,
zijn,welke
welkenooit
nooitstraffeloos
straffeloos
grenzen, die
overtreden worden.
worden.
overtreden
Boeken
heeft Betz niet
niet geschreven.
geschreven. Daarvoor
Daarvoor was
was hij
hij te
te veel
veel wijsgeer.
wijsgeer. Hij
Hij
Boeken heeft
vond
het niet
nietnoodig
noodignog
nog
eens
te zeggen,
wat
door
anderengoed
goedgezegd
gezegd
vond het
eens
te zeggen,
wat
door
anderen
was.
Deijdelheid
ijdelheidbekroop
bekroop hem
hem niet
niet zijn
zijn naam
naam gedrukt
gedrukt te
te zien.
zien. Hij
Hijberiep
beriep
was. De
zich
ook nooit
nooit opopzichzelf.
zichzelf.Alleen
Alleen
verwarringder
dergeesten
geesten hem
hem te
te
zich ook
alsals
de de
verwarring
groot
werd enenonlogische
onlogischegedachtenvorming,
gedachtenvorming, waaraan
waaraan onze
onze tijd
tijd zoo
zoo rijk
rijk is,
is,
groot werd
van
den ouden,
ouden,beproefden
beproefden weg
wegdeed
deedafwijken,
afwijken, greep
greep hij
hij naar
naar de
de pen
pen om
om
van den
op het
het gevaar
gevaartetewijzen,
wijzen,datdat
dreigde.
Menige
brochure,menig
menigtijdschriftartikel
tijdschriftartikel
dreigde.
Menige
brochure,
getuigt van
van zijn
zijn helder
helder denken,
denken, van
vanzijn
zijnmeesterschap
meesterschap over
over den
den vonn,
vorm, zijn
zijn
eenvoud.
Ook
op politiek
politiek gebied
gebied liet
liet hij
hij zich
zich nu
nu en
en dan
dan hooren,
hooren, niet
nietom
om deze
deze ofof
Ook op
gene
partij te
te dienen,
dienen, maar
maar om
om de
deknoopen
knoopenteteontwarren
ontwarrenenendededingen
dingenvoor
voor
gene partij
stellen, zooals
zooals zij
zij zijn.
zijn.
te stellen,
fletz
kon wel
wel eens
eens klagen,
klagen, dat
datzijn
zijnstem
stemzoo
zooweinig
weiniggehoord
gehoord werd.
werd. Maar
Maal'
Betz kon
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was
zoovelen
was dat
dat niet
nietnatuurlijk
natuurlijkininonzen
onzentijd,
tijd,nunu
zoovelenallerlei
allerleistokpaardjes
stokpaardjesbeberijden en,
en, zonder
zonder geschoold
geschoold te
te zijn
zijn ininhet
hetzoeken
zoekender
der
waarheid,alleen
alleenwoorwoorrijden
waarheid,
om hun
hun invallen
invallen en
en grillen
grillen ecn
een sehijn
schijn van
vanwijsheid
wijshcicl bij
bij tetezetten,
zettell,
den
maken om
den maken
onderwerpen,die
dieI3etz
Betzbehandelde,
behandelde,en
ende
de
het eigenbelang
eigenbelang moet
moetdienen.
dienen.DeDeonderwerpen,
die het
wijze,
datdeed,
deed,waren
warenook
ookniet
nietgeschikt
geschiktvoor
vooroppervlakkige
oppervlakkigelieden,
lieden,
wijze, waarop
waarop hij dat
in allerlei
allerleiwoordenkramerij
woordenkramerijlucht
lucht
zoeken
voorhalf
half
ziekelijke,sentimenteele
sentimenteele
die in
zoeken
voor
ziekelijke,
aanwandelingen.
Hoe weinig
weinig zijn
zijn degelijk
degelijk werk,
werk, de
devrucht
vruchtvan
vanjarenlange
jarenlallgeernstige
ernstige studie,
studie,
Hoe
door
het groote
grootepubliek
publiekgewaardeerd
gewaardeerd werd,
werd, Meek
hlrek bij
bij zijn
zijn dood
dood:: één
één krant
krant
door het
wist niet
niet meer
meer van
vanhem
hemtetezeggen,
zeggeIl,clan
clandatdat
algemeen
bekendschrijver
schrijver
wist
hij hij
eeneen
algemeen
bekend
over wijsgeerige
wijsgeerige onderwerpen
onderwerpen was,
terwijl een
een ander
ander orgaan
orgaan van
van de
dedusgedusgeover
was, terwijl
naamde
openbare meening
meening schreef,
zijn pen
pen in
in den
denlaatsten
laatstentijd
tijdrustte.,
rustt~,
naamde openbare
schreef, dat
dat zijn
wat in
in andere
anderedergelijke
dergelijkeschrijverij
schrijverijklakkeloos
klakkelooswerd
werdovergenomen.
overgenomen.
wat
En
juist het
het laatste
laatstejaar
jaarwas
wasBetz,
Betz, die
dienooit
nooiteen
een
veclschrijverisisgeweest,
geweest,
En juist
veelschriiver
zeer vruchtbaar.
vruchtbaar. In
In het
hetJanuari-nummer
Januari-nummer'05
'05van
vandit
dittijdschrift
tijdschrifttrachtte
trachttehij
hijlicht
licht
zeer
brengen in
in den
denhopeloos
hopeloos verwarden
verwarden politieken
politieken strijd,
strijd, en
enininMaart
Maarttrok
trokhij
hij
te brengen
te velde
velde tegen
tegen dedeLeidsche
Leidschcpoging
pogingomomdede
bolle
pbraseologievan
vanHegel
Hegelnieuw
nieuw
bolle
phraseologie
leven
in teteblazen.
blazen.Kort
Kortv66r
vóórzijn
zijn
dood
schrecf
nogeen
eenartikel
artikelover
overHegel,
Hegel,
leven in
dood
schreef
hijbijnog
dat
in het
hetJanuari-nummer
Januari-nummer van
van dit
dit jaar
jaar werd
werd opgenomen.
opgenomen. Hij
Hij zag
zag zelf
zelf de
de
dat in
drukproef na
na met
metdedehem
hemeigen
eigen
nauwkeurigheidenenmenige
menigekorte
kortebriefwisseling
briefwisseling
nauwkeurigheid
over
artikel met
metdedeRedactie
Redactiegetuigde
getuigdevan
vauzijn
zijnonverzwakte
onverzwaktedenkkracht.
denkkracht.
over dat artikel
En toen
t.oen kwam
kwam onverwachts
onverwachts het
einde, dat
dat men
men niet
nietzoo
zoonabij
uabijvermoedde,
vermoedde,
het einde,
waar de
werkkracht nog
zoo groot
groot was.
was. InInden
dcnlaatsten
laatstentijd
tijdverzwakte
verzwaktezijn
zijn
waar
de werkkracht
nog zoo
gezondheid.
Een hardnekkige
hardnekkige doofheid
doofheid maakte
maakte den
denomgang
omgangmet
metanderen
anderen
gezondheid. Een
moeilijk.
Hij droeg
droeg zijn
zijn leed
leed als
als de
de wijsgeer,
wijsgeer, die wist,
wist, dat
dat er
er niets
niets aan
aan tete
moeilijk. Hij
doen
was. Voor
Vooreen
eenlangdurig,
langdurig,smartelijk
smartelijkziekbed
ziekbedbleef
bleefhij
hijbewaard
bewaard:: een
ecn
doen was.
hartverlamming maakte
eillde aan
aan het
hetleven
levenvan
vanden
dentrouwen,
trouwen,onafhankeollafhankehartverlamming
maakte een
een einde
lijken strijder
strijder voor
voor waarheid.
waarheid.
lijken
dat leven
leven Diet
nict geweest;
geweest; 13etz
Hetz moge
moge om
om de
de onderwerpen,
onderwerpen, die
die
Vergecfsch is dat
Vergeefsch
hij behandelde,
behandelde, niet
nietdedeman
mangeweest
geweestzijn
zijn,
wiensnaam
naamininhethetmarktgeschreeuw
marktgeschreeuw
hij
, wiens
van
den dag
daggehoord
gehoordwerd,
werd,—- de diepere,
de diepere,
ernstige
geestenhebben
hebbenzijn
zijn
van den
ernstige
geesten
enzullen
zullenhem
hemnimmer
nimmervergeten.
vergeten.
werk
altijd op
op prijs
prijs gesteld
gesteld en
werk altijd

1906.
I.
4 006. 1.

44

UITGAVEN EN VERTALINGEN.
VERTALINGEN.
NIEUWE IJITGAVEN

Wijsheid en
Schoonheid uit
Indië, door
door Henri
Henri Borel.
Borel. —
- Amsterdam,
A.msterdam, P. N.
N. van
van Kampen
Kampen
Wijsheid
en Schoonheid
uit Indië,
en Zn.
Zn.
In de
de laatste
laatste jaren
jaren isis er
erdoor
door zeer
zeer verdienstelijke
verdienstelijke auteurs
auteurs als Augusta
Augusta de
de Wit,
Wit,
In
Couperus,
veel schoons
schoons over
over Indië
Indiëgeschreven,
geschreven,waardoor
waardoorwij
wijNederlanders
Nederlanders
Couperus, Jasper
Jasper veel
karakteristieke
eigenlijk
eerst een
een juisten
juistenkijk
kijkop op
eigenaardighedenenenhethet
eigenlijk eerst
de de
eigenaardigheden
karakteristieke
en volk
volkininIndië
Indiëhebben
hebbengekregen.
gekregen. Wat
WatBorel
Borelons
onsnu
nugeeft
geeftininzijne
zijne
van land
land en
van
Wijsheid
8n Schoonheid
Schoonheid uit
uit hldië,
beste, wat in
in den
den
Indiè, behoort
behoort ongetwijfeld
ongetwijfeldtot
tot het
het beste,
Wijsheid en
laatsten tijd
tijd over
over Indië
Indiëisisgeschreven.
geschreven. Het
Hetopstel
opstel
DSingapore",waarmee
waarmeedeze
deze
laatsten
»Singapore",
van het
hetbegin
begintottothethet
einde
meesterstukvan
vanbeschrijving.
beschrijving.
bundel aanvangt,
aanvangt, is van
bundel
einde
eeneen
meesterstuk
ontwikkeldEuropeaan
Europeaan in
inde
detropische
tropisc.he gegeAlle
emoties, die
dieeen
eenfijngevoelig
fijngevoeligenenontwikkeld
Alle emoties,
totinindedefijnste
fijnstenuances
nuancesgeteekend
geteekend;
westen doorleeft,
doorleeft, worden
worden door
door den
den schrijver
schrijver tot
westen
;
gaat het
het den
denlezer
lezeralsalsons,
ons,
dan
opstel
lezende,het
hetgevoel
gevoelkrijgen,
krijgen,
gaat
dan
zalzal
hij,hij,
ditdit
opstel
lezende,
hetwarme,
warme,gloeiende
gloeiendeland
land
als
wandelde hij
hij aan
aandedehand
handvan
vanden
denschrijver
sehrijverininhet
als wandelde
rond, ondergaande
ondergaande alal de
groote en
en machtige,
machtige, soms
somsook
ooksmartelijke
smartelijke enenweeweerond,
de groote
Hij
moedige
indrukken, die
aanschouwing van
moedige indrukken,
die de
de aanschouwing
van dit
dit wondere
wondereland
land kan
kan geven.
geven. Hij
het weldadige
weldadige gevoel
gevoel hebben,
hebben, dat
datde
deaanraking
aanrakingmet
methet
hetbeweeglijke,
beweeglijke,drukke,
drukke,
zal het
gezellige leven in
in eene
eene groote
groote stad
stadininons
onsmoet
moetopwekken,
opwekken,wanneer
wanneerwe
wemaandenmaandenhetbestaan
bestaanop
opeen
eenlndischen
Indischenbuitenbuitenlang onder
onder de
de benauwende
benauwende eentonigheid
eentonigheid van
van het
post hebben
hebben gezucht
gezucht; ; hij
hU zal
zal wandelen
wandelen door
door dedewoelige
woeligestraten
straten van
vanhet
hetrijke
rijke
post
de Japansche
Japansche wijk,
wijk,waar
waarkleurige
kleurigelampions
lampionsininhuizengalerijen
huizengalerijen
Singapore,
door de
Singapore, door
bengelen en
en de
delachende
lachendemousmé's
mousmé's in
in bonte
bonte kimono's,
kimono's, vlammend
vlammend van
van kleur,
kleur, als
als
bengelen
prachtrondzweven
rondzweven;; ofofdoor
doordedeChineesche
Chineeschewijk,
wijk,
vogels of
ofvlinders
vlindersvan
vanexotische
exotischepracht
vogels
de roode
roode en
énbruine
bruineChineezen
crhineezengonzend
gonzendenen
schreeuwenddoor
doorelkaar
elkaarzwermen
zwermen
waar de
schreeuwend
waar het
het leven
leven isiseene
eene
over
den rossigen,
rossigen, als
alsvan
vanbloed
bloedgedrenkten
gedrenkten zandgrond
zandgrond;; waar
over den
en vuil,
vuil, maar
maar 66k
ó6k eene apotheose,
verschrikking,
benauwing van
van verrotting
verrotting en
verschrikking, eene
eene benauwing
kleur en
engoud
gouden
enpracht,
pracht,waar
waarhet
hetden
denWesterling,
Westerling,ongewoon
ongewoon
een
paradijs van
van kleur
een paradijs
aan
die laaiende
laaiende kleuren,
kleuren. aan
aan die
die felle
felle muziek,
muziek, die
diebenauwende
benauwende dampen
dampen en
en die
die
aan die
na alaldat
datgewoel,
gewoel,
razende, ratelende
kan worden.
worden. En
En dan,
dan, na
razende,
ratelende warreling,
warreling, te
te machtig kan
dat heet
heet en
enwoest
woestbeweeg,
beweeg. de
dewandeling
wandeling langs
langs de
dekalme,
kalme,gladde
gladdezee,
zee,ververna al dat
na
licht
door eene
eene bleeke
bleeke maan,
maan, wanneer
wanneer in
de wijde,
wijde, plechtige
plechtige stilte
stilte de
de aanaanlicht door
in de
doeningen
opdoemen van heimwee,
heimwee, van
vanonbestemde
onbestemdeverlangens.
verlangens ....
Inderdaad,dede
doeningen opdoemen
. . . Inderdaad,
schrijver
hierdoor
doorzijne
zijnekrachtige
krachtigesubjectiviteit
subjectiviteitenenzijn
zijnmeesterschap
meesterschapvan
van
schrijver heeft hier
beschrijving
gegeven van
vanbuitengewone
buitengewoneschoonheid.
schoonheid.
beschrijving iets gegeven
de kleinere
kleinereschetsen
sc.hetsenalsals:
»Slapende
jongen",
»Koelies",),Biddende
)'Biddende
met de
»Slapende
jongen",
»Koelies",
Ook met
Horel hier
hier prachtstukjes
prachtstukjes van
van plastisch
plastisch schoon.
schoon. Daardoor
Daardoorwordt
wordtzijn
zijn
Hadji",
Hadji", geeft Borel
werk
eene zeer
zeer belangrijke
belangrijke bijdrage
bijdrage voor
voor onze
onze kennis,
kennis, voor
voor ons
ons begrip
begripvan
van
werk tevens eene
het wezen
wezen van
van den
den inlander.
inlander. De
Destukjes
stukjesbEen
),Een bezoek
bezoek bij
bij den
den Sultan
Sultanvan
vanLinga"
Linga"
en »Een
DEen Indische
Indische Faust"
Faust" hebben
hebben daarbij
daarbij eene
eene eenigszins
eenigszins humoristische
humoristische tint.
tint.
en
De titel
titel van
vandit
ditboek
boek
is uitnemend
gekozen.Want
Want
Rorel
schenktons
onshier
hier
De
is uitnemend
gekozen.
Borel
schenkt
indenlaad
veel »sci»scr oonheid"
en daardoor
daardoor ook
ook veel
veel»wijsheid".
»wijsheid".
inderdaad veel
oonheid" en
S.
M. S.
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Avonden,
- Almelo,
Almelo. W. Hilarius
Hilarius Wzn.
Wzn.
Avonden, door
door Hé
Bé Staik.
Stolk. —
Gebroken Licht,
- Haarlem,
Haarlem, de
de Erven
Erven F.
F. Bohn.
Bohn.
Gebroken
Licht, door
door E.
E. S.
S. —
Deze
verschil van
van compositie
compositie dit
dit gemeen,
gemeen, dat
dat het
het
Deze beide
beide werken
werken hebben
hebben bij
bij alle verschil
meditatieve element
clement daarin
daarinhet
hetalles
alles
beheerschendeisis;
vanalles,
alles,wat
watmaar
maarzweemt
zweemt
beheerschende
; van
eene combinatie
combinatie van
vangebeurlijkheden,
gebeurlijkheden, intriges
intrigesofofavonturen,
avonturen,isishier
hiergeene
geene
naar eene
enontleding
ontledingvan
vangemoedstoestanden
gemoedstoestandenwordt
wordtons
ons hier
hier
sprake;
dan beschouwing
beschou.wing en
sprake ; niets dan
geboden. Beide
Heide schrijfsters
schrijfsters komen
komen ook
ook hierin overeen,
overeen, dat zij
zij veel
veel zorg
zorg aan
aanstijl
stijl
geboden.
en
taal besteden.
besteden. Bé
Hé Stolk
Stolkbeschrijft
beschrijftinineenige
eenige»avonden"
»avonden"het
het
gedachtenlevenvan
van
en taal
gedachtenleven
Zij hebben
hebben elkaar
elkaar innig
inniglief
lief en zijn
twee jonggehuwden,
jonggehuwden, Nout
twee
Nouten
en Elisabeth.
Elisabeth. Zij
gelnkkig
getrouwd. Maar
Maar Elisabeth
Elisabethheeft
heefteene
eenezeer
zeersterke
sterkeneiging
neigingtottot
overdenken
gelukkig getrouwd.
overdenken
en
peinzen; ;en
volheid van
van haar geluk,
geluk, kan
kan zij
zij niet
nietnalaten
nalaten over
over haar
haar
en peinzen
en nu,
nu, in
in de
de volheid
zieleleven
gaanmediteeren,
mediteeren, dedewerkelijkheid
werkeljjkheidtetevergelijken
vergelijkenbij
bijhetgeen
hetgeenzij
zjj
zieleleven te
te gaan
zich vroeger
vroeger in
in hare
haregeluksdroomen
gelukRdroomen heeft
heeftvoorgesteld,
voorgesteld, en
en dan
dan komt
komt ze
ze tot
tot de
de
zich
iets onbevredigd
onbevredigd is
is gebleven.
gebleven. Nout
Noutmaant
maantbaar
haartevergeefs
tevergeefsaan
aan
conclusie,
conclusie, dat
dat er iets
te analyseeren.»Je»Jeigen
e eigen
gelukmocht
mochtercreens
eens
niet
te veel
veel nanate te
denken
niet te
denken
en en
te analyseeren.
geluk
kleiner door
door worden",
worden", zegt
zegthijhij;
»genietvan
vanhet
het
levenalsof
alsoferergeen
geentoekomst
toekomst.
kleiner
; »geniet
leven
klaar ligt."
ligt."Dat
Dat
is zeer
wijs
gesproken,
maar
overgevoeligezielen
zielenbrengt
brengt
wachtend
wachtend klaar
is zeer
wijs
gesproken,
maar
overgevoelige
men
door zulke
zulke opmerkingen
opmerkingen niet
niet tot
totrust.
rust.OfOfdedenaderende
naderendeverechijning
verechjjningvan
vaneen
een
men door
jongen wereldburger
wereldburger Elisabeth
Elisabeth de
de verlangde
verlangde rustige
rustige stemming
st,'mming zal
zal brengen,
brengen, dat
dat
jongen
blijft
eene vraag,
vraag, die
die dedeschrijfster
schrijfsterwel
wel aanroert,
aanroert, maar
maar niet
niet beantwoordt.
beantwoordt. Het
Het
blijft eene
dit echtpaar
echtpaarenendede
teere
stemming,
dieover
overdit
dithuwelijksleven
huwelijkslevenligt,
ligt,
samenleven
samenleven van
van dit
teere
stemming,
die
zjjn met
met veel
veelzorg
zorgenentalent
talentbeschreven.
beschreven.En
Enwat
wateene
eenegroote
grooteverdienste
verdienstevan
vanBéHé
zijn
Stolk
is:: haar boek
boek is
is niet
niet tetelang
langgeworden.
geworden.
Stolk is
laatste kan
kan van
vanhet
hetwerk
werkvan
vanE.E.S.S.niet
nietgezegd
gezegdworden.
worden. InInhaar
haarwerk
werk
Dit
Dit laatste
Gebroken
Licht geeft
geeft zij
zjj de
defijne
fijneontleding
ontledingvan
vanhet
hetzieleleven
zieleleveneener
eenervrouw,
vrouw, die
die
Gebroken Licht
tobben en
klagen. In
Inalle
allepbasen
ph asenvan
vanhaar
haarleven
levenblijft
blijft
voorbestemd schjjnt
voorbestemd
schijnt tot
tot tobben
en klagen.
die
stemming de
de overhand
overhand behouden
behouden;; zjj
onvatbaar voor
voor geluk,
geluk, ininhare
harejeugd,
jeugd,
die stemming
zij is onvatbaar
haar huwelijksleven,
huweljjksleven, zelfs
zelfs nog
nog als
alsjonge
jongemoeder.
moeder.Geen
Geenenkele
enkelepersoon
persoonwordt
wordtinin
in haar
dit boek
boek door
dooreen
eennaam
naamofof
eeneomschrijving
omschrijvingaangeduid
aangeduid;
allesblijft
blijftininbet
hetabstracte.
abstracte.
eene
; alles
llAch,
hadzoo
zoo graag
graagook
ook anders
anders willen
willen zijn
zjjn ....
zoolaat
laatdedeschrijfster
schrjjfster hare
hare
»Ach, ik had
.""zoo
hetgeheim
geheim
hoofdpersoon uitzuchten
Ddeemoedig had
had ik
ik zoovele
zoovele menschen
menschen wel
wel het
hoofdpersoon
uitzuchten; ; »deemoedig
af willen
willen vragen
vragen van
van hun
hunluchtiger
luchtigerwereldzin
wereld zin. ...
vanwat
watvertrouwend
vertrouwendgeven
gevenen
en
. . van
gelooven en
te-gemoet.gaan." Wij
Wij stellen
stellen ons
onsvoor,
voor, dat
datook
ookde
delezer
lezerdeze
deze ververgelooven
en te-gemoet-gaan."
Wanthet
hetis een
is een
troosteloos boek,
boek, dit
dit Gebroken
Licht.
zuchting zal
zal slaken.
slaken. Want
zuchting
troosteloos
Gebroken Licht.
De stijl
stjjl is,is,gelijk
gelijkboven
bovenisisgezegd,
gezegd,wèl
wèlverzorgd.
verzorgd. De
De littéraire
littérairevorm
vorm moge
moge bier
hier
De
onberi~peljjk zijn,
zjjn, maar
maar die
dieonveranderlijk
onveranderlijk grauwe
grauwestemming,
stemming,die
dieeeuwig
eeuwigdroeve,
droeve,
onberispelijk
melodie, die
die gelijkmatig,
geljjkmatig, zonder
zonder ophouden
ophouden door
door de
dezware,
zware, breede
breedezinnen
zinnen
klagende melodie,
heen
vloeit, moet
den meest
meest lankmoedigen
lankmoedigen lezer
lezer irriteeren.
irriteeren.
heenvloeit,
moet den
In eene
eene voorrede
voorrede acht de
de schrijfster
schrijfster zich
zich verplicht,
verplicht, naar
naaraanleiding
aanleidingvan
vanenkele
enkele
vorig werk
werk Stille Wegen,
Wegen, den
lezer ervoor
ervoor te
te waarschuwen,
waarschuwen,
recensies
recensiesover
over haar
haar vorig
den lezer
dat hij
hij dit
ditwerk
werktoch
tochniet
nietzal
zalopvatten
opvattenalsalseene
eeneautobiographic.
autobiographie.Wij
Wijkunnen
kunnenmet
met
is toch
toch wel
welniets
niets
deze
deze mededeeling
mededeeling de
de schrjjfster
schrijfster gelukwenschen.
gelukwenschen. ·Want
'Want dit
dit werk is
dan de
dezeer
zeerknappe
knappe
uiteenrafeling
psychopathologischproces.
proces.
anders dan
anders
uiteenrafeling
vanvan
eeneen
psychopathologisch
Alleen
worden wij
wij thans
thansmet
meteene
eenesoort
soortvan
van
huiverende
bewonderingvervuld
vervuldvoor
voor
Alleen worden
huiverende
bewondering
talentvan
vaneene
eeneschrijfster,
schrjjfster, wier
wierphantaseeren
phantaseeren en
endenken
denkenzich
zichbij
bjjvoorkeur
voorkeurinin
het talent
die
eeuwig grauwe
grauwe sfeer,
sfeer, door
door welke
welke nimmer
nimmer een
eenhelle
hellelichtstraal
lichtstraalheenflitst,
heenfiitst,blijft
bljjft
die eeuwig
bewegen.
111.
S.
M. S.
W. van
van Amsterdam.
Amsterdam. Wereldsche Dingen,
Dingen, door
door W.

—

Haarlem,
H. D.
D. Tjeenk
Tjeenk Willink
Willink en Zn.
Zn.
Haarlem, H.

De
acht.schetsen
schetsen en
cn vertellingen,
vertellingen, hier
hier onder
onder den
den titel
titel Wereldsche
lJil/gen
De acht
Wereldsche Dingen
bjjeengebracht, kenmerken
kenmerken zich
zich door
dooreen
eenaangenamen,
aangenamen, gemoedelijken
gemoedeljjken toon.
toon. De
1>e
bijeengebracht,
schrijver W.
W. van
van Amsterdam
Amsterdamis iseen
eengoed
goedmensehenkenner
menschenkenner;; hij
hij heeft
heeft blijkbaar
blijkbaar
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veel te
midden van
van die
die kleine
kleineluiden,
luiden,welke
welkehijhijhier
hier
teekent,verkeerd
verkeerden
enhij
hij weet
weet
te midden
teekent,
bet
karakteristieke van
van al
al die
die menschen
menscben in
in hun
hUil doen
doen en
endenken
denken zeer
zeer goed
goed weer
weer
het karakteristieke
enkele
dier
verdienstelijke
enkele
dier
verdienstelijkeschetsen
schetsen als
als;: Een
oEenZondagZondagte geven.
geven. Dat
Datblijkt
blijkto.o.a.a.uituit
»TooR Heiling", »Voor
»Voor 't Kantongerecht",
morgen",
morgen", »In
»In den
den Stal",
Stal", »Toos
Kantongerecht", die wij
wij tot de beste
van dezen
van
dezen bundel
bundel rekenen.
rekenen. Toch
Tochmissen
missen wij
wij hier
hierhet
hetpikant-humoristische,
pikant· humoristische, dat
dat
Marionetten, zoo
ons
in het
heteerste
eerstewerk
werkvan
vandezen
dezenschrijver
schrijver:
ons juist in
: Marionet/en,
zoo sterk
sterk aantrok. De
schrijver
thans inindeze
dezeschetsen
schetsen
door
eene
zekerebreedsprakigheid
breedsprakigheid die
die
schrijver tracht
tracht thans
door
eene
zekere
zijne schilderingen
schilderingen te geven,
geven, maar
maar doorgaans
doorgaans blijft hij
hij ererhumoristische
humoristischetint
tint aan
aan zijne
naast
en, wat
wat erger
ergeris,is,door
doordiedie
manier
zeggen
wordenenkele
enkelevan
vandeze
deze
naast en,
manier
vanvan
zeggen
worden
zoetsappig maar
maar vooral
vooral veel
veel te gerekt.
gerekt. Vooral
Vooral is
is dat
da.t het
het
verhalen
verhalen uiet
uiet alleen
alleen te zoetsappig
het laatste
laatste verhaal
verhaal van
vandezen
dezenbundel.
bundel.
geval
met »Mijn
»Mijn kleine vriend",
vriend", het
geval met
M.
M. S.
Levenswil, dool'
/)1'. M.
M. H.
H. J.
J. Schoellmaekers.
Schoenmaekers. door Dr.

—

Amsterdam, Scheltema en Giltay.

In Le1ienswi!
ons verhaald
verhaald van
van een
een pater
patereneneene
eenejonge
jongevrouw,
vrouw, die
die
wordt ons
Levenswil wordt
zich
sterk tot
totelkaar
elkaarvoelen
voelenaangetrokken.
aangetrokken. Na
Naveel
veelzelfstrijd
zelMrijdgeeft
geeftdedepater
pater
zich sterk
gehoor
sterken drang
hangt het
hetgeestelijk
geestelijk gewaad
gewaad aan
aan den
den
gehoor aan
aan den
den sterken
drang der
der natuur,
natuur, hangt
gaat als
alsgewoon
gewoonburger
burgerleven.
leven.HetHet
verhaal
wordt
telkensonderonder·
kapstok
en gaat
kapstok en
verhaal
wordt
telkens
broken
door beschouwingen
beschouwingen en
en gesprekken
gesprekken over
over de
devrije
vrijeenendede
conventioneele
broken door
conventioneele
enhet
hetverkeerde
verkeerdevan
vansommige
sommige instellingen
instellingen en
en
levensopvatting,
over den
den dwang
dwang en
levensopvatting, over
leerstellingen
der Katholieke
Katholieke kerk,
kerk, over
over de
demenschen,
menschen, die
die durven
durven leven
leven en
en die
die
leerstellingen der
niet durven.
Wij vinden
vinden onder
onder die redeneeringen
redeneeringen wel een
een par
paaraardige
aardigeopmerkinopmerkindurven. Wij
watparadoxaal
paradoxaalkliriken,
kliriken, maar
maar toch
toch veel
veelwaars
waarsbevatten,
bevatten,
gen, die
die aanvankelijk
aanvankelijk wat
gen,
o.
a.: »Medelijden
»Medelijden legt
legtdikwijls
dikwijlseeneen
band
menschcndie
dievolstrekt
volstrektniet
nietbij
bij
o. a.:
band
omom
menschen
behooren;; je
kan medelijden
medelijden hebben
hebben en haten tegelijk."
tegelijk." - »In
"In't'tgeluk
gelukleert
leert
elkaar behooren
je kan
men
zijne vrienden
vrienden kennen."
kennen." —
- »»Eer,
Eer, geloof,
geloof, fatsoen,
fatsoen,menschenoordeel
menschenoordeelzijn
zijndingen
dingen
men zijne
die
alleen drukken
drukken op
op de
dezwakken",
zwakken", enz.
enz.
die alleen
werkje isisbeknopt
beknopt en
engoed,
goed,blijkbaar
blijkbaarmet
metovertuiging
overtuiginggeschreven
geschreven en
enlaat
laat
Het werkje
aangenaam lezen.
lezen.
zich aangenaam
M. S.
S.
M.
Tooneel·Studie~, door
dool' Herm.
Hel'ffi. Heyermans
Heyermans .11'
111. Bloeimaand.
Bloeimaand. Spel-van-de-stad
Spel.\'an-de-stad in
in dl'ie
Tooneel-Studies,
Jr.. III.
drie
bedrijven.· - Bussum,
Bussum, C.
C. A.
A. J. van
van Dishoeck.
Dishoeek.
bedrijven:—

vertooningvan
vandit
dit»spel-van-de-stad",
Dspel-van-de·stad",genaamd
genaamd Bloeima
Bloeimaand,
indertijd
De vertooning
and, heeft indertijd
heel wat
wat gepraat
gepraat en
en geschrijf.
geschrijf. En
En geen
geen wonder.
wonder. Want
'Yant
gegeven
aanleiding gegev
en tot heel
het leven
leven enenlijden
lijdenvan
van
de oudjes
in oude-mannen-en-vrouwengesticht
een oude-mannen-en-vrou\\-engestiehtisis
het
de oudjes
in een
op zoo
zoo aangrijpende
aangrijpende wijze
wijze geschilderd,
geschilderd, dat
dat het
het publiek
publiek natuurlijk
natuurlijk gaat
gaat vravrahier op
gen:: »Gaat
»Gaat dat nu
nu werkelijk
werkelijk in
in een
eengesticht
gestichtzoo
zootoe
toe?"
Enaangezien
aangezien het
hetstuk
stuktete
gen
?" En
Amsterdam speelt, hebben
hebbenphilanthropisch
philanthropischgestemde
gestemdevolbloed-Amsterdammers
volbloed· Amsterdammersniet
niet
Amsterdam
nalatenhunne
hunneverontwaardiging
verontwaardiging
uit,)n
over
wijze,
waaropzijzijmeenden,
meenden,
kunnen nalaten
te te
uiten
over
dede
wijze,
waarop
model.inrichtingvoor
voorbehoeftige
behoeftigeouden
oudenvan
vandagen
dagenhier
hierwerd
werdten
tentoon
toon gesteld.
gesteld.
dat hunne model-inrichting
In eene
eene wel
welwat
watalalte te
breed
opgezettebijlage
bijlagegeeft
geeftdedeschrijver
schrijverzijn
zijnhart
hartlucht
lucht
breed
opgezette
over al
al dedegroote
grootegeluiden,
geluiden,
opvoeringenvan
vanditditstuk
stukhebben
hebbenweerweerover
diedie
bijbij
dede
opvoeringen
datzij
zij:
hethier
hier
gegeven
beeld
eene
kopie
der
werkelijkheid
klonken. Maar
Maar hoe
hoe dat
klonken.
: ofofhet
gegeven
beeld
eene
kopie
der
werkelijkheid
wel grootendeels
grootendeels eene
eeneschepping
scheppingisisvan
van
schrijverslevendige
levendigephantasie
phantasie—- het
het
of wel
desdes
schrijvers
eenhoogst
hoogstpakkend
pakkend stuk
stukmet
metsterk-dramatische
sterk-dramatische effecten.
effecten. Het
Heteerste
eerstegedeelte
gedeelte
is een
ons zien,
zien, hoe
hoe 't in eene
eene rijkeluiskeuken
rijkeluiskeuken toegaat.
toegaat. De verleiding
verleiding van
laat ons
van de
deknappê
knaw
dienstbode Marre
den zoon
zoon des
des huizes
huizeskomt
komtalniede
almedeopoprekening
rekeningvan
van de
de
dienstbode
Marre door
door den
inrichting yan
gesticht. Marre
l\Iarre isismet
methare
haretante
tanteKoosje
Koosje op
opdedezwakkenzaal
zwakkenzaal
inrichting
van het gesticht.
en de
de ziekenzaal
ziekenzaal ininhethet
gesticht
geweestenenheeft
heeftdaar
daaralaldedeellende
ellendevan
vandie
die
en
gesticht
geweest
braaf geleefd
geleefd hebben,
hebben, aanschouwd.
aanschouwd. Waartoe
Waartoe dan
dan
brave oudjes,
oudjes, die fatsoenlijk
fatsoenlijk en
en braaf
brave
deugdzaam en
en fatsoenlijk
fatsoenlijk zijn
zijn en
en zich
zich vele
velegenietingen
genietingendes
deslevens
levensontzeggen,
ontzeggen,
nog deugdzaam
wanneer dat
dát jejetoekomst
toekomstenenjejeeinde
eindemoet
moetzijn
zijn?
Dan
maar
liever
den
breeden
wanneer
? Dan
maar
liever
den
breeder'
't leven
profiteeren.Treffend
Treffendisisdan
danlater
laterdedeontmoeting
ontmoeting van
van
weg op
op enenvan
van't leven
weg
profiteeren.
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Koosje en
haar nichtje
nichtje Marro,
Marr~, nu
vrouw, op
op de
de
en haar
nu chic
chic gekleede
gekleede dame
dame en
en geva.llen
gevallen vrouw,
ziekenzaal,
een oudje
oudje ligt
ligt tetesterven,
sterven,terwijl
terwijldedeanderen
anderenliggen
liggente te
kijvenom
om
ziekenzaal. waar
waar een
kijven
neuriet,,
binnengesmokkeldendrank
dranken
en een
een dronken
binnengesmokkelden
dronken oud
oud wijf
wijfFransche
Fransche liedjes
liedjes neuriet
herinneringen
schoonè dagen
da.~en der
der jeugd.
jeugd.—- Een
Eenecht
echtvolksstuk
volksstukheeft
heeft
herinneringenaan
aan de
de schoone
Heycrmans hier
gegeven, van
van sterk
sterk aangrijpende
aangrijpende realiteit.
realiteit.
Heyermans
hier gegeven,
M.
S.
M. S.
Studiën in
in Kunst
Kunst en
en Kritiek door
door Edward
E,lward B.
Il. Koster.
Koste.·. —
- Amsterdam,
Amsterdam, Van
Van Holkema en
Warendorf.

Deze bundel
bundel bevat als
als »Belletrie"
)) Belletrie" eenige
eenigeschetsen
schetsenenenopstellen,
opstellen,waaronder
waaronderook
ook
reisherinneringen, terwijl
het tweede
tweedegedeelte
gedeelteeene
eenebeschouwing
beschouwingwordt
wordtgegeven
gegeven
reisherinneringen,
terwijl in
in het
dichters. IJit
Uit·
al deze
dezeopstellen
opstellenherkent
herkentmen
men
over
Engelsche schrijvers
schrijvers en dichters.
over eenige Engelsche
• al
letterkundig gevormden
gevormden man
man ;j toch
toch zijn
zijn ze
zeniet
nietalle
aUeeven
evenbelangrijk
belangrijkenen.een
een
den
den letterkundig
paar stukjes,
stukjes, ininhet
het
Engelschgeschreven,
geschreven,maken
makenhier
hierzelfs
zelfseen
eenvreemd
vreemdfiguur.
figuur.
paar
Engelsch
hettweede
tweedegedeelte
gedeeltededestudies
studiesover
overEngelsche
Engeleche
Veel
belangrijker lijken
lijken ons
ons in
in het
Veel belangrijker
schrijvers,
de opstellen
opstellenover
overRoden
RodenNoel,
Noel,Thomson,
Thomson,Morris
MorrisenenTennyson.
'fennyson.Met
Met
schrijvers, o.
o. a. de
die
studies geeft
geeft Dr.
Dr. Koster
Koster blijk
blijk van
vanveel
veelgrondige
grondigekennis
kennisder
derEngelsche
Engelsche
die studies
van groote
groote belezenheid.
belezenheid. Hij
Hij weet
weetvooral
vooral over
overTennyson
Tennyson zeer
zeer
literatuur
literatuur en
en van
Debundel
bundelwordt
wordtbesloten
beslotenmet
met
karakteristieke
deelen. De
karakteristieke bijzonderheden
bijzonderhedenmee
meetete deelen.
eenigc
mededeelingen over
de werken
werken van
vanden
dendichter
dichterEdwin
EdwinMarkham,
Markham,een
een
eenige mededeelingen
over de
schrijver
geeft
hier
eenezeer
zeerverdiensteverdiensteAmerikaan,
nog weinig
weinigbekend
bekendis.is.DeDe
Amerikaan, die nog
schrijver
geeft
hier
eene
het gedicht
gedicht 'i'he
Man with
withthe
theHoe,
Hoe, Dde
Dde man met het
het houweel",
houweel",
lijke
vertaling van
van het
The Man
lijke vertaling
met welk
welk gedicht
gedicht Markham
Markham vooral
vooral de
de aandacht
aandacht op
op zich
zich heeft
heeft gevestigd.
gevestigd.
met
M.
S.
M. S.
Groote-stadsjeugd
Faber. Groote stadsjeugd door
door J. Faber.
-

—

Almelo, W.
W. Hilarius
Wzn.
Almelo,
Hilarius Wzn.

Dit welgeschreven
welgoeschreven boekje
boekje geeft
geeftgeene
geeneverhalen
verhalenenenverdichtsels
\·erdichtsclsmaar
maarbeelden,
beelden,
helaas!! aan
droeve werkelijkheid
werkelijkheid ontleend.
Ue heer
heer Faber
Faber deelt
deelt bier
hieruit
uitzijne
zijne
helaas
aan de
de droeve
ontleend. De
een en
enander
ander
veeljarige ondervinding
ondervinding van
van onderwijzer
onderwijzer aan
aan eene
eene armenschool
armenschool het
het een
veeljarige
datdedekinderen
kinderenvan
vanproletarirs
proletariërsinineene
eenegroote
groote
mee,
waaruit ons
ons duidelijk
duidelijk wordt,
wordt, dat
mee, waaruit
aantoetoezijn
zijn
dan
arme
kinderenopophet
hetland.
land.De
j)e
stad
er in
in vele
veleopzichten
opzichtenerger
ergeraan
stad er
dan
de de
arme
kinderen
lllaatschappij
weinig zorg,
zorg, doet
doet bijna
bijna niets voor
voor de
de schoolkinderen
schoolkinderen
maatschappijdraagt
draagt veel
veel te
te weinig
in de
de groote
groote steden
steden in
in den
den tijd,
tijd, dat
datzij
zijvrij
vrijzijn.
zijn.Kinderen
Kinderenmoeten
moeten ininhun
hunvrijen
vrijen
wanneer kiIHleren
behoeftige lieden niet in
in hunne
tijd kunnen
kunnen spelen.
spelen. Maar
Maar wanneer
kinderen van behoeftige
tijd
ze op
opzijn
zijnhoogst
hoogsteens
eensinindede
hokjes van
van kamertjes
kamertjes blijven
blijven opgesloten,
opgesloten, dan
dan rnogen
mogen ze
hokjes
steeg wroeten
wroeten in
in eene
eene goot
goot!! De
Deschrijver
schrij ver toont
toontaan,
aan,dat
datdedeschoolspeelplaatsen
schoolspeel plaatseninin
Amsterdam
onvoldoende zijn
dat aan
aanspeeltuinen
speeltuinen buiten
buitendedeschool
school
Amsterdamgeheel
geheel onvoldoende
zijn en
en dat
groot gebrek
gebrek is.
is. Stadskinderen
Stadskinderen zijn
zijn in
in den
dengrond
grondniet
nietslechter
slechterdan
dande
dejeugd
jeugd
groot
op
de dorpen,
dorpen, maar
maar zij
zij staan
staan aan
aan veel
veelgrooter
grooterverleiding
verleiding bloot en
loopen
op de
en loopen
veel meer
meer gevaar
gevaar te
te ontaarden
ontaarden in
in boefjes.
boefjes. Treffende
Treffende staaltjes
staaltjes weet hij
hij daarvan
daarvan te
te
veel
vertellen. De
De immoreele
immoreele invloeden,
invloeden, waaraan
dikwijls ook
ook van
van den
den kant
kant
vertellen.
waaraan zij,
zij, dikwijls
der
ouders, blootstaan,
blootstaan, werken
werken allerlei
allerleikwaad,
kwaad, zooals
zooalsschoolverzuim,
schoolverzuim, leugenachtigleugenachtigder ouders,
heid
dieverij, ininde
zak e 1I ijij k e
held en
en dieverij,
dehand.
hand. Zoo
Zoobetoogt
betoogthijhijhet
hetnut,
nut,het
hetnood
no° dzake
hetgroote
grooteAmsterdam,
Amsterdam,waar
waar volgens
volgens
van
tehuizen voor
voor schoolgaande
schoolgaande kinderen
kinderen ;j ininhet
van tehuizen
het
bestuur der
dervereeniging,
vereeniging, die
dievoor
voordeze
dezezaak
zaakijvert,
ijvert,minstens
minstens twintig
van die
die
twintig van
liet bestuur
inrichtingen noodig
bestaan er
er slechts
slechts een
een paar.
paar.
inrichtingen
noodig zijn,
zijn, bestaan
boekje, goed en
en met
met overtuiging
overtuiging geschreven
geschreven en
en door
door T.
T. van Dijk
lllet eeneenDit boekje,
Dijk met
voudige maar
maar sympathieke
sympathieke illustraties
illustratiesversierd,
versierd,verdient
verdientininwijden
wijdenkring
kringverspreid
verspreid
voudige
cn
gelezen te
te worden.
worden.
en gelezen
M. S.
S.
M.
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Nicoline, door
Stella Mare.
Mare. —
- Amsterdam,
Amsterdam, J.J. C.
C.Dalmeijer.
Dalmeijer.
door Stella
- Almelo,
Almelo, W.
W. Hilarius
Hilarius Wzn.
Wzn.
Nel de Onternbare,
Ontembare, door
door Felicia
Felicia Jehu.
Nel
Jehu. —
Tante Stanny,
Stanny, door
door Thérèse
Thérèse Hoven.
Hoven. —
- Den
Den Haag,
Haag,R.R..
Fuik.
.1.1. Fuik.
Tusschen Licht
Donker. lieur
Keurvan
vanvertellingen,
vertellingen,sprookjes,
sprookjes,fabels
fabelsenz.,
enz.,bijeenverzameld
bijeen verzameld
Licht en Donker.
door
L. van
van Ankum.
Ankum. Tweede
Tweededruk.
druk.—- Almelo,
Almelo,W.
W.Hilarius
lIilariusWzn.
Wzn.
door L.
Op den
verkeerden weg.
Een verhaal
verhaal uit
uithet
hetvisschersleven,
visschersleven, door
door H. Gras.
- Almelo,
Almelo,
Op
den verkeerden
weg. Een
Gras. —
W.
Ililal'ius Wzn.
WZIl.
W. [Marius

Altemaal boeken
voor de
de jeugd.
jeugd. En
Endedeeerstgenoemde
eerstgenoemdetwee
tweewerken
werkenzijn
zijnspeciaal
speciaal
boeken voor
bestemd
en ook
ook zeer
zeergeschikt
geschiktvoor
voorjonge
jongemeisjes,
meisjes,voor
voormeisjes,
meisjes,die
dieopop
dienleeftik.1
leeftijd
bestemd en
dien
zijn, waarop
zijn,
waarop men
men z~
Vooral het
het werk
werk van
van
ze.,- doorgaans
doorgaans als
als bakvischjes
bakvischjesaanduidt.
aanduidt. Vooral
Stella
eischen, dunkt ons,
ons, die
die men
men aan
aaneen
eengoed
goed
Steil
a Mare
1\bre:: Nicoline, voldoet
voldoet aan
aan alle eischen,
en
onderhoudend geschreven
geschreven meisjesboek
meisjesboek kan
stellen, De
Dedialoog
dialoogisiszoo
zooeenvoudig
eenvoudig
en onderhoudend
kan stellen,
en
ongedwongen, zoo
het werkelijke
werkelijke leven
leven gevolgd,
gevolgd, de
dekarakters
karakterszijn
zijn
en ongedwongen,
zoo geheel
geheel naar
naar het
zoo
overdrijving en
het een
een lust
lustis,
is, zich
zich
zoo geheel
geheel vrij
vrij van
van alle
alle overdrijving
en sentimentaliteit,
sentimentaliteit, dat het
een
tijdlung in
in het
hetsnappen
snappenenenhet
hetgedoe
gedoevan
vandit
ditdartele
dartelejonge
jongevolkje
volkje teteververeen tijdlang
wij dit
dit boek
boekgaarne
gaarneaan,
aan,omdat
omdatover
overhet
hetgeheele
geheelewerk
werk
diepen. En
En vooral
vooral bevelen
bevelen wij
diepen.
eene zoo
zookerngezonde
kerngezonde tint.
tint.ZooZoo
b.v.
wordt
hoofdpersoon,Nicoline,
Nicoline,
ligt eene
b.v.
wordt
onsons
de de
hoofdpersoon,
ll1ci~je met
metonbetwistbaren
onbetwistbarenaanleg
aanlegvoor
voorschrijven
schrijven:: reeds
reeds op
op
beschreven
een meisje
beschreven als
als een
school
Maar denkt
denkt ge
ge nu
nu
school trokken
trokken hare
hare schoone
schoonelittéraire
littéraireopstellen
opstellendedeaandacht.
aandacht. Maar
misschien,
Nicoline zich
zich als
alshoogste
hoogsteideaal
ideaalstelt
stelteen
eenberoemd
beroemdauteur
auteurteteworden?
worden?
misschien, dat Nicoline
Glad
mis;; ze
ze voelt,
voelt, dat
datzezeeerst
eersthaar
haargrootste
grootstegeluk
gelukenenhare
hareware
warebestemming
bestemming
Glad mis
heeft bereikt,
bereikt, wanneer
wanneer ze
ze aan
aanden
denarm
arm
advocaatRichard
RicbardEngels
Engelsdede
heeft
vanvan
denden
advocaat
trappen
van het
het stadhuis
stadhuis optrippelt.
op trippelt.
trappen van
Ook Nel de
de Ontembare,
Ontembare, waarin de
de hoofdpersoon
hoofdpersoon toch
tochniet
nietzoo
zooontembaar
ontembaaris,
is,ofofzij
zij
zal ten
ten slotte
slottezich
zichbuigen
buigenvoor
voorhet
hetgeduld
geduldenendedeenergie
energieenendedeliefderijke
liefderijkezorg
zorg
zal
van Juffrouw
Juffrouw De
Graaf, zal
bij onze
onze meisjes
meisjes veel
vinden. Ook
Ook hier
hiergeeft
geeft
van
De Graaf,
zal bij
veel aftrek
aftrek vinden.
de
schrijfster blijk
blijk van
vaIJ veel
veel karakterkennis.
karakterkennis. Beide
Beidedeze
dezewerken
werkenzijn
zijndaarbij
daarbijzeer
zeer
de schrijfster
verdienstelijk
geïllustreerd.
verdienstelijk geillustreerd.
Stann!/ verhaalt
verhaalt Thérèse
Thérèse Hoven
Hoven van
van eene
eene ongehuwde
ongehuwde dertigjarige
dertigjarige
In Tante Stanney
dame,
wier rustig
rustigenengemakkelijk
gemakkelijkleventje
leventjeplotseling
plotselingwordt
wordtverstoord
verstoorddoor
dooreene
eene
dame, wier
invasie van
van vier
vier Indische
Indische kinderen
kinderen—
- de
despruiten
spruitenvan
vanhaar
haarininIndië
Indiëoverleden
overleden
invasie
-, welke
welke door
door de
defamilie
familieaan
aanhare
harezorgen
zorgenworden
wordentoevertrouwd.
toevertrouwd. Er
Erisisveel
veel
broeder —,
origineels
maar ook
ook veel
veelonwaarschijnlijks
onwaMschijnlijks inindede
vrijmoedigheid,waarmee
waarmee deze
deze
origineels maar
vrijnaoedigheid,
kinderen met
Stanny omspringen.
omspringen. Ook
Ook dit
ditboek
boekzal
zalvermoedelijk
vermoedelijk meer
meer in
in
kinderen
met Tante Stanny
den
vallen van
van meisjes
meisjes dan
dan van
vanjongens.
jongens. De
Deillustraties
illustratiesnaar
naarphoto's
photo'sgeven
geven
den smaak vallen
menig
welgeslaagd kijkje
kijkje op
op Scheveningen
Scheveningen en
enomgeving.
omgeving.
menig welgeslaagd
Sprookjes
kleine vertellingen
vertellingen zijn
zijn altijd
altijd welkom.
welkom. Dat
Datvan
vanden
denschat
schatvan
van
Sprookjes en
en kleine
kode verhalen,
verhalen, anekdoten,
anekdoten, raadsels,
raadsels, rijmen
rijmen en
en sproken,
sproken, door
door L.L.van
vanAnkum
Ankum
korte
bijeen verzameld in
in TU88chen
Licht en
ell Donker,
Donker, een
tweede druk
druk noodig
noodig was,
was,
Tusschen Licht
een tweede
bijeenverzameld
bewijst,
hoezeer zoo'n
zoo'n boek
boek in
in trek
trek is.
is. De
Deuitgave
uitgaveisiskeurig
keurigenendedeillustraties
illustraties
bewijst, hoezeer
van Krabbé
Kr<tbbé en
en Van
VanDijk
Dijkzijn
zijn
zeer
fraai
uitgevoerd.Plaatjes
Plaatjes
»DeBremer
Bremer
van
zeer
fraai
uitgevoerd.
alsals
DDe
mnzikanten", »Het
aardmannetje", »De
»De verstandige
verstandige Poedel"
Poedel" behooren
behooren tot
tot dede
muzikanten",
»Het aardmannetje",
hooge illustratie
kunst.
hooge
illustratiekunst.
Een boek
boek als
als Op
den verkeerden
verkeerden weg zal
zal zeker
zeker door
dooronze
onze knapen
knapen niet
niet ververOp den
Een
de avonturen
avonturen *an
vanden
denrijken
rijkenAdriaan
Adriaanvan
vanSanten
Santenenenden
denarmen
armen
smaad
worden. In de
smaad worden.
eene zonderlinge
zonderlinge combinatie
combinatie van
vanzwervende
zwervendevagebonden,
vagebonden, isiswel
welveel
veelonwaaronwaarSlotter, eene
misschien zal
zal dat
datonzen
onzenjongens
jongens geen
geen aanstoot
aanstoot geven.
geven. Of
Ofzij
zij
schijnlijks,
schijnlijks , maar
maar misschien
echter
door dit
dit verhaal
verhaal een
een juisten
juistenkijk
kijkzullen
zullenkrijgen
krijgenopophet
hetleven
levenenenbedrijf
bedrijfvan
van
echter door
de
visschers aan de
de Zuiderzee,
Zuiderzee, zal
zal tetebezien
bezienstaan.
staan.Een
Eengroot
groot
stilist
schrijver
de visschers
stilist
is is
dedeschrijver
H.
Gras niet.
niet. Zoo
Zoo lezen
lezen wij
wij op
oppag.
pag.7: 7:
»Het
van
gevaarlijkste
H. Gras
»Het
waswas
eeneen
van
dede
gevaarlijkste
kroegen, omdat
ze haar
haar schande,
schande, juist
juist doordat
doordatiedereen
iedereen erel'kwam,
kwam,zoolang
zoolangmogemogekroegen,
omdat ze
lijk
verborgen hield."
hield." Het
Het isis maar
maargoed,
goed, dat
datjonge
jongeoogen
oogenniet
nietcritisch
critischlezen.
lezen.
lijk verborgen
M. S.
S.
M.
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Eenige maanden
Papoea's door
door Mr.
Mr. II.
H. A.
A. Lorentz.
Lorentz. —
- Leiden,
Leiden, Boekhandel
Boekhandel en
en
maanden onder
onder de
de Papoea's
Drukkerij, voorheen
Bdll.
Drukkerij,
voorheen E.
E. J. Brill.
In het
het jaar
jaar1903,
HJ03,onge
ongeveer
vanFebruari
Februaritottot
September,werd
werdaan
aandedeNoordkust
Noordkust
veer van
September,
het Nederlandsche
Nederlandsche gedeelte
gedeeltevan
vanNieuw-Guinea
Nieuw-Guinea
eenwetenschappelijk
wetenschappelijkonderzoek
onderzoek
van het
van
een
C.E.E.A.A.Wichmann,
Wichmann,
ingesteld
door eene
eene expeditie
expeditie onder
onder leiding
leiding van
van Prof.
Prof. Dr.
Dr. C.
ingesteld door
het geologische
geologische gedeelte
gedeeltevoor
voorzijne
zijnerekening
rekeninghad
hadgenomen,
genomen,enenwaaraan
waaraanvoorts
voorts
die
die het
1'1. klasse
klasse der
der K.
K. N.
N.M.
M.
werd
deelgenomen door
door den
den Officier
Officier van
vanGezondheid
Gezondheid 1."
werd deelgenomen
G. A.
A. J.
J. van
van der
der Sande
Sande voor
voor anthropologie
anthropologie en
en ethnographie
ethnographie en
endoor
door L.
L. F.
F. de
de Beaufort,
Beaufort,
G.
die op
op zo6logisch
zoölogisch gebied
gebied werkzaam
werkzaam was
wasenendaarin
daarinwerd
werdbijgestaan
bijgestaandoor
doorMr.
Mr. II.
H.A.
A.
Lorentz, terwijl
heer J.J.M.
M.Dunias,
Dumas,die
diereeds
reedsvroeger
vroegerop
opN.-Guinea
l'\.-Guinea was
wasgegeLorentz,
terwijl de
de heer
en bekend
bekend was
was met het
het leven
leven ininhet
hetoerwoud,
oerwoud, in
in allerlei
allerleiopzichten
opzichten aan
aan de
de
weest
weest en
Deexpeditie
expeditiewerd
werd
vergezeld
doorden
den
overige
leden zijne
zijnegoede
goedediensten
dienstenbewees.
bewees.De
overige leden
vergezeld
door
rnantri van
van 's's lands
lands plantentuin
plantentuin te
te Buitenzorg
Buitenzorg Mas
~Ias Djipa,
Djipa, door
door een
een paar
paar TernaTernarnantri
taansche
de noodige
noodige bedienden
bedienden en
endragers.
dragers.
taansche jagers,
jagers, de
•• Februari
werd onze
onze bestuursvestiging
bestuursvestigingop
ophet
heteilandje
eilandjeManokwari
Manokwariaan
aan
Februari werd
Den lld
liden
de
Geelvinkbaai bereikt
bereikt encnvandaar
vandaaruituit
werd
aanstondseen
eentocht
tocht
ondernomen
de Geelvinkbaai
werd
aanstonds
ondernomen
naar steenkolenvelden,
steenkolenvelden, welke de
de leider
leiderder
derexpeditie
expeditieininopdracht
opdrachtder
derRegeering
Regeering
naar
demogelijkheid
mogelijkheid eener
eener exploitatie
exploitatie te
te overwegen.
overwegen. Van
Van
zou
bezoeken, ten
ten einde
einde de
zou bezoeken,
Manokwari begaf
naar het
het eilandje
eilandjeMetu
MetuDebi
l>ebiinin
eenebinnenbaai
binnenbaai
Manokwari
begaf'men
men zich
zich later naar
eene
degrens
grensvan
vanNederlandsch
Nederlandsch en
en Duitsch
Duitsch
van
de Humboldtbaai,
Humboldtbaai, dus
dusongeveer
ongeveer op
opde
van de
Nieuw-Guinea gelegen,
gelegen, waar
waarvoor
voorgeruimen
geruimentijd
tijdverblijf
verblijfwerd
werdgekozen,
gekozen,om
omvan
van
Nieuw-Guinea
uitverschillende
verschillende onderzoekingstochten
onderzoekingstochten te
maken. Op
Opdedeterugreis
terugreis
. die
die plaats
plaats uit
te maken.
werd wederom
wederom getoefd
getoefd aan
aan de
de Geelvinkbaai,
Geelvinkbaai, en
en wel
wel ininhet
hetmeest
meestzuidelijk
zuidelijk deel
deel
werd
doel te
tetrachten
trachten dwars
dwars door
door N.-Guinea
N.-Guinea op
opzijn
zijnsmalst
smalst de
de
daarvan,
daarvan,met
met het
het doel
zuidkust te
te bereiken.
bereiken.
zuidkust
bevordering van
van het
hetnatuurkundig
natuurkundig onderonderOp
verzoek van
de maatschappij
maatschappij ter bevordering
Op verzoek
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche koloniën
koloniën stelde Mr.
Mr. H.
H. A.
A. Lorentz
Lorentz een
eenreisverhaal
reisverhaal van
van
zoek
zoek in de
deze
expeditie samen.
samen. Hij
Hij beschrijit
beschrijftde
deaankomst
aankomstopopMetu
MetuDebi
Debi
vandaaruit
uit
deze expeditie
enendedevandaar
ondernomen
excursies naar
naar het
het Sentani-mcer,
Sentani-mcer, de
de Tami-rivier
Tami-rivierop,
op,naar
naarde
devindplaatsen
vindplaatsen
ondernomen excursies
het chloromelaniet,
chloromelaniet, de
de steensoort,
steensoort,waarvan
waarvanbijlen
bijlenvervaardigd
vervaardigdworden,
worden, e.e. a.a.
van het
van
In zijne
zijne inleiding
inleidingzegt
zegtdedeschrijver
schrijvero.o.in.m.bevreesd
bevreesd
zijn,
zijneongeoefende
ongeoefende
te te
zijn,
datdat
zijne
wathij
hijwenschte
wenschtè teteverhalen,
verhalen,en
endat
dat
pen
zeer gebrekkig
gebrekkig heeft
heeft weergegeven,
weergegeven, wat
pen zeer
aanteekeningen
over land
land en
envolk
volkmoeten
moetenworden
wordenbeschouwd,
beschouwd,als
alsafkomstig
afkomstigzijnde
zijnde
aanteekeningen over
maargeene
geenegrondige
groudigestudie
studievan
van
iemand, die
dieslechts
slechtsterloops
terloopsheeft
heeftwaargenomen,
waargenomen,maar
van iemand,
ongeeen
en ander
anderheeft
heeftgemaakt.
gemaakt.DeDe
vrees
van
den
schrijverwas
wasniet
nietgeheel
geheelenenal;11ongeeen en
vrees
van
den
schrijver
grond;
althans, het
het verhaal
verhaalisisniet
nietininonberispelijk
onberispelijkNederlandsch
Nederlandschgeschreven.
geschreven. Maar
Maar
grond ; althans,
zijn boek
zich toch
toch heel
heel goed
goed lezen
lezen en
en munt
muntuit
uitdoor
door eene eigenschap, welke
zijn
boek laat
laat zich
den schrijver
schrijver eer
is van
van het
hetbegin
begintot
tothet
heteinde
einde
eenvoudig
onop·
den
eer aandoet:
aandoet: het is
eenvoudig
enen
onopgesmukt.
Welke moeilijkheden
moeilijkheden de
de leden
ledender
derexpeditie
expeditieook
ook
ondervonden, met
met
gesmukt. Welke
ondervonden,
welke bezwaren
bezwaren zij
zij tetekampen
kampenhadden,
hadden, hoe
hoeangstverwekkend
angstverwekkendenkele
enkeleoogenblikken
oogenblikken
ook
waren, die
die eenigen
eenigen hunner
hunnerdoorleefden,
doorleefden, —
- dedeschrijver
schrijverglijdt
glijdtereralalvertellende
vertellende
ook waren,
zoo
gemakkelijk overheen,
dat hem
hem alle
alle lof
lof
zoo gemakkelijk
overheen,hij
hijmaakt
maakter
er zoo
zoo weinig
weinig ophef
ophef van,
van, dat
toekomt voor
voor zijne
zijne zelfbeperking
zelfbeperking en
en voor
voorzijn
zijneenvoudigen
eenvoudigenverhaaltrant.
verhaaltrant.
toekomt
Het
boek isisversierd
versierd met
met reproducties
reproducties van
van photo's.
photo's. Al
Alzijn
zijndeze
deze niet
niet
Het boek
van tal
tal van
verhoogen toch
weinig de
de waarde
waarde van
van het
hetwerk
werk
alle
evengoed geslaagd,
alle evengoed
geslaagd, 2;ij
zij verhoogen
toch niet
niet weinig
en
vergunnen den
zich eene
eene veel
veel duidelijker
duidelijker voorstelling
voorstelling te
te maken
maken van
van het
het
en vergunnen
den lezer
lezer zich
land en
en zijne
zijne bewoners,
bewoners, clan
dan alleen
alleen met
met behulp
behulp van
van den
den tekst
tekstmogelijk
mogelijk zou
zouzijn.
zijn.
land
In het
het bijzonder
bijzonder verdienen
verdienen vermelding
vermeldingdedeafbeeldingen
afbeeldingen
vanden
dengrooten
grootenKarriwarri
Karriwarri
van
van
Tobadi.
van Tobadi.
Gaarne
den heer
heerLorentz
Lorentzgeluk
gelukmet
met
verschijning
vanzijn
zijnboek
boek,
Gaarne wenschen
wenschen wij den
dede
verschijning
van
,
waal'Uit veel
veel te
teleeren
leerenvalt
valtorntrent
omtrenteen
eenweinig
weinigbekend
bekendgedeelte
gedeeltevan
vanonze
onzeIndische
Indische
waaruit
bezittingen.
in veler
velerhanden
handenkomen
komenenenbelangstelling
belangstellingwekken,
wekken,ook
ookvoor
voor
bezittingen. Moge
Moge het in
N ed. Indië
Indië in
in het
het algemeen.
algemeen.
Ned.
De uitgever
uitgever houde
houde ons
ons de
de opmerking
opmerking ten
ten goede,
goede, dat
dat het
het boek
boek —
- althans
althan~ het
het.
De
door
exemplaar -— buitengewoon
buitengewoon slecht ingenaaid
ingenaaid is.
is.
door ons
ons ontvangen
ontvangen exemplaar
S.
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Door het
lantl van
van Columbus.
Columbus. Een
Een reisverhaal
reisverhaal door
door Dr.
Dr. Hendrik
Hendrik P.P.N.N.Muller.
Muller.—
Door
het land
Haarlem, De
De Erven
I':rven F.
F. Bohn.
Hohn.
Haarlem,

Dit boek
hoek geeft,
geeft, wat
wathet
hetbelooft
belooft:
hetverhaal
verhaalvan
van
eene
reis
door
Vereenigde
: het
eene
reis
door
dedeVereenigde
Staten en
en door
doorMidden-Amerika.
Midden-Amerika.
van Juli 1902
zich het
De lezers
lezers van
van De
De Gids
Gid8 van
1902 herinneren
herinneren zich
het artikel
artikel van
van Mr.
Mr. P.
P.
De
,T.
van IAben
LöbenSels
SeIsover
over»de
»deBoeren-beweging
Boeren-bewegingininAmerika",
Amerika",waarin
waarinwerd
werduiteenuiteenJ. van
gezet, hoe
hoe verschillende
verschillende personen,
personen, in
indedeeerste
eersteplaats
plaats
Muller,getracht
getrachthebben
hebben
Dr.Dr.
Muller,
in Amerika
Amerika de
deharten
hartennog
nogtijdig
tijdigwarm
warmtetemaken
makenvoor
voordedeBoerenzaak
Boerenzaak en
en met
met
in
taakhebben
hebben
welk eene
eene toewijding
toewijding deze
dezeBoerenapostels
Boerenapostels zich
zichvan
vanhunne
hunnezware
zwaretaak
welk
gekweten.
Van die
diebeweging
bewegingzelf'
zelfwordt
wordtverder
verderininhet
het
reisverhaalniet
nietgesproken,
gesproken,
gekweten. Van
reisverhaal
behoudens dat eene
eene enkele
enkelemaal
maalwordt
wordt
aangehaald,hoe
hoeDr.
Dr.Muller
Mullerininhet
hetopenbaar
openbaar
behoudens
aangehaald,
Boston voor
voor een
een goede
goede 1200
1200toehoorders.
toehoorders.
optrad,
optrad, o.
o. a.
a. te Boston
Wetenschappelijk
reisverhaal niet,
niet, indien
indien men
men althans
althans de
de enkele
enkelehistorische,
historische,
'Wetenschappelijk is het reisverhaal
geologische
en oudheidkundige
oudheidkundige beschouwingen
beschouwingen daarvan
daarvan wenscht
wenscht uit te
te sluiten.
sluiten.
geologische en
Schr.
zeker, en te
te recht,
recht, gemeend,
gemeend, dat
dat na
nade
devele
veleuitstekende,
uitstekende,populairpopulairheeft zeker,
Sehr. heeft
deVries
Vriesover
overdiens
diensjongste
jongste
wdenschappelijke
door Prof.
Prof: Dr.
Dr. Hugo
Hugo de
wetenschappelijke geschriften,
geschriften, door
reis in
in Amerika
Amerika ininhet
hetlicht
licht
gegeven,
er thans
behoefte
beslonddedeNieuwe
Nieuwe
reis
gegeven,
er thans
behoefte
bestond
Wereld uit een
een gewoon
gewoon toeristenoog
toeristenoog tetebekijken.
bekijken.
Wereld
·Wanneer
wij vernemen,
vernemen, hoe
hoe schr.
schr. achtereenvolgens
achtereenvolgens bezocht
bezocht de
de Vereen.
Vereen. Staten,
Staten,
Wanneer wij
Mexico,
Cuba, Costa-Itica,
Costa- Rica, Colombia,
Colombia, Venezuela,
Venezuela, Trinidad,
Trinidad, Curavao
Curaçao en
enSuriname,
Suriname,
Mexico, Cuba,
dan
zal het
hetwel
wel
onnoodigzijn,
zijn,tetedoen
doenuitkomen,
uitkomen, dat
datwij
wijden
denschr.
schr.dankbaar
dankbaar
dan zal
onnoodig
mogen
zijn voor
voor zijn
zijn leerzaam
leerzaam en
en onderhoudend
onderhoudend betoog.
waarde van
van de'
de'
mogen zijn
betoog. De
De waarde
beschouwingen
nog verhoogd,
verhoogd, doordat
doordat ruim
ruim 70
70 platen
platen in
in den
den tekst
tekstzijn
zijn
beschouwingen wordt
wordt nog
opgenomen.
Het boek isis opgedragen
opgedragen aan
aan President
PresidentSteijn
Steijnvan
vanden
denvoormaligen
voormaligenOranje-Vrijstaat.
Oranje-Vrijstaat.
Dr. Muller
Muller verloochent
verloochent niet
niet zijn
zijn oud
oud beroep
beroep van
vanconsul,
consul,want
wanttelkens,
telkens,wanneer
wanneer
Dr.
daar aanleiding
aanleiding toe
toe bestaat,
bestaat,geeft
geeft
Nederlandershoogst
hoogstnuttige
nuttigewenken
wenken
daar
hijhij
onsons
Nederlanders
het gebied
gebied van
van handel
handel en
en industrie,
industrie, wenken,
wenken, waarvan
waarvan het
het te
te hopen
hopen is,
is, dat
datzij
zij
op
op het
bij
p<uticulier en
en Regeering
Regeering effect
effect zullen
zullenhebben.
hebben. Op
Opblz.
blz.218
218o.o.a.a.wijst
wijstschr.
schr.
bij particulier
erop,
dat Nederland
Nederland ondanks
ondanks de groote
groote financieele
financieele belangen,
belangen, die het
het thans
thans heeft
heeft
erop, dat
in Mexico,
Mexico, aldaar
aldaar niet
niet wordt
wordt vertegenwoordigd
vertegenwoordigd door
door een
een eigen
eigen consul
consul doch
dochdoor
door
een Duitsch
Duitsc.h bankdirecteur,
die allereerst
allereerst Duitsch consul is.
bankdirecteur, die
Schr.'s interessante
interessante beschouwingen
beschouwingen over
Curaçao eindigen
eindigen met
metde
deerkenning,
erkenning,
over Curnao
dat
onze handel
handeldaar
daarniet
nietbloeit,
bloeit,»doch
»dochdood
dood isishij
hijgeenszins
geenszins .....
welstand,
dat onze
... enenwelstand,
trots den ongunst
ongunst der
d~r tijden,
tijden, op
opCurayao
Curaçao nog
nog niet
nietontbreekt".
ontbreekt".
trots
Het »reisverhaal"
»reisverhaal" zou
een uitstekend
uitstekend boek
boek zijn
zijn ook
ook voor
voor de
dehuiskamer,
huiskamer, indien
indien
Het
zou een
ongelukkig enkele
enkeleanekdoten
anekdotendaarin
daarinwerden
werdenmeegedeeld,
meegedeeld,die
diebeter
beterenenzonder
zonder
niet ongelukkig
bezwaar
achterwege waren
waren gelaten.
gelaten.Mocht
Mochteene
eenenieuwe
nieuweeditie
editienoodig
noodigzijn,
zijn,dan
dan
bezwaar achterwege
moge schr.
schr. hierin
hierin zijn
zijn werk
werk herzien.
herzien.
moge
B.
Mr. J.
Mr.
J. H. B.

Napoleon de
tie Groote, geschetst door
door H.
H. Th.
Th. Chappuis.
Napoleon

Het
zekerniet
niet
ieders
werk,
eenegoede
goede
levensbeschrijvingvan
vanNapoleon
Napoleon tete
Het isiszeker
ieders
werk,
eene
levensbeschrijving
geven.
Daarvoor zijn
zijn noodig
noodig eene
eene goed
goed versneden
versneden pen,
pen, veel
veel historische
historische kennis
kennis en
en
geven. Daarvoor
niet
minrler de
de tact,
tact,om
omhethet
meer
minder
belangrijketeteschiften
schiftenen
en
niet minder
meer
en en
het het
minder
belangrijke
beknoptheid aan
volledigheid te
te paren.
paren. De
Devraag,
vraag, ofofde
deheer
heerChappuis
Chappuis aan
aan al
al
beknoptheid
aan volledigheid
die
eischen voldaan
voldaan heeft,
heeft, zouden
zouden we
weniet
nietbevestigend
bevestigenddurven
durvenbeantwoorden.
beantwoorden.
die eischen
Dat de
de schrijver
schrijverover
overeene
eenegoed
goedversneden
versneden pen
pel! beschikt,
beschikt, weet
weet ieder,
ieder, die
die niet
niet
Dat
geheel
vreemdeling isisininonze
onze
hedendaagscheletterkunde.
letterkunde. Ook
Ook hier
hier bewijst
bewijst hij
hij
geheel vreemdeling
hedendaagsche
dat
opnieuw. Taal
Taal enenstijl
stijl
zijn,
zooalswewe
verwachtenmochten
mochten;j het
hetboek
boek
dat opnieuw.
zijn,
zooals
datdat
verwachten
laat zich
zich aangenaam
aangenaam lezen.
lezen.OfOfhet
hetdaarom
daaromeen
eenpopulair
populairgeschreven
geschreven werk
werk mag
mag
worden genoemd,
eene andere
andere vraag.
vraag. Voor
Voor een
een leek,
leek,alalbehoort
behoort hij
hij ook
ook tot
tot
worden
genoemd, is
is eene
de
meer ontwikkelde
ontwikkelde lezers,
lezers, isisdedebeschrijving
beschrijvingvan
vandedebewegingen
bewegingender
derlegers,
legers,
de meer
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den
gang der
der veldslagen,
veldslagen. enz.
enz. te uitvoerig,
uitvoerig, te
te moeilijk
moeilijk te volgen,
volgen, een
een euvel,
euvel, dat
dat
den gang
niet voldoende weggenomen
weggenomen wordt
wordtdoor
door de
de kaartjes,
kaartjes, die
die aan
aanhet
hetwerk
werkzijn
zijntoegevoegd.
toegevoegd.
Of
de heer
heer Chappuis
Chappuis voldoende
voldoende studie
studie van
vanzijn
zijnonderwerp
onderwerpgemaakt
gemaakt heeft,
heeft,
Of de
meenen
te mogen
mogen betwijfelen.
betwijfelen.Wij
Wijstuitten
stuittenalthans
althans
eenigeniet
nip.tonbeduidende
onbeduidende
meenen we
we te
opopeenige
koning van
van ltalië
ltalie genoemd
genoemd
onnauwkeurigheden.
onnauwkeurigheden.Dat
Dat Jozef
Jozef Bonaparte
Bonaparteop
op blz.
blz. 44 koning
wordt,
als een
een lapsus
lapsus linguae
linguaebeschouwd
beschouwd worden.
worden. Dat
Dat isisechter
echterniet
niet
wordt, kan
kan wellicht als
het
geval, waar
waar de
deschrijver
schrijver op
opblz.
blz.9 vertelt,
9 vertelt,
Mad· JlClary
doorhaar
haar
• elarydoor
het geval,
datdat
Madene
huwelijk
met JJ unot
later verheven
verheven werd
werd tot
tothertogin
hertoginvan
vanAbrantès.
Abrantès. Van
Van de
de
huwelijk met
unot later
zusters
eene met
met Jozef
Jozef Bonaparte,
Bonaparte, de
de andere
andere met
metBernadoite,
Bernadotte,
zusters r-lary
Clary trouwde
trouwde de
de eene
terwijl
Generaal Junot
Mad dl • De
Permon in
het huwelijk
buwelijk trad.
trad.
terwijl Generaal
Junot met Madene
De Permon
in het
Wat de
de schrijver
schrijver bedoelt
bedoelt met
metde
demededeeling,
mededeeling,dat
datnanaden
dendood
doodvan
vanden
deneersten
eersten
plaats innam
innam (blz.
(blz. 19),
19), isisons
ons
minister
De Maurepas
Maurepas Marie
Marie Antoinette
Antoinette diens
diens plaats
minister De
volkomen
on begrijpelijk. Beslist
Beslistonjuist
onjuistisishet,
het,
séance
royale
van
den23sten
23"'0 Juni
Juni
volkomen onbegrijpelijk.
de de
séance
royale
van
den
een
Dlit de
de justice"
justice" tetenoemen.
noemen. Die
Diebenaming
benaming duidt
duidt eene
eene door
door den
den koning
koning bijgebijgeeen »lit
parlement van
van Parijs
Parijs aan.
aan. Weinig
Weinig minder
minder erg
erg maakt
maakt de
de
woonde
woondezitting
zitting van
van het parlement
waar hij
hij ons
onsvertelt,
vertelt,dat
dat
het
decimalestelsel
stelselvan
vanmaten
matenen
engewichten
gewichten
schrijver
schrijver het,
het, waar
het
decimale
door
Nationale Vergadering
Vergadering werd
werd ingevoerd.
ingevoerd. Die
Dievergadering
vergaderingwerd
werdontbouden
ontbonden
door de
de Nationale
3Ü'ten September
het genoemde
genoemde stelsel
stelselwerd
werdingevoerd
ingevoerddoor
dooreen
een
den
den 30uen
September 1791,
1791, terwijl het
besluit
der Conventie
Conventie van
8 Germinal
(7 April
April 1795).
1795).
besluit der
van ]18
Germinalvan
van het
het jaar
jaar III (7
Op
blz. 33
33 wordt
wordtmedegedeeld,
medegedeeld, dat
dat Dumouriez
Dumouriez na
na zijne
zijne vlucht
vlucht naar
naarhet
het
Op blz.
Oostenrijksche
paspoort naar
naar Zwitserland
Zwitserland vertrok
vertrok en
en daar
daar de
de
Oostenrijkscheleger
legermet
met een
een paspoort
dertig jaren
jaren van
vanzijn
zijnleven
levenininballingschap
b:Lllingschapdoorbracht.
doorbracht. De
Dewaarheid
waarheid is,
is,
laatste
laatste dertig
dat hij,
bij, na,
na langen
langen tijd
tijd rondgezworven
rondgezworven te
te hebben,
bebben,zich
zichopopDeensch
Deenschgrondgebied
grondgebiedinin
Hamburg vestigde
vestigde en
en inin1800
1800met
mettoestemming
toestemmingvan
vandedeBritsche
Britsche
de
nabijheid van Hamburg
de nabijheid
naar Engeland
Engeland vertrok,
vertrok, waar
waar hij
bijden
den14den
Hd.o Maart
Maart 1823
1823 isisgestorven.
gestorven.
regeering
regeering naar
Op
de vorige
vorige blz.
blz.heet
heethet
het:
Septemberkomt
komt teteParijs
Parijs de
de tijding,
tijding, dat
dat de
de
Op de
: »1)1September
Oostenrijkers Verdun
is, dat
dat er
er ininden
denveldtocht
veldtocht
Oostenrijkers
Verdun hebben
hebben ingesloten."
ingesloten."Het
Het feit is,
1792 geen
geen Oostenrijker
Oostenrijker in
bij Verdun
Verdun geweest
geweest is,
is, doch
dochdat
datde
devesting
vesting den
den
van 1792
van
in of bij
werd overgegeven.
overgegeven.
2d• o September
2den
Septemberbij
bijverdrag
verdrag aan
aan de
de Pruisen werd
Op blz.
blz. 77
77 wordt
wordtVenetië
Venetië»de
Ddeeerbiedwaardige
eerbiedwaardigerepubliek
republiek
der
Doria's"genoemd.
genoemd.
Op
der
Doria's"
Daarvan kunnen
alleen zeggen,
zeggen, dat
datdedeDoria's
Doria'ssedert
sedertdede
12d •eeuw
eeuweene
eene
Daarvan
kunnen we
we alleen
12de
schitterende rol
gespeéld hebben
hebben in
in Genua,
Genua, doch
doch tot
totVenetië
Venetiënimmer
nimmer in
in eenige
eenige
schitterende
rol gespeeld
betrekking stonden
aan het
hei hoofd
hoofdder
der
betrekking
stondendan
danalleen
alleenininzooverre,
zooverre,alsalszij
zij het
het aan
Genueesche vloot herhaaldelijk
herhaaldelijk bestreden.
bestreden.
Genueesche
Ernstige bezwaren
bezwaren hebben
ook tegen de
de waardeering
waardeering van
vanKoningin
Koningin Louise
Louise
Ernstige
hebben we
we ook
haastvragen,
vragen, ofofdedeFransche
Franschepamfletten
pamfletten tegen
tegen die
die edele
edele
van Pruisen.
Pruisen. Men
Men zou
zouhaast
van
vorstin de
bron zijn,
schrijver geput
wat tetezeggen
zeggenvan
vande
de
vorstin
de bron
zijn, waaruit
waaruit de
de schrijver
geput heeft.
heeft. En wat
Dvon Haugwitz
Haugwitz hem
hem (Friedrich
(Friedrich Wilhelm
WilhelmIII)
lIl)tegen
tegenbeter
beterweten
weten
mededeeling, dat
mededeeling,
dat »von
had wijsgemaakt,
wijsgemaakt, dat
dat èn
ènOostenrijk,
Oostenrijk, èn
èn Engeland,
Engeland, èn
èn Rusland
Rusland gereed
gereedstonden
stonden
in had
in
hem te
te ondersteunen"?
ondersteunen"?
hem
Wat Oostenrijk
Oostenrijk betreft:
had nog
nog eerst
eerst eenige
eenige maanden
maanden te
te voren
voren den
denPresPresWat
betreft : dat
dat had
dat oogenblik
oogenblik aan
aan geen
geenoorlog
oorlog denken.
denken. Van
Van
burgschen vrede
op dat
burgschen
vrede gesloten
gesloten en
en kon op
Engeland en
en Rusland
Ruslandbehoefde
behoefdedat
datniet
niet
Dwijsgemaakt"teteworden,
worden,daar
daar.beiden
beiden
Engeland
Dwijsgemaakt"
met Napoleon
Napoleon in
in oorlog
oorlogwaren.
waren.Doch
Dochzou
zoumen,
men,het
het
bovenstaandelezende,
lezende, niet
niet
met
bovenstaande
meenen, dat
dat Von
VonHaugwitz
Haugwitztot
totden
denoorlog
oorlogdreef,
dreef,terwijl
terwijl
wclme.enendedoch
doch
meenen,
diedie
welme.enende
grijsaard, een
eenblind
blindwerktuig
werktuigininhanden
handenvan
vanden
denkabinetsraad
kabinetsraadLambert,
Lambert,
kortzichtige grijsaard,
juist het
hei hoofd
hoofdder
derkleine
kleine
vredespartijwas,
was,voortdurend
voortdurend pleitte
pleittevoor
voor de
dehandhandjuist
vredespartij
van Pruisen's
Pruisen'sneutraliteit
neutraliteitenenal al
zijne
kracht
inspande,om
omhet
hetoorlogzuchtig
oorlogzuchtig
having van
zijne
kracht
inspande,
drijven van
Von Stein
Stein en
en Hardenberg
Hardenberg tegen
tegen te
tewerken.
werken.
drijven
van Von
Genoeg, om
toonen, hoe
hoe weinig
weinig ernstig
ernstig de
de heer
heerChappuis
Chappuis zijne
zijne taak
taak als
als
Genoeg,
orn aan
aan te
te toonen,
historieschrijver opvat.
opvat.
historieschrijver
Ook de
de verdeeling
verdeeling der
der stof komt
komt ons
ons minder
minder gelukkig
gelukkig voor.
voor. We
Weherhalen
herhalenhet:
het:
Ook
het isisgeene
geenegemakkelijke
gemakkelijketaak,
taak,
eene
levensbeschrijvingvan
vanNapoleon
Napoleontetegeven
geven
eene
levensbeschrijving
binnen de
de grenzen,
grenzen, die
diededeheer
heer
Chappuiszich
zichhad
hadgesteld.
gesteld.Doch
Dochwaarom
waarom het
het
binnen
Chappuis
geheele tweede
tweede hoofdstuk,
hoofdstuk, dat
dat er
ertoch
tochwel
weleen
eenbeetje
beetjealsalsdroog
droogzand
zandaanhangt,
aanbangt,
geheele
Diet
niet weggelaten?
weggelaten '1 De daardoor
daardoor vrijgekomen
vrijgt' komen bla,dzijden
bladzijden hadden
hadden zoo
zoouitnemend
uitnemendgoed
goed
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gebruikt kunnen
kunnen worden
worden voor
vooreene
eenemeer
meervolledige
volledigebeschrijving
beschrijvingvan
vanNapoleon's
Napoleon's
gebruikt
kinder- en
en jongelingsjaren,
jongelingsjaren, waarvan
waarvan de
de lezer
lezerzeker
zekergaarne
gaarnewat
watmeer
meerhad
hadververkinderen waarover
waarover in
indedelatere
latere
jarenzulke
zulkerijke
rijkebronnen
bronnen zijn
zijn geopend.
geopend. Veel
Veel
nomen en
nomen
jaren
ook hadden
hadden we
we willen
willenhooren
hoorenvan
vanNapoleon's
Napoleon'sverhouding
verhoudingtot
totJoséphine,
Joséphine, tot
tot
meel' ook
meer
zijne moeder,
moeder, zijne
zijne broeders
broeders en
en zusters.
zusters. Het
Hetverwondert
verwondertons
onsdan
danook,
ook,onder
onderdede
zijne
geraadpleegde bronnen
bronnen wel
wel vermeld
vermeld tete.vinden
.vinden; :Fr.
Fr.Masson,
Masson, Napoléon
Napoléon inconnu,
inconnu,
geraadpleegde
doch niet
niet:
Napoltfon chez
cnez lui
lui en
en Napoléon
Napoléon et
et les
[es!emmes
van denzelfden
denzelfden schrijver;
schrijver;
doch
: Napoléon
femmes van
ook niet
niet de
de Mémoires
ltlémoirea van de
de Hertogin
Hertogin van
van Abrantès,
Abrantès. die
die juist
juist over
over het
het intieme
intieme
ook
van Napoleon
Napoleon zooveel
zooveel licht
licM verspreiden.
versprllidcn. Evenzoo
Evenzoo missen
missen we
wemet
metbevreembevreemleven van
de Mémoires
Mtfmoires van Chaptal.
Chaptal.
ding de
dangeene
geenelichtpunten
licht.puntenzijn
zijnaan
aante te
wijzen?
Zeker; jzezeontbreken
ontbrekenniet,
niet,alal
Of ererdan
wijzen
? Zeker
wegen ze
ze ook
ooknaar
naaronze
onzemeening
meeningopopverre
verrenananiet
nietopop
tegen
schaduwzijden.
wegen
tegen
de de
schaduwzijden.
Sommige hoofdstukken,
hoofdstukken, als
die over
over den
dentocht
tochtnaar
naarEgypte,
l<~gypte,
overNapoleon's
Napoleon's
Sommige
als die
over
tocht naar
naar Rusland,
Rusland, achten
acht.en we
we vrij
vrij gelukkig
gelukkiggeslaagd.
geslaagd.De
Destijl,
stijl,
omgeving en den tocht
herhalen het,
het, isisboeiend
boeiend;; het
het werk
werk laat
laatzich
zichprettig
prettiglezen.
lezen.Doch
Dochjuist
juistdaarom
daarom
we herhalen
wij het
het tetilmeer,
meer,dat
datdedeschrijver
schrijverzich
zichniet
nietmet
metmeer
meerernst
ernstvan
vanzijne
zijne
betreuren wij
betreuren
taak gekweten
gekweten heeft.
heeft. De
De plaats,
plaats, die
diededeheer
heerChappuis
Chappuisininonze
onzeletterkunde
letterkunde
taak
inneemt, geeft
recht hem
hem hooge
hooge eischen
eischen tetestellen,
stellen,enendaaraan
daaraanheeft
heefthij
hijniet
niet
inneemt,
geeft recht
beantwoord.
beantwoord.
een woord
woord van
van warmen
warmen lof
loftoe
toe voor
voorde
dekeurige
keurigeuitvoering
uitvoering
Den uitgever
uitgever komt
komt een
Den
van het
het werk.
werk.
van
Weezenverzorging. Lezing,
Lezing, gehouden
gehouden te
te Zwolle,
Zwolle, over
over de
devraag
vraag »GezinspGezins- of GestichtsWeezenverzorging.
verpleging" door
door Homo Sum.
Sumo -— Kampen,
Kampen, Ph. Zalsman.
Zal~man.
verpleging"
Homo Sum heeft
heeft te
te Zwolle
Zwolleeene
eenelezing
lezinggehouden,
gehouden,blijkbaar
blijkbaarvoor
vooreen
eenkring
kringvan
van
Homo
personen, met
grootll liefde
liefde gehecht
gehecht aan
aanhun
huneerwaardig
eerwaardigweeshuis,
weeshuis,wa.ar
waar de
de
personen,
met groote
regenten de
lakens uitdeelen,
uitdeelen, de
de vader,
vader, Dom
»om toch
toch wat
wat tetedoen
doentetehebben,
hebben,
regenten
de lakens
zich
gaat bemoeien
bemoeien met
met dingen,
dingen, waarmede
waarmede hij
hij niets
nietstetemaken
maken heeft",
heeft", en
en de
de
zich gaat
kinderen
rondloopen met
metkleurrijke
kleurrijke uniformkleeding
uniformkleedingvan
vanachttiende-eeuwsch
achttiende·eeuwschmodel.
model.
kinderen rondloopen
Homo
heeft het
het dezen
dezenmenschen
menschen eens
eensduidelijk
dnidelijk gemaakt,
gemaakt, hoe
hoe aan
aan de
de
Homo Sum
Sum heeft
ge8ticht~verpleging
fouten enengevaren
gevarenkleven.
kleven.Daartegenover
Daartegenover wees
wees hij
hij hen
hen
groote fouten
gestichtgverpleging groote
en hij
hij stelde de
de
op
eene andere
anderewijze
wijzevan
vanweezenverzorging,
weezenverzorging, de
de gezinsverplegin!/,
gezinsverpleging, en
op eene
voordeelen
methode in het
het helderste
Homo Sum
Sum was
was zeer
zeer eenzijdig
helderste licht.
licht. Homo
voordeelen dezer
dezer methode
bij
deze beschouwingen
beschouwingen;; maar
hij achtte
achtte dat
datnoodig.
noodig.Men
Menmoet
moetwel
weleens
eenseenzijdig
eenzijdig
bij deze
maar hij
zijn,
om de
de menschen
men~chen wakker
wekken tot
hçt stellen
stellen
zijn, om
wakkerte
te schudden
schuddenen
en hen
hen op
op te
te wekken
tot het
der
vraag, ofofwellicht
wellichtiets
ietsteteverbeteren
verbeterenware
wareinineene
eenemet
metwarmte
warmtegekoesterde
gekoesterde
der vraag,
gewoonte.
gewoonte.
Waar
hij van
van deze
deze gedachte
gedachteuitging,
uitging,was
wasdedelezing
lezing
vanHomo
HomoSum
Sumverdienstelijk
verdienstelijk
Waar hij
van
en
zich denken,
denken, dat
woord bij
bij hen,
hen, die
die nog nooit van
van deze
deze dingen
en het
het laat zich
dat zijn
zijn woord
hoorden,
heeft.
hoorden,ten
ten goede
goede gewerkt heeft.
Of
de spreker
spreker goed
goed deed
deed zijn
zijnwoord
woordook
ooktetelaten
latendrukken,
drukken,mag
magbetwijfeld
betwijfeld
Of de
worden.
alleen zijn
zijndedewaarheden,
waarheden,door
doorhem
hemuitgesproken,
uit.gesproken, v66r
v66r hem
hem door
door
worden. Niet alleen
datde
de
anderen
de schrijver
schrijver op blz.
blz. 6,6,dat
anderen evengoed
evengoedgezegd,
gezegd, maar
maar bovendien:
bovendien :alal zegt
zegt de
zoo draagt
draagt zijn
»zeer aandachtig moet
moet worden
worden bestudeerd",
zijn woord,
woord, geschikt
geschikt
zaak
bestudeerd", zoo
zaak »zeer
voor
die studie
studie toch
toch niet
niet het
hetkenmerk.
kenmerk.
voor een
een bepaalden
bepaalden kring,
kring, van
van die
Die
studeert, mag niet
niet uitsluitend
uitsluitend naar
naar één
één zijde
zijde zien.
zien.Wellicht
Wellichtook
ookware
warevoor
voor
Die studeert,
nog iets
iets teteleeren,
leeren,door
door enkele
enkele jaren
jaren mee
mee tetewerken
werken ininde
depractijk.
practijk.
Homo
Sum nog
Homo Sum
zijn aan
aan gestichten
gestichten nadeelen
nadeel en verbonden,
verbonden, en die
die goed
goed te
te kennen,
kennen, kan
kan
Zeker, er
er zijn
tot
gedeeltelijke overwinning
overwinning leiden
leiden;; maar
maar de
de schrijver
schrijver zegt
zegt niet,
niet, dat
datdaar
daarook
ook
tot gedeeltelijke
zijhier
hiergenoemd.
genoemd.Een
Eenonschatbaar
onschatbaar
voordeelen
Ééndier
diervoordeelen
voordeelenzij
voordeelen tegenover
tegenover staan. Één
is, dat
dat men
men ininzijne
zijnejeugd
jeu),(ddededagelijksche
dagelijksche
voorrecht,
voorrecht,dat
datweinigen
weinigenten
ten deel
deel valt,
valt, is,
aanraking
leiding geniet
geniet van
vaneene
eenesuperieure
superieure persoonlijkheid.
persoonlijkheid. Welnu, ook
ook in
in
aanraking en leiding
ons
waar men
men zoo
zoo gelukkig was
was voor
voor de
de hoofdleiding
hoofdleiding
ons vaderland
vaderlandziin
zijngestichten,
gestichten, waar
zulk
het isisden
denverpleegden
verpleegdenen
enoudoudsuperieure persoonlijkheid
persoonlijkheidtete vinden,
vinden, en
en het
zulk eene
eene superieure
verpleegden
zien, hoe
hoe die
dieaanraking
aanrakingen
cndie
dieleiding
leidingzegenrijk
zegenrijkwerkten
werkten
verpleegdenwel
wel aan
aan te zien,
cn verstand.
verstand.
op
vorming van
hart en
van hart
op de vorming
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Opname van
van weezen
weezen iningezinnen
gezinnenheeft
heeftzeker
zekergroote
grootevoordeelen,
voordeelen, maar
maar er
er zijn
zijn
Opnarne
ook nadeelen
nadeelen aan
aan verbonden.
verbonden. Op
Op het
het congres
congres voor
voor weezenverpleging,
weezenverpleging, ininJuli
Juli1898
1898
ook
's·Gravenhage gehouden,
gehouden, verklaarden
bij uitstek
uitstek bevoegden,
bevoegden, de
deheer
heer
te 's-Gravenhage
verklaarden twee
twee bij
Attema, voorzitter
voorzitter van
van de
de Maatschappij
Maatschappij tot Opvoeding
Opvoeding van
van W
Weezen
in het
hetHuisHuisAttema,
eezen in
gezin,
en dedeheer
heerVan
Van
Voorst
Burgerlijk
ArmbestuurteteAmsterdam,
Amsterdam,
gezin, en
Voorst
vanvan
hethet
Burgerlijk
Armbestuur
~de verpleging
verpleginginingezinnen
gezinnenalleen
alleenbestaanbaar
bestaanbaaris,is,wanneer
wanneernauwkeurig
nauwkeurigtoetoe·
dat »de
deheer
heerH.H.Pierson
Piersonopopininzijne
zijne GesticMen
zicht
gehouden wordt".
Te recht
recht merkt
merkt de
Gestichten
zicht gehouden
wordt". Te
en
gezinnen, dat
het waarlijk
waarlijk geschikte
geschikte gezin,
gezin, waar
waar de
de wees
wees als
als eigen
eigen kind
kind isis
en gezinnen,
dat het
opgenomen, geene
contröle moet
hebben; ; want
wie zal
zalden
dentrouwen
trouwenvader
vader
opgenomen,
geene contre•le
moet noodig
noodig hebben
want wie
controleeren
wat hij
hijdoet
doetvoor
voorzijne
zijnekinderen
kinderen?
controleeren in
in datgene, wat
?
noodzakelijkheid van dat
dat toezicht
toezichtbewijst,
bewijst,hetgeen
hetgeenieder
iedertrouwens
trouwens kan
kan weten,
weten,
De noodzakelijkheid
dat
ideale gezinnen
gezinnen zeldzaam
zeldzaam enenzeer
zeergoede
goededun
dun
gezaaidzijn.
ziin.Vooral
Vooralwaar,
waar,
dat ideale
gezaaid
blijkens het
het naschrift
nascbrift van
van den
denheer
heerWoudstra,
Woudstra,dedeschrijvers
schrijversdedeabsolute
absolutevoorvoorblijkens
tot weezen,
maar die
treffelijkheid
gezinsverpleging niet
niet beperken
beperken tot
die ook
ook uitweezen, maar
treffelijkheid van
van gezinsverpleging
strekken tot
strekken
tot verwaarloosden
verwaarloosden en afgedwaalden,
a/gd/oaalden, zij
zij tot voorzichtigheid
voorzichtigheid aangespoord.
aangespoord.
Juist
kinderen, onttrokken
onttrokken aan
aan slechte
slechte omgeving,
omgeving, met
metlichamelijke
lichamelijkeofof
J uist voor
voor kinderen,
en gewoonten,
gewoonten,isisdedekeuze
keuzeder
derplaats
plaats
zedelijke
verkeerde neigingen
neigingen en
zedelijke gebreken,
gebreken, met verkeerde
van
verpleging van
van zoo
zoo groot
groot gewicht.
gewicht.Waar
Waarzulke
zulkemoeilijkheden
moeilijkhedenzich
zichvoordoen,
voordoen,
van verpleging
schieten
vele ouders
ouders te
kort in goede
goede leiding
leiding van
van hun
hun eigen
eigen kroost.
kroost. Hoe
Hoe zullen
zullen
schieten vele
te kort
zii het
het maken
maken met
metvreemde
vreemdekinderen
kinderen??
zij
Eene ernstige
ernstige behandeling
behandeling van dit
dit vraagstuk
vraagstukeischt
eischtveel
veelstudie.
studie.Zoo
ZooHomo
HomoSum
Sum
die
studie heeft
beeft gemaakt,
gemaakt, heeft
heefthij
hijvan
vanhare
harevruchten
vruchtendedebeste
besteachtergehouden.
achtergehoudeu.
die studie
S.
H.
S. H.
DI'.
C. Matthes.
De Israëlitische Profeten.
Profeten.—
- Amsterdaen,
Amsterdam, Van
VanHolkema
Holkemaen
en Warendorf.
Warendorf.
Dr. J.
J. C.
Matthes. De
boek bevat
bevateene
eeneverzameling
verzamelingopstellen
opstellen,
doorProf.
Prof.Matthes
Matthesgeschreven
geschrevenvoor
voor
Dit boek
, door
de
lezers der
der Stemmen
Vrije
Gemeente en
nu op
op aanraden
aanraden van
van geestvergeestverStemmen uit ded~Vrije
Gemeente
de lezers
en nu
wanten in
in een
een bundel
bundel bijeengebracht.
bijeengebracht. Er
Er is
is weinig
weinig in
in gewijzigd.
gewijzigd. Het
Hetzal
zalook
ook
wanten
niet
noodig geweest
zijn. Terloops
de eerste
eerste regel
regel op
opblz.
blz. 83
in
niet noodig
geweest zijn.
Terloopsmerk
merkik
ik op,
op, dat de
83 in
wij hier
hier voor
voor ons
ons hebben
hebben eene
ecne,, als
als ikik 't
een
boek ietwat
ietwat vreemd
vreemd doet.
doet. Zoodat
Zoodat wij
een boek
zoo
noemen mag
mag,, didactische
didactische beschouwing
beschouwing van die
die oude
oude godsmannen
godsmannen, , wier
wier gegezoo noemen
schriften
hetO.O.T.T.zijn
zijnbewaard
bewaard gebleven.
gebleven. Na
Naeene
ecneinleiding
inleidingover
over»de
»de
schriften ons
ons in het
Profeten
in het
het algemeen"
algemeen" krijgen
krijgen dan
dan ook
ook allen
allen,, naar
naartijdsorde
tijdsorde,, hunne
hunnebeurt,
beurt,
Profeten in
Hosea eene
eene zeer
zeer kleine
kleine,, Nahum
Nahum,, Zefanja
Zefanja en
en Habakuk
Habakuk om
om 't
weinige,, dat van
van
Hosea
't weinige
hen
over isis,, geene,
geene, terwijl
terwijl 't laatste hoofdstuk
hoofdstuk onze
onze aandacht
aandacht vraagt
vraagt voor
voor de
de
hen over
A pokalyptiek.
pokalyptiek
Voor
metschrijver
schrijverdezes
dezeseenige
eeuige
jaren
Prof.Matthes
Matthesopopdedecollegebanken
eollegebanken
Voor wie met
jaren
bijbij
Prof.
hebben gezeten
wij zaten
zaten er
erinderdaad
inderdaad èn
èn naar
naar 't lichaam
èn naar
naar den geest
geest
hebben
gezeten -— wij
lichaam èn
meer
als schooljongens
schooljongeus dan
dan als
als»heeren
llheeren studenten"
studenten" -,
voor die
die allen
allen zal
zal deze
deze
meer als
—, voor
hoogleeraar altijd
docent blijven.
blijven. Wij
Wijhebben
hebbengeen
geenbeter
betel'
hoogleeraar
altijd het
het voorbeeld
voorbeeld van
van een
een docent
gehad
en gekend
gekend;; zoodat
zooclat bij
bijdedelezing
lezingvan
vanditditboek
boekdede
hoogleeraarweer
weerv66r
v66r
gehad en
hoogleeraar
mij stond
stond,, rustig
rustig betoogend
betoogend ,, duidelijk
duidelijk en
en klaar
klaar uiteenzettend
uiteenzettend,, nauwkeurig
nauwkeurig bebemij
schrijvend,
ons had mede
mede tetedeelen.
dcelen.Wie
Wieomtrent
omtrent
inhoud,
samenstelling,
schrijvend, wat
wat hij
hij ons
inhoud
, samenstelling
,
verband
verloop der oud-Isra6lietische
oud-Israëlietische letterkunde
letterkunde wil
wil worden
worden ingelicht
ingelicht,, kan
kan
verband en
en verloop
bij niemand
niemand beter
beter terecht
terecht dan
dan bij
bij Prof.
Prof. Matthes.
Matthes. Alles
Allesisishier
hiereven
evenduidelijk
duidelijk,,
bij
zood
at de
de eenvoudige
eenvoudige lezer
lezer niet
nietvermoedt
vermoedt,, welk
welkeene
eenestudie
studieeneneene
eenekennis
kennisnoodig
noodig
zoodat
zijn,
om over
over deze
deze stof
stofmet
metalalhare
hare
vraagtwistpunten
kunnenschrijven.
schrijven.
zijn, om
vraagen en
twistpunten
z66z66
te te
kunnen
In dit
dit opzicht
opzicht zij
zijdit
ditboek
boekdus
dusten
tenzeerste
zeersteaanbevolen.
aanbevolen. Als
Alsdedegoedkoope
goedkoope uituitIn
gave
der nieuwe
nieuwe vertaling
vertaling van
vanhet
hetO. O.
vernieuwdebelangstelling
belangstellingen
enweetweetgave der
T. T.
vernieuwde
wekt, komt
komt dit
ditboek
hoekopop
den
rechtentijd
tijdenenhebben
hebbenwij
wijtetehopen
hopen,
gierigheid
gierigheid wekt,
den
rechten
,
dat
Prof. Matthes
Matthes ook
ookover
overdedeandere
anderebestanddeelen
bestanddeelen van
van dat
datO.
O.T.T.zijn
zijnhelder
helder
dat Prof.
licht late
late schijnen.
schijnen. Men
Men zal
zalererhem
hemslechts
slechtsdankbaar
dankbaarvoor
voorkunnen
kunnen zijn.
zijn.
Toch mis
iets. Het
Hetis is
gloed,
geestdrift,
bezieling. Het
Hetgaat
gaat
Toch
mis ik iets.
de de
gloed
, dede
geestdrift
, dedebezieling.
Prof. Matthes
Saul. Hij
HUkomt
komtniet
nietonder
onderdedeprofeten
profeten,
hijgaat
gaatniet
nietmee
mee
Prof.
Matthesniet
niet als
als Saul.
, hij
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zou dat
dat gevaarlijk
gevaarlijk werk
werk zijn
zijn geworden
geworden voor
voor een,
een, die
die zich
zichallerallerprofeteeren. Nu zou
eerst
ten doel
doel stelt
stelt,, de
de profeten
profeten te
te leeren
leeren verstaan.
verstaan. Maar
Maardedelezer
lezerbegrijpt
begrijpt,, wat
wat
eerst ten
ik bedoel:
bedoel: ik
ik had
hadvaak
vaakwat
watmeer
meerverheffing
verheffingenenwarmte
warmte begeerd.
begeerd. AlAlmoet
moetRenan
Renan
getiktworden
worden,
komtmeer
meeronder
onderden
denindruk
indruk
meer
dan eens
eens opopdedevingers
vingersgetikt
meer dan
, hijhijkomt
109,, isistypisch
typischvoor
voordit
dit
der
behandelde stof.
Het woord
woord »verstandig",
»verRtandig", blz.
blz. 109
der behandelde
stof. Het
boek. Op
Op de
de vraag,
vraag,wat
watdeze
deze
profdengroot
grootmaakt
maaktvoor
vooralle
alletijden
tijden,, op
opde
de
boek.
profeten
vraag
naar den
den afflatus
afHatus divinus,
de hunne
hunne was
was,, krijg
krijg ik
ikeen
eenniet
nietgeheel
geheel
vraag naar
divinus , die
die de
bevredigend antwoord.
weinig warmte
warmte in
in dit
dit boek.
boek. Doch
Dochwellicht
wellicht
bevredigend
antwoord. Er
Er isis nu
nu te weinig
mocht
die niet
nietvragen
vragen,, waar
waar het
hetdidactische
didactischeop
opden
denvoorgrond
voorgrond staat.
staat.
mocht ik die
21 lezen
lezen we:
we: »Elia
»Eliaen
enElisa
Elisazetten
zettenkoningen
koningenaf af
aan",vermoedelijk
vermoedelijkeen
een
Blz.
Blz. 21
enen
aan",
85 acht
acht ik
ik niet
niet gelukkig:
gelukkig: Jezus
Jezus was
was meer
meer dan
dan idealist.
idealist. Wat
Wat
germanisme. Blz.
Blz. 85
germanisme.
blz.
97 genoemd
genoemd wordt
wordt als
als oorzaak
oorzaak van
van Sanherib's
Sanherib's aftocht
aftocht,, had
had blz.
blz. 76
76 ook
ookververblz. 97
meid
moeten zijn.
zijn. »Van
»Vannature
naturegeloovig"
gdoovig"( blz.
(blz.103),
103),vind
vindikikniet
nietmooi.
mooi. Blz.
Blz. 153,
meld moeten
153 ,
r. 5, moet
»hij" vermoedelijk
vermoedelijk »Heidelberger"
»Heidelberger" zijn.
Doch dat
datzijn
zijnkleine
kleinedingen
dingen,
moet »hij"
zijn. Doch
,
die
niet beletten
beletten,
datikik
leerzame
onderhoudendeboek
boekininveler
velerhanden
handen
die niet
, dat
ditdit
leerzame
enen
onderhoudende
Er is
is veel
veel uit
uit teteleeren.
leeren.
wensch. Er
wensch.
E., Dec.
1905.
P.
B. W.
W.
P. B.
Dec. 1905.
Het Oude
Oude Testament
Testament naar
naar de
deLeidsche
LeidsL!hevertaling
vertalingmet
metverkorte
verkorteinleidingen
inleidingenenentoeli
toelichtinchtindoor J.J. Hooykaas
Hooykaas onder
onder toezicht
toezichtvan
vanProf.
Prof. 11.
Oort. - Leiden,
Leiden, E. J. BrilI.
bewerkt door
H. Oort.
Brill.
gen, bewerkt
Met
ingenomenheid begroeten
begroeten wij
wij deze
deze nieuwe,
nieuwe,aanmerkelijk
aanmerkelijkgoedkoopere
goedkoopere
Met groote ingenomenheid
het O.
O. T.,
T.,waarop
waarop
en
ook meer
meer beknopte
beknopte uitgave
van die nieuwe
nieuwe vertaling
vertaling van
van het
en ook
uitgave van
onze
vrijzinnig-godgeleerde wetenschap
Den eenig
eenig overgeovergeonze vrijzinnig-godgeleerde
wetenschaproem
roemmag
mag dragen.
dragen. Den
blevene
vier vertalers
vertalers een
een hartelijke
hartelijke gelukwensch!
gelukwensch! Hun
Hunwerk
werkzal
zalnu
nuvruchten
vruchten
blevene der vier
gaan dra.gen
dragen voor
voor wijderen
wijderen kring
kring,, die zich
zich allengs
allengsmoge
mogeuitbreiden
uitbreiden,
vooralwanwan, vooral
straks,, na
na eenige
eenigejaren
jarenmisschien
misschieneerst
eerst,
deze
aanmerkelijkgoedkoopere
goedkoopete
neer
neer straks
, deze
aanmerkelijk
door eene
eene nog goedkoopere
werk dan
danbinnen
binnen
goedkoopere wordt
wordt gevolgd,
gevolgd , zoodat
zoodat het werk
uitgave door
Datisisonze
onzeeerste
eerste wensch.
wensch. De
Detweede
tweede is
is deze,
deze, dat
dat de
de
aller bereik
bereik zal
zal zijn.
zijn. Dat
aller
gebruike,, dikker
dikker dan
dan die
die der
der proefaflevering.
proefaflevering. De
Dederde
derd'e,,
uitgever eene
eene papiersoort
papiersoort gebruike
dat nu
nu ook
ookalom
alomininden
den
landeieder
iedervrijzinnig
vrijzinnigpredikant
predikanten
enelk
elkgodsdienstig
godsdienstigmensch
mensch
lande
sla~en.Va,n
Vandedezijde
zijdeder
der
van eenig
eenig gezag
gezag zich
zichbeijvere
beijvere deze
deze uitgave
uitgavetetedoen
doenslagen.
van
Onsvrijvrij.
uitgeefster
zal men
men alle
allemogelijke
mogelijkemedewerking
medewerkingdaartoe
daartoe ondervinden.
ondervinden. Ons
uitgeefster zal
beschaafd en ontwikkeld publiek
publiek moet
moetdit
ditboek
boekkoopen
koopenen
enzal
zalhet
hetkoopen
koopen,,
zinnig, beschaafd
zoodra het
beteekenis daarvan
daarvan leert
leert inzien.
inzien.
zoodra
het de beteekenis
Opdedealgemeene
algemeeneinleiding
inleiding volgt
volgt—
- zeer
zeer
Over
zelve weinig
weinig weer.
meer. Op
Over de
de uitgave
uitgave zelve
entoelichting
toelichting
te recht
recht —
- een
eenkort
kortoverzicht
overzichtvan
vanIsraël's
Israël'sgeschiedenis.
geschiedenis.Inleidingen
Inleidingenen
wat noodig
noodig is
is tot
tot
zijn
zooveel mogelijk
zijn zooveel
mogelijkbekort.
bekort. Men
Menvindt
vindtnu
nu enkel
enkel nog,
nog, wat
reeht
verstaan van
en het
het verband.
verband. In
In twee
tweejaar
jaarzal
zaldedeuitgave
uitgave
recht verstaan
van den
den tekst
tekst en
compleet zijn.
zijn.
Zij
worde nogmaals
nogmaals met warmte
warmte aanbevolen.
aanbevolen.
Zij worde
P. B.
B. W.
W.
P.
b:,
Dcc. 1905.
1905.
E., Dec.
H.
N. de
de Freinery,
Fremery,Handleiding
Handleiding tot
totdedekennis
kennisvan
\'all
hetspiritistne.
spiritisme.Met
Metillustratiën.
illustratiën.Tweede
Tweede
H. N.
het
vermeerderde
C. A.
A. J.
J. van
van Dishoeek.
Di;;hoeck.
vermeerderde druk.
druk. -— l:Iussum,
Bussum, C.
niet meer
meer zijn
zijn dan
dan een
een handleiding,
handleiding, een
een wegwiizer
wegwijzer voor
voor hen,
hen, die
die
boek wil niet
Dit boek
het
spiritisme ininzijn
zijngrondbeginselen
grondbeginselen willen
willenleeren
leeren kennen,
kennen, zegt
zegt iningroote
groote bebeo
het spiritisme
scheidenheid
schrijver. De
herdruk bewijst,
bewijst, dat
dat hij
hij niet
niettevergeefs
tevergeefsheeft
heeft
scheidenheid de
de schrijver.
De herdruk
gearbeid. Trouwens,
Trouwens, de
eenvoudige taal,
taal, de
deheldere
helderebetoogtrant,
betoogtrant,dedelogische
logische
gearbeid.
de eenvoudige
geven hena
hem recht
recht op
opeen
eenplaats
plaatsonder
onderde
degoede
goedehollandsche
hollandscheauteurs.
auteurs.
gedachten gang geven
gedachtengang
het
Zij, die
die belangstellen
belangstellen in
in ofof»het
»het
naadjevan
vandedekous"
kous"willen
willenweten
wetenvan
vanhet
Zij,
naadje
spiritisme,
goed-uitgevoerde werkje
werkje met
met vrucht
vruchtraadplegen.
raadplegen.
spiritisme, zullen
zullen het goed-uitgevoerde
Het »intrinzieke"
Dintrinzieke" der
der zaak
zaakblijve
blijveonbesproken.
onbesproken. De,
Desancta
sanctatheologia,
theologia,op
opden
den
Het
het menschelijk
menschelijk weten
weten wijzende,
wijzende, galmt dreigend
dreigend:: ))tot
hiertoe en
en niet
niet
grens
van het
grens van
»tot hiertoe
verder!" Niet alzoo
al zoo het
hetspiritisme
spiritisme;
heterkent
erkent
onze
onwetendheid:
»begeerig
verder!"
; het
onze
onwetendheid
: »begeerig
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moeten wij
wij elke openbaring
openbaring' van
van nieuwe
nieuwekrachten
kr,tchtenontleden,
ontleden,met
metterzijdestelling
terzijdestelling
moeten
van
en gedachtig,
gedac.htig, dat
dat alles
allesmogelijk
mogelijk is,is,wat
watgeen
geen
van vooropgestelde
vooropgestelde meeningen
meeningcn en
logische tegenspraak
tegenspraak behelst"
behelst" bl.
bI. 26.
26.
logische
Wij zullen
zullen het
het niet
niet weten!
weten! staat
staatniet
nietopophet
hetprogramma.
programma.Dat
Datis iseen
eenlichtpunt.
lichtpunt.
Wij
R.
R. KRUI..
KRUL.
Onze kinderliteratuur
kinderliteratuur in
in de aesthetische
aesthetischeopvoeding
opvoedingdoor
doorJ.J.W.W.Gerhard.
Gerhard.—- Haarlem,
Haarlem,
Onze
Bohn.
J. Bohn.
Wie n°.
nO. IV
IV van
van de
de.tweede
tweede serie
serie der
der Studies in
inYolkskracht
f/ol1cakracht met genoegen
genoegen heeft
heeft
Wie
hetbovengenoemde
hovengenoemdewerk
werkals
alseene
eenewelkome
welkomeaanvulling
aanvullingdaarvan
daarvanmogen
mogen
gelezen,, zal
zal het
gelezen
beRchou wen. De
De schrijver
schrijver blijft
blijft hierin
hierin zijne
zijne methode
methode van
vanwerken
werken,, zooals
zooals we
we
beschouwen.
uit De aesthetische
aesthetischeopvoeding
opvoeding hebben
hebben leeren
leeren kennen
kennen, , getrouw.
Hij onthoudt
onthoudt
die uit
getrouw. Hij
die
zich van
van lange
langeredeneeringen
redeneeringen over
over de
dewaarde
waardeder
deraesthetische
aesthetischeopvoeding
opvoeding,, doch
doch
zich
endoet
doetons
ons
toetst een
een enorm
enormgroot
grootaantal
aantalkinderboeken
kinderboekenaan
aanzijne
zijnedenkbeelden
denkbeelden en
toetst
op die
diewijze
wijze,
zouden
mogen
zeggen:
door
aanschouwelijkonderwijs
onderwijs,, zijne
zijne
op
, wijwijzouden
mogen
zeggen
: door
aanschouwelijk
meening over
de kinderliteratuur
kinderliteratuur onzer
kennen en
en tevens
tevens de
de eischen
eischen,, die
die
meening
over de
onzer dagen
dagen kennen
stelt aan
aan dedewerken
werken,
welkezulk
zulkeeneen
grooten
invloedopopdedevorming
vormingder
der
hij stelt
hij
, welke
grooten
invloed
uitoefenen.
jeugd uitoefenen.
We mogen
mogen natuurlijk
natuurlijk den
denschrijver
schrijver niet
niet bedillen
bedillen in
in den
den vorm
vorm,, dien
dien hij
hijaan
aan
We
te geven
geven,, doch
doch meenen
meenen er
er toch
toch op
op tetemoeten
moetenwijzen
wijzen,, dat
dat
zijn arbeid
arbeid wenscht
wenscht te
zijn
een beredeneerde
beredeneerde catalogus,
waarmede zijn
zijn werk
werk hier
hier en
endaar
daarwel
weleenige
eenigeoverovereen
catalogus, waarmede
eenkomst vertoont
vertoont, , nu
nu juist
juistniet
nietalgemeen
algemeenals
alsdedemeest
meestaantrekkelijke
aantrekkelijke lectuur
lectuur
eenkomst
wordt beschouwd,
beschouwd, vooral
wanneer men
men, , zooals
zooals dat
dat wel
wel met
metdedemeeste
meeste
wordt
vooral niet
niet wanneer
geval zal
zal zijn
zijn,, slechts
slechts in
in zeer
zeerweinige
weinigegevallen
gevallendedeuitspraken
uitsprakenvan
vanden
dcn
lezers het
lezers
het geval
bijde
de
schrijver
eigen meening
meening kan
kan toetsen.
toetsen. En
Endaaraan
daaraan gevoelt
gevoeltmen
mentoch
tochbij
schrijver aan
aan eigen
lezing vaak
vaak behoefte
behoefte,, vooral
vooral doordat
doordat de
de schrijver
sehrij ver in vele
vele gevallen
gevallenalles
allesbehalve
behalve
lezing
i. zou
)sehoonheid"
van
zijnecompositie
compositie
malseh is in
in zijn
zijn oordeel.
oordeel. O.O.i. zou
malsch
bethet
aanaan
de de
»schoonheid"
van
zijne
ten
goede gekomen
gekomen zijn
zijn, , indien
een paar
paar tonen
tonen lager
lager had
had gezet.
gezet. 't Doet
ten goede
indien hij
hij die
die een
een zeker
zeker soort
soort van
rgeloovigheid" tetehooren
hooren
onaangenaam
onaangenaam aan,
aan , smalend
smalend over
over een
van rgeloovigheir
spreken
eenschrijver
schrijver,, die
diereeds
reedsaan
aanzooveel
zooveelkinderen
kinderengenot
genotheeft
heeftverschaft,
verschaft,
spreken of een
voor
Dboekenfabrikant" te hooren
hooren uitmaken.
uitmaken.
voor Dboekenfabrikant"
Zoo
zouden er
er meer
meeraanmerkingen
aanmerkingenvan
vanondergeschikt
ondergeschiktbelang
belangtetemaken
makenzijn.
zUn.
Zoo zouden
We
zullen ze
ze echter
echterachterwege
achterwegelaten,
laten,omdat
omdatons
onseindoordeel
eindoordeeltoch
tochbeslist
beslistgunstig
gunstig
We zullen
Oeheer
heer
Gerhardheeft
heeft
enormenarbeid
arbeidverricht
verrichteneneen
eenbebeo
moet
luiden. De
moet luiden.
Gerhard
eeneen
enormen
langl'ijken
bewezen aan
aan alle
alle ouders
ouders en
en onderwijzers
onderwijzers, , die
die inzien
inzien,, dat
dat de
de
langrijken dienst
dienst bewezen
literatuur voor
voordedejeugd
jeugd
eene
zware
verantwoordelijkheidmet
metzich
zich
keuze
van literatuur
keuze van
eene
zware
verantwoordelijkheid
altetegroote
grootevoorzichtigheid
voorzichtigheid kan
kaninindezen
dezenniet
nietschaden
schadenen
enoverigens
overigens
brengt.
brengt. Wat al
we ons
ons veilig
veiliga. àan
deleiding
leidingvan
vanden
denschrijver
schrijvertoevertrouwen.
toevertrouwen. Indien
Indien
kunnen
kunnen we
an de
wathijhijverdient
verdientenenwewehem
hem
gaarnetoewenschen
toewenschen,
velen
hem als
alsgids
gidsnemen
nemen,
velen hem
, wat
gaarne
,
de Nederlandsche
Nederlandsche jeugd er
er ongetwijfeld
ongetwijfeld wel
wel bij
bijvaren.
v.ren.
zal
zal de
Dec. 1905.
V.
N.
v. N.
Rulaman.
Een verhaal
uit den
den tijd
tijd der
der holenmenschen
holenmenschen en holenberen.
holenberen. Aan
Aan de
dejeugd
jeu~d
verhaal uit
Rulaman. Een
en
hare vrienden
vrienden opgedragen
opgedragen door
W. F.
F. Weinland.
Weinland. Vertaald
Vertaald door
dool' J.J. Bokina
Bokma de
de
en hare
door Dr.
Dr. W.
Boer,
een woord
woord vooraf
vooraf van
van N.
N. van
van Hichtum.
Hichtum. —
- Gouda,
Gouda, G.
G. B.ll.van
vauGoor.
Goor.
Boer, met een
Onze
eens ininde
deles
lesmede
medeeene
eeneouderwetsche
ouderwetscheprent,
prent,waarop
waarop
Onze teekenleeraar
teekenleeraar bracht eens
de
vervaardiger met
metpijnlijke
pijnlijkenauwkeurigheid
nauwkeurigheid de
dewiskundige
wiskundige regelen
regelen der
der perperde vervaardiger
toegepast, ook
ookopophet
het
verwijderdeverschiet
verschiet,
dendiepen
diepenachtergrond.
achtergrond.
spectief had toegepast,
verwijderde
, den
maarduidelijk
duidelijkmasten,
masten,
Van een op kilometers
kilometersafstand
afstandverwijderd
verwijderdschip
schipzag
zagmen
menragfijn
ragfijnmaar
raas
tuig,, van
vanverwijderde
verwijderdeboomgroepen
boomgroepen afzonderlijke
afzonderlijke takken
takken,, van
vanverre
verre huizen
huizen
raa,s en
en tuig
maar scherp
Bcherp kruisramen
kruisramen en
Niets doezelde
doezelde weg
weg in
in het
hetnevelig
nevelig
klein
klein maar
en panwerk.
panwerk. Niets
onbestemde.
oog zeer,
zeer, maar
maar de
detijd,
tijd,
onbestemde. Zoo'n,
Zoo'n,teekening,
teekening,juist
juist van
van lijnen,
lijnen , deed
deed het oog
aan
beschouwing en
bespreking gewijd,
gewijd, was
was voor
voor de
de leerlingen
leerlingen niet
nietverloren.
verloren.
aan beschouwing
en bespreking
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levendebeelden
Rij
lezing van
van bovengenoemd
bovengenoemd werk
werk,, cene
eene poging,
poging, om
om ons
ons !eIJende
beelden t,e
te
Bij de lezing
geven
uit een
een tijdperk
tijdperk ver
ver v66r
v66r den
denaanvang
aanvang van
van'tgeen
'tgeenmen
menis isovereengeovereengegeven uit
komen »bekende
Dbekende geschieuenis"
noemen, dachten
dachten wij
wijonwillekeurig
onwillekeurigaan
aande
de
komen
geschiedenis" te
te noemen,
besproken
teekening.
besproken teekening.
In den
den grauwen
grauwennevel
nevelvanvan
vóórtijd,
ternauwernoodontworsteld
ontworsteldaa,n
aan de
de
In
denden
vciórtijd
, ternauwernood
ijsperioue, , wil
de schrijver
schrijver zoo min
min mogelijk
mogelijk laten
latenwegdoezelen;
wegdoezelen;hij
hijwil
wilduidelijk
duidelijk
ijsperiode
wil de
zien
en ons
ons duidelijke
du~delijke afdrukken
afdrukken geven.
geven.
zien en
Als
ethnoloog,, geoloog,
geoloog, zoifoloog
zoöloog en
en botanicus
botanicus weet
weet de
demensch
menseh veel
veelvan
vande
de
Als ethnoloog
voorhistorische menschenmenschen- ,dierenplantenwereld;; de
depalaeontologie
palaeontologieontsluierde
ontsluierde
voorhistorische
,dieren- en
en plantenwereld
hem vele
vele geheimen,
geheimen,maar
maardededenkwijzen
denkwijzen,
gevoelensenengeestelijke
geestelijkeeigenschappen
eigenschappen
hem
, gevoelens
der
tijdgenooten van
van den
den holenbeer
holenbeer en
enden
denmammouth
mammouthzijn
zijnons
onsniet
nietgeopenbaard.
geopenbaard.
der tijdgenooten
Wij
begrijpen, dat
een harde
harde en
en meedoogenlooze
meedoogenlooze strijd
strijd is gevoerd
gevoerd met
met de
de natuur
natuur
Wij begrijpen,
dat een
en
andere vijanden
vijanden,, maar
maar welken
welkeninvloed
invloeddie
diehad
hadopopdede
karaktereigenschappen
en andere
karaktereigenschappen
van
den mensch,
mensch, blijft
blijft den
den geleerde
geleerde verborgen
verborgen zoowel
zoo wel als
alsden
denleek.
leek.
van den
V66r hoeveel
duizend jaren
jaren hebben
hebben de
de menschen
menschengeleefd
geleefd,, wier
wiertaal
taalenenleefwijze
leefwijze
hoeveel duizend
d~ schrijver
schrijver tracht
beelden?? Vraag
Vraag het niet
niet —
- niemand
niemand weet
weet het, zegt
zegt
de
tracht uit
uit te beelden
de auteur
auteur zelf.
zelf. DeDeverschijning
verschijningvan
vanblanke
blankemannen
mannen (Kelten),
(Kelten), in
in het
hetbezit
bezitvan
van
de
en koper
koper,, tegenover
tegenover den
dendonkeren
donkerenmensch
mensch(Homo
(Homoalpinus
alpinus?)
der steensteenbrons en
brons
?) der
periode voert
voert ons
ons ininhet
hetvroegste
vroegstetijdperk
tijdperkeener
eener
geschiedenis,
gedurende
periode
geschiedenis
, diediegedurende
onafzienbaar
geschreven isis ininCromlechs
Cromlechs en
enDolmen
Dolmen,
Menhirs
onafzienbaar langen
langen tijd
tijd slechts geschreven
, Menhirs
en
Hunnebedden ; ; en
en eerst
eerst na
nareeksen
reeksenvan
vaneeuwen
eeuwenkwamen
kwamende
devroegste
vroegste,, door
door
en Hunnebedden
tot ons
ons ininden
denvorm
vormva,n
van
tijdgenooten geschreven
dier geschiedenis
geschiedenis tot
tijdgenooten
geschreven getuigenissen
getuigenissen dier
lJe
Bello Gallic°.
Gallico.
De Bello
het logisch,
logisch, met
methet
hetbegin
begintetebeginnen
beginnen,
menkan.
kan.Ma.iar
Maar
, alsalsmen
't algemeen is het
In 't
dit geval
gevalmeenen
meenenwij
wij,
datonze
onzegymnasiasten
gymnasiastenvoor
voorhunne
hunnestellige
stelligewetenschap
wetenschap
in dit
, dat
Caesar's werk dan
dan aan
aan Rulaman.
Rulaman.
meer
hebben aan Caesar's
meer hebben
Als uitspanningslectuur
uitspanningslectuur zal
zalhet
hetliefhebbers
liefhebbersvan
vanjachtjacht-enenstrijdavonturen
strijdavontnren niet
niet
Als
onbevredigd
laten.
onbevredigd laten.
B.
H.

van Maxim
Maxim Gorki.
Gorki. -— Utrecht,
Utrecht, Honig.
Honig.
Barrevoeters van
Men wil, dat
dat Gorki
Gorki door
door zijne
zijne geschriften
gCRchriften veel
veel heeft
heeftbijgedragen
bijgedragen tot
totden
denrevo-.
revo-.
Men
lutiounairen geest
in Rusland.
Rusland. Dergelijke
Dergelijke invloed
invloed is
is o.o. i.i. ten
tenopzichte
opzichtevan
vaneen
ecn
lutionnairen
geest in
groot
deel der
der ordelijke
ordelijke bevolking
bevolking niet te verklaren
verklaren uit
uit Barrevoeters.
Barrevoeters.
groot deel
De elementen,
elementen, die
die Gorki
Gorki hier
hierten
tentooneele
tooneelevoert,
voert,zijn
zijnbijna
bijna
zonderuitzondering
uitzondering
De
zonder
gedegenereerden,
arbeidsschuwen, minderwaardigen
minderwaardigen in
in één woord,
gedegenereerden, drankzuchtigen,
drankzuchtigen, arbeidsschuwen,
meest door
door eigen
eigen schuld.
schuld. Die
Diesoort
soortvindt
vindtmen
menonder
onderelk
elkbestuur;
bestuur;wetten
wettennoch
noch
rneest
bepalingen, volksopvoeding
onderwijs kunnen
ontstaan van
van zulke
zulke typen
typen
bepalingen,
volksopvoeding noch
noch onderwijs
kunnen het
het ontstaan
ten eenenmale
eenenmale beletten.
beletten.
Daar
dit boek
boek de
de Orlow's.
Orlow's. De
De man
man heeft
heeft flink
flink zijn
zijn bestaan,
bestaan, isiseen
een
Daar zijn
zijn b.v.
b.v. in
in dit
goed werkman
werkman met
met werkkracht
werkkracht eneneen
eenhelder
helderverstand,
verstand,heeft
heefteene
eenevrouw,
vrouw,die
die
goed
van hem
hem houdt
houdt en
engoed
goedvoor
voorhem
hemis;is;van
van
ellendeiningewonen
gewonenzin
zingeen
geenspoor.
spoor.
van
ell.ende
Maar de
de man
man isiseen
eenrazende
razendedriftkop,
driftkop,bedrinkt
bedrinkt zich
zich elk
elkoogenblik,
oogenblik, miskent
miskent uit
uit
Maar
koppigheid
de goede eigenschappen
eigenschappen van
van zijne
zijne vrouw,
vrouw, ranselt
ranselt er
er als
alseen
eendolleman
dolleman
koppigheid de
op
los —- natuurlijk
natuurlijkwordt
wordthet
het
ge7.Ïn
ongelukkig.Zoo
Zoozijn
zijner,
er,zeker,
zeker,maar
maar 66k
óók
op los
gezin
ongelukkig.
landen, die
die reeds
reeds lang
lang grondgrond- en
en andere
andere wetten
wettenkennen.
kennen.
in landen,
Eene andere
schets stelt
stelt inin't'tlicht,
licht,dat
dataan
aaneen
eenklein
kleinspoorwegstation
spoorwegstation in
in de
de
andere schets
steppe,
dagreizen ver
ver van
vanbevolkingsscentra,
bevolkingsscentra, Dverveling"
Dverveling" heerscht
heerscht en
en dat
dat de
de
steppe, dagreizen
menschen daardoor
fouten en
en dw
d~aasheden
komen. Aangenomen.
Aangenomen. Maar
Maar geene
geene
' aasheden komen.
menschen
daardoor tot
tot fouten
macht ter
wereld kan
kan dat
datverhelpen
verhelpen ofofverbeteren
verbeteren;; de
de bemanning
bemanning van
van een
een lichtlichtmacht
ter wereld
schip en
en de
de wachter
wachtervan
vaneen
eenvuurtoreu
vuurtorenzijn
zijnininsoortgelijken
soortgelijken toestand.
toestand_ Omwenteling
Omwenteling
of opstand
opstand kan
kan hier
hierniets
nietshelpen,
helpen,maar
maardoor
door goed betalen
betalen en vaak afossen
aflossen moet
die
toestancl draaglijk
draaglijk gemaakt
gemaakt worden.
worden.
die toestand
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In
algemeen kunnen
kunnen wij
wij noch
nochdedenuttige
nuttige
noch
aesthetischestrekking
strekking
In 't'talgemeen
noch
de de
aesthetische
zij wijzen
wijzen wel
weleuvelen
euvelenmaar
maarniet
nietdedeoorzaken,
oorzaken,
dezer schetsen
schetsen recht
recht waardeeren
waardeeren ; zij
dezer
allerminst
op verbetering
verbetering aan.
aan.
allerminst uitzicht op
Onder
vreemde uitdrukkingen
uitdrukkingenenenonbegrijpelijke
onbegrijpelijke mystiek
mystiektrof
trofons
onso.o.m.,
m.,
Onder veel vreemde
dat eene
eene deur
deur bij
bij't'topengaan
opengaan»wellustig
»wellustigknarste".
knarste".Hoe
Hoemag
mag
wel
geweest
zijn?
datdat
wel
geweest
zijn
?
B.
Napoleon, naar
naar het
het Noorsch
Noorsch van
van Bernt
HemtLie
Liedoor
doorBetsy
BetsyBakker-Nort,
Bakker-Nort,geïllustreerd
geïllustreerd
Peter Napoleon,
door J.
J. W.
W. van
Oorschot. -— Gouda,
Gouda, G.
G. B.
H. van
van Goor.
Goor.
van Oorschot.
Een
heerlijk, verrukkelijk
verrukkelijk jongensboek,
jongensboek, waarvan
waarvan we
wewel
welhonderden
honderdenexemplaren
exemplaren
Een heerlijk,
onder
jongens (en ouderen)
ouderen) zouden
zouden willen
willen verspreid
verspreidzien.
zien.Dat
Datis isalles
allesgezond
gezond
onder onze
onze jongens
gedacht,
gezond aangebracht,
aangebracht, z66
zóó als
als het
hetininhoofden
hoofdenenenharten
hartenvan
vangezonde
gezonde
gedacht, gezond
opkomt.
jongens opkomt.
Als Peter
Peter met
met z'n
z'n dapper
dapper zusje
zusje kathri
Kathrieene
eenemijn
mijn maakt
maakt met
met heusch
heuseh buskruit,
Als
om
eene stad vol
vol Engelschen
Engelschen op
op teteblazen,
blazen,dan
danvolgen
volgenwewegespannen,
gespannen,hoe
hoedat
datzal
zal
om eene
afloopen,
houden ons
vast, dat
dat ze
ze een
eenongeluk
ongelukzullen
zullenkrbgen,
krijgen.
afloopen, en
en houden
ons hart
hart vast,
Peter's woede,
woede, omdat
omdat men
men z'n
z'n held,
helel, Napoleon
Napoleon I, een
een duivelsch
duivelseR onmenschnoemt,
ollm~nSCR noemt,
In Peter's
ietsvan
vanHeine's
Heine'sgrenadier
grenadier:
"Wasscheert
scheertmich
michWeib,
Weib,was
wasscheert
scheertmich
michKind!"
Kind!"
trilt iets
: »Was
innige verontwaardiging,
verontwaardiging, waar
waargeen
geenmensch
menschzich
zichverroert,
verroert,omom
Napoleonva,n
van
Met innige
Napoleon
St.-Helena
bevrijden, roept
roept hij
hij uit:
uit:»Ellendige
»Ellendigelamzakken!"
lamzakken!"enenwewe
denkenaan
aan
St.-Helena te bevrijden,
denken
dat
verheven Kapittel
Kapittel IX uit
uitHeine's
Heine's Buck
Buch le
te Grand
Grand:
dat verheven
))De Keizer
Keizer is
is dood
dood;; op
op een
een eenzaam
eenzaam eiland
eiland in
in den
den oceaan
oeeaan isis zijn
zijn graf,
graf,
»De
waarop
onzichtbare woorden
woorden beitelde,
beitelde, die
die als
alsgeestesstemmen
geesteBBtemmenzullen
zullenklinken
klinken
waarop Klio onzichtbare
door
eeuwen.
door de eeuwen.
:

Britannia -— aan
aan uu de
de zee.
zee. Maar
Maar de
dezee
zeeheeft
heeftgeen
geenwater
watergenoeg,
genoeg, om
om uurein
rein
Britannia
te wasschen
wasschen van
van de
deschande,
schande,waarmede
waarmedededegroote
grootedoode
doodeu stervend
u stervendbrandmerkte.
brandmerkte.
Hij
was uw
uwgast
gastenenzette
zettezich
zichaan
aanuw
uwhaard
haard;
totinindede
verstenageslachten
nageslachten
Hij was
; tot
verste
zullen Frankrijk's
Frankrijk's kinderen
kinderen gewagen
gewagenvan
van de
de vreeselijke gastvrijheid
gastvrijheid der Bellerophon
Hellerophon
en als
als die
diespotspot-enentreurliederen
treurliederenweerklinken
weerklinkenover
overhet
het
Kanaal,
stijgt
deneerlijken
eerlijken
Hanaal,
stijgt
den
Brit het
het bloed
bloed naar
naar de
dewangen."
wangen."
hewerkster deed
deed een
een nuttigen
nuttigen arbeid,
arbeid, door
door dit
ditwerk
werk voor
vooronze
onzejongens
jongens toetoeDe bewerkster
gankelijk
maken. Eere
Eerezijzijhare
hare
keuze,
eere
hare
uitvoering.Den
Denillustrator
illustrator
gankelijk te maken.
keuze,
eere
hare
uitvoering.
een
woord van
van waardeering
waardeering -— er ware
ware echter
echter meer
meer van
van tetemaken
maken geweest.
een woord
Zal men
men zeggen,
zeggen, dat
dat de
de tijd
tijdvoor
voor Napoleonvergoding
l\apoleonvergoding voorbij
voorbij is?
is? Best
Bestmogelijk,
lllogelijk,
Zal
maar voor
voor zoo'n
zoo'n eerlijk,
eerlijk, opgewonden
opgewonden jongensenthusiasme
jongensenthusiasme voor
voor een
een groot
groot man
man
maar
geven we
we graag
graagcadeau
cadeaueen
eenpaar
paardozijn
dozijnweeke,
wee kc,ziekelijk
ziekelijkcontemplatieve
contemplatievejongetjes,
jongetjes,
geven
zooals men
ze hier
hier en
en daar
uaar in
inde
deletterkundige
letterkunuigemode
modetracht
trachttetebrengen.
brengen.Peter's:
Peter's:
zooals
men ze
de Keizer!"
Keizer!" beantwoorden
beantwoorden we met
met een
een »Leve
»LevePeter
PeterNapoleon!"
Napoleon!"
»Leve
»Leve de
B.
het Duitsch
Duitsch van
van Nataly
Nataly von
von Eschstruth.
Eschstruth. Vrede. Naar
Naar het

—

Dolle.
Rotterdam, Bolle.

Er
zou veel
veeltete
zeggenzijn
zijnover
overdezen
dezenroman
roman uit
uitde
dehofkringen
hofkringen van
van een
een erg
erg
Er zou
zeggen
koninkrijk.
denkbeeldig koninkrijk.
Of het in
in die
die kringen
kringen toegaat,
toegaat, zooals
zooa,]s de
de auteur
auteur het
hetvoorstelt,
voorstelt,blijft
blÜfteene
eeneopen
open
Of
vraag. Dat
Dat eene
eenevermaard
vermaardschoone
schooneprinses
prinseseen
eenburgerlijk
burgerlijkmeisje
meisjeaan
aanhaar
haarhofstaat
hofstaat
vraag.
verbindt, opzettelijk
eene mededingster
mededingster op
op het
hetgebied
gebiedvan
vanschoonheid
schoonheid tete
verbindt,
opzettelijk om
om eene
hebben; ; dat
vorstelüke personen
personen in
in 't
publiek voor
voor het
het voetlicht
voetlichttreden
treden;; dat
dateen
een
't publiek
hebben
dat vorstelijke
huwelijk van
van een
een adellijk
adellijk hofdignitaris
hofdignitaris met
met eene
eene burgerlijke
burgerlüke zoo
zoo vlot
vlot van
vanstapel
stapel
huwelijk
loopt,
datzijn
zijn gegevens
gegevensvoor
voorden
denroman,
roman,die
dieons
onsnog
nogal al
bedenkelijkvoorkomen,
voorkomen,
loopt, dat
bedenkelijk
vooral
waar dedehoofdpersoon
hoofdpersoon weinig
weinigmeer
meermeebrengt
meebrengtdan
danuiterlijk
uiterlijkvoordeel
voordeel en
en
vooral waar
veel pretensie.
pretensie.
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De
De handelende
handelende personen
personen moeten
moeten de,
de, trouwens
trouwens niet
nietsplinternieuwe,
splinternieuwe, stelling
stelling
bewijzen,
stil huiselijk
huiselijk geluk
gelukteteverkiezen
verkiezenisisboven
bovenrijkdom,
rijkdom, glans
glansen
eneer.
eer.
bewijzen, dat
dat stil
Meermalen dikt
de schrijfster
schrijfster dat
dat nog
nogaan
aaudoor
dooreen
eenoratio
oratiopro
prodomo,
domo, die
die van
van
Meermalen
dikt de
tijd
eeneen
preekje
overgaat.
zijnzijn
de de
personen
; zij
tijd tot
tot tijd
tijdinin
preekje
overgaat.Natuurlijk
Natuurlijk
personennergens
nergens;
zij
spreken
boeken en
en maken
makengaarne
gaarDtlvan
vandedegelegenheid
gelegenheidgebruik,
gebruik,om
omeenige
eenige
spreken als
als boeken
moderne
een en
en ander,
ander, wat
wat de
de
moderne denkbeelden,
denkbeelden, Nietzsche's
Nietzsche's Uebermensch
Uebermenschen
en nog
nog een
schrijfster niet
niet aanstaat, in
schrijfster
in 't
met de
de zweep
zweep te
te dreigen
dreigen;; —
- tot
tot raakraak't voorbijgaan met
slaan
komt het niet.
niet.
slaan komt
Ten slotte
excentrieke,
excentrieke,overspannen
overspannenenenonsympaonsympaTen
slotte komt
komt ererveel
veelterecht,
terecht,alsalsdede
thieke hoofdpersoon,
hoofdpersoon, zonder
verklaarbaren overgang,
als een
een lam
lam
zonder zielkundig
zielkundig verklaarbaren
overgang, zich
zich als
neerlegt
bij de
dezienswijze
zienswijzeder
derschrijfster.
schrijfster.Men
Menmoet
moet
zijnefiguren
figurenonder
onderappèl
appèl
neerlegt bij
zijne
hebben; ; zonder
er zelfs
zelfsgeen
geenroman
romanbestaanbaar
bestaanbaar!!
hebben
zonder discipline
discipline is er
De vertaling
vertaling draagt
draagtsporen
sporenvan
vandedeherkomst.
herkomst.We
Wevonden
vondenb.v.
b.v.dede
woorden:
De
woorden
:
uitdrukking:: jegens
jegens iemand
iemand glimlachen,
glimlachen,enz.,
enz.,terwijl
terwijl
woordkarig, overwinnaarster, de uitdrukking
de
vertaling van
van het
hetDuitsche
Duitsche» Verkldrung"
»V erklärung"door
doorons
ons»verklaring"
llverklaring"beslist
beslistfout
foutis.
is.
de vertaling
Tod und
und rerklärung
van Strauss,
Strauss, waaruit
waaruit blijkt,
blijkt,
Als voorbeeld
voorbeeld denke
denke men
men aan
aan Tod
Yerkliirung van
Als
hoe
dwaas zoo'n
zoo'n onbekookt
onbekookt vertaald
vertaald woord
woord er
er uitziet.
uitziet.
hoe dwaas
B.

Boeren·Studenten. Door
Door A.
A. Uarborg.
Bewerkt door
H. Logernan.
Logeman. —
- Baarn, HollandiaGarborg. Bewerkt
door H.
Boeren-Studenten.
Drukkerij.
titelvan
vandit
ditwerk
werkaantrekkelijk.
aantrekkelijk. Want
Want
Voor velen, die
die gestudeerd
gestudeerd hebben,
hebben, isisdedetitel
Voor
Of zij
zij waren
waren zelf
zelfafkomstig
afkomstigvan
van
't platteland
herinnerenzich
zichmet
metmeer
meer ofof
bf
't platteland
enen
herinneren
minder genoegen
hunne ontbolstering
ontbolstering aan
aan de
deuniversiteit
universiteitbfOfzijzijkwamen
kwamenalsalsstadsstadsminder
genoegen hunne
heertjes aan
deden de
de ervaring
ervaring op,
op,dat
datzijzijvan
van»die
»die
buitenlui"
nogveel
veelkonden
konden
heertjes
aan en deden
buitenlui"
nog
leeren. Toch
werk ons
ons tegen,
tegen, en
en met
metreden.
reden.
leeren.
Toch valt
valt dit werk
de hoofdpersoon
hoofdpersoon Daniel
Daniël te
te onbeduidend.
onbeduidend. We
We beklagen
beklagen hem,
hem,
Vooreerst
Vooreerst is
is de
't boerenjoggie, dat
eerst tot
totonderwijzer
onderwijzer een
eenenthusiast
enthusiast krijgt,
krijgt, die
diehem
hemslechts
slechts
dat eerst
een leermeester,
leermeester, die
die 't weten
Dat
leert
dwepen, vervolgens
vervolgens een
weten boven
bovenalles
alles stelt.
stelt. Dat
leert dwepen,
behoeft echter
echter geene
geene reden
reden te
te wezen,
wezen, dat
dathij
hijzich
zichontpopt
ontpoptads
als een
een alle
allezelfverzelfverbehoeft
trouwen en
en ook
ook allen
allenijver
ijvermissend
missendjongmensch,
jongmensch, dat
dat als
alseen
eenechte
echtesukkel
sukkeldede
trouwen
ladder
der kennis
kennis bestijgt,
bestijgt, het
heteindelijk,
eindelijk,zijn
zijnideaal
ideaalniet
niet
bereikend,tottot
gouverneur
ladder der
bereikend,
gouverneur
breng-t
ten slotte
slotte zich
zich kan
kan troosten
troosten met
met het
het bezit
beziteener
eener—
- vrouw
vrouw met
metgeld.
geld.
brengt en
en ten
'Vat
meer ontstemt,
ontstllmt, isis de
delangdradigheid
langdradigheid van
van 't werk.
We nemen
nemen
werk. We
echter veel meer
Wat echter
gaarne
dat de
de auteur
auteur op de
de hoogte
hoogte isis van
van en
enzelfs
zelfseen
eenruimen
ruimenblik
blikheeft
heeftop
op
gaarne aan,
aan, dat
de innerlijke
innerlijke bewegingen
bewegingen van
van 't Noorsche
N oorsche volk,
bedoelende de
de verheffing
verheffing van
van
volk, bedoelende
de
maar de
desoep
soepvan
vanwoorden,
woorden,waarin
waarindedegedachten
gedachten als 't
boer
en burger,
burger, maar
't ware
boer en
ronddrijven, maken
maken 't streven
Eeneverhandeling
verhandeling
streven onduidelijk
onduidelijken
ende
de lezing
lezing taai.
taai. Eene
ronddrijven,
over
volksontwikkeling kan
kan hoogst
hoogstbelangrijk
belangrijk zijn,
zijn, maar
maar wee
wee den
den lezer,
lezer, als
alsde
de
over volksontwikkeling
te breede
breede banen
banen kiest.
kiest. Zoo
Zoomist
mistb.b.v. v.
gezellige
avondjetijdens
tijdens
schrijver
schrijver al
al te
hethet
gezellige
avondje
't gouverneurschap
gonverneurschap van
Daniël' alle
alle gezelligheid
gezelligheiddoor
door de
de vervelend
vervelend lange
lange gesprekken
gesprekken
van Daniël.
van gastheer
gastheer en
en gasten.
gasten.
van
Hoewel' de
de vertaler
vertaler een
een levendigen
levendigen toon
toon weet
weet aan
aan te
te slaan,
slaan, isisdedelectuur
lectuur
Hoewer
toch vermoeiend,
vermoeiend, niet
niet zoozeer
zoozeer omdat
omdat Prof.
Prof. Logeman
Logeman van
van de
de spreektaal
spreektaal in
inplaats
plaats
toch
van de
de schrijftaal
schrijftaal zich
zich bedient,
bedient, maar
maar omdat
omdat hij
zich daarin
daarin niet gelijk
gelijk blijft.
blijft.
lib zich
van
Waarom
Dbouwplannen" en
»nietszeggend", terwijl
terwijl hij
hijook
ookschrijft
schrijft
Waarom geschreven
geschreven »bouwplannen"
en vnietszeggend",
»heren"
voor »heeren"
»heeren" en
en Dnietfeel" voor »Diet
,niet veel"?
vheren" voor
H. G.
G.
H.
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historieschrijver, die
die later
laterdedegebeurtenissen
gebeurtenissenzalzalhebben
hebbenteteboeken,
boeken,
De historieschrijver,
welke in
in de
delaatste
laatstevijftig
vijftig
jaren
afgespeeld,
daarbij
noodzakelijk
welke
jaren
zijnzijn
afgespeeld,
zal zal
daarbij
noodzakeli,jk
zoo niet
niet de
degewichtigste
gewichtigste—- plaats
plaats
moeteninruimen
inruimen
eene
voorname -— zoo
eene voorname
moeten
dientijd
tijd
aan
de hooge
hooge vlucht,
vlucht,diediede de
technische
wetenschappeninindien
aan de
technische
wetenschappen
De
grootsche
ontwikkeling
der
techniek
is
het
hoofdhebben
genomen.
hebben genomen.
grootsche ontwikkeling der techniek is het hoofdzij
kenmerk van
den vooruitgang
vooruitgang der
der wetenschap
wetenschap ininonzen
onzen tijd,
tijd, en
enzij
kenmerk
van den
drukt
haar stempel
stempel op
op de
de geheele
geheelemenschelijke
menschelijkecultuur.
cultuur.
drukt haar
Wel
waar zijn
zijn er
erook
ook inin vroegere
vroegere —
- en
en zelfs
zelfs in
in zeer
zeer oude
oude —
Wel isis waar
tijden
grootsche werken
werken tot
totstand
stand gebracht,
gebracht, die
die ons
ons een
eenhoog
hoogdenkdenktijden grootsche
beeld
geven van
van het
hetvernuft
vernuftder
derbouwmeesters,
bouwmeesters,van
vandedegrondige
grondigekennis,
kennis,
beeld geven
die
zij reeds
reedsomtrent
omtrentvele
velenatuurkrachten
natuurkrachten bezaten,
bezaten, en
en van
van de
de geniale
geniale
die zij
zij die
die wisten
wistentoe
toete te
passen.
Daarbijbehoeven
behoevenwij
wijslechts
slechts
wijze,
waarop zij
wijze, waarop
passen.
Daarbij
te herinneren
herinneren aan
aan de
de bouwkunst
bouwkunst bij
bij de
de Grieken
Grieken en
en de
deRomeinen,
Romeinen, aan
aan
de
practische inrichting
inrichting hunner
hunner woningen,
woningen, ook
ook uit
uit een
een hygiënisch
hygiënisch oogoogde practische
meer tot
tot haar
haar recht
recht
punt,
waarbij reinheid
reinheid en
en luchtverversching
luchtverversching veel
punt, waarbij
veel meer
kwamen dan
in onze
onze dagen
dagen;j verder
verderaan
aandede
prachtigewaterwerken
waterwerken
kwamen
dan in
prachtige
irrigatiewerken ininhet
hetNijldal,
Nijldal,den
denbouw
bouwder
derpyramiden
pyramiden
in
Rome, dedeirrigatiewerken
in Rome,
van Egypte
Egypte en
en zooveel
zooveel meer.
meer.
van
De
techniek der
der ouden
oudenonderscheidde
onderscheidde zich
zich echter
echter in
in één
één groot
groot en
en
De techniek
gewiehtig
punt van
van de
detegenwoordige,
tegenwoordige, waardoor
waardoor zij
zij zich
zichdestijds
destijdsnooit
nooit
gewichtig punt
tot eene
eene aanzienlijke
aanzienlijke hoogte
hoogte kon
kon opheffen,
opheffen, doch
doch ten
tenslotte
slottebijbijeen
eendood
dood
tot
in
het
ontbreken
van
machines
en
werkpunt
moest
aanlanden,
en
wel
punt moest aanlanden, en wel in het ontbreken van machines en werktuigen en
en in
in de
denoodzakelijkheid,
noodzakelijkheid, om
om alle
alletechnische
technischebewerkingen
bewerkingen door
door
tuigen
te verrichten.
verrichten.
middel
van handenarbeid
handenarbeid te
middel van
lichten,moeten
moetenwij
wijeerst
eerstdedebeteebeteeTen einde
einde dit
dit punt
punt nader
nader toe
toe tetelichten,
Ten
kenis
en den
den oorsprong
oorsprong van
van het
hetwerktuig
werktuignader
naderonderzoeken.
onderzoeken. Als
Als eeneenkenis en
voudigst
voorbeeld kunnen
kunnen wij
wij den
den ruwen
ruwen steenen
steenen hamer
hamerzonder
zonder steel
steel
voudigst voorbeeld
uit
den tijd
tijdvan
vanden
denoermensch
oermenschbeschouwen
beschouwen ;j dit
dit voorwerp
voorwerp diende,
diende,
uit den
om aan
aan zijne
zijne hand
hand eene
eene veel
veel grootere
grootere kracht
kracht te
te verleenen.
verleenen. Met
Met
om
hamer
bracht
hij
een
slag
toe
zoo
hard
en
kl'achtig,
als
zijne
dien
dien hamer bracht hij een slag toe zoo hard en krachtig, als zijne
vuist
nooit had
had kunnen
kunnen doen,
doen, want
wanthijhij
verbrijzelde daarmede
daarmede den
den
vuist nooit
verbrijzelde
schedel
van den
den holenbeer,
holenbeer, die
diehem
hem
anders
zou
verslondenhebben.
hebben.
schedel van
anders
zou
verslonden
Diezelfde oermensch
oermensch vervaardigde
mes en
en de
de
Diezelfde
vervaardigdeook
ookuit
uitsteen
steenhet
het eerste
eerste mes
ruwe
steenen zaag,
zaag, waarmede
waarmede hij
hij de
de huid
huidenenhet
hetvleesch
vleeschvan
van het
het
ruwe steenen
1906. 1.
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rendier kon
doorsnijden, hetgeen
met zijn
zijn eigen
eigengebit
gebitniet
nietzou
zon
rendier
kon doorsnijden,
hetgeen hij
hij met
hebben kunnen
kunnen doen.
doen. En
En hoe
hoe eenvoudig
eenvoudig die
dieeerste
eerstegereedschappen
gereedschappenook
ook
hebben
mogen
geweest zijn,
zijn, werden
werdendaardoor
daardoor toch
tochreeds
reedsdedenatuurlijke
natuurlijkehulphulpmogen geweest
middelen van
den oermensch
oermensch vele
velemalen
malenvermenigvuldigd
vermenigvuldigd en
enwezen
wezen
middelen
van den
zij hem
hem voor
voor het
heteerst
eerstden
denweg,
weg,waarop
waarophijhijdedeheerschappij
heerschappij over
over de
de
zij
aarde
zou verkrijgen.
verkrijgen.
aarde zou
eerst zeer
zeerlangzaam
langzaamleerde
leerdedede
menschdien
dienweg
weg
duidelijker
Doch eerst
Doch
mensch
duidelijker
merkwaardige
vermogenvan
van den
den mensch,
mensch,
kennen
en wel
welvooral
vooraldoor
doordatdat
kennen en
merk
waardige vermogen
te bedenken,
bedenken, hetgeen
hetgeen juist
juist het
hetgroote
groote
om
zelf nieuwe
nieuwe werktuigen
werktuigen te
om zelf
het
onderscheid
menschelijken geest
en de
deziel
zielvan
vanhet
onderscheidvormt
vormt tusschen
tusschen den
den menschelijken
geest en
dier.
Zoo heeft de
de mensch
mensch zich
zichallerlei
allerleiwerktuigen
werktuigenverschaft
verschaft:: kleeding
kleeding
dier. Zoo
en
woning tegen
tegen het
hetruwe
ruweklimaat,
klimaat,wapens,
wapens,omom
zich
tegen
wildedieren
dieren
en woning
zich
tegen
wilde
of vijanden
vijanden te verdedigen
verdedigen of
of om
om zich
zich voedsel
voedsel teteverschaffen
verschaffen door
door jacht
jacht
en
vischvangst, zooals
zooals dat
dat op
op het
hetgebied
gebiedder
derplantenwereld
plantenwereldgeschiedde
geschiedde
en vischvangst,
door
middel van
van de
de landbouwwerktuigen.
landbouwwerktuigen.
door middel
zinwas
wasdus
dus
uitvindingvan
vanwerktuigen
werktuigen
Reeds
in den
den algemeensten
algemeenstenzin
Reeds in
de de
uitvinding
ter vervanging
vervanging van
van den
den handenarbeid
handenarbeid de
de gewichtigste
gewichtigste stap,
stap, dien
dien de
de
ter
op het
het gebied
gebied der
der cultuur
cultuur ooit
ooit had
had gedaan
gedaan:: het
het eerste
eerstewerkwerkmensch
mensch op
verheffing boven
boven het
het
tuig
was de
de dageraad
dageraad van
van 's menschen geestelijke verheffing
tuig was
dier.
Want waar
waarwerktuig
werktuigenen
lichaamsorgaan met
metelkaar
elkaarininconcurconcurdier. Want
lichaamsorgaan
dat dit
dit laatste
laatstehet
hetonderspit
onderspit delft.
delft. Het
Het
rentie komen,
komen, ziet
men steeds,
steeds, dat
rentie
ziet men
orgaan
onafscheidelijk met
met het
hetlichaam
lichaamvergroeid
vergroeid en
en moet
moetoveral
overal
orgaan is onafscheidelijk
het werktuig
werktuig na
na het
hetgebruik
gebruik weer
weer kan
kan
medegevoerd worden,
medegevoerd
worden, terwijl
terwijl het
worden afgelegd
slechts dan
dan behoeft
behoeft ter
ter hand
hand te
teworden
worden genomen,
genomen,
worden
afgelegd en
en slechts
dat voor
voor het
het gebruik
gebruik noodig
noodig is.
is. Bovendien
Bovendien kan
kan het
hetwerktuig
werktuigsteeds
steeds
als
als dat
verbeterd
en tot
tot steeds
steedsgrootere
grooterekrachtsinspanning
krachtsinspanning in
in staat
staat gesteld
gesteldworden.
worden.
verbeterd en
Benjamin
Franklin heeft
denkbeeld op
op zeer
zeer origineele
origineele wijze
wijze uituitBenjamin Franklin
heeft dit denkbeeld
gedrukt
door zijne
zijne definitie
definitie van
van den
den mensch
menschtegenover
tegenover het
hetdier
dierals
als:
gedrukt door
:
the
tool making
making animal,
animal, en Paul
Paul Carus
Carus heeft
heeftonlangs
onlangsdatzelfde
datzelfde gedaan,
gedaan,
the tool
het voornaamste
voornaamste zwaartepunt
zwaartepunt te
te leggen
leggenininhet
hetscheppend
scheppendvermogen.
vermogen.
door het
door
zegt:
"De
werktuigen
van
den
mensch
zijn
producten
vanzijn
zijn
Hij
Hij zegt : )De werktuigen van den mensch zijn producten van
scheppend
vermogen en
zij maken
maken hem
hem het
hetverdere
verderescheppen
scheppen gemakgemakscheppend vermogen
en zij
kelijk. Zij
Zij doen
doen dus
dus langs
langs twee
tweeverschillende
verschillende wegen
wegen het
hetscheppend
scheppend ververkelijk.
mogen van
van den
den mensch
mensch kennen
kennen en
dat isis het
hetware
wareevenbeeld
evenbeeldvan
vanden
den
mogen
en dat
almachtigen
God."
almachtigen God."
De
beteekenis van
van dit
ditscheppend
scheppend vermogen
vermogen voor
voor het
hetgansche
ganschebestaan
bestaan
De beteekenis
van den
den mensch
mensch kan
kan niet
niet hoog
hoog genoeg
genoeg geschat
geschatworden.
worden. In
Inden
denoertijd
oertijd
van
het
standpunt
van
den
mensch
op
aarde
bepaald
door
het
gereedwerd
werd het standpunt van den mensch op aarde bepaald door het gereedschap,
in ons
ons moderne
moderne leven
leven door
door de
de machine
machine en
en dat
datzelfs
zelfsinindie
diemate,
mate,
schap, in
dat
daarvan de
heerschappij van
volk over
over het
hetandere
andere
dat daarvan
de heerschappij
vanhet
het ééne
ééne volk
afhankelijk
En zelfs
zelfs ook
ookhet
hetgeestelijk
geestelijkleven
levenisisininhooge
hoogemate
mateafafhanafhankelijk is.
is. En
hankelijk van
van het
het schijnbaar
schijnbaar zoo
zoo weinig
weinig beteekenende
beteekenende werktuig,
werktuig, want,
want,terterkelijk
geest
voortgekomenis,is,wordt
wordthet
hetook
ookweer
weerinin
wijl
dit zelf
zelfuit
uitden
dengeest
wijl dit
voortgekomen
ontelbare
gevallen aan
aan den
den geest
geest en
enzijne
zijnewerken
werkenopopaarde
aardedienstbaar
dienstbaar
ontelbare gevallen
gemaakt.
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De middelen,
middelen, waardoor
waardoor de
de mensch
mensch zich
zichdie
dieheerschappij
heerschappij over
over zijne
zijne
De
omgeving
verwerft, zijn
zijn van
vandrieërlei
drieërleiaard
aard:
hetwerktuig
werktuigofofgereedschap,
gereedschap,
omgeving verwerft,
: het
de
machine en
en het
hettechnisch
technischproces,
proces,diedietrouwens
trouwensdikwijls
dikwijlsininelkaar
elkaar
de machine
overgaan
tegelijkertijd tot een
een bepaald
bepaald doel
doel aangewend
aangewend worden.
worden. Het
Het
overgaan of tegelijkertijd
werktuig of gereedschap
gereedschap vervult
vervult zijne
zijne rol
roldoor
doorhet
hetonmiddellijk
onmiddellijkgebruik
gebruik
werktuig
Demachine
machinedaarentegen
daarentegen wordt
wordtsteeds
steedsdoor
dooreene
eeile
door
den mensch
mensch zelf.
zelf. De
door den
kracht:: zwaartekracht,
zwaartekracht, wind,
wind, water,
water,stoom,
stoom,electriciteit,
electriciteit,enz.,
enz.,
uitwendige kracht
uitwendige
in
gang gebracht,
gebracht, enenin in
haar
volmaaktstenvorm
vormwerkt
werktzij,
zij,behalve
behalve
in gang
haar
volmaaktsten
dat
in gang
gang brengen
brengen en
enhouden,
houden,automatisch
automatisch verder.
verder. Daar
Daardedemachine
machine
dat in
dus
veel samengestelder
samengestelder van
vannatuur
natuurisisdan
danhet
heteenvoudige
eenvoudigewerktuig,
werktuig,
dus veel
moest
de mensch
mensch zich
zich'.duizenden
duizenden jaren
dit laatste
laatstetevredenstellen,
tevredenstellen,
moest de
jaren met dit
eerste machine
machineuitgevonden
uitgevondenwerd.
werd.Door
Dooreen
eentechnisch
technischproces
proces
vóórdat de
de eerste
v66rdat
verstaat
men de
debehandeling
behandeling van
van stoffen
stoffen volgens
volgens bepaalde
bepaalde regels
regels met
met
verstaat men
het doel,
doel, om
om den
dentoestand
toestanddaarvan
daarvanzoodanig
zoodanigteteveranderen,
veranderen,dat
datzij
zijeene
eene
reeds in
in den
den
nuttige toepassing
toepassing kunnen
kunnen vinden.
nuttige
vinden. Opmerkelijk
Opmerkelijkis,is, dat
dat reeds
oertijd der
der menschheid
menschheid dergelijke
dergelijke processen
processen gebruikt
gebruikt werden
werden en
en dat
datde
de
oertijd
natuurwetten in toepassing
toepassing bracht,
bracht, welker
welker
oermensch daarbij
daarbij somtijds
somtijds natuurwetten
oermensch
tot de
degrootste
grootsteveroveringen
veroveringen der
dermoderne
moderue
ontdekking gerekend
gerekend wordt
wordt tot
ontdekking
wetenschap. Het voortbrengen
voortbrengen van
van vuur,
vuur, door
door twee
twee stukken
stukken hout
houtsterk
sterk
wetenschap.
tegen elkaar
elkaar te
tewrijven,
wrijven,zooals
zooalsdat
datgeschiedde
geschieddedoor
doorden
denmensch
menscll uit
uitden
den
tegen
steentijd
of door
door den
dentegenwoordigen
tegenwoordigen wilde,
wilde, isiseen
eenzuiver
zuivertechnisch
technisch
steentijd of
dateene
eenetoepassing
toepassingvan
vaneene
eeneder
dergrootste
grootsteontdekontdekproces
en toch
tochisisdat
proces en
tijd:: de
deomzetting
omzettingvan
vanmechanisch
mechanisch arbeidsarbeidskingen van
van den
den modernen
modernen tijd
kingen
warmte.
vermogen
vermogen in
in warmte.
Als
men de
degeschiedenis
geschiedenis der
dertechniek
techniek met
meteen
een
onbevangen blik
blik
Als men
onbevangen
haar vergelijkt
vergelijkt met
met vroegere
vroegere tijdperken,
tijdperken, dan
dan moet
moet men
men
onderzoekt
onderzoekt en
en haar
wel tot
totdedeovertuiging
overtuigingkomen,
komen,datdat
hare
eigenlijkeontwikkeling
ontwikkeling met
met
wel
hare
eigenlijke
het
oog op
op het
hetpractische
practische leven
leven—
- hoewel
hoewelzijzijin in
laatstehalve
halveeeuw
eeuw
het oog
dede
laatste
met reuzenschreden
reuzenschreden vooruitgegaan
vooruitgegaan isis -— toch
toch zeer
zeer lang
lang op
opzich
zichheeft
heeft
met
laten
wachten. Het
Het isiseen
eenopmerkelijk
opmerkelijk verschijnsel,
verschijnsel, dat
datde
demensch
mensch niet
niet
laten wachten.
het eerst
eerst becronnen
begonnen is
met het
hetonderzoek
onderzoek van
van de
denatuur
natuurzelve
zelveenenhare
hare
bet
is met
hij begonnen
begonnen isismet
mette te
peinzenover
overden
deneersten
eerRten
verschijnselen,
verschijnselen, doch
doch dat hij
peinzen
oorsprong
dingen en
en over
over hun
hun innerlijk
innerlijk wezen
wezen en
en dat
dathij
hijphilosophilosooorsprong der
der dingen
phische stelsels
ontwierp in een
een tijd,
tijd,toen
toennog
noggeen
geen
enkelmensch
menscheenig
eenig
phische
stelsels ontwierp
enkel
erinindedewereld,
wereld,inindedenatuur
natuuromging.
omging.
vermoeden had
van hetgeen
hetgeen er
vermoeden
had van
jaren had
had men
men eene
eenehoog
hoogontwikkelde
ontwikkeldemotilematheReeds
vóór tweeduizend
tweeduizend jaren
Reeds v66r
matische wetenschap,
hoe korten
korten tijd
tijd heeft
heeftmen
meneerst
eerst
matische
wetenschap, doch
doch sedert
sedert hoe
geleerd
daarvan toepassing
maken in
in de
de techniek
techniek ! !
geleerd daarvan
toepassing te
te maken
Zelfs
in het
het midden
midden der
der negentiende
negentiende eeuw
eeuw gold
gold het
hetnog
nogals
alseene
eene
Zelfs tot
tot in
haar
aan
de
techniek
beleediging
voor
de
zuivere
wetenschap,
als
men
beleediging voor de zuivere wetenschap, als men haar aan de techniek
De abstracte
abstractewetenschappen
wetenschappenhadden
haddenzich
zichallerallerwilde dienstbaar
dienstbaar maken.
maken. De
wilde
het geestelijk
geestelijk leven
leven der
der volken
volken aanaanwegen
de alleenheerschappij
alleenheerschappij over
over het
wegen de
gematigd.
Er
zijn nog
nog niet
nietveel
veelmeer
meerdan
danhonderd
honderdjaren
jarenverloopen,
verloopen, sedert
sedert de
de
Er zijn
eerste
stoommachine
haar
volgens
onze
tegenwoordige
begrippen
nog
eerste stoommachine haar volgens onze tegenwoordige begrippen nog
1.
15'
15*
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zoo uiterst
uiterst bescheiden
bescheiden arbeid
arbeid begon
begon te
te verrichten
verrichten en
en sedert
sedert de
de eerste
eerste
zoo
spinmachine
snorren. De
De eerste,
eerste,uiterst
uiterstprimitieve
primitievestoomboot
stoomboot
spinmachine begon
begon te snorren.
en
locomotief dagteekenen
dagteekenen van
nog lang
lang geene
geene eeuw
eeuw geleden
geleden en
en er
er
en locomotief
van nog
bestaan
thans nog
nog menschen,
menschen, die
diezich
zichuit
uitdie
dietijden
tijdenherinneren,
herinneren, hoe
hoe
bestaan thans
die nieuwe
nieuwe uitvinding
uitvinding gehoond
gehoond en
en bespot
bespotwerd
werdals
alseen
eenwerk
werkdes
desduivels
duivels
die
en zelfs
zelfs niet
nietwaard
waardgeacht
geachtwerd,
werd,datdat
men
eenige
aandachtaan
aan
en
men
er er
eenige
aandacht
het
middender
dernegentiende
negentiendeeeuw
eeuwstemmen
stemmenopgingen,
opgingen,
schonk.
En toen
toenininhet
schonk. En
midden
om
de techniek
techniekop
opeene
eenemeer
meerwetenschappelijke
wetenschappelijke basis
basis tete vestigen
vestigen en
en
om de
haar
ook tot
toteen
eenvak
vakvan
vanonderwijs
onderwijsaan
aandedeuniversiteiten
universiteiten tetemaken,
maken,
haar ook
maareenigszins
eenigszinsmet
metdie
diebeweging
beweging
weigerden deze
om zich
zich ook
ookmaar
weigerden
deze laatste, om
in
laten, en
enmeende
meende men
menhet
hetwetenschappelijk
wetenschappelûk peil
peil van
van het
het hooger
hooger
in te laten,
beter
te
kunnen
handhaven,
dan
door
het
bestaan
van
onderwijs
niet
onderwijs niet beter te kunnen handhaven, dan door het bestaan van
de
techniek eenvoudig
eenvoudig dood
dood te
te zwijgen.
zwijgen.
de techniek
zooplotselinge
plotselinge en
ensnelle
snelle
Vragen wij
wij nu,
nu, waaraan
waaraan dedebetrekkelijk
betrekkelijkzoo
Vragen
te danken
danken is,
is,dan
danisishet
het
ontwikkeling
jongsten tijd
tijd te
ontwikkelingder
der techniek
techniek in
in den
den jongsten
antwoord
zoo gemakkelijk
gemakkelijk tetegeven,
geven,daar
daar
verschillende
antwoord daarop
daarop niet
niet zoo
verschillende
oorzaken
daartoe medegewerkt
medegewerkt hebben.
hebben.
oorzaken daartoe
In de
de eerste
eerste plaats
plaats moet
moet die
diegroote
grootevooruitgang
vooruitgang in
in de
delaatste
laatsteeeuw,
eeuw,
In
in vergelijking
vergelijking van
van alle
allevroegere
vroegeretoestanden
toestandenopopintellectueel
intellectueelgebied,
gebied,
in
datmen
men meer
meel'
beschouwd worden
een gevolg
gevolg van
vandedeomstandigheid,
omstandigheid,dat
beschouwd
worden als
als een
meer heeft
heeftleeren
leereninzien,
inzien, dat
datwij
wijaan
aanhet
hetabstracte
abstracte ininde
dewetenwetenen meer
en
hetexacte
exacteonderzoek.
onderzoek.
schap
niet den
den voorrang
voorrang mogen
mogen toekennen
toekennenboven
bovenhet
schap niet
datdedetoekomst
toekomst van
van ons
ons
Men
thans overtuigd
overtuigd van
van dedewaarheid,
waarheid,dat
Men is thans
in het
verdiepen
onzer
waarnemingen,
weten en
en kunnen
kunnen gelegen
gelegenis is
weten
in het
verdiepen
onzer
waarnemingen,
niet
in het
hetverfijnen
verfijnen onzer
onzerspeculatieve
speculatievecombinaties.
combinaties. Onderzoek
Onderzoek en
en nog
nog
niet in
eens
onderzoek, dat
men meer
meer en
en meer,
meer, moet
moethet
heteenige
eenige
eens onderzoek,
dat gevoelt
gevoelt men
bij het
het verzekeren
verzekeren van
van den
denvooruitgang
vooruitgang der
derwetenschap
wetenschap
richtsnoer zijn
richtsnoer
zijn bij
en,
dool' haar,
haar, van
van de
de techniek.
techniek.
en, door
Men beweert
het toeval
toeval eene
eene groote
groote rol
rol heeft
heeftgespeeld
gespeeld
Men
beweert dikwijls,
dikwijls, dat
dat het
bij
de
ontdekkingen
op
technisch
gebied.
Anderen
willen
daarentegen
bij de ontdekkingen op technisch gebied. Anderen willen daarentegen
dien
invloed geheel
geheel ter
terzijde
zijdestellen
stellenenenwijzen
wijzenerop,
erop,dat
dattoch
tochimmers
immers
dien invloed
natuur beheerscht
beheerscht wordt
wordt door
door eeuwige
eeuwige wetten
wetten en
en er
er dus
dus
de
geheele natuur
de geheele
van
het een
eenof of
andergrillig
grilligspel,
spel,zonder
zondervooraf
voorafteteberekenen
berekenen regels,
regels,
van het
ander
geene
sprake kan
kan zijn.
zijn.
geene sprake
datdedenatuur
natuurniet
nietbeheerscht
beheerscht
daarbij echter
echterniet
nietvergeten,
vergeten,dat
mogen daarbij
Wij mogen
wordt door
dat het
het geval,
geval, dan
dan zou
zou er
el' —
- doch
doch
wordt
door één
dén enkele
enkele wet.
wet. Ware
Ware dat
ook
dan alleen
alleen —- van
van
eene
volkomengelijkmatigheid
gelijkmatigheid en
envan
vanonveronverook dan
eene
volkomen
Het spreekt
spreekt vanzelf,
vanzelf, dat
dat elk
elk
anderlijke regels
sprake kunnen
kunnen zijn.
zijn. Het
anderlijke
regels sprake
het ook
ookopopzichzelf
zichzelfmoge
mogeschijnen,
schijnen,
natuurproces,
onbeteekenend het
natuurproces, hoe
hoe onbeteekenend
afhangt van
van bepaalde,
bepaalde, onveranderlijke
onveranderlijke wetten.
Maar er
er isis
werkelijk afhangt
werkelijk
wetten. Maar
bijna geen
enkel natuurproces,
natuurproces, of
het komt
komt tot
totstand
standdoor
doordedewerking
werking
bijna
geen enkel
of het
van verschillende
verschillende wetten,
die in
in meerdere
meerdere ofofmindere
minderemate
mate.storend
.storendop
op
van
wetten, die
daar hierbij
hierbij nu
nu eens
eens de
deééne,
ééne,dan
danweer
weerdedeandere
andere
elkaar
elkaar inwerken,
inwerken. En
En daar
wet de
de overhand
overhand behoudt,
behoudt, ontstaat
ontstaateene
eenezekere
zekereinterferentie
interferentievan
vanregels,
regels,
die
op zichzelf
zichzelf eeuwig
eeuwig enenonveranderlijk
onveranderlijk zijn,
zijn, doch
doch waarvan
waarvan eene
eene
die op
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menigvuldigheid van
is, die
die door
door velen
velen ten
ten
menigvuldigheid
vanuitkomsten
uitkomstenhet
het gevolg
gevolg is,
heteindresuleindresulals regelloosheid
regelloosheidbeschouwd
beschouwdwordt,
wordt,doch
dochwaarvan
waarvanhet
onrechte als
niet steeds
steeds bij
bij voorbaat
voorbaat isistetevoorzien.
voorzien.
taat niet
Zoo zal
zal niemand
niemand ontkennen,
ontkennen, dat
dat de
de appel,
appel, die
dieop
ophet
hethoofd
hoofd van
van
Zoo
Newton viel
viel en
enhem
hemaanleiding
aanleiding gaf
gaftot
totdede)ontdekking"
1lontdekking" van
van de
de wet
wet
Newton
der
del' zwaartekracht,
zwaartekracht, daarbij
daarbij aan
aan eene
eenebepaalde,
bepaalde,onveranderlijke
onveranderlijkenatuurnatuurwet gehoorzaamde
gehoorzaamde j ; ja,
ook
zelfs
de
aanwezigheid
van
Newton
op die
die
ja, ook zelfs de aanwezigheid van Newton op
op dat
dat oogenblik
oogenblik was
was het
hetgevolg
gevolgvan
van
plaats onder
onder den
den appelboom
appelboom en
en op
plaats
zijnehersenen
hersenenen
enzijne
zijne spieren,
spieren, enz.
enz.
bepaalde natuurprocessen,
natuurprocessen, die
die zich
zichininzijne
bepaalde
afgespeeld hadden.
hadden. Maar,
Maar, zoo
zoo redeneeren
l'edeneeren velen,
velen, toch
tochblijft
blijft het
heteen
een
afgespeeld
,toeval", dat
dat juist
juist Newton
Newton zich
zichop
opdie
dieplaats
plaatsbeyond,
bevond, toen
toen de
deappel
appel
vtoeval",
viel, want
want inindedehersenen
hersenenvan
vaneen
eenander
anderzou
zoudie
dieval
valwellicht
wellichtgeheel
geheel
viel,
andere gewaarwordingen
gewaarwordingen opgewekt
bespiegeling over
over
andere
opgewekt hebben
hebben dan
dan eene bespiegeling
zou Berthold
Berthold Schwarz
Schwarz
de zwaartekracht.
zwaartekracht. Volgens
Volgens diezelfde
diezelfde redeneering
redeneering zou
de
het buskruit
buskruit niet
niet uitgevonden
uitgevonden hebben,
hebben, doch
doch speelde
speelde een
eentoeval
toevalhet
hethem
hem
in handen,
handen, daar
daar hij
hij—- zeer
zeer
onvoorzichtig! Ienenzonder
zondereenige
eenigebedoeling
bedoeling —
in
onvoorzichtig
houtskool, zwavel
zwavel en
en salpeter
salpeter in
in een
een vijzel
vijzel door
door elkaar
elkaar wreef.
wreef. Zooals
Zooals
houtskool,
Watt
stoommachineuitgevonden
uitgevonden bij
bij
bekend is,
is, werd
werddoor
doorJames
JamesWatt
bekend
de de
stoommachine
kijken naar
naar een
eenwaterketel,
waterketel,waarvan
waarvanhet
hetwater
wateroverkookte.
overkookte. Daaruit
Daaruit
het kijken
zou men
men dus,
dus,opopdezelfde
dezelfdewijze
wijze
bovenredeneerende,
redeneerende,moeten
moetenafleiden,
afleiden,
zou
alsals
boven
wij zonder
zonder dien
dien theeketel
theeketel op
ophet
hetoogenblik
oogenbliknog
nog met
metden
denpostwagen
postwagen
dat wij
dat
met de
dediligence
diligence van
vanAmsterdam
Amsterdam naar
naarParijs
Parijszouden
zouden moeten
moetenreizen.
reizen.
of met
De
ontdekking
van
de
photographie
zou
te
danken
zijn
aan
de
omstanDe ontdekking van de photographie zou te danken zijn aan de omstanDaguerre een
een zeer
zeer slordig
slordig persoon
persoon was,
was, die
dieinindedelade
ladevan
van
digheid,
digheid, dat
dat Daguerre
zijne werktafel,
werktafel, behalve
behalve tallooze
talloozezakjes
zakjesenenfleschjes
fleschjeszonder
zonder etiquette,
etiquette, ook
ook
zijne
metkwikzilver
kwikzilverha.d
hàd laten
latenstaan.
staan.Edison,
Edison,zoo
zooluidt
luidthet
hetverhaal,
verhaal,
eene bus
bus met
zou
nooit de
de electrische
electrische gloeilamp
gloeilamp uitgevonden
uitgevonden hebben,
hebben, als
als hij
hij niet
niet
zou nooit
de gewoonte
gewoonte had
had gehad,
gehad, om
ommet
metallerlei
allerleivoorwerpen,
voorwerpen, die
die hij
hij
toevallig
toevallig de
in de
dehand
handhield,
hield,tetespelen.
spelen.Zoo
Zoospeelde
speelde hij
hij ook
ook eens
eens met
met een
een
juist in
juist
met dien
dienverkoolden
verkoolden draad
draad was
was de
de
geteerden
katoendraad en
zie!! met
aeteerden katoendraad
en zie
gloeilamp
uitgevonden.
gloeilamp uitgevonden.
Het is
is duidelijk,
duidelijk, dat
dat ook
ook deze
deze beschouwing
beschouwing van
van de
de zaak
zaak aan
aan groote
groote
Men
zou
op
die
wijze
ten
slotte
al
de
rijke
overdrijving
mank
gaat.
overdrijving mank gaat. Men zou op die wijze ten slotte al de rijke
gevolgen
van
's
menschen
denkvermogen
wel
op
rekening
kunnen
stellen
denkvermogen
op rekening kunnen stellen
gevolgen van
het domme
domme toeval,
toeval, waardoor
waardoor zelfs
zelfs de
de geniaalste
geniaalste uitvinder
uitvinder tot
tot een
een
van
van het
worden, die
die toevallig
toevallig het
het
eenvoudigen
eenvoudigen geluksvogel
geluksvogel gedegradeerd
gedegradeerd zou
zou worden,
grootste
uit de
de loterij
loterij trekt.
trekt.
grootste lot
lot uit
Als
wij ons
ons ininernst
ernstafvragen,
afvragen, welke
welkerol
roldit
ditzoogenaamde
zoogenaamde toeval
toeval inin
Als wij
de
geschiedenis der
der technische
technische uitvindingen
uitvindingen speelt,
dan moet
moet het
het
de geschiedenis
speelt, dan
antwoord
In bijna
bijna alle
alle gevallen
gevallen isis de
de
antwoord noodzakelijk
noodzakelijkalsals volgt
volgt luiden.
luiden. In
uitkomst
niet
het
resultaat
van
het
toeval
doch
veeleer
van
de
geniale
uitkomst niet
resultaat van het toeval doch veeleer van de geniale
combinatie
die op
op zichzelf
zichzelf
combinatie der
der denkbeelden
denkbeeldentusschen
tusscheneene
eene gebeurtenis,
gebeurtenis, die
zonder
zijn, en
en de
de logische
logische voorwaarden
voorwaarden tot
tot de
deontdekontdekzonder beteekenis
beteekenis kan
kan zijn,
king.
Alle ontdekkingen
ontdekkingen zijn
slotte het
het uitvloeisel
uitvloeisel van
van geestegeesteking. Alle
zijntoch
toch ten
ten slotte
lijken
arbeid ;j het
hetzijn
zijnproducten
producten van
van eene
eeneintellectueele
intellectueelekrachtsinspanning,
krachtsinspanning,
lijken arbeid
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waat'van
waal'de geenszins
geenszinsverkleind
verkleindwordt
wordtdoor
door het
hettoeval,
toeval, dat
dateraan
eraan
waarvan de waarde
voorafgaat.
Na
dezevoorafgaande
voorafgaande algemeene
algemeene beschouwingen
beschouwingen zullen
zullen wij
wij nu
nu gaan
gaan
Na deze
onderzoeken,
de eigenlijke
eigenlijkeoorsprong
oorsprong isisvan
vandedetegenwoordige
tegenwoordige
onderzoeken, welke
welke de
Als naaste
naaste aanleiding
aanleiding daartoe
daartoe moet
moet de
de uituitontwikkeling
ontwikkelingder
der techniek.
techniek. Als
vinding
der spinmachine
spinmachine beschouwd
beschouwd worden
worden in het
hetlaatst
laatstder
derachttiende
achttiende
vinding der
eeuw,
Terwijl vroeger
vroeger de
denatuurwetenschappen,
natuurwetenschappen, behalve
behalve de
de wiswis-en
ende
de
eeuw. Terwijl
opzichzelf
zichzelf
sterrenkunde,
talrijke, op
sterrenkunde,slechts
slechts bestonden
bestondenuit
uit de
de kennis
kennis van
van talrijke,
in den
den aard
aard van
van die
die
staande
verschijnselen, zoodat
van eenig
eenig inzicht
inzicht in
staande verschijnselen,
zoodat van
geene
verschijnselen en
dus ook
ookvan
vaneene
eenepractische
practische
toepassingdaarvan
daarvangeene
verschijnselen
en dus
toepassing
sprake
was, bracht
bracht de
deuitvinding
uitvinding van
van de
de spinmachine
spinmachine door
door Wyatt en
en
sprake was,
gebracht door
door de
de uitvinding
uitvinding der
der strekcystrekcyvooral
verbetering, daarin
daarin gebracht
vooral de verbetering,
linders
eene geheele
geheele omwenteling
omwenteling in
in
linders door
door Richard
RichardArkwright
Arkwrightinin1769,
1769, eene
de
nijverheid
teweeg.
Toen
waB
voor
het
eerst
een
werktuig
ontstaan,
dat
de nijverheid teweeg. Toen was voor het eerst een werktuig ontstaan, dat
den
mensch in
letterlijken zin
werk uit
uit de
de handen
handen nam,
nam, en
en toen
toen
deri mensch
in letterlijken
zin het
het werk
begon de natuurwetenschap
natuurwetenschap voor
eerst, buiten
buiten haar
haar zuiver
zuiver bespiebespiebegon
voor het
het eerst,
hare aandacht
aandacht te
tewijden
wijdenaan
aandedebehoeften
behoeftenvan
van
gelenden
werkkring, ook
ook hare
gelenden werkkring,
practische leven.
leven.
het practische
eener arbeidsmachine,
arbeidsmachine, op
op natuurwetenschappelijke
natuurwetenschappelijke
Zulk
Zulk eene uitvinding eener
eenander
andergebied
gebied—
- begon
begon
beginselen
gegrond, —
- hetzij
hetzijdan
danopopditditofofopopeen
beginselen gegrond,
in het
het laatst
laatst van
van de
de achttiende
achttiende eeuw
eeuwmeer
meerenenmeer
meereen
een
eischdes
destijds
tijds
in
eisch
te
worden. Want
Wantdede
goederenmarktbegon
begondestijds
destijdssteeds
steedshoogere
hoogere
te worden.
goederenmarkt
waaraannoch
nochdedegewone
gewone
handwerksnijverheidnoch
noch
eischen
te stellen,
stellen, waaraan
eischen te
handwerksnijverheid
meer
de
onvolkomen en
en primitieve
primitieve fabrieksnijverheid
fabrieksnijverheid van
dien tijd
tijd meer
de onvolkomen
van dien
kon voldoen.
voldoen. Het
Het gebrek
gebrek aan
aangeschikte
geschiktewerkkrachten,
werkkrachten, gevoegd
gevoegd bij
bij
kon
de
reeds toen
toendikwijls
dikwijls weerspannige
weerspannige en
enoproerige
oproerige handelingen
handelingen der
der
de reeds
arbeiders,
reeds sinds
sinds lang
lang de
de noodzakelijkheid
noodzakelijkheid gevoelen
gevoelen van
van het
het
arbeiders, deed
deed reeds
in dienst
dienst stellen
stellen eener
een erwerkkracht,
werkkracht, die
dievoor
vooreen
eendeel
deel
den
handenarbeid
in
den
handenarbeid
En het
hetwas
wasdan
danook
ookweer
weergeen
geenlouter
louter»toeval",
»toeval",
overbodig
overbodig maakte.
maakte. En
dat
de uitvinding
uitvinding van
van zulk
zulk eene
eene machine
machine juist
juist ininEngeland
Engeland plaats
plaats had,
had,
dat de
want
daar had
had dedekatoennijverheid
katoennijverheid een
een grooten
grooten bloei
bloei bereikt
bereikt en
en was
was
want daar
zij niet,
niet, zooals
zooals op
op het
hetvasteland,
vasteland,aan
aanallerlei
allerleibeperkende
beperkendebepalingen
bepalingen en
en
zij
verordeningen gebonden.
gebonden.
verordeningen
menals
alsdageraad
dageraadvan
vandedeontwikkeling
ontwikkelingder
dernieuwere
nieuwere
Gewoonlijk neemt men
Gewoonlijk
James Watt
Watt aan.
aan.
nijverheid de
uitvinding van
van de
de stoommachine
stoommachine door
door James
nijverheid
de uitvinding
echter niet
nietjuist,
juist,want
wanthoe
hoegroot
grootdedebeteekenis
beteekenis
Die
beschouwing is
is echter
Die beschouwing
van
de stoommachine
stoommachine als
als mechanische
mechanische beweegkracht
beweegkracht moge
mogezijn
zijn—
- zelfs
zelfs
van de
het
in
beweging
brengen
der
spinen
weefmachines
ook
voor
ook voor het in beweging brengen der spin- en weefmachines - ,
zou die
die uitvinding
uitvinding toch
voor dit
dit doel
doel waardeloos
waardeloos geweest
zijn, als
als niet
niet
zou
toch voor
geweest zijn,
nuttig
tevens werktuigen
werktuigen uitgevonden
uitgevonden waren,
waren, waarop
waarop die
diebeweegkracht
beweegkrachtnuttig
tevens
toegepast kon
kon worden
worden voor
voor het
hetverwerken
verwerken van
vangrondstoffen.
grondstoffen. De
Destoomstoomtoegepast
machine zou
zou zonder
zonder :een
: een werktuig,
werktuig, dat
dat erdoor
erdoorininbeweging
beweginggebracht
gebracht
machine
kon worden,
worden, nutteloos
nutteloos zijn,
zijn, terwijl
terwijl het
hetomgekeerde
omgekeerde niet
nietbeweerd
beweerdkan
kan
kon
daar
de
spinmachine
ook
door
elke
andere
beweegkracht
worden,
worden, daar de spinmachine ook door elke andere beweegkracht
had
kuunen worden. In
den aanvang
aanvang vvas
was dat
dat in
in Engeland
Engeland
In den
had gedreven kuunen
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dan
ook het
het geval,
geval,toen
toendede
spinmachinesnog
nog
doorezels
ezelsofofwaterraderen
waterraderen
dan ook
spinmachines
door
in
beweging gebracht
gebracht werden,
werden, waarvan
waarvan nog
nogdedenamen
namen»mule"
»mule"en
en»mill"
»mill"
in beweging
dagteekenen
dagteekenen..
ookdedeuitvinding
uitvindingder
derstoommachine
stoommachineininandere
andereopzichten
opzichten
Toch
had ook
Toch had
Deijzerindustrie
ijzerindustrie was
was
ontzaglijk
op industrieel
industrieel gebied.
gebied. De
ontzaglijk groote
groote gevolgen
gevolgen op
het gebrek
gebrek aan
aan hout
hout en
en
vóór
dien tijd
tijd zoogoed
zoogoed als
alsmachteloos
machteloos door
door het
v66r dien
door de
onmogelijkheid, om
door steenkool
steenkool te
te vervangen.
vervangen. Voor
Voor de
de
door
de onmogelijkheid,
om dat
dat door
stoommachines waren
waren weldra
weldra groote
grootehoeveelheden
hoeveelheden
vervaardiging
vervaardiging der
der stoommachines
~jzerbereiding
ijzer
noodig en
endedenoodzakelijkheid,
noodzakelijkheid,om
omdedehoutskool
houtskoolbijbijdedeijzerbereiding
ijzer noodig
door
eene andere
andere brandstof
brandstof te
te vervangen,
vervangen, leidde
leidde tot
tot de
deuitvinding
uitvinding van
van
door eene
de
bereiding van
van cokes,
cokes, hetgeen
hetgeentrouwens
trouwens tevens
tevens een
eenuitvloeisel
uitvloeisel was
was
de bereiding
de uitvinding
uitvindingder
derlichtgasbereiding
lichtgas bereidinguit
uitsteenkool,
steenkool, welke
welkeinsgelijks
insgelijks
van
van de
Immersheeft
heeft
Murdochhet
hetgas,
gas,
ongeveer uit
uit denzelfden
denzelfden tijd
tijd dagteekent.
dagteekent.Immers
ongeveer
Murdoch
voor het
het
dat It door
door distillatie
distillatie van
van steenkool
steenkool verkregen
verkregenwas,
was, in
in 1792 voor
eerst
tot verlichting
verlichting gebezigd
gebezigd en
en inin1810
1810vormde
vormdezich
zichteteLonden
Londen de
de
eerst tot
groot toe
toe tetepassen.
passen.
eerste
maatschappij, om
om de
de gasverlichting
gasverlichting in
eerste maatschappij,
in het groot
hoogovenssteeg
steeg
ijzerproductie
Door
toepassing van
van dedecokes
cokesin in
Door de toepassing
dede
hoogovens
dede
ijzerproductie
dan
ook binnen
binnen zeer
zeer korten
korten tijd
tijd tot
tot het
hetzevenvoudige.
zevenvoudige.
dan ook
Wij, die
die in
in het
hetgelukkig
gelukkigbezit
bezitzijn
zijnvan
vandedeuitstekende
uitstekendemachines
machinesvan
van
Wij,
in welke
welke
den
tegenwoordigen tijd,
tijd, kunnen
kunnenons
onsnauwelijks
nauwelijks voorstellen,
voorstellen, in
den tegenwoordigen
mate
men zich
zichv66r
vóórdede
uitvindingder
derspinspin-enenstoommachines
stoommachines heeft
heeft
mate men
uitvinding
moeten
behelpen
en
welk
eene
geweldige
omwenteling
daardoor
in
de
moeten behelpen en welk eene geweldige omwenteling daardoor in de
is teweeggebracht.
teweeggebracht.Belangrijke
Belangrijkebijzonderheden
bijzonderhedenwerden
werdenomtrent
omtrent
nijverheid is
nijverheid
dit
onderwerp v66r
vóór eenigen
eenigen tijd
tijd medegedeeld
medegedeeld door
door H.
H.Lux
Luxinineen
eenopstel
opstel
dit onderwerp
Rundschau, waarvan
er enkele
enkele willen
willen medemedein
de Neue Deutsche Rundschau,
in de
waarvan wij
wij er
ten einde
einde den
denlezer
lezerininstaat
staat
te stellen,
zich
vanden
denenormen
enormen
deelen, ten
deelen,
te stellen,
omom
zich
van
vooruitgang
gebied eene
eene voorstelling
voorstelling te
te maken.
maken.
vooruitgang op
op dit
dit gebied
het jaar
jaar 1816,
1816,aldus
alduswerd
werdaan
aanden
denschrijver
schrijve,·van
vangenoemd
genoemdartikel
artikel
In
In het
medegedeeld door
door den
den Engelschen
E;ngelscheningenieur
ingeniem·Fairbairn,
Fairbairn,den
denuitvinder
uitvinderder
der
medegedeeld
ijzeren
schepen, werd
werd nog
nogin in
Engelsche
machinefabriekenbijna
bijna
ijzeren schepen,
allealle
Engelsche
machinefabrieken
Men kon
kon hoogstens
hoogstens
zonder uitzondering
hand vervaardigd.
vervaardigd. Men
zonder
uitzonderingalles
alles uit
uit de hand
van
de
draaibank
en
de
drilboor
gebruik
maken,
want
schaaf-,
snij-en
en
van
draaibank
de drilboor gebruik maken, want schaaf-, snijDeuitvinders
uitvindersmoesten
moesten de
de
boormachines waren
nog onbekend.
onbekend. De
boormachines
waren toen
toen nog
machines, die
die zij
zij uitdachten,
uitdachten, zelf
zelf uit
uit de
dehand
handvervaardigen
vervaardigen en
endikwijls
dikwijls
machines,
zij daartoe
daartoe noodig
noodig hadden.
hadden. Dat
Dat moest
moest
ook
zelfs de
de gereedschappen,
gereedschappen, die
die zij
ook zelfs
Watt nog
nogdoen,
doen,om
omzijne
zijneeerste
eerstestoommachine
stoommachine samen
samen te
te
ook James
James Watt
ook
stellen,
en hoe
hoeonvolmaakt
onvolmaakt dat
dat werk
werk destijds
destijds was,
was,kan
kanhieruit
hieruitblijken,
blijken,
stellen, en
eerstestoomcylinder,
stoomcylinder, dien
dien Watt
Wattliet
lietgieten,
gieten,
niet
volkomenluchtluchtdat de
de eerste
dat
niet
volkomen
dicht
aan het
heteene
eeneuiteinde
uiteinde5 5millimeters
millimeterswijder
wijderwas
wasdan
danaan
aan
dicht sloot
sloot en aan
het andere,
andere, terwijl
terwijl dat
dat verschil
verschil bij
bijeene
eenegoede
goedestoommachine
stoommachineniet
nietmeer
meer
mag bedragen
bedragen dan
dan een
een halven
halven millimeter.
millimeter.
mag
En
bij al aldiedie
onvolmaaktheidwaren
warennatuurlijk
natuurlijk de
de kosten
kosten van
vanzulk
zulk
En bij
onvolmaaktheid
een
handenarbeid oneindig
oneindig veel
veel hooger
hoogerdan
dandie
dievan
vanmachinaal
machinaalwerk.
werk.
een handenarbeid
Lux vermeldt
vermeldt eene mededeeling
mededeeling van
van Whiteworth,
Whiteworth, een
eender
deroudste
oudstemachinemachinefabrikanten
van
Engeland,
die
erop
wees,
dat
het
polijsten
van
gietfabrikanten van Engeland, die erop wees, dat het polijsten van giet-
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ijzeren platen
toen dit
dit werk
werk nog
nog uit
uitdedehand
handmoest
moest
ijzeren
platen vóór
v66r veertig
veertig jaren,
jaren, toen
geschieden, ongeveer
geschieden,
ongeveer zes gulden
gulden per
per vierkanten
vierkanten voet
kostte, terwijl
terwijl de
de
voet kostte,
beterverricht
verricht
tegenwoordige metaalschaafmachine
metaalschaafmachine dien
arbeid veel
veel beter
tegenwoordige
dien arbeid
tegen
. . .... zes centen,
tegen den
den prijs
prijs van
van..
centen!! Zoo
Zoo werden
eerste stalen
stalen
werden ook
ook de eerste
pennen toen nog
nog uit
uitdedehand
handvervaardigd
vervaardigd;
bekendefabrikant
fabrikantPerry
Perry
pennen
; dedebekende
betaalde
voor die
die pennen
pennen destijds
destijds drie
drie gulden
gulden per
per stuk
stuk!
betaalde voor
!
Het
onnoodig, om
om er
eruitvoerig
uitvoerig over
over uit
uittete
weiden,welk
welkeen
een
Het isis onnoodig,
weiden,
machtigen invloed
invloed de
de uitvinding
uitvinding der
der machines
machines uitgeoefend
uitgeoefend heeft
heeft op
op de
de
machtigen
middelen
van verkeer
verkeer en
endaardoor
daardoor ook
ookweer
weeropop
wereldhandel.
middelen van
denden
wereldhandel.
derproductie
productie
De
nieuwe machines
machineshadden
haddeneene
eenekolossale
kolossalevermeerdering
vermeerderingder
De nieuwe
ten gevolge
gevolge enendeze
deze
maakte
verbeteringder
derverkeersmiddelen
verkeersmiddelen tot
tot
ten
maakte
de de
verbetering
vervoer van
van de
de producten
producten naar
naar elders
elderstottoteeneen
onafwijsbareneisch.
eisch.
vervoer
onafwijsbaren
Weldra werd
werd daarin
daarin opopbewonderenswaardige
bewonderenswaardige wijze
wijze voorzien
voorzien door
door de
de
Weldra
uitvinding
locomotief, stoomboot
stoomboot en
Enhoe
hoeaanzienlijk
aanziE!nlijk
uitvinding van
van locomotief,
en telegraaf.
telegraaf. En
de invloed
invloed van
van die
die uitvindingen
uitvindingen was
op de
de
ook
omgekeerd weer
ook omgekeerd
weer de
was op
uit de
de mededeeling
mededeeling van
van Lux,
Lux, dat
datdedeopbrengst
opbrengstder
der
productie,
productie, blijkt
blijkt uit
textielnijverheid
en 1832
1832reeds
reeds
textielnijverheidinin Engeland
Engeland tusschen
tusschen de
de jaren
jaren 1813
1813 en
gestegen
was tot
tot het
hetzesvoudige
zesvoudige van
vanhet
hetvroegere
vroegerebedrag.
bedrag.
gestegen was
het werk
werk begonnen
begonnen waren,
waren, de
de
Terwijl
spin- en
en de
de stoommachine
stoommachine het
Terwijl de
de spinspoorwegen
en stoombooten
stoombooten het
hetterrein
terreinder
del'
werkzaamheiduitgebreid
uitgebreid
spoorwegen en
werkzaamheid
op dat
dat alles
alles de
de kroon
kroon gezet,
gezet, zegt
zegtLux,
Lux, door
door de
deuitvinuitvinhadden, werd
werd op
hadden,
ding
van de
de electrische
electrische teregraaf,
telegraaf, want
wanteerst
eerstdeze
deze heeft
heefteene
eeneware
ware
ding van
omwenteling
in het
hetverkeer
verkeereneninindedegeheele
geheeletechniek
techniektot
totstand
standgebracht.
g~bracht.
omwenteling in
Voor
onderhandelingen, die
vroeger door
door een
een bode
bode of
ofper
perpostwagen
postwagen
Voor onderhandelingen,
die vroeger
moesten plaats
plaats hebben
hebben en
en waarmede
waarmede op
op groote
grooteafstanden
afstandensoms
somsweken,
weken,
moesten
dikwijls
maanden gemoeid
gemoeid waren,
waren, werden
werden nu
nu slechts
slechtsenkele
enkeleminuten
minuten
dikwijls maanden
of uren
uren vereischt.
vereischt. Het
Hetverschil
verschil tusschen
tusschen de
de telegraaf
telegraafen
enden
denpostbode
postbode
is minstens
minstens even
even groot
groot als
als dat
dattusschen
tusschendedespinmachine
spinmachine en
enhet
hetspinnespinnewiel,
zóó groot
groot zelfs,
zelfs. dat
dathethet
meer
uitsluitendeen
eenverschil
verschilinin
wiel, z66
nietniet
meer
uitsluitend
gmad
is, want
wanthet
hetgeheele
geheelekarakter
karaktervan
vanhandel
handelenennijverheid
nijverheid isisdoor
door
graad is,
de
telegraaf
in
den
grond
gewijzigd.
de telegraaf in den grond gewijzigd.
het meer
meer algemeene
algemeene gebruik
gebruik van
van de
detelegraaf
telegraafvoor
voor
De aanvang
aanvang van
van het
De
het
publiek kan
gesteld worden.
worden. Het
Het is
is in
in
het publiek
kan ongeveer
ongeveerinin het
het jaar
jaar 1850
1850 gesteld
dit
geval zeker
zeker geen
geen :ttoeval",
dat daarmede
daarmede tevens
tevens eene
eenevolkomen
volkomen
v toeval", dat
dit geval
geheele gebied
gebied van
van nijverheid
nijverheid en
en techtechomwenteling
samenvalt op
omwenteling samenvalt
op het geheele
niek.
De toeneming
toeneming dier
dier ontwikkeling
ontwikkeling dagteekent
c1agteekent in
in Engeland
Engeland van
van het
het
niek. De
midden
negentiende eeuw,
op het
het vasteland
vasteland van
van ongeveer
ongeveer 1860
1860en
en
midden der
der negentiende
eeuw, op
zij
is
zoo
plotseling
en
zoo
veelomvattend,
dat
de
techniek
daardoor
zij is zoo plotseling en zoo veelomvattend, dat de techniek daardoor
karakter verandert.
verandert.
geheel van
van karakter
En thans
thans bevinden
bevinden wij
wij ons
onsreeds
reedsweer
weertetemidden
middenvan
vaneen
eennieuw
nieuw
En
van de
de electrotechniek.
electrotechniek. De
De
ontwikkelingstijdperk
ontwikkelingstijdperkder
der nijverheid,
nijverheid,inin dat
dat van
en de
desteeds
steedsverbeterde
verbeterde
ontzaglijke
van de
de uitvinding
uitvinding en
ontzaglijke beteekenis
beteekenis van
der dynamomachine
dynamo machine en
en van
vandededaardoor
daardoormogelijk
mogelijkgeworden
geworden
inrichting der
inrichting
op
technisch
gebied
kan
niet
hoog
genoeg
geontelbare
toepassingen
ontelbare toepassingen op technisch gebied kan niet hoog genoeg gesteld
worden. Hier
Hier is
is het
hetvooral
vooral de
degemakkelijke
gemakkelijke en
eneenvoudige
eenvoudigewijze,
wijze,
steld worden.
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waarop
men de
de electriciteit
electriciteitkan
kanomzetten
omzetten
anderevormen
vormenvan
vanarbeidsarbeidswaarop men
in in
andere
vermogen.: mechanisch
licht, geluid,
warmte en
en
vermogen,:
mechanisch arbeidsvermogen,
arbeidsvermogen, licht,
geluid, warmte
scheikundig
die vormen
vormen omgekeerd
omgekeerd weer
weer
scheikundig arbeidsvermogen,
arbeidsvermogen,terwijl
terwijl al
al die
in electrisch
in
electrisch arbeidsvermogen
arbeidsvermogen overgebracht
overgebracht kunnen
kunnen worden.
worden.
ook dedetoepassingen,
toepassingen,die
diemen
mentegenwoordig,
tegenwoordig, dus
dus
Talloos
zijn dan
dan ook
Talloos zijn
na de
deontdekking
ontdekking van
vanhet
het
dynamo-electrisch
betrekkelijk
betrekkelijkzoo
zoo kort
kort na
dynamo-electrisch
allerlei gebied
gebied maakt.
maakt. Als
Als beweegkracht
beweegkracht voor
voor het
het
beginsel,
beginsel, reeds
reeds op
op allerlei
vervoer
met trams
trams enenspoorwegen
spoorwegenbegint
begintdedeelectromotor
electromotor reeds
reeds een
een
vervoer met
het isis te
tevoorvuorernstige
ernstige concurrent
concurrentvan
van de
de stoommachine
stoommachinetete worden
worden en
en het
dat hij
hijdiedietenten
slotte
geheel
verdringen;
lichtbronvindt
vindt
zien,
zien, dat
slotte
geheel
zal zal
verdringen
; alsalslichtbron
de
electrische stroom
stroom eene
eenesteeds
steedsuitgebreider
uitgebreidertoepassing
toepassing;; de
detelephoon
telephoon
de electrische
hetgesproken
gesproken woord
woord in
in een
eenondeelondeelschiep
de mogelijkheid,
mogelijkheid, om
om zelfs
zelfs het
schiep de
baar
groot deel
deel van
van de
de wereld
wereldvoort
voortteteplanten,
planten, en
en
boar oogenblik
oogenblik over
over een
een groot
dat
begint weer
weer een
eenverbazend
verbazend grooten
grooten invloed
invloed uit
uit te
te oefenen
oefenen op
op het
het
dat begint
internationale
Verder maakt
maakt de
de draadlooze
druadlooze telegraphie
telegraphie zelfs
zelfsde
de
internationale verkeer.
verkeer. Verder
gemeenschap
ovel'zeesche stations
stations en
en tusschen
tusschen de
de
gemeenschap mogelijk
mogelijk tusschen
tusschen overzeesche
den oceaan
oceaan met
met den
den vasten
vasten wal.
wal.
schepen
schepen op
op den
Gewichtige
toepassingen worden
worden reeds
reeds van
van de
deelectriciteit
electriciteitgemaakt
gemaakt
Gewichtige toepassingen
in de
de chemische
chemische industrie
industrie: : bij
bij de
de bereiding
bereiding van
van de
de metalen
metalen uit
uithunne
hunne
in
bij
het
bleeken
en
verven
van
weefsels,
en
reeds
begint
de
toeertsen,
ertsen, bij het bleeken en verven van weefsels, en reeds begint de toeelectrisch licht
licht in
in de
degeneeskunde
geneeskunde en
envan
vandedeRiintgenRöntgenpassing van
passing
van het electrisch
VOOI' de
dediagnose
diagnoseinindedeheelkunde
heelkundeeene
eenegewichtige
gewichtigebeteekenis
beteekenis
stralen
stralen voor
krijgen. Terwijl
Terwijl dus
dus de
de vorige
vorige eeuw
eeuw gekenmerkt
gekenmerkt was
was door
door de
de heerheerte krijgen.
schappij van
stoom, zal
zal de
de twintigste
twintigsteeeuw
eeuwzich
zichmeer
meerenenmeer
meerden
den
schappij
van den
den stoom,
naam verwerven
verwerven van
eeuw der
der electriciteit.
electriciteit.
naam
van de
de eeuw
in de
detoepassingen
toepassingen der
derelectriciteit
electriciteit reeds
reeds eene
eene
Velen zien
zien daarom
daarom in
Velen
op het
hetgebied
gebiedder
del'techniek
techniektetegernoet,
ge moet,
niet minder
minder groote
groote omwenteling
omwenteling op
niet
geval was
was ten
tengevolge
gevolgevan
vandede
ontdekkingder
derspinspin-en
en
dan vroeger
vl'Oeger het geval
dan
ontdekking
voor
overdrijder
stoommachine.
Toch
moet
men
zich
daarbij
wachten
der stoommachine. Toch moet men zich daarbij wachten voor overdrijving, want
want welk
welk eene
eenemachtige
machtigeenenweldoende
weldoende fee
feededeelectriciteit
electriciteitook
ook
ving,
in steeds
hoogeremate
matezalzalworden
worden - ,
moge zijn
zijn -- en zeker
en zeker
moge
nognog
in steeds
hoogere
dient men
men toch
toch te
teletten
lettenopopeen
een
belangrijkverschil
verschil tusschen
tusschen de
de
dient
belangrijk
omstandigheden van
destijds en
en dedetegenwoordige,
tegenwoordige,waardoor
waardoor de
de omomomstandigheden
van destijds
zoo ingrijpend
ingrijpend zal
zijn als
als die
die ininden
denaanvang
aanvang der
der
wenteling niet
wenteling
niet zoo
zal zijn
negentiende eeuw.
eeuw.
negentiende
Dit verschil
verschil wordt
wordt ook
ookdoor
doorLux
Luxininzijn
zijnmeergenoemd
meergenoemdopstel
opstelnog
nog
Dit
het licht
lichtgesteld.
gesteld.DeDe
toestandenopoptechnisch
technisch
eens uitdrukkelijk
uitdrukkelijk in
eens
in het
toestanden
gebied zijn
zijn thans
thans geheel
geheel anders
anders dan
dan ininhet
hetbegin
beginder
dernegentiende
negentiendeeeuw
eeuw
gebied
daardoor kunnen
kunnen nieuwe
nieuwe uitvindingen
uitvindingen op
op technisch
technisch gebied
gebied niet
nietmeer
meer
en daardoor
dien geweldigen
geweldigen invloed
invloedop
opde
degeheele
geheelesamenleving
samenlevinguitoefenen,
uitoefenen,als
alsdestijds
destijds
dien
geval was.
was. De
Deuitvinding
uitvinding der
dereerste
eerstemachine
machinebeteekende
beteekendehet
hetbegin
begin
het geval
van een
een geheel
geheel nieuw
nieuw tijdperk
tijdperk der
der techniek
techniek; ; het
was de
de val
val van
van een
een
van
het was
eeuwenoud gevestigd
gevestigd stelsel
stelsel van
van productie,
productie, waardoor
waardoor aan
aanhet
hethandwerk
handwerk
eeuwenoud
en de
de huisnijyerheid
huisnijverheid de
de genadeslag
genadeslag toegebracht
toegebracht werd.
werd.
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Zulk eene geweldige omwenteling
omwentelingkan
kanhet
hetinvoeren
invoerenvan
vande
deelectriciteit
electl·iciteit
Zulk
meerteweegbrengen.
teweegbrengen. Hierbij
Hierbij geldt
geldt het
hetpiet,
I)iet,zooals
zooals
in de
de techniek
techniek niet
niet meer
in
toen,
het invoeren
invoeren van
van een
eenvolkomen
volkomen nieuw
nieuw stelsel
stelselvan
vanproductie
productiedoch
doch
toen, het
ver bet
e rining deinmethode
de methode
voortbrengen, het
het
slechts
slechts eene
eene verb
etering
vanvan
voortbrengen,
in
de plaats
plaats stellen
stellen voor
voor vroegere,
vroegere, verouderde
verouderde methoden.
methoden. De
Dedynamo
dynamo
in de
staat,omom
arbeidsvermogen der
der natuur
natuur op
op eene
eene veel
veel
stelt
ons inin staat,
stelt ons
hethet
arbeidsvermogen
metminder,
minde,kosten
kostenaan
aanonze
onzedoeleinden
doeleindendienstbaar
dienstbaar
gemakkelijkerwijze
en met
gemakkelijkerwijze en
te maken,
maken, dan
dan vroeger mogelijk
Daardoor kan
kan er
er wel
wel sneller
sneller en
en meer
meer
mogelijk was.
was. Daardoor
geproduceerd worden,
zullen de
de prijzen
prijzender
derproducten
productendalen
dalenten
tengevolge
gevolge
geproduceerd
worden, zullen
h 0 de
d evan
vanproductie
productie
van de
de daling
daling der
der productiekosten,
productiekosten, doch
van
dochdede met
m et ho
blijft dezelfde.
dezelfde. Dat
Datneemt
neemtnatuurlijk
natuurlijk niets
niets weg
wegvan
vandedeonberekenbare
onberekenbare
blijft
deze is
is dan
dan ook,
ook,
waarde van
den electromotor
electromotor voor
techniek j ; deze
waarde
van den
voor de
de techniek
wij
nog
nader
zullen
aantoonen,
bestemd,
om
in
de
toekomst
op
zooals
zooals wij nog nader zullen aantoonen, bestemd, om in de toekomst op
dat
gebied nog
nog eene
eene hoogst
hoogst gewichtige
gewichtige rol
roltetevervullen.
vervullen.
dat gebied
Was ininhet
hetbovenstaande
bovenstaandehoofdzakelijk
hoofdzakelijk sprake
sprake van
van de
deontwikkeling
ontwikkeling
Was
ophet
hetgebied
gebiedder
derzuiver
zuiverphysische
physischetoepassingen,
toepassingen, zoo
zoo isis
der
techniek op
der techniek
de
vooruitgang niet
nietminder
minderschitterend
schitterendgeweest
geweestininde
dechemische
chemischeindustrie.
industrie.
de vooruitgang
Ook hier
hier dagteekent
dagteekent de
dedageraad
dagemad van
vandedegroote
grooteontwikkeling
ontwikkeling eerst
eerst
Ook
sedert
den aanvang
aanvang der
der negentiende
negentiende eeuw,
eeuw, toen
toendedescheikunde,
scheikunde,om
omzoo
zoo
sedert den
te
zeggen, eerst
eerstopopzeer
zeer
bescheidenschaal
schaalzich
zichuituithare
harewindselen
windselen
te zeggen,
bescheiden
te maken.
maken.
begon
los te
begon los
De
groote
vooruitgang der
der techniek
techniek in
in dezen
dezen tijd
tijd was
was niet
nietslechts
slechts
De groote vooruitgang
gevolg van
van de
deontdekking
ontdekkingeener
eenernieuwe
nieuwebron
bronvan
van
kracht,het
hetvoortvoorthet gevolg
kracht,
brengen van
van warmte
warmtedoor
doordedeverbranding
verbranding van
vansteenkool,
steenkool,waardoor
waardoor de
de
brengen
eerst op
op groote
grooteschaal
schaalmogelijk
mogelijk werd,
werd,
toepassing
der stoommachine
stoommachine eerst
toepassing der
dat bijna
bijna in
in denzelfden
denzelfden tijd
tijd ook
ook de
de
doch tevens
tevens van
van de
de omstandigheid,
omstandigheid, dat
doch
scheikunde
met reuzenschreden
reuzenschreden voorwaarts
voorwaarts ging,
ging,zoowel
zooweldoor
doortalrijke
talrijke
scheikunde met
nieuwe
chemische ontdekkingen
ontdekkingen als
als door
dooreene
eenevolkomen
volkomenomwenteling
omwenteling
nieuwe chemische
de beschouwing
beschouwingover
overenendedeverklaring
verklaringvan
vande
dechemische
chemischeverschijnselen.
verschijnselen.
in de
De
eerste aanleiding
aanleiding tot
totdien
dienvooruitgang
vooruitgang was
was de
dekunstmatige
kunstmatige bebeDe eerste
reiding
van soda
soda uit
uitkeukenzout
keukenzoutinin1791,
1791,
uitgevondendoor
doorden
denFranschFranschreiding van
uitgevonden
Eerst lang
langnana
diensdood
doodechter
echterbegon
begondedetoepassing
toepassing
man
Leblanc. Eerst
man Leblanc.
diens
van die
die ontdekking
ontdekking practisch
practisch nut
voor de
de menschheid
menschheid op
op te
te leveren
leveren en
en
van
nut voor
het eerst
eerstininEngeland,
Engeland,waar,
waar,tenten
gevolgevan
vandedeopheffing
opheffingvan
van
wel het
wel
gevolge
het
zoutmonopolie in
1823, door
door Muspratt de
eerste sodafabriek
sodafabriek te
te
de eerste
het zoutmonopolie
in 1823,
Liverpool
werd. Daarmede
Daarmede werd
werddedegrondslag
grondslaggelegd
gelegdvoor
voor
Liverpool opgericht
opgericht werd.
eene
reusachtige industrie,
industrie, die
die van
van onberekenbaren
onberekenbaren invloed
invloed geweest isis
eene reusachtige
op
de
ontwikkeling
der
techniek.
op de ontwikkeling der techniek.
Het eenvoudige
eenvoudige woordje
woordje »soda"
niet zulke
zulke grootsche
grootsche en
en schitschitHet
»soda" wekt
wekt niet
op als
als dedemoderne
modernewoorden
woorden »dynamo"
»dynamo" en
en
terende
voorstellingen op
terende voorstellingen
I>electrotechniek", maar
toch is
is de
de ontdekking
ontdekking van
van hare
hare bereiding
bereiding van
van
»electrotechniek",
maar toch
zichdaarvan
daarvaneen
eendenkbeeld
denkbeeld
onbetwistbaar hooge
beteekenis. Hij,
Hij,die
diezich
onbetwistbaar
hooge beteekenis.
wil maken,
maken, gelieve
gelieve zich
zich eens
voor den
geest te
te stellen,
wat de menschwil
stellen, wat
eens voor
den geest
van de
de soda
soda en
en van
van hare
hare naaste
naaste verheid zou
zijn zonder
zonder het
het bezit
bezit van
zou zijn
wan te: : de
de potasch,
potasch, die
diebeide
beidevroeger
vroegerwel
welalsals
natuurproducten bekend
bekend
wante
natuurproducten
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waren,
doch in
in te
te geringe
geringehoeveelheid,
hoeveelheid, om
voor een algemeen
algemeen gebruik
gebruik
QM voor
waren, doch
in
aanmerking te komen.
komen.
in aanmerking
Soda
potasch zijn
zijn de
de koolzure
koolzure zouten
zouten van
van de
demetalen
metalennatrium
natriumen
en
Soda en potasch
kalium en
en als
alszoodanig
zoodanigbezitten
bezittenzijzijbijtende
bijtendeenenloogachtige
loogachtigeeigenschappen,
eigenschappen,
kalium
het isisjuist
juist
die de
de koolzure
koolzure zouten
zouten van
van andere
andere metalen
metalen missen.
missen. En
En het
die
die eigenschap,
eigenschap, welke
welke de
de soda
sorlaenendedepotasch
potaschvoor
voorons
ons
zoogewichtig
gewichtigen
en
die
zoo
onmisbaar
zij reeds
reeds op
op zichzelf
zichzelfals
alswasch,
wasch..,enenreinigingsreinigingsonmisbaar maakt,
maakt. Terwijl
Terwijl zij
harehulp
hulp
mi(ldelen dienst
kunnen doen,
doen, kunnen
kunnen wij
wij ons
onsalleen
alleendoor
doorhare
middelen
dienst kunnen
het bezit
bezitstellen
stellenvanvan
gewichtigste
reinigingsmiddel:: de
de zeep,
zeep,
in
in het
onsons
gewichtigste
reinigingsmiddel
verbruik, zooals
zooals reeds
reeds Von
VonLiebig
Liebigzich
zichuitdrukte,
uitdrukte, als
alsmaatmaatwaarvan
waarvan het verbruik,
staf
kan dienen
dienen voor
voorden
dengraad
graad
menschelijkebeschaving.
beschaving. Maar
Maar
staf kan
derrler
menschelijke
zonder soda
soda en
en potasch
potasch zou
zou ook
ookdedevervaardiging
vervaardiging van
van glas
glasonmogelijk
onmogelijk
zonder
wij weten,
weten, hoe
hoeonontbeerlijk
onontbeerlijk ook
ook deze
dezestof
stofininallerlei
allerleiopzichten
opzichten
zijn
en wij
zijn en
voor de
de menschheid
menschheid is,
is,die
diezonder
zonderhet
hetbezit
bezitdaarvan
daarvanzou
zouterugkeeren
terugkeeren
voor
tot den
den toestand
toestandder
deronbeschaafde
onbeschaafde oervolken.
oervolken. Bovendien
Bovendien zouden
zouden nog
nog
tot
duizend
andere nuttige
nuttige zaken
zaken zonder
zonder die
die beide
beidegewichtige
gewichtigezouten
zouten
duizend andere
volkomen onbereikbaar
onbereikbaar voor
voor ons
ons zijn.
zijn,
volkomen
Zoo
kan dedeontwikkeling
ontwikkelingder
dersoda-industrie
soda-industrie ongetwijfeld
ongetwijfeld op
op één lijn
Zoo kan
met die
dieder
derelectrotechniek
electrotechniek;
ja,ininzeker
zekeropzicht
opzichtkan
kanzij
zij
gesteld
worden met
gesteld worden
; ja,
daarmede
vel'geleken worden
worden als
alseen
eendaaraan
daaraanevenwijdig
evenwijdigloopend
loopendproces.
proces.
daarmede vergeleken
komtop
opzichzelf
zichzelf in
in de
denatuur
natuur te
teweinig
weinigvoor,
voor, om
om voor
voor toetoeDe soda
soda komt
De
passing op
op groote
groote schaal
schaal in
in aanmerking
aanmerking te
te kunnen
kunnen komen.
komen. Toen
Toenkwam
kwam
passing
de
chemie en
en leerde,
leerde,dat
dathet
hetkeukenzout,
keukenzout,waarvan
waarvanonuitputtelijke
onuitputtelijke hoehoede chemie
in het
hetzeewater
zeewaterenen
in steenzoutmijnen
de steenzoutmijnenvoorkomen,
voorkomen, de
de
veelheden
veelheden in
in de
chloorverbinding
aan de
de soda
soda
chloorverbindingisisvan
vanhetzelfde
hetzelfdemetaal
metaal natrium,
natrium, dat
dat ook
ook aan
ten grondslag
grondslag ligt.
En daarmede
daarmede was
was het
het vraagstuk
vraagstuk gegeven,
gegeven, dat
dat door
door
ten
ligt. En
geniale wijze
wijze opgelost
opgelost werd:
wel'd: den
den overvloed
overvloed van
van het
het in
in
Leblanc op
Leblanc
op zoo
zoo geniale
de
natuur voorhanden
voorhanden zijnde
zijnde keukenzout
keukenzout zoodanig
zoodanig om
om te
te zetten,
zetten, dat
dat het
het
de natuur
in
soda, de
destof,
stof,waaraan
waaraanzoozoogroote
gl'ootebehoefte
behoefte
bestond,veranderd
veranderdwerd.
werd.
in soda,
bestond,
Welnu:
een
dergelijk
vraagstuk
was
ook
het
verkrijgen
en
het
nuttig
Welnu : een dergelijk vraagstuk was ook het verkrijgen en het nuttig
aanwenden
van electrische
electl'ischeenergie
energieininwillekeurige
willekeurigehoeveelheid
hoeveelheiden
enspanning.
spanning.
aanwenden van
natuur
zeker
voortgebracht,
Ook
electrische stroomen
stroomen worden
worden inindede
Ook electrische
natuur
zeker
voortgebracht,
doch
:llechts zelden
zelden ininzulke
zulkehoeveelheden
hoeveelhedenenen
onder
zoodanigevoorvoordoch slechts
onder
zoodanige
wij daarvan
daarvan op
opeenvoudige
eenvoudigeenengemakkelijke
gemakkelijkewijze
wijzegebruik
gebruik
waarden,
waarden, dat wij
meteen
eenenkel
enkel
woordbesproken
besproken
zouden
reeds met
zouden kunnen
kunnen maken.
mak en. De
De reeds
woord
derelectrotechniek
electrotechniek isis
en
algemeen bekende
bekendeontwikkelingsgeschiedenis
ontwikkelingsgeschiedenis der
en algemeen
er
een bewijs
bewijs voor,
voor, dat
dat het
het ons
ons ook
ook op
op dit
ditgebied
gebied gelukt
gelukt is,
is, om
om van
van
er een
natuur hare
hulpmiddelen afaftete zien
ons die,
die, welke
welke zij
zij ons
ons niet
niet
de
de natuur
hare hulpmiddelen
zien en
en ons
gewillig
genoeg uit
uit eigen
eigen beweging
bewegingverschaft
verschaft en
enwelke
welkedus
dusvoor
voorons
onstete
gewillig genoeg
kostbaar zouden
langs andere
andere wegen
wegen dienstbaar
dienstbaar tetemaken.
maken. En
Enook
ook
kostbaar
zouden zijn,
zijn, langs
op schitterende
schitterende wijze
wijzehet
hetvraagstuk
vraagstukopgelost,
opgelost,om
omandere
anderevormen
vormen
hier is
is op
hier
natuur in
in ruime
ruimemate
matevoorhanden
voorhanden zijn,
zijn,
van arbeidsvermogen,
arbeidsvermogen, die
de natuur
van
die in
in de
zetten.
in
electrisch arbeidsvermogen
arbeidsvermogen om
in electrisch
om te zetten.
De chemische
chemische techniek
techniek heeft
heeft ook
ook nog
noginineen
eenander
anderopzicht
opzichtwonderen
wonderen
De
laatste
halve
eeuw.
Want
moeten
niet
de
ontwikkeling
verricht
in
de
verricht in de laatste halve eeuw. Want moeten niet de ontwikkeling
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van de
van
de chemie
chemie der
der teerkleurstoffen, de kunstmatige
kunstmatigebereiding
bereidingvan
van indigo
indigo
de grootste
grootste wonderen der
en
van tal
talvan
vanandere
andere natuurproducten tot
en van
tot de
negentiende eeuw
gerekend worden
worden?
zou vóór
eeuw gerekend
? Wie zou
v66r ruim eene halve
eeuw, ook
eeuw,
ook al
al ware
ware hij
hÜ begaafd
met de
deweelderigste
weelderigste phantasie,
begaafd geweest
geweest met
het feit
feit hebben
hebben kunnen
kunnen voorzien,
voorzien, dat
dat het
het den
den mensch zou
zou gelukken,
gelukken,
het
zwartesteenkool,
steenkool,die
dieininden
denaanvang
aanvang zelfs
zelfs als
om
uit dedeonooglijke
onooglükezwarte
om uit
brandstof nog
gering werd
werd geacht,
geacht, de
deschitterendste
schitterendste en
enprachtigste
prachtigste
brandstof
nog te gering
kleurstoffen af
scheiden en
endaaruit
daaruitzelfs
zelfsdedeheerlijke
heerlükebloemengeuren
bloemengeuren
kleurstoffen
af te scheiden
terug
winnen, die
die wellicht
wellicht millioenen
millioenen jaren
jaren geleden
deel uitmaakten
uitmaakten
terug te winnen,
geleden deel
van
de oerwouden
oerwouden van
van het
het steenkolentüdvak?
van de
steenkolentijdvak ?
Zoo
tot eene philosophische
philosophische beschouwing
Zoo zouden wÜ
wij onwillekeurig komen tot
van
de ontwikkelingsgeschiedenis
ontwikkelingsgeschiedenis der
nÜverheid. Deze
Deze wordt
wordttrouwens
trouwens
van de
der nijverheid.
tegenwoordig
in anderen
anderen zin
zin door
door velen
velen reeds
reeds met
met philosophische
tegenwoordig ook
ook in
gebrachtenenaan
aanditditgedeelte
gedeeltevan
vanons
onsonderwerp
onderwerp
vraagstukken
verband gebracht
vraagstukken in verband
thans eerst
eerst een
een oogenblik onze
aandacht te
te wijden.
wÜden.
wenschen wij
onze aandacht
wij thans
De
invloed van
van de
de techniek
techniek op
op de
desamenleving
samenleving en
en hare
hare verschijnselen
De invloed
zoo veelzijdig
veelzijdig en
en ingrijpend,
ingrijpend, dat
dat ook
ook de
dedenkers
denkers onder de menschheid
is zoo
meer kunnen
kunnen ontwijken,
ontwijken, op
wijze de
de aard
aard en
en de
de
de vraag niet
niet meer
op welke
welke wijze
beschavingvastgesteld
vastgesteldkunnen
kunnen worden.
grenzen
van dien
dien factor
factorderder
grenzen van
beschaving
door sommigen
sommigen
Deze
nieuwe richting
richting van
van 's menschen denkvermogen
denkvermogen is door
Deze nieuwe
zelfs
reeds
bestempeld
met
den
weidschen
naam
van
»philosophie
der
naam
van
zelfs reeds bestempeld met den
techniek", hoewel
hoewel vooralsnog
vooralsnog van
van eene eigenlijke philosophie op
dit
op dit
techniek",
hetvaststellen
vaststellenvan
van eenige
gebied geene sprake
zijn, hoogstens
hoogstens van
van het
sprake kan
kan zijn,
betrekkingen tusschen de
nieuwere techniek
techniek en
enandere
anderevormen
vormen der
der
de nieuwere
Toch hebben
hebben wij
wij hierin
hierin eene nieuwe en
en belangrijke
belangrijke
cultuur. Toch
menschelijke cultuur.
onderzoek te
zien, die
die in
in de
detoekomst
toekomst meer
meel' en
meer
richting
en meer
richting van
van het
het onderzoek
te zien,
tot
haar recht
recht zal
zalkomen
komenenen
waarmedewij
wijin in
geschiedenisder
der
tot haar
waarmede
dede
geschiedenis
techniek rekening
rekening zullen
zullen hebben
hebben te
te houden.
houden.
techniek
Reeds
in 1877 verscheen
geschrift van
van E.
E. Kapp,
Kapp, getiteld:
verscheen een
een geschrift
getiteld :
Reeds in
Grundlinien einer
einerPhilosophie
Philosophie der
derTechnik;
Technik; de
Rus Pawlowski
in
Pawlovvski gaf in
de Rus
1896
uit:
Fortschritte
der
Technik
und
deren
Einwirkung
auf
die
Fortschritte
der
Technik
und
deren
Einwirkung
out
die
4896 uit :
Civilisation;
Wallace behandelde
behandelde onderwerpen,
onderwerpen, die
die
Engelschman Wallace
Civilisation ; de Engel:;;chman
in zijn
zijn Wondel'fnl
Centw'Y (1899) en
de
daarmede
in verband
verband staan, in
Wonderful Century
en de
daarmede in
Moskou publiceerde verschillende geschriften
geschriften
ingenieur Von
Von Engelmeyer te Moskou
uitvindingen.
over
de philosophie der uitvindingen.
over de
Vooral het
laatste onderwerp
onderwerp leent zich
zich tot
tot eene nadere beschouwing
Vooral
het laatste
ookvan
vanonmiddellijk
onmiddelliik practisch belang wegens het
het verband
verband tusschen
en
en isis ook
patent.
Wegens
die
nauwe
moet
de gronduitvinding
en
betrekking
moet de
uitvinding en patent. Wegens die nauwe
patentwet gelegen
gelegen zijn
zijninindededefinitie
definitievan
vanhet
hetbegrip
begrip
slag
van elke
elke patentwet
slag van
echterniet
nietzoo
zoogemakkelijk
gemakkelijk in
in het
het
uitvinding. Die
Die definitie
definitie laat
laat zich
zich echter
uitvinding.
algemeen
geven en
en dat
dat isis de
deoorzaak,
oorz>:l,ak, dat
dat er
er zooveel verschil
bestaat
verschil bestaat
algemeen geven
tusschen de patent
wetgeving bij
verschillende landen
landen en
en volken,
volken, de
de oorbij verschillende
patentwetgeving
zaak ook
van den
denverschillenden
verschillendenuitleg,
uitleg,dien
dienmen
menaan
aanvele
velebepalingen
bepalingenvan
van
ook van
patentwet
geven
kan.
Daal"Om
zal
men
moeten
komen
tot
eene
zulk
eene
kan.
Daarom
zal
men
moeten
komen
tot
zulk
patentwet
tot eene
algemeene patentwetgeving
patentwetgeving voor
VOOI'
internationale overeenkomst,
overeenkomst, tot
eene algemeene
internationale
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alle
volken, waarbij
waarbij de
deverplichting,
verplichting,om
omdedeuitvinders
uitvindersvoor
voorhunne
hunnewerken
werken
alle volken,
op zich
zich genomen wordt, daar
en, door
de gezamenlijke
gezamenlijke volken
volken op
te beloon
beloonen,
door de
de technische
technische uitvindingen
uitvindingen immers
immers ook
ook aan
aan de
de geheele gemeenschap
de
ten goede
goede komen.
komen.
ten
Daartoe isis echter
echter in
in de
de eerste
eersteplaats
plaats eene nauwkeurige definitie
Daartoe
noodig van
van hetgeen
hetgeen men
men onder
onder Duitvinding" verstaat, en
endaarop
daarop hebben
hebben
verschillende der
der bovengenoemde
bovengenoemae schrijvers
hunne krachten
krachten beproefd
beproefd;;
verschillende
schrijvers hunne
zich daarmede
daarmede beziggehouden
beziggehouden en
en in
in vervooral Von Engelmeyer heeft zich
jaren 1893 en 1900 verschenen,
schillende geschriften,
geschriften, die
die tusschen de
de jaren
met
ontstaan eener
eenel· uitvinding
uitvinding psychologisch
waarbij hij
hij met
het ontstaan
psychologisch nagegaan,
nagegaan, waarbij
met het
het reëele voorwerp
voorwerp eindigde.
eindigde.
het »idee"
Didee" begon
begon en
en met
Von Engelmeyer beschouwt eene uitvinding
uitvinding als het
hetresultaat
resultaatvan
vandrie
drie
grondkrachten
intent ie (of
(of ook
ook het
het willen), het overdenken
overdenken (of
(of het
het
grondkrachten :: de
de intentie
weten) en
en de
dehandvaardigheid
handvaardigheid (het
(het kunnen).
kunnen). Volgens
Volgens die
diebeschouwing
beschouwing
zUn voor
voor het
het geheele scheppingsproces
scheppingsproces eener
uitvinding dus
dus drie
drie verzijn
eerier uitvinding
schillende handelingen noodig. De
De eerste
eerst.e handeling
handeling schept het verlangde
het wordende
wordende product
product teleologisch
teleologisch bepaald
bepaald wordt.
De
doel,
waardoor het
doel, waardoor
wordt. De
tweede
handeling verwerkt
verwerkt dat
dat doel
doeltot
toteen
eenplan,
plan,waardoor
waardoor dus
dus het
het
tweede handeling
werk logisch
logisch bepaald
bepaald wordt,
wordt, en
en de
de derde
derde handeling
handeling isis de
de uitvoering der
werk
de noodige oefening
.Dezebeschouwing
beschouwing bezit
bezit
zaak, welke op
op de
oefening berust.
berust. Deze
tot
eene
reeks
van
niet
alleen
theoretische
beteekenis,
doch
voert
ook
doch voert ook tot
niet alleen theoretische
van
het uitvindersrecht betreft,
betreft, daar
daar
practische toepassingen,
toepassingen,ook
ook wat
wat het
op die
die wijze
wijze de
de vraag
vraag kan
kan opgelost
opgelost worden, in welke phase eene
alleen op
alleen
in aanmerking
aanmerking komt.
komt.
uitvinding voor
uitvinding
voor patent
patent in
staatdedetegenwoordige
tegenwoordigetechniek
technieknog
nog
In
tal van
van andere
andereopzichten
opzichtenstaat
ln tal
met de
deverschijnselen
verschijnselender
dersamenleving
samenlevingininverband
verband en
en het
het op'sporen
verder
verder met
veelbelovende uitkomsten,
uitkomsten, die
die de
de
van
die betrekkingen
betrekkingen isis eene der
van die
der veelbelovende
studie
van de
de philosophie der
techniek in
in de
detoekomst
toekomstongetwijfeld
ongetwijfeldnog
nog
der techniek
studie van
zal
opleveren. In
In verband
verband met
metden
denaanwas
aanwasder
dertechniek
techniek zelf
zelf isisook
ook
zal opleveren.
het onderzoek
onderzoek naar
naar alle
allerichtingen
richtingenuitgebreid,
uitgebreid, vertakt
vertakt en
en verdiept.
verdiept. Reeds
Reeds
de beroemde
van 1723-1790
staathuishoudkundigeAdam
Adam Smith,
Smith, die van
beroenade staathuishoudkundige
1723-4790
leefde,
heeft het
hetverband
verbandaangetoond
aangetoond tusschen de oeconomie en
de
leefde, heeft
en de
techniek en de
de waarde
waarde daarvan
daarvan ininhet
hetlicht
lichtgesteld.
gesteld. Deze
Deze volgt trouwens
techniek
hetbijzonder
bijzonder de
de machinemachinereeds
hieruit, dat
dat de
de techniek
techniek -— en
in het
reeds hieruit,
en in
techniek
uitvoerend orgaan
orgaan is
is van
van eIken
socialen arbeid.
elken socialen
techniek -— het uitvoerend
De Amerikaansche
oeconomist Hobson
stap verder
verder en
en
Amerikaansche oeconomist
Hobson gaat
gaat nog
nog een
een stap
van de
de Engelsche industrie
achttiende eeuw
eeuw
vergelijking van
industrie in
in de achttiende
na eene vergelijking
met den
den tegenwoordigen toestand
der techniek
techniek komt hij
hij tot de
de gevolgtoestand der
dat ook
trekking,
dat
de
machine
niet
slechts
het
kapitaal
bedient,
doch
trekking, dat
machine niet
kapitaal bedient, doch dat
zoowel den lichamelijken als
den geestelijken
geestelijken arbeid tot
schept;
zij zoowel
als den
schept ; dat zij
ontwikkeling brengt
dat het
het tegenwoordige
tegenwoordige level'
leven in
in de
de steden
steden een
een
brengt en
en dat
uitvloeisel
In de
demachine
machine hebben
hebben wij
wij dus
dusdedegewichtigste
gewichtigste
uitvloeisel daarvan
daarvanis.is. In
te zien,
zien, waarvan
waarvan zoowel het
het private
private als
als het
het
van
die sociale
sociale krachten
krachten te
van die
publieke leven
in oeconomisch en politiek
politiek opzicht
opzicht afhankelijk
afhankelijk zijn.
zijn.
leven in
Omtrent
de aesthetische waarde
waarde van
van de
de techniek
techniek enendedebetrekkingen
betrekkingen
Omtrent de
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tusschen haar
haar en
en de
de algemeene
algemeene beschaving,
beschaving, dus
dus omtrent
omtrent de
de rol,
rol, welke
welke
zij speelt
speelt ininde de
beschavingsgeschiedeni~,
kunnentalrijke
talrijkevoorbeelden
voorbeelden
zij
beschavingsgeschiedenis,
kunnen
genoemde verhandeling
verhandeling van
van E.
E.Kapp
Kappbehandelt
behandelt
aangehaald
worden. De genoemde
aangehaald worden.
heteerst
eerstenendaarin
daarinwordt
wordt ook
ook voor
voor het
het eerst
eerst van
van het
het
dit
punt voor
voor het
dit punt
verband tusschen
philosophie en
techniek gewag
gewag gemaakt.
gemaakt.Het
Hetisisechter
echter
verband
tusschen philosophie
en techniek
nog
eene soort
soortvan
vanphilosophie,
philosophie, die
dielaag
laag
den
grondblijft.
blijft.Zijne
Zijne
nog eene
bijbijden
grond
dat de
demensch
mensch in
in alalzijne
zijne
voornaamste
opzicht is,
voornaamsteconclusie
conclusieinindit
dit opzicht
is, dat
werktuigen
machines eigenlijk
eigenlijk niets
niets anders
anders dan
dan zijne
zijneeigen
eigenorganen
organen
werktuigen en
en machines
Zoo zou
zou de
de camera
cameraobscura
obscurainindedephotographie
photographie
zou
nagebootst hebben.
hebben. Zoo
zou nagebootst
oog;
depomp
pompzou
zoueene
eenevrije
vrije
niets
anders zijn
zijn dan
dan eene
eene kopie
kopie van
van ons
ons oog
niets anders
; de
hart van
van den
den mensch
mensch en
en de
de harp
harp uit
uit de
de grijze
grijze
navolging zijn
navolging
zijn van
van het
het hart
oudheid
reeds eene
eene toepassing
toepassing geweest
geweestzijn
zijn van
van het
hetorgaan
orgaan van
van
oudheid zou
zou reeds
dat
destijds
echter
nog
geheel
onbekend
Corti
in
ons
gehoororgaan,
Corti in ons gehoororgaan, dat destijds echter nog geheel onbekend
echterdederaderen
raderen eener
eener
was. Met
Met welke
welke menschelijke
menschelijke organen
organen nu
nu echter
was.
machine
te vergelijken
vergelijken zijn,
zijn,daarvan
daarvanvermeldt
vermeldtKapp
Kappons
onsniets,
niets,daar
daarzijne
zijne
machine te
l>philosophie" hem
steek liet.
liet.
vphilosophie"
hem daarbü
daarbij blijkbaar
blijkbaarinin den
den steek
Van
meer belang
belang zijn
zijn in
in dit
ditopzicht
opzicht de
depogingen
pogingenvan
vanVon
Von Weber
Weber en
en
Van meer
Reuleaux, die
die de
de beteekenis
bete eken isder
dertechniek
techniekvoor
voordede
ontwikkelingder
der
Reuleaux,
ontwikkeling
in het
het algemeen
algemeen ininhet
hetlicht
lichtstelden.
stelden.Eerstgenoemde
Eerstgenoemde heeft
heeftinin
cultuur
cultuur in
eene interessante
interessante verhandeling
verhandeling aangetoond,
aangetoond, hoe
hoe de
de idealen
idealen der
dercultuur
cultuur
slechts
verwezenlijkt kunnen
kunnen worden,
worden, door
door de
denatuurkrachten
natuurkrachten in
in toetoeslechts verwezenlijkt
mate aan
aan onze
onzedoeleinden
doeleinden dienstbaar
dienstbaar te
te maken,
maken, ten
ten einde
einde
nemende mate
nemende
meer en
enmeer
meervrij
vrijtetemaken
maken
van
den
lichamelijkenarbeid.
arbeid.
den mensch
mensch meer
den
van
den
lichamelijken
Verschillende voorbeelden
aangehaald, die
die
Verschillende
voorbeelden worden
worden daarvan
daarvan door
door hem aangehaald,
Zoodeelt
deelthijhijonder
onderanderen
anderen
ook
voor leeken
leek en zeer
zeerinteressant
interessant zijn.
zijn. Zoo
ook voor
dat in
in dén
éénkilogram
kilogram steenkool
steenkooleen
eenzoodanig
zoodanigbedrag
bedragaan
aanarbeidsarbeidsmede,
mede, dat
vermogen voorhanden
voorhanden is,
een man
man noodig
noodig heeft
heeft voor
voor het
hetbestijgen
bestijgen
vermogen
is, als
als een
van
den Montblanc,
Montblanc, en
dat één
één centenaar
centen aal' steenkool
steenkool in
in staat
staat is,
is,om
om een
een
van den
en dat
bataljon
eskadron ruiters
ruiters of
of eene
eenebatterij
batterijartillerie
artillerieover
over
bataljon infanterie,
infanterie, een
een eskadron
vervoeren.
een
afstand van
van eene
eene mijl
mijl tetevervoeren.
een afstand
Reuleaux, de
de bekende
bekende ingenieur,
ingenieur, heeft
heeftininzijn
zijnbovengenoemd
bovengenoemdgeschrift
geschrift
eene belangwekkende
belangwekkende schets
schets geleverd
geleverd van
van de
debeteekenis
beteekenisder
dertechniek
techniek
eene
voor
de cultuur.
cultuur. Hij
Hij geeft
geeftvan
vaneen
een
technischproces
procesdedevolgende
volgende
voor de
technisch
eigenaardige
»Brengen wij
wijlevenlooze
levenlooze lichamen
lichamen in
in een
eenzoozooeigenaardige definitie:
definitie »Brengen
dat hunne
hunne werking
werking
danigen
toestand, onder
onder zoodanige
zoodanige omstandigheden,
omstandigheden, dat
danigen toestand,
volgens de
de natuurwetten
natuurwettenaan
aanonze
onzebedoelingen
bedoelingenbeantwoordt,
beantwoordt,dan
dankunnen
kunnen
volgens
wij die
die lichamen
lichamen arbeid
arbeid laten
laten verrichten
verrichten voor
voor levende
levende wezens
wezens en
en ininde
de
wij
plaats
van
dezen."
Daar
het
beheerschen
der
natuur
slechts
gegrond
plaats van dezen." Daar het beheerschen der natuur slechts gegrond
kan
zijn op
op een
eendegelijk
degelijkonderzoek
onderzoek van
vanhare
hareverschijnselen,
verschijnselen, zoo
zoowordt
wordt
kan zijn
er
duor Reuleaux
Reuleaux op
op gewezen,
gewezen, dat
dat slechts
slechts die
dievolken,
volken, welke
welkedoor
door den
den
er door
geest van
van het
hetonderzoek
onderzoekbezield
bezieldzijn,
zijn,»de
»degeschiedenis
geschiedenismaken",
maken",terwijl
terwijl
die volken,
volken, welke
welkeslechts
slechtstottot
handenarbeid
beperktzijn,
zijn,»de
»degeschiedenis
geschiedenis
die
handenarbeid
beperkt
ondergaan"; ;de
laatsten vormen
vormen het
het passieve,
passieve, eerstgenoemden
eerstgenoemden het
het
ondergaan"
de laatsten
actieve
deel van
van dedemenschheid.
menschheid.En
Enhoe
hoeoneindig
oneindiggroot
groothet
hetverschil
verschil
actieve deel
in
productie in
in deze
deze beide
beide gevallen
gevallen is,
is, kan
kan men
men afleiden
afleiden uit
uit het
hetjaarjaal'in productie
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lijksch verbruik
steenkool. Daaruit
Daaruit laat
laatzich
zichberekenen,
berekenen, dat
dat de
de
verbruik aan
aan steenkool.
metwerktuigen
werktuigenenenmachines
machinesarbeiden
arbeiden en
endie
diegezamenlijk
gezamenlijk
volken,
die met
volken, die
deraarde
aardevormen,
vormen, door
door
slechts één zesde
gedeelte van
vandedebevolking
bevolkingder
zesde gedeelte
hetoverige
overigevijfvijfhunne
techniek toch
toch viermaal
viermaal zooveel
zooveel produceeren,
produceeren, als
als het
hunne techniek
zesde
gedeelte der
der menschheid
menschheid zou
zou kunnen
kunnen leveren,
leveren, dat
dat uitsluitend
uitsluitend tot
tot
zesde gedeelte
handenarbeid beperkt
handenarbeid
beperkt is.
op den
deninvloed
invloed van
vanden
denvooruitgang
vooruitgang der
der
Verder heeft
men gewezen
gewezen op
Verder
heeft men
techniek op
op de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de aesthetica
aesthetica en
envan
vandedebeschaving
beschavinginin
techniek
het
algemeen. InInditdit
opzicht
perioden
onderscheiden,
het algemeen.
opzicht
kankan
menmen
driedrie
perioden
onderscheiden,
Men kan
kan aanaanwelke
voor dit
dit onderwerp
onderwerp van
beteekenis geweest zijn.
zijn. Men
welke voor
van beteekenis
dat de
de geestesontwikkeling
geestesontwikkeling der
der laatste
laatste drie
drie eeuwen
eeuwen aan
aan de
de
nemen,
nemen, dat
het algemeen
algemeen ten
ten goede
goede isisgekomen
gekomen;
delaatste
laatstetwee
twee
wetenschap in
wetenschap
in het
; ininde
eeuwen
stonden meer
meer ininhet
hetbijzonder
bijzonderdedenatuurwetenschappen
natuurwetenschappenop
opden
den
eeuwen stonden
wUI eerst
in de
de derde
derde periode,
periode, in
in de
de laatste
laatste eeuw,
eeuw, de
de
voorgrond, ter
voorgrond,
terwiil
eerst in
toepassingen van
deze op
opdedetechniek
techniekzich
zichhebben
hebbenontwikkeld.
ontwikkeld.Deze
Deze
toepassingen
van deze
practischetoepassingen,
toepassingen,dus
dustottotstoffelijk
stoffelijk
heeft echter
echter niet
nietuitsluitend
uitsluitendtottot
practische
voordeel,
moet ook
ook eene
eene groote
grooteaesthetische
aesthetischewaarde
waarde
voordeel , geleid,
geleid, doch
doch haar
haar moet
toegekend
worden, daar
daar zij
zij ook
ook in
in hooge
hooge mate
matebijgedragen
bijgedragen heeft
heeft tot
tot
toegekend worden,
ontwikkeling der
derkunst.
kunst.Zoowel
Zooweldedewetenschappelijke
wetenschappelükeals
alsde
detechnische
technische
de ontwikkeling
ook tot
tot bevrediging
bevrediging van
van geestelijke
geestelijke behoeften,
behoeften, van
van onze
ome
arbeid dienen
dienen ook
arbeid
aesthetische
gewaarwordingen en
en wel
wel volkomen
volkomen op
op dezelfde
dezelfde wijze,
wijze, als
als
aesthetische gewaarwordingen
de
kunst van
van oudsher
oudsher in
in deze
deze richting
richting gewerkt
gewerkt heeft.
heeft.
de kunst
Ook
een ander
ander gevolg
gevolg van
van de
deontwikkeling
ontwikkeling der
der techniek
techniek uit
uiteen
een
Ook nog
nog een
geestelijk
oogpunt
is
reeds
meermalen
door
sommige
schrijvers
op
den
geestelijk oogpunt reeds meermalen door sommige schrijvers op den
dat verschillende
verschillende landen
landen en
en volken
volken erdoor
erdoor
voorgrond gesteld,
voorgrond
gesteld, nl.
nl. dat
met
elkaar ininaanraking
aanrakinggebracht
gebrachtworden,
worden,zoodat
zood atzijzijdaardoor
daardoor voor
voor
met elkaar
elkaars
geestelijke producten
producten toegankelijk
toegankelijk gemaakt
gemaakt worden.
worden. Men
Men kan
kan
elkaars geestelijke
de
juiste verhouding
verhouding tusschen
tusschen techniek
techniekenencultuur
cultuurhet
hetbest
bestzoo
zooopvatten,
opvatten,
de juiste
beteekenis,waarin
waarinditditwoord
woordtegenwoordig
tegenwoordig gegedat
de cultuur
cultuur inindedebeteekenis,
dat de
dan de
de som
som van
vankunst,
kunst,wetenschap
wetenschap
bezigd
niets anders
anders is dan
bezigd wordt,
wordt, juist
juist niets
en
techniek.
en techniek.
Het
is ook
ookniet
nietzonder
zonderbelang,
belang,orn
omhier
hiermet
meteen
eenenkel
enkelwoord
woord tete
Het is
het
verschil
tusschen
de
universiteiten
en
de
technische
spreken
over
spreken over het verschil tusschen de universiteiten en de technische
met betrekking
betrekking tot
totden
deninvloed,
invloed,dien
dienzijzijopopdedeontwikkeling
ontwikkeling
scholen
scholen met
der
cultuur uitgeoefend
uitgeoefend hebben.
hebben. De
De techniek
techniek is,
is, als
alsfactor
factorder
dercultuur,
cultuur,
der cultuur
op
verre na
na nog
nog geene
geene eeuw
eeuw oud.
oud. Eerst
Eerstdedenegentiende
negentiende eeuw
eeuw heeft
heeft
op verre
ook
den stand
stand der
der eigenlijke
eigenlijke ingenieurs
ingenieurs in
in het
het leven
leven geroepen,
geroepen, hoewel
hoewel
ook den
in Engeland
Engeland en
en ininFrankrijk
Frankrijk reeds
reedssedert
sedertongeveer
ongeveertweehonderd
tweehonderdjaren
jaren
in
enkele
bepaalde personen
personen naar
naar aanleiding
aanleiding van
van hunne
hunne technische
technischewerkwerkenkele bepaalde
zaamheden
van regeeringswege
regeeringswege den
den titel
titelvan
van»ingenieur"
:»ingenieur"verkregen.
verkregen.
zaamheden van
Doch
het
eigenlijke
ingenieursambt
ontstond
eerst
veel
later,
vooreerst
Doch
eigenlijke ingenieursambt ontstond eerst veel later, vooreerst
als
noodzakelijk gevolg van
van den
dengrooten
grootenvooruitgang
vooruitgangopoptechnisch
technischgebied
gebied
als noodzakelijk
en dan
dan voor
vooreen
eengroot
grootdeel
deelook
ookals
alsgevolg
gevolgvan
vandedeoprichting
oprichtingvan
vanbijzondere
bijzondere
tot een
eennieuw
nieuw
technische
onderwijsinrichtingen, waardoor
techniek tot
technische onderwijsinrichtingen,
waardoor de
de techniek
vak van
van wetenschap
wetenschap verheven
verheven werd.
werd.
vak
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De vorderingen
vorderingen in
in dien
dien tak
tak van
van wetenschap
wetenschap zijn
zijn dan
dan ook
ook in
in korten
korten
De
tijd
reusachtig geweest.
geweest.Vooral
Vooral ininDuitschland
Duitschland nam
nam de
de vorming
vorming en
en de
de
tijd reusachtig
ontwikkeling der
der ingenieurs
spoedig eene
eene zeer
zeer hooge
en het
het isis
ontwikkeling
ingenieurs spoedig
hooge vlucht
vlucht en
opmerkelijk, dat
de technische
technischehoogescholen
hoogescholen ininDuitschland,
Duitschland, wat
wat het
het
opmerkelijk,
dat de
derwetenschappelijke
wetenschappelijkegrondslagen
grondslagenbetreft,
betreft,reeds
reedsbinnen
binnennog
noggeene
geene
leggen der
honderd
bereikt hadden,
hadden, als
als waartoe
waartoe de
deDuitsche
Duitsche
honderd jaren
jaren dezelfde
dezelfde hoogte
hoogte bereikt
na minstens
minstens vijf
vijf eeuwen
eeuwengekomen
gekomenwaren.
waren.Dat
Datonder
onder
universiteiten
universiteiten eerst na
deze
omstandigheden een
zekere naijver,
naijver, ja,
ja, dikwijls
dikwijls zelfs
zelfsvijandigvijandigdeze omstandigheden
een zekere
heid tusschen
tusschen de
de universiteiten
universiteiten en
en de
detechnische
technischehoogescholen
hoogescholen gegeheid
boren
werd, laat
laatzich
zichdaardoor
daardoorverklaren
verklaren en
en hetzelfde
hetzelfde heeft
heeft zich,
zich, op
op
boren werd,
kleinere
schaal, ook
ook in
in ons
ons land
landvoorgedaan.
voorgedaan. De
Deuniversiteiten
universiteiten eischten
eischten
kleinere schaal,
voor zich
zich het
hetmonopolie
monopolie van
van de
dewetenschap
wetenschap en
endedetechnische
technischescholen
scholen
voor
zouden slechts
dienst kunnen
kunnen doen
doen voor
voor de
depractijk.
practijk.
zouden
slechts dienst
duidelijk in
in het
het licht
licht gesteld
gesteld
Het onhoudbare
onhoudbare van
van deze
deze bewering
bewel'ing isis duidelijk
Het
door
Professor Snijders
Snijders in
in zijne
zijne feestrede
feestrede ter
tergelegenheid
gelegenheid der
deropening
opening
door Professor
het gebouw
gebouw voor
voor toegepaste
toegepaste natuurkunde
natuurkunde tete Delft
Delft in
in 1905.
1905.
van
van het
Daaruit
weten wij,
wij, dat
dat thans
thans aan
aande de
Technische
Hoogeschool
Daaruit weten
Technische
Hoogeschool
aldaar,
evenzeer als
als aan
aan dedeuniversiteiten,
universiteiten,dedeernstigste
ernstigsteenenfijnste
fijnstezuiver
zuiver
aldaar, evenzeer
dan ook
ook met
met
wetenschappelijke
wetenschappelijke onderzoekingen
onderzoekingen plaats
plaats hebben,
hebben, zij
zij het
het dan
het oog
oog op
opbepaalde
bepaalde technische
technische onderwerpen.
onderwerpen. Gelukkig
Gelukkigschijnt
schijnt echter
echter
ook hier
hier uit
uit den
denstrijd
strijd der
dermeeningen
meeningen eene
eenenuttige
nuttigeuitkomst
uitkomst voortgevoortgeook
komen
te
zijn.
Want
men
komt
meer
en
meer
tot
de
overtuiging,
dat
komen te zijn. Want men komt meer en meer tot de overtuiging, dat
de
beide zusterinrichtingen
zusterinrichtingen niet
niet tegenover,
tegenover, doch
dochnaast
naastelkaar
elkaardienen
dienen
de beide
staan;; dat
datzij
zijelkaar
elkaarwederkeerig
wederkeerig moeten
moeten aanvullen
aanvullen en
en dat
dat uit
uit die
die
te staan
wisselwerking in
in de
detoekomst
toekomstgroote
grooteresultaten
resultatentot
totgemeenschappelijk
gemeenschappelijk
wisselwerking
nut
mogen verwacht
verwacht worden.
worden.
nut mogen
uitdie
diewrijving
wrijvingder
dermeeningen
meeningenreeds
reedsthans
thansdit
ditgroote
groote
In elk
elk geval
geval isisuit
In
voordeel ontsproten,
men tot
totdedeovertuiging
overtuiging isisgekomen
gekomen van
van de
de
voordeel
ontsproten, dat
dat men
den ingenieur
ingenieur eene veelzijdige
vooral
noodzakelijkheid, om
noodzakelijkheid,
om ook
ook den
veelzijdige en
en vooral
grondige
en dat
dat ook
ook onze
onzeregeeregeegrondige wetenschappelijke
wetenschappelijkeopleiding
opleidingtete geven,
geven, en
ring
.door het
het oprichten
oprichtenvan
vanuitstekende
uitstekendeenenkostbare
kostbareinrichtingen
inrichtingen tot
tot
ring .door
te
deelen.
dit
doel
blijk
geeft
die
overtuiging
dit doel blijk geeft die overtuiging te deelen.
Het
behoeft geen
geen betoog,
betoog,dat
datjuist
juist
opleidingvan
vandedegrootste
grootste
Het behoeft
diedie
opleiding
beteekenis
moet zijn
zijn voor
voor de
de verdere
verdere ontwikkeling
ontwikkeling der
der techniek
techniek in
in de
de
beteekenis moet
toekomst.
Reeds v66r
vóór eenige
eenige jaren
jaren heeft
heeft de
de toenmalige
toenmalige rector
rector van
van de
de
toekomst. Reeds
Technische
Hoogeschool te Berlijn,
Berlijn, A.
A.Riedler,
Riedier,omtrent
omtrentdit
ditonderwerp
onderwerp
Technische Hoogeschool
zijne
zijne
meening gezegd
gezegdenenbehartigenswaardige
behartigenswaardigewoorden
woordengesproken
gesprokenininzijne
zijne meening
Unsere
Hochschulen
die
Anforderungen
des
20""
geschriften:
Unsere
Hochschulen
und
die
Anforderungen
20"en
geschriften :
en Ueber
geschichtliche und zukiinftige
zukünftige
Jahrhunderts (1898)
(1898) en
Ueber die geschichtliche
Jahrhunderts
Bedeutung der
der Technik (1900).
Bedeutung
RiedIer wijst
wijst erop,
erop, dat
dat reeds
reeds bij
bijden
denaanvang
aanvangder
dercultuur
cultuureene
eene
Riedler
indeeling
gemaakt naar
naar gelang
gelang van
van de
detechnische
technischevorderingen
vorderingeninin
indeeling wordt
wordt gemaakt
die
tijden. en
en wel
wel inineene
eenesteen-,
steen-,
eene
bronseene
ijzerperiode;; dat
dat
die tijden,
eene
bronsenen
eene
ijzerperiode
verder de
de overgang
overgangvan
vandededuistere
duisteremiddeleeuwen
middeleeuwentot
totden
denmeer
meerverlichten
verlichten
verder
nieuweren' •tijd
met de
de algemeen
algemeenbekende
bekendeuitkomsten
uitkomsten
nieuweren
tijdweer
weer begonnen
begonnen is
is met
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op technisch
gebied. Onze
Onze tijd
tijd nu
nu is
Op
technisch gebied.
is weer
weer buitengewoon rijk
rijk aan
aan
nieuwere technische
technische uitvindingen
uitvindingen van
van ontzaglijke
beteekenis, waardoor
ontzaglijke beteekenis,
de
ingenieur eene hoogst
hoogst gewichtige
gewichtige en
envooral
vooralzeer
zeerverantwoordelijke
verantwoordelijke
de ingenieur
plaats
in de
de maatschappij
maatschappij heeft
heeft verkregen.
verkregen. Immers,
Immers, de
de arbeid
arbeid van
vanden
den
plaats in
gekenmerkt door
dool' eene groote
groote inspanning
inspanning op
ingenieur isis niet
ingenieur
niet alleen
alleen gekenmerkt
geestelijk gebied doch
doch ook
ook door
door eene zware zedelijke
zedelijke verantwoordelijkheld. Want
Want de
de kleinste
kleinste fouten,
fouten, door
dool' hem
hem begaan, zijn
bijna steeds
steeds voor
voor
heid.
zijn bijna
iedereen zichtbaar,
zichtbaar, waardoor
waardoor de
de controle
'arbeid dool'
iedereen
contr6le op zijn 'arbeid
door het publiek
oneindig
veel strenger
strenger is
is dan
dan bij
bij voorbeeld bij
den geneeskundige
geneeskundige of
of
oneindig veel
bij den
den
advocaat.
den advocaat.
RiedIer
er verder
verderaan,
aan,hoe
hoearmzalig
armzaligdedemaatschappelijke
maatschappelijke
Riedler herinnert
herinnert er
en
politieke positie
positie was,
was, die
die Duitschland in
in den aanvang der negentiende
en politieke
eeuw
in Europa
Europa innam
innam in
in weerwil
weerwil van
van zijne toenmalige hooge cultuur
eeuw in
op
geestelijk gebied.
gebied. Hij
Hij schrijft
schrijft aan
aan den
den onzichtbaren
technisch-indusop geestelijk
onzichtbaren technisch-industrieelen arbeid
arbeid dan
dan ook
ook eene gewichtige
1'01 toe
toe bij de
de werking
werking van
van
gewichtige rol
die krachten, welke
den hoogen bloei
bloei en de
de tegenwoordige
tegenwoordige macht
macht van
van
welke den
het Duitsche keizerrijk
keizerrijk gevestigd
hebben. Met
Met geestdrift
geestdrift.maakt
maakt de
de
gevestigd hebben.
naar aanleiding
aanleiding
schrijver melding
melding van
van de
de rede, die
de Duitsche Keizer
die de
Keizer naar
twintigste eeuw
eeuw voor
voor eene deputatie
techvan de
de intrede der
der twintigste
deputatie van
van de
de techvan
nische hoogescholen
hoogescholen hield.
Keizer sprak
sprak daarbij
daarbij de
de meening uit,
dat
nische
hield. De Keizer
uit, dat
de
tegenwoordige voorbereiding
voorbereiding voor
voor de
de leiding
leidingder
derstaatszaken,
staatszaken,die
die
de tegenwoordige
tot nog
nog toe
toeslechts
slechtsopop
het
zuivere
denken
gegrond
was,
haal'
doel
gemist
het zuivere denken gegrond was, haar doel gemist
had en
en dat
dat in
in de
de toekomst ook
ook de technicus
technicus tot
tot eene
groote taak
taak op
op
eene groote
had
dit
gebied zou
zou geroepen
geroepen worden. Ten
Ten einde
einde deze
deze meening op
den
op den
dit gebied
stellen, werd
werd door
dool' den
den Keizer aan
aan de
de technische
technische hoogevoorgrond te stellen,
het recht
rechtvan
vanpromotie
promotieverleend,
verleend, zooals dat thans ook
ook sedert
scholen ook
ook het
eenige maanden
maanden inin ons
geval is.
is.
ons land
land IIf~t
het geval
opdede
ontwikkelingder
del' algemeene
De
invloed, dien
dien de
de techniek
techniek op
De invloed,
ontwikkeling
beschaving
niet overal
overal even
evenduidelijk
duidelijk aan
aanden
dendag.
dag.
beschaving uitoefent,
uitoefent, komt
komt niet
dat echter
echter somtijds
somtijds juist
juist daar
daar het
het geval,
geval, waar
waar wij
wij dat
dat
Omgekeerd
Omgekeerd is
is dat
het minst
minst zouden
zouden verwachten. Dat blijkt uit
uit een
een merkwaardig geschrift
geschrift
van den
den Amerikaansehen
Lester Word
Word,, getiteld
getiteld:: Psychic
Psych ie
Amerikaanschen geleerde
geleerde Lester
van
làctors
of Civilisation,
Civilisation, dat
in 1896 verscheen.
dat in
Factors of
Dat de
de techniek
techniek zou
zou kunnen
kunnen geacht
geacht worden te behooren tot
tot de
de
Dat
der beschaving,
beschaving, zal
zal voor
voor de
de voorstelling van velen
»psychische" factoren
factoren der
vpsychische"
zoo dadelijk
dadelijk voor
voor de
de hand
hand liggen.
liggen. En
Entoch
tochmoet
moetmen
men door
door de
de
niet zoo
niet
ontwikkeling
Word's standpunt
standpunt noodzakelijk
noodzakelijk tot
dat besluit
besluit komen
komen
ontwikkeling van
van Word's
tot dat
en
krijgt men
men de
de overtuiging,
overtuiging, dat
dat hij
eene belangrijke bijdrage geleverd
geleverd
en krijgt
bij eene
de »philosophie
ook, dat
dat dit
ditdoor
doorhem
hem
heeft tot de
der' techniek",
techniek'', zij
zij het
het ook,
Dphilosophie der'
heeft
dat
in
zijn
geschrift
van
de
eigenlijke
onwillekeurig
geschiedt
en
zonder
onwilleke.urig geschiedt en zonder dat in zijn geschrift van de eigenlijke
sprake is.
is.
techniek sprake
techniek
Word ziet
ziet in
in dedeevolutie
evolutie der
derlevende
levendewezens
wezens op
op aarde
aarde het
het
Word
uitvloeisel van
twee grondbeginselen
biologische en
en het
het psychologrondbeginselen :: het biologische
uitvloeisel
van twee
hetlaatste
laatstezich
zich
van
eerste
onderscheidtdoor
door
gische, van
welke het
van welke
van
hethet
eerste
onderscheidt
factor:: de
intuïtie. De
De intuïtie
de
invoering van
van een
een nieuwen
nieuwen factor
intu'itie stelt ons
de intuïtie.
de invoering
1906. I.
16
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in staat,
bevrediging
in
staat, om
om daar,
daar, waar
waargeen
geenonmiddellijke
onmiddellijke weg
wegtottotdede
bevredigingvan
van
onze behoeften
is, daartoe
daartoe langs
langs omwegen
omwegen te
te komen.
komen. Zij
Zij
onze
behoeften voorhanden
voorhanoen is,
is
aanlegreeds
reedsvoorhanden
voorhanden bij oe
den vorm
vorm van
van hetgeen
hetgeen
de diere,lJ
is ininaanleg
dierep in
in den
rnen gewoon
is »instinct"
men
gewoon is
»instinct" tetenoemen,
noemen,doch
doch wat
watzonder
zonder twijfel
twijfel voor
voor
een
groot deel
oeelreeds
reedseeneen
weinig
ontwikkeldegraad
graadvan
vanverstand
verstand is.
is.
een groot
weinig
ontwikkelde
Eerst bij
echter komt
ontwikkeling van
van de
Eerst
bij den mensch echter
komt de
de groote ontwikkeling
de
stand en wel
wel door
door datgene, wat,
wat, zooals wij reeds
den aanvang
intuïtie
intuïtie tot stand
reeds in den
van
dit opstel
opstel zeiden, een hoofdpunt vormt,
waardoor het menschelijk
van dit
vormt, waardoor
van het
het dier
dier verheft:
gebruik van
van werkverstand
zich boven
boven dat
verstand zich
dat van
verheft : het
het gebruik
tuigen, die
geen onderdeel
onderdeel vormen
vormen van
van zijn
zijn organisme.
organisme.
die geen
Langs
dezen weg ontstonden
ontstonden de
de menschelijke kunsten, waarvan Word
Langs dezen
twee hoofdrubrieken onderscheidt.
de ééne hoofdgroep
hoofdgroep oefent
de
onderscheidt. In
In de
oefent de
gelijken
;
op zijns
zijns gelijken j oaartoe
anderen
mensch invloed
invloed uit
uit op
daartoe behooren onder
onder anderen
kunsten
handel, politiek,
politiek, enz.
enz. In
onderwijs, handel,
Inde
deandere
andere afdeeling der
der kunsten
oaarentegen
de mensch invloed
op de
de natuur
daarentegen oefent
oefent de
invloed uit
uit op
natuur ;j daartoe
Wat
worden door
hem gerekend
gerekend de
de schoone en
de nuttige
nuttige kunsten.
kunsten. Wat
door hem
en de
Word
ondel' nuttige
nuttige kunsten
kunsten verstaat,
verstaat, isisechter
echterniets
niets anders dan
de
Word onder
dan de
techniek
en wij zien
dus, dat
dat in
in zoo
ver ook
de techniek
techniek een
eenuitvloeisel
uitvloeisel
techniek en
zien dus,
zoover
ook de
is van
van de
de intuïtie,
intuïtie,derhalve
derhalvevan
vanpsychologische
psychologischeprocessen.
processen.
is
Het bovenvermelde
bovenvermelde geschrift
van den
den beroemden
beroemden denker
denker Russel
Russel
Het
geschrift van
Wallace:: Wonderful Century,
Century, heeft
eigenlijk ten
ten doel,
doel, om
om eene balans
Wallace
heeft eigenlijk
te maken
maken omtrent
omtrent dedegeestelijke
geestelijkecultuur
cultuurder
dernegentiende
negentiendeeeuw.
eeuw.
op
op te
Ook
deze geleerde
geleerde komt
komt tot het
het besluit,
besluit, dat
dat op
op die
die balans
balans de
de meeste
meeste
Ook deze
positieve posten
posten moeten
moeten geboekt
geboekt worden op rekening van
van de
de techniek.
teclmiek.
positieve
op de
de groote
groote beteekenis
beteekenis voor
voor de
de cultuur
cultuur
vestigt vooral
vooral de
de aandacht
aanoacht op
Hij vestigt
van de
de nieuwere
nieuwere transportmiddelen,
transportmiddelen, van
van de machine,
machine, van
van telegraaf
telegraaf en
en
van
als overbrengers
overbrengers van
van het
het gesproken
gesproken woord,
woord, van
vanhet
hetvuur,
vuur, den
den
telephoon als
lichtdruk, enz.,
meer nog
nog dan
dan de
de zuivere
zuivere wetenschap,
wetenschap, tot
tot de
de
lichtdruk,
enz., die
die alle,
alle, meer
ontwikkeling der beschaving
beschaving bijgedragen hebben.
ontwikkeling
methet
hetrectosrechtsDat de
de techniek
techniek verder
verderook
ookvoeling
voelingmoet
moethouden
houden met
Dat
ook voor
voor den
dentechnicus
technicus onmisbaar
onmisbam'
wezen en eene grondige rechtskennis ook
blijkt reeds
reeds uit
uit hetgeen
hetgeengezegd
gezegdwerd
werdover
overhet
het
recht
vruchten
is, blijkt
recht
opop
dede
vruchten
uitvinding en
Op dit
dit terrein
terrein valt
valt nog
nog veel
veel tete
eener uitvinding
en over
over het
het patent.
patent. Op
onderzoeken en
helderen, vooral
vooral ook
ook ten
ten aanzien
aanzien van
van de
de logischonderzoeken
en op
op te helderen,
der begrippen
begrippen ontdekking
ontdekking en
en uitvinding.
ontwikkeling der
psychologische ontwikkeling
ten slotte
slotte nog
nog enkele
enkele opmerkingen
opmerkingen maken
maken over
over de
de toetoemoeten ten
Wij moeten
der techniek.
techniek. Von
Von Engelmeyer
Engelmeyer had
had reeds
reeds in
in 1887 zijne
zijne boven
komst der
reeds vermelde
vermelde meening uitgesproken,
uitgesproken, die
die destijds
destijds ook
ook vele
veleaanhangers
aanhangers
tot eene overschatting
overschatting van
van de
de beteekenis
beteekenis der kracht
kracht
vond en
leidde tot
vond
en leidde
tegenover de
stof in
in de
de industrie.
industrie, Hij
Hijontwikkelt
ontwikkelt verder
verder een
een bverzicht
overzicht
tegenover
de stof
van alle
alle middelen,
middelen, die
die aan
aan de
demoderne
moderne techniek
techniek ten
tendienste
dienstestaan
staanvoor
voor
van
voortbrengen, opstapelen
opstapelen en
en verdeelen
verdeelen van kracht.
kracht. Daarbij ontwierp
het voortbrengen,
hij ook
ook een
eentoekomstbeeld
toekomstbeeldvan
vande de
industrie,
waarbijdede
drijfkracht
hij
industrie,
waarbij
drijfkracht
evenredig aan
aan het
het verbruik
verbruik zou
zou toenemen
toenemen en
en de
de stoommachine
stoommachine ten slotte
slotte
evenredig
tot
een
enkelen
localen
motor
beperkt
zou
worden.
In
dit
geval
zou
tot een enkelen
motor beperkt zou
In dit geval zou
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ous
(ie kleinindustrie
kleininoustl'ie een groot
woot voordeel
voordeel verwerven
verwerven ten
ten opzichte
opzichte van
van de
de
dus de
techniek
in het
hetgroot
grootenen
hoewel
deze
voorspellingvooralsnog
vooralsnog niet
niet
techniek in
hoewel
deze
voorspelling
vervuld is,
is, schijnt
schijnt toch
tochdedeontwikkeling
ontwikkelingder
derelectrische
electl'ischecentralen
centralen zich
zich
vervuld
in
den jongsten
jongsten tijd
meer en
en meer
meer in
in die
die richting
richting te
tebewegen.
bewegen.
in den
tijd meer
De
vraag is
is nu,
nu, ofofdedeontwikkeling
ontwikkeling der
der techniek
techniek zich
zich ook
ook inin de
detoetoeDe vraag
dezerichting
richtingzalzalblijven
blijvenbewegen
bewegen en
en ofofde
de
komst
steeds verder
verder inin deze
komst steeds
meer en
enmeer
meerdedestoommachine
stoommachinezalzalverdringen
verdringen
electromotor
voortaan meer
electromotor voortaan
en
van lieverlede
lieverlede de
derol
rolzal
zalovernemen,
overnemen,diedie
vroeger
aandeze
dezetoebedeeld
toebedeeld
en van
vroeger
aan
datdede
invloedderder
electrotechniek
was.
Wij zeiden
zeidenboven
boven reeds,
reeds,dat
was. Wij
invloed
electrotechniek
zich
vooralsnog hoofdzakelijk
hoofdzakelijk slechts
openbaart in
de daling
daling der
der kosten
kosten
zich vooralsnog
slechts openbaart
in de
van
productie ten
gevolge van
van dedegemakkelijker
gemakkelijkereneneenvoudiger
eenvoudigertoepastoepasvan productie
ten gevolge
sing
der electrische
electrische beweegkracht.
beweegkracht.
sing der
is het
hetmogelijk,
mogelijk, dat
datditditinindedetoekomst
toekomstnog
nogveel
veelverder
verder zal
zal
Toch
Toch is
gaan en
en dedeelectrische
electrische
machineeene
eene
onmisbareplaatsvervangster
plaatsvervangster zal
zal
gaan
machine
onmisbare
stoommachine. Het
Het drijven
drijven der
der stoommachine
stoommachine staat
staat of
of
worden
worden van
van de
de stoommachine.
valt met
met het
hetgebruik
gebruik van
van de
desteenkool
steenkoolals
alsbrandstof,
branostof ,die
dietrouwens
trouwens op
op
valt
dit
oogenblik nog
de voornaamste
voornaamste factor
factor is van
van de
degeheele
geheelebeschaving.
beschaving.
dit oogenblik
nog de
nietonuitputtelijk
onuitputtelijk en
en
Maar
steenkolen voorraad van
van de
de aarde
aarde isisniet
Maar de steenkolenvoorraad
jaren geleden
geleden werden
werden omtrent
omtrent dit
ditonderwerp
onderwerp in
in
reeds
ongeveer dertig
dertig jaren
reeds ongeveer
Engeland
mededeelingen gedaan,
die het
het grootste
grootsteopzien
opzienbaarden.
baarden. Toen
Toen
Engeland mededeelingen
gedaan, die
men namelijk
namelijk de
de kolenbekkens
kolenbekkens ininGroot-Britannië
Groot-Britannië opgemeten
opgemeten had
had en
en
men
eene
schatting maakte
maakte van
van den
denvermoedelijk
vermoedelijknog
nogaanwezigen
aanwezigenvoorraad,
voorraad,
eene schatting
bleek
daaruit, dat,
dat, hoewel
hoewelniet
nietbepaald
bepaald
onmiddellijkgebrek
gebrekvoor
voorde
dedeur
deur
bleek daaruit,
onmiddellijk
tegenwoordigevermeerdering
vermeerdering der
oer
stond,
de voorraden
voorraden toch
toch bij
bijdede
stond, de
tegenwoordige
consumptie
binnen afzienbaren
afzien baren tijd
tijd uitgeput
uitgeput zouden
zouden zijn.
zijn.
consumptie binnen
zouerergebrek
gebrekaan
aansteenkoolsteenkoolontontReeds lang
lang vegir
vóór dien
dien tijd
tijdechter
echterzou
Reeds
staan
in landen,
landen, waar
waargeene
geenebeddingen
beddingenvoorhanden
voorhanderizijn
zijn en
enwaar
waarmen
men uit
uit
staan in
zoospoedig
spoediginindede
behoefte
kunnenvoorzien.
voorzien.
andere
landen niet
niet zoo
andere landen
behoefte
zouzou
kunnen
De vraag
vraag deed
deed zich
zichdus
dusvoor,
voor,vanwaar
vanwaardede
industriezich
zichhare
haredrijfkracht
drijfkracht
De
industrie
zou moeten
moeten verschaffen,
verschaffen, als
als éénmaal
éénmaal de
de schatten
schattenaan
aanzwarte
zwartebrandstof,
brandstof,
zou
die
in den
den schoot
schoot der
deraarde
aarderusten,
rusten,verbruikt
verbruiktzouden
zouden zijn.
zijn.
die in
echterreeds
reedsspoedig
spoedigdaarna
daarnadedeelectrotechniek
electrotechniekgeboren
geboren
Toen
werd echter
Toen werd
tenopzichte
opzichte van
van het
het
en
deze opende
opende een
eengeheel
geheel
nieuw
gezichtspuntten
en deze
nieuw
gezichtspunt
beheerschen
de nuttige
nuttigetoepassing
toepassingder
dernatuurkrachten.
natuurkrachten. Als
Alserergeene
geene
beheerschen en de
meer beschikbaar
beschikbaar is,
zal de
de electriciteit
electriciteit een
een middel
middel zijn,
zijn, om
om
steenkool
steenkool meer
is, zal
te maken,
maken,
weer
nieuwe natuurkrachten
natuurkrachten aan
aan onze
onze industrie
indu8trie dienstbaar
dienstbaar te
weer nieuwe
wegens de
de·gemakkelijke
gemakkelijke wijze,
wijze, waarop
waaropandere
anderevormen
vOl'menvan
vanarbeidsarbeidswegens
vermogen
electriciteit omgezet
omgezet kunnen
kunnen worden
worden en
enomgekeerd.
omgekeerd.
vermogen in
in electriciteit
Wij herinneren
herinneren eraan,
eraan, dat
dat de
desteenkool
steenkool zelf eigenlijk
eigenlijk niets
niets anders
anders
Wij
is
dan
een
product
van
het
zonlicht
en
de
zonnewarmte.
De
steenkool
is dan een product van het zonlicht en de zonnewarmte. De steenkool
stelt
hetarbeidsvermogen
arbeidsvermogen van
van de
de zon
zon voor,
voor, dat
dat in
in den
denbodem
bodem geconstelt het
centreerd is,
want in
in dedeoudste
oudste aard
perioden is
is eerst
eerst de
de plantenstof
plan ten stof
is, want
aardperioden
gevormd
het koolzuur en
water der
der lucht door
den invloed
invloed van
van
gevormd uit
uit het
en water
door den
het
licht enendedewarmte
warmteder
derzon,
zon,enen
dat
arbeidsvermogen van
van de
de zon
zon
het licht
dat
arbeidsvermogen
is
thans
in
de
steenkool
opgehoopt,
die
wij
dus,
als
't
ware,
zourlen
is thans in de steenkool opgehoopt, die wij dus, als
zouden
L
1W
1 6*
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kunnen noemen:
. Welnu,
dit laatste
laatste geheel
geheel ververkunnen
noemen :llfossiel
vfossielzonlicht"
zonlicht".
Welnu, als
als dit
Ons in
in staat
staat stellen,
stellen, om
om het
het tegentegenbruikt is,
zal dedeelectrotechniek
electrotechniek ons
bruikt
is, zal
woordige zonlicht
zonlicht en
en de
dezonnewarmte
zonnewarmteininvoor
voorons
onsbruikbaar
bruikbaararbeidsarbeidswoordige
vermogen om
zetten.
vermogen
om te zetten.
Dat zal
zal vooral
vooral mogelijk
mogelijk zijn
zijn langs
langsindirecten
indirecten weg,
weg,bijbijvoorbeeld
voorbeelddoor
dOOl'
gebruik
maken van
van den
den kringloop
kringloop van
van het water
water in
in den
den vorm
vorm van
van
gebruik te maken
der zee,
zee,enz.,
enz.,die
dieeigenlijk
eigenlijkinsgelijks
insgelijksslechts
slechts
eb
envloed,
vloed, de
debranding
branding der
eb en
zon ontleend
ontleend is,
is, evenals
evenals dat
dat
al'beidsvermogen
de zon
arbeidsvermogenvoorstellen,
voorstellen,dat
dat aan
aan de
van
de watervallen,
watervallen, waarvan
waarvan reeds
reeds op
opditditoogenblik
oogenblikopopzoo
zooruime
ruimeschaal
schaal
van de
door
de electrotechniek
erectrotechniek partij
partij getrokken
Ook de
de wind
wind zal
zal onondoor de
getrokken wordt.
wordt. Ook
getwijfeld in
in de
detoekomst
toekomstnog
nogopopgroote
grooteschaal
schaalininelectrisch
electrischarbeidsarbeidsgetwijfeld
dat zal
zal ons
ons dan
dan op
op zijne
zijne beurt
beurt
vermogen
omgezet kunnen
kunnen worden
worden en
vermogen omgezet
en dat
weer electrisch
electrisch licht,
licht, warmte
warmteenenbeweegkracht
beweegkrachtvoor
vooronze
onzewerktuigen
werktuigen
weer
verschaffen.
Het
is niet
nietzonder
zonder belang,
belang, erop
erop tetewijzen,
wijzen,dat
datdeze
dezetoenemende
toenemendetoetoeHet is
in de
de toekomst
toekomst ook
ook een
eengroot
groot
passingen
van den
den electrischen
electrisch en stroom
stroom in
passingen van
nut
zullen afwerpen
afwerpen uit
uiteen
eensociaal
sociaaloogpunt
oogpunt
daardoorbelangrijke
belangt'ijke
nut zullen
en en
datdat
daardoor
verbeteringen
stand zullen
zullen kunnen
kunnen komen
komen in
in den
dentoestand
toestandder
der
verbeteringentot
tot stand
de nijverheid
nijverheid nog
nog het
het
arbeidende
stoommachine in
arbeidende klassen.
klassen. Zoolang
Zoolang de
de stoommachine
in de
opperbevel
het samenleven
samenleven en
ensamenwerken
samenwerken van
van velen
velen
opperbevel voerde,
voerde, was
was het
Hetgevolg
gevolgdaardaarbinnen
beperkte ruimte
ruimte een
eennoodzakelijke
noodzakelijke ei9ch.
eisch. Het
binnen eene beperkte
opgroote
grooteschaal
schaalvan
van
van
was vooral
vooral tetebespeuren
bespeuren inineene
eeneverhuizing
verhuizing op
van was
de plattelandsbevolking
plattelandsbevolking naar
naar de
de groote
gl'Ootesteden
stedenenendedeopeenhooping
opeenhoopingaldaar
aldaar
van
eene talrijke
talrijkearbeidersbevolking,
arbeidersbevolking, zeer
zeerten
tennadeele
nadeelevan
vandedegezondheid
gezondheid
van eene
en
de levensvreugde
levensvreugde dezer
dezervolksklassen.
volksklassen.
en de
derelectrotechniek
electrotechniek zal
zaldaarin
daarin
Door de
de toenemende
toenemende ontwikkeling
ontwikkeling der
Door
zeker eene
eene groote
groote verbetering
verbetering kunnen
kunnen komen.
komen. Want
Want het
het electrisch
zeker
arbeidsvet'mogen
in groote
groote mate
mate de
dehoogst
hoogstwaardeerbare
waardeerbare eigeneigenarbeidsvermogen heeft
heeft in
schap,
dat het
hetgemakkelijk
gemakkelijk enenmet
met
uetrekkelijkgeringe
geringekosten
kostennaar
naar
schap, dat
betrekkelijk
ver
verwijderde
plaatsen
kan
overgebracht
worden,
iets,
waarvan
de
ver verwijderde plaatsen kan overgebracht worden, iets, waarvan de
zoo
electrische
centl'alen voor
voor verlichting
verlichting en
en beweegkracht
beweegkracht juist
juist reeds
reeds zoo
electrische centralen
veelvuldig
gebruik maken.
maken.
veelvuldig gebruik
Men zal
zal dus
dus inindedetoekomst
toekomsthethet
electrisch
arbeidsvermogenuit
uitgroote
groote
Men
electrisch
arbeidsvermogen
centralen
over aanzienlijke
aanzienlijke afstanden
afstanden kunnen
kunnen verdeelen
verdeelen enenverspreiden
verspreiden
centralen over
en daar
daar ook
ookdedeaanleg
aanlegvan
vantalrijke
talrijkeelectrische
electrischetrams
tramsslechts
slechtseene
eenequaestie
quaestie
van tijd
tijd is,is,zalzal
reden
vervallen,dat
datontelbare
ontelbarearbeiders
arbeiders in
in groote
gl'Oote
van
dede
reden
vervallen,
steden
opeengehoopt zijn,
zijn, terwijl
terwijl daardoor
daardoor het
het platteland
platteland meer
meeren
enmeer
meer
steden opeengehoopt
ontvolkt
wordt.
Eene
weldadige
decentralisatie
zal
dus
van
die
ontwikontvolkt wordt. Eene weldadige decentralisatie zal dus van die ontwikkeling het
hetgevolg
gevolgzijn,
zijn, welke
welkeook
ookvan
vaneen
eenonbereken.
onberekenbaar
invloed
baar gunstigen invloed
zal zijn
zijn op
op de
de gezondheid
gezondheid der
der arbeiders.
arbeiders. Dezen
Dezen zullen
zullen dan
danveel
veelminder,
minder,
zal
dan
tot nu
nu toe
toehet
hetgeval
geval
was,
gedwongen
zijn,
ongezondekrotten
krotten
dan tot
was,
gedwongen
zijn,
omom
in in
ongezonde
en
huurkazernes bij
elkaar te
te wonen,
wonen, doch
doch van
vanhet
hetbuitenleven
buitenlevenblijven
blijven
en huurkazernes
bij elkaar
genieten,
zonder daarvoor
daarvoor groote
groote uitgaven
uitgaven te
te doen.
doen.
genieten, zonder
Een blik
blik op
op dedetoekomst
toekomstdoet
doetdus
dus
veel
vorderingenvan
van de
de
Een
nognog
veel
vorderingen
techniek
verwachten. Doch
Dochdaartoe
daartoezal
zalnog
nogveel
veelgearbeid
gearbeidmoeten
moetenworden,
worden,
techniek verwachten.

ONTWIKKELING DER
DER HEDENDAAGSCHE
HEDENDAAGSCHE TECHNIEK.
TECHNIEK.
DE ONTWIKKELING

249

want er
er blijft
blijftnog
nogveel
veelte te
doen
over,
natuurkrachten op
op nog
nog
want
doen
over,
omom
de de
natuurkrachten
grooter schaal,
schaal, dan
dan thans
thans het
het geval
gevalis,is,aan
aanonze
onzebelangen
belangenenenbehoeften
behoeften
grooter
niet altijd
altijd in
in staat,
staat, om
omde
denuttige
nuttige
dienstbaar tete maken.
maken. De
dienstbaar
De mensch
mensch is
is niet
waarmede moeder
moedernatuur
natuurbetrekkelijk
betrekkelijkzoo
zoozuinig
zuinig is,
is,op
opeenvoudige
eenvoudige
gaven, waarmede
bruikbare wijze
wijze door
door eigen
eigen arbeid
arbeid tetevermeerderen.
vermeerderen.
en bruikbare
Om
enkele
voorbeelden
te
noemen,
kunnen
wijonder
onderanderen
anderenwijzen
wijzen
Om enkele voorbeelden te noemen, kunnen wij
op de
de onvermoeide
onvermoeide pogingen,
pogingen, die
diemen
menreeds
reedssedert
sedertdedeoudste
oudsteti,jden
tijden
op
met
aangewend, om
om den
den diamant,
diamant, waarvan
waarvan toch
toch reeds
reeds sinds
sindslang
langmet
heeft aangewend,
zekerheid bekend
was, dat
dat hij
hijniets
nietsanders
andersis isdan
dangewone
gewonekoolstof,
koolstof,
zekerheid
bekend was,
bereiden. Wel isis waar
waar isisdat
datlater
lateraan
aanMoissan
Moissangelukt,
gelukt,
kunstmatig te
kunstmatig
te bereiden.
doch zoodanig,
zoodanig, dat
datdede
uitvindingvoor
voorpractische
practischetoepassing
toepassingvolko
volkomen
men
doch
uitvinding
onbruikbaar is, daar
daar de
dekristallen
kristallenmicroscopisch
microscopischklein
kleinzijn
zijnen
ennog
nogniemand
niemand
onbruikbaar
op aarde
aarde ooit
ooit een
eenkunstmatigen
kunstmatigen diamant
diamant met
met het
hetbloote
bloote oog
oog heeft
heeft
op
aanschouwd.
dergelijks is het
het geval
gevalmet
methet
het
onbreekbare,buigzame
buigzameglas,
glas,dat
dat
Iets dergelijks
onbreekbare,
reeds ten
ten tijde
tijde van
vanNero
Neroalsalsiets
iets
hoogst
begeerenswaards
hoofden
reeds
hoogst
begeerenswaards
in in
dede
hoofden
datnog
nogsteeds
steedstot
totdedevrome
vromewenschen
wenschen
der menschen
menschen spookte,
spookte, doch
doch dat
der
Wel meende
meende De
Dela la
Bastiev66r
vóórongeveer
ongeveerdertig
dertigjaren
jarendeze
deze
behoort. Wel
behoort.
Bastie
spoor te
te zijn
zijn door
door zijne
zijne vervaardiging
vervaardiging van
van het
het hardharduitvinding op
uitvinding
op het
het spoor
dat was
was wel
welhard
hardmaar
maaralles
allesbehalve
behalveonbreekbaar
onbreekbaar en
en heeft
heeft
glas, doch
doch dat
glas,
En toch
toch moet
moet
dan ook,
ook, zooals
zooals bekend
opgang gemaakt.
dan
bekend is,
is, nooit
nooit veel
veel opgang
gemaakt. En
ook
dit
vraagstuk
voor
oplossing
vatbaar
zijn,
want
de
natuur
levert
ook dit vraagstuk voor oplossing vatbaar zijn, want de natuur levert
het ons
ons in
in den
den vorm
vorm van
van glimmer
glimmer of
ofmica,
mica, dat
datwij
wijininonze
onzevulkachels
vulkachels
het
inderdaadeene
eenesoort
soort
en
boven onze
onze lampeglazen
lampeglazen gebruiken.
gebruiken. Dit
Ditmica
micais isinderdaad
en boven
want het
hetis is
evenalsditditlaatste
laatsteeen
een
silicaatvan
vanbijna
bijnaoverovervan
glas, want
van glas,
evenals
silicaat
echter niet
niet inin staat,
staat, om
om
eenkomstige
samenstelling. Vooralsnog
eenkomstige samenstelling.
Vooralsnog zijn
zijn wij
wij echter
het natuurproces,
natuurproces, dat
dat het
het mica
mica heeft
heeftvoortgebracht,
voortgebracht, in
in onze
onze ovens
ovens na
na
het
te bootsen.
bootsen.
Ook
op physisch
physisch gebied
gebiedwachten
wachtennog
nogvele
velevraagstukken
vraagstukken op
ophunne
hunne
Ook op
het oog
oogopopdedepractijk.
practijk.Hoe
Hoegroot
grootdedevorderingen
vorderingen ook
ook
oplossing
oplossing met
met het
mogen
zijn, welke
welke bij
bij voorbeeld
voorbeeld de
de techniek
techniek der
derverlichting
verlichting in
in de
de
mogen zijn,
jaren
gemaakt
heeft,
zijn
wij
toch
nog
oneindig
ver
verwijderd
laatste
laatste jaren gemaakt heeft, zijn wij toch nog oneindig ver verwijderd
van
hetideaal
ideaalder
derverlichting,
verlichting,namelijk
namelijklicht
lichtzonder
zonderontwikkeling
ontwikkelingvan
van
van het
warmte.
Toch
is ook
ook dit
ditproces
proces inindedenatuur
natuurvertegenwoordigd
vertegenwoordigd en
en wel
wel door
door
Toch is
maarook
ook
lichtgevende
kevers, glimwormen,
glimwormen, lichtgevende
lichtgevende bacteriën,
bacteriën,enz.,
enz.,maar
lichtgevende kevers,
dit
proces hebben
hebben wij
wij tot
totnog
nogtoetoe
geene
mogelijkheidkunnen
kunnen
dit proces
metmet
geene
mogelijkheid
licht van
van deze
dezeorganismen,
organismen, dat
datdoor
doorchemische
chemischewerking
werking
nabootsen.
nabootsen. Het
Het licht
ontstaat,
is van
vangeenerlei
geenerleiwarmteontwikkeling
warmteontwikkeling vergezeld
vergezeld en
en ook
ook
ontstaat, is
overigens
schijnt
bij
het
ontstaan
daarvan
niet
de
minste
energie
veroverigens schijnt bij het ontstaan daarvan niet
minste energie verloren
gaan. Het
Heteenvoudige
eenvoudigeglimwormpje,
glimwormpje, dedenietige
nietigebacterie
bacteriehebben
hebben
loren te gaan.
dus
onbewust dit
dit groote
grooteenergievraagstuk
energie vraagstuk opgelost,
opgelost, waar
waar de
demensch
mensch
dus onbewust
nog
steeds machteloos
machteloos op
zit te
te peinzen.
peinzen. Want
Want hoewel
hoewelhet
hettheoretisch
theoretisch
nog steeds
op zit
vaststaat,
elke vorm
vorm van
vanenergie,
energie,hetzij
hetzijwarmte,
wal'mte, electriciteit
electriciteit of
of
vaststaat, dat
dat elke
chemische
werking,
volkomen
en
zonder
eenig
overschot
verlies
in
overschot
of
verlies
zonder
chemische werking, volkomen
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kan omgezet
omgezet worden, is
dat in
in de
de practijk ook
zelfs
lichtenergie kan
is dat
ook zelfs
nog niet
niet bij benadering
benadering gelukt.
gelukt. Bij elke
methode van
van verlichting
verlichting gaat
gaat
nog
elke methode
tegenwoordig
tegenwoordig nog
nog steeds
steeds verreweg het grootste
grootste gedeelte
gedeelteder
derverbruikte
verbruikte
energie
nutteloos verloren.
verloren.
energie nutteloos
Zoo
blijven er
er dus
dusnog
nog
vele
vraagstukkenterter
beantwoordingover,
over,
Zoo blijven
vele
vraagstukken
beantwoording
die zeker toch
toch ook
ook voor
voor oplossing
oplossingvatbaar
vatbaarzouden
zoudenzijn,
zijn,indien
indien wij
wij slechts
slechts
konden beschikken
beschikken over
hulpmiddelen, die
Ilog oneindig veel volkomener
volkomener
over hulpmiddelen,
die nog
de tegenwoordige.
tegenwoordige.
zijn dan
dan de
zijn
Wat
de techniek
techniek echter
echter tot
totnu
nutoe
toereeds
reedsbereikt
bereiktheeft,
heeft, geeft
geeftons
ons
Wat de
goeden moed
voor de
toekomst, mits
mits men
men zich
zich slechts
slechts bepale tot uitmoed voor
de toekomst,
het hoofd
hoofd breke
komsten, die werkelijk bereikbaar
zich niet
niet het
bereikbaarzijn,
zijn, en
en zich
met uitvindingen
uitvindingen als
als vliegmachines
vliegmachines en
en dergelijke.
dergelijke. Van
Van zulk arbeiden aan
de ~roote
vraagstukken der
heil te
te verwachten;
groote vraagstukken
der techniek
techniekisis geen
geen heil
verwachten ; dat
worde uiisluitend
uitsluitend gezocht
in de
devruchtbare
vruchtbare samenwerking
samenwerking tusschen de
worde
gezocht in
practijk.
wetenschap en
de practü,k.
wetenschap
en de
Zutphen.
Zutphen.

Dr.
Dr. A.
A. J.
C.
J. C.

SNIJDERS.

DE NEDERLANDSCHE
NEDERLANDSCHE GARDES
GARDES D'HONNEUR VAN 1813/,14.
1813/14.

Sedert
vestiging van
van het
heteerste
eersteFransche
FmnscheKeizerrijk
Keizerrijk werden
werden er
er
Sedert de vestiging
iu
die plaatsen
plaatiSender
derFransche
Franschedepartementen,
departementen,welke
welkeNapoleon
Napoleonwaardig
waardig
in die
keurde
bezoeken, vrijwillige
vrijwillige eerewachten
eerewachten opgericht.
opgericht.
keurde officieel
officieel te bezoeken,
of eerewacht
eerewacht deed
deed den
den dienst
dienst bij
bijden
denKeizer
Keizer
Deze
garde d'honneur
d'honneur of
Deze garde
met
een
der
eskadrons
zijner
garde-regimenten
en
was
samengesteld
uit
met een der eskadrons zijner garde-regimenten en was samengesteld uit
Zoo was
was ook
ook hier
hier te
te lande
lande
bemiddelde
bemiddeldejongelieden
jongeliedenvan
vangoeden
goedenhuize.
huize. Zoo
het oprichten
oprichten van
van dergelijke
dergelijkegardes
gardesd'honneur
d'honneurtegen
tegenhethet
aangekondigde
aangekondigde
van Napoleon
Napoleon ininhet
hetnajaar
najaarvan
van 1811
1811aan
aande
devoornaamste
voornaamste plaatsen
plaatsen
bezoek
bezoek van
(*).
met aandrang
aandrang aanbevolen
aanbevolen (*).
Na
den Russischen
Russischen veldtocht
veldtocht·.besefte
besefte Napoleon
Napoleon uit
uitmilitair
militairenenpolitiek
politiek
Na den
tot een
eenpermanent
permanent korps
korps tetevormen.
vormen.
oogpunt
nut deze
deze afdeelingen
afdeelingen tot
oogpunt het
het nut
Van
dit korps
korpsverwachtte
verwachttehet
hetFransche
Franschegouvernement
gouvernementverschillende
verschillende
Van dit
voordeele.n.
voordeelen.
Ten
eer se.t Eiwierf
wierf
men
goedkoope
manier
cavalerie,
Rusland
Ten eerst
men
op op
goedkoope
manier
cavalerie,
diedieininRusland
te gronde
gronde was
was gegaan.
gegaan.
e hoopte
men
de verknochtheid
verwervenvan
vanfamilies
families
Ten
t wee dhoopte
Ten tweede
men
de verknochtheid
te te
verwerven
van ouden
ouden adel
adel en
en kooplieden,
kooplieden, die
diegefortuneerd
gefortuneerd genoeg
genoeg waren
waren plaatsplaatsvan
nemen.
vervangers voor
zoons te nemen.
vervangers
voor hun
hun zoons
d e wilde
wilde men
mendedeouders
oudersderder
gardesovertuigen,
overtuigen, dat
dat de
de
Ten dder
Ten
er de
gardes
die voor
voor hun
hUil zoons
ZOOIIS paste
paste en
enwaarin
waarin zij
zij
militaire staat
eenige was,
was, die
militaire
staat de
de eenige
carrière konden
konden maken.
maken.
carrière
destelde
steldemen
menofficieren
officieren aan,
aan, die
dieniet
nietten
tenlaste
lastevan
vanden
den
Ten vi
v ier
Ten
erde
kwamen, maar
maarzichzelf
zichzelfkonden
kondenonderhouden.
onderhouden.
Staat kwamen,
Niettegenstaande dat
alles was
was de
deeigenlijke
eigenlijkebedoeling
bedoelingvan
vandit
ditkeurkeurNiettegenstaande
dat alles
om jongelui
jongelui van
van dedeeerste
eerste
familiesuituit
Duitschland, Italië
Italië en
en
korps, om
korps,
families
Duitschland,
Holland als
als gijzelaars
gijzelaars tetelaten
latendienen,
dienen,waarin
waarin
Napoleonwaarborgen
waarborgen
Holland
Napoleon
in zijn
zijn wingewesten
wingewesten (f).
(t).
zocht tegen een
een mogelijken
mogelijken opstand
opstand in
zocht
(*) Haar
Haal' samenstelling en
en haar
haal'rijkdom
rijkdom van
vanmonteering
monteel'ingzijn
zijnbeschreven
beschrevenen
enafgebeeld
afgebeeld
(*)
een uitgaaf
uitgaafvan
vanMaaskamp.
Maaskamp.
in een
(t) De behandeling
behandeling van
van gijzelaars
gijzelaal'S isis volgens
volgenshet
hetmoderne
modernerechtsbegrip
rechtsbegripmenschelijker
menschelijker
(t)
.De gijzelaars
gijzelaal'S zijn
zijn een
een
dan vroeger.
I'roeger. Napoleon
Napoleon schreef
schreef nog
nog in
in zijn
zijn Mémoires
J[émoirel (VIII):
(VIII): »De
dan
der krachtigste
krachtigste middelen,
middelen, om
om de
debezette
bezetteprovinciën
provinciënininbedwang
bedwang
houden;maar
maardaartoe
daartoe
te te
houden;
moeten zij
zij talrijk
talrijk en
en uit
uit de
deinvloedrijksten
invloedrijksten gekozen
gekozen worden.
worden, De
Debevolking
bevolkingmoet
moetbovenbovenmoeten
dien overtuigd
overtuigd zijn,
zijn, dat
dat de
dedood
doodder
dergijzelaars
gijzelaars onverwijld
onverwijld het
hetgevolg
gevolgisisvan
vanhet
hetschenden
schenden
dien
harer belofte."
belofte."
harer
en neutraliteitsrecht,
neutraliteitareckt, door
door J.
J. C.
C. C,
C. den
den Beer
Beer Poortugael,
Pool'tugael, blz,
blz. 229,
229. —
- '5-Graven
',-Graven
Oorlog en
Van Cleef,
Cleef, 1900,
1900.
hage, Gebr.
Gebr. Van
hage,
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(*), was
was over
over het
hetalgemeen
algemeen
Deze
maatregel, zegt
zegt lalagénérale
généraleDurand
Durand (*),
Deze maatregel,
zoo
onrechtvaardig en onstaatkundig
onstaatkundig mogelijk
mogelijk en
enverscheidene
verscheidenepersonen
personen
zoo onrechtvaardig
waren in die
die dagen
dagendedemeening
meeningtoegedaan,
toegedaan,dat
dathet
hetdedeHertog
Hertogvan
vanFeltre
Feltre
waren
(Clarke
) was,
die de
de organisatie
organisatie van
van het
hetkorps
korpshad
haddoorgedreven.
doorgedreven. Zijn
lijn
(Clarke)
was, die
oogmerk
was die
die categorie
categorie van
van personen
personen van
van den
den Keizer
Keizer afkeerig
afkeerig te
te
oogmerk was
maken,
waal' het
het kleinst
kleinst in
in aantal
aantal was,
was, maar
maal' het
hetmeest
meest
maken, welke
welke wel
wel is waar
moest
ontzien worden
worden wegens
wegens den
den invloed,
invloed, dien
dien zij
zijkon
konuitoefenen.
uitoefenen.
moest ontzien
Toch heeft
de oprichting
oprichting der
der garde
garde d'honneur
d'honneur en
en haar
haar vertrek
vertrek naar
naar
heeft de
den
vreemde ininzooverre
zooverrehaar
haargoede
goedezijde
zijdegehad,
gehad,dat
datdedejongelieden
jongelieden
den vreemde
wat
van de
de wereld
wereld zagen
zagen en
enalzoo
alzoohun
hunblik
blikkonden
kondenverruimen.
verruimen.
wat van
De
oprichting van
van een
een korps
korps van
van10,000
10,000
gardesd'honneur
d'honneur werd
werd
De oprichting
gardes
senatus consultus
consultus van
April 1813.
1813. Twee
Tweedagen
dagen later
later
bevolen
bevolen bij
bij een
een senatus
van 3 April
verscheen
het keizerlijk
keizerlijk decreet,
decreet, waarbij
waarbij dedeverdere
verdere
bijzonderheden
verscheen het
bijzonderheden
werden
Daarin werd
werd vastgesteld,
vastgesteld, dat
dat dit
dit korps
korps uit
uit vier
vier regiregiwerden geregeld.
geregeld. Daarin
zou bestaan,
bestaan, die
die zich
zich opopeigen
eigenkosten
kostenmoesten
moestenkleeden
kleeden en
en
menten
menten zou
aanmerking
monteel'en.
Als personen,
personen, welke
welkevoor
voordie
dieregimenten
regimentenininaanmerking
monteeren. Als
30 jaar,
jaar,
kwamen,
kwamen, worden
worden genoemd
genoemd ongehuwde
ongehuwdejongelieden
jongeliedenvan
van18
18 tot
tot 30
zonen,
kleinzonen of
ofneven
nevenvan
vanleden
ledenv.an
van 't legioen
eer, van
van ridders,
ridders,
zonen, kleinzonen
legioen van'
van'eer,
baronnen, graven
graven en
en hertogen,
hertogen, van
van leden
ledenvan
vankiescollegiën,
kiescollegiën, algemeene
algemeene
baronnen,
ambtenaren en
en eigenerfden
eigenerfden en
en van
van
en
municipale raden,
raden, van
van voorname
voorname ambtenaren
en municipale
5110hoogst
hoogstaangeslagen
aangeslageningezetenen
ingezetenen
van
departement,terwijl
terwijlvrijvrijde
de 500
van
elkelk
departement,
willige
inschrijvingen geopend
geopend werden,
werden, om
omonvermogenden
onvermogendenten
tenkoste
kostevan
van
willige inschrijvingen
het legioen
legioen uit
uit te
te rusten.
rusten. Degenen,
Degenen, die
die in
in de
determen
termen van
van het
hetdecreet
decreet
het
vielen, doch
doch een
eenigen zoon
zoon hadden,
hadden, welke
welke uit
uit dien
dien hoofde
hoofde niet
niet kon
kon
vielen,
een eenigen
hetfonds
fondsvoor
voordedeuitrusting
uitrusting
aangewezen worden,
worden, waren
waren verplicht
verplicht ininhet
aangewezen
een
zeker bedrag
bedrag naar
naar vermogen
vermogen te
te storten.
storten. Volgens
Volgens de
de opgave
opgave ininhet
het
een zeker
Dagblad van
van het
hetDeparternent
DepaI'tementder
derMonden
Mondenvan
van
Maas bedroeg
bedroeg de
de
Dagblad
de de
Maas
hoogste storting
storting in
gewest 6000
6000 francs
francs en
en de
de laagste
laagste 200
200francs.
francs.
hoogste
in dat
dat gewest
dat de
de gardes
gardes als
alshuzaren
huzarenzouden
zoudenworworAlsnog werd
werd voorgeschreven,
voorgeschreven, dat
Alsnog
uitgerust en
en gewapend,
gewapend, de
desoldij
soldijzouden
zouden genieten
genieten van
van jagers
jagers der
der
den uitgerust
den
garde te
te paard
paard = fr.fr.1.25
1.25
maandendienst
dienstden
denrang
rang
garde
perpel'
dagdag
en en
na na
12 12
maanden
van sous-lieutenant
sous-lieutenant konden
konden bekomen.
bekomen. Bakkerijen,
Bakkerijen, hospitalen,
hospitalen, fouragefouragevan
magazijnen, hoefsmederijen,
zouden aan
aan de
de regimenten,
regimenten, die
die uit
uit den
den
magazijnen,
hoefsmederijen, enz.
enz. zouden
regimentsstaf en
tien eskadrons
eskadrons bestonden,
bestonden, worden
worden toegevoegd.
toegevoegd. Als
Als
regimentsstaf
en tien
het iste
1 ste regiment Versailles,
Versailles, voor
voor
formatieplaats was aangewezen
aangewezen voor
voor het
formatieplaats
het 2de
2 de Metz,
Metz, voor
VOOI' het
het 3de
3 de Tours
Tours en
en voor
voor het
het4de
4 deLyon.
Lyon.
het
Omstreeks 600 jongelieden
jongelieden van
van goeden
goeden huize
huize kostte
kostte dit
dit besluit
besluit aan
aan
Omstreeks
wien bij
bij hun
hun in
in dienst
dienst treden
treden de
deverplichting
verplichting werd
werd opopNederland ct),
Nederland
(±), wien
1500
francsinin's 's
landskas
kastetestorten,
storten,waaraan
waaraan
gelegd de
de som
som van
van1500
gelegd
francs
lands
uiterlijk binnen
dagen moest
moest worden
worden voldaan.
voldaan. VerVeruiterlijk
binnenden
den tijd
tijd van
van twee
twee dagen
het
aanschaffen
van
een
rijpaard,
waarin
de
regeering
meiden
wij
nog
melden wij nog het aanschaffen van een rijpaard, waarin de regeering
800tottot1000
1000
francsvoorzag
voorzagenenwelke
welkedieren
dieren
tegen een
een bedrag
bedrag van
van800
tegen
francs
meerendeels in slechte
slechte conditie
conditie verkeerden;
verkeerden j vervolgens
vel'volgensdedemonteeringsmonteeringsmeerendeels

=

(') Mémoires
l'Y/émoires tur,;Napoléon
sur ~Napoléon:_et
et Marie
}farieLouise,
Louise,
C)

p. LW.
147. —
- Paris,
Paris, 1886.
1886.
(t) Wijnne,
Wijnne, Vaderlandsche
Vaderlandsc1te Geschiedenis,
GescMedmis, biz.
lll~. 349, 1870.
1870.
(-1-)
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kosten
en voorts
voorts den
den flinken
flinken zakduit,
zakduit, die
die den
denjongelui
jongelui bij
bij hun
hunvertrek
vertrek
kosten en
van huis
huis werd
werd medegegeven,
medegegeven, dan
dan kan
kan men
men nagaan,
nagaan, tot welk
welk een
een opopvan
offering
ouders der
der gedesigneerden
gedesigneerden zich
zich verplicht
verplicht hebben
hebben gezien.
gezien.
offering de
de ouders
De monteering
monteering der
der vier
vierregimenten
regimenten was
wasgelijksoortig
gelijksoortig en
en hun
hun groot
groot
De
tenue
wOl'dt als
als volgt
volgt beschreven
beschreven:
tenue wordt
De pels
pels van
van donkergroen
donkergroen laken,
laken, gevoerd
gevoerd met
met wit
witflanel,
flanel, dedeboorden
boorden
De
van
den kraag,
kraag, van
van de
de borst,
borst, van
van het
het middel
middel en
en van
van de
demouwen
mouwen met
met
van den
zwart
bont omzet
omzet en
en met
metwitte
wittekoorden
koordenversierd.
versiel'd. Handschoenen
Handschoenen olijfolijfzwart bont
De dolman
dolman was
was eveneens
eveneens van
van groene
groene kleur,
kleur, aan
aanhet
hetboveneinde
boveneinde
kleur.
kleur. De
met linnen
linnen en
enaan
aanhet
het
ondereindemet
met
roodleer
leergevoerd,
gevoerd,met
metscharlaken
scharlaken
ondereinde
rood
kraag en
en mouwopslagen,
mouwopslagen, galon
galon van
van den
denkraag,
kraag,van
vandedelooze
loozezakken
zakken
kraag
en
van de
de mouwopslagen
mouwopslagen van
van dezelfde
dezelfde kleur
kleur als
als die
die van
van den
den pels.
pels.
en van
met een
eenbreeden
breed en
De
Hongaarsche korte
korte broek
broek was
was van
van rood
rood laken,
laken, met
De Hongaarsche
band van
wit galon
galon belegd.
belegd.
band
van wit
De sjako,
sjako, waarop
waarop de
dekeizerlijke
keizerlijke adelaar
adelaar prijkte,
prijkte, was
was rood
rood en
en het
het
De
garnituur
knoop en van
van wit
wit metaal.
metaal. De
Deroode
roodebal
baldroeg
droeg
garnituur evenals
evenals de
de knoopen
ate regiment,
een
hooge groene
groene pluim
pluim met
met rooden
rooden top
top voor
voor het
het 1lote
blauregiment, blaueen hooge
wen
top voor
voor het 2de,
2 de , gelen
gelen top
top voor
voor het
het 3de
3 de en
en witten
witten top
topvoor
voorhet
het
wen top
4de
4 de regiment.
De
wapenen bestonden
bestonden uit
uit:: huzarensabel,
huzarensabel, pistolen
pistolen en
enkarabijn
karabijn(*).
C).
De wapenen
Hoewel
het
als
een
gunst
werd
voorgesteld,
in
deze
lijfwacht
Hoewel het als een gunst werd voorgesteld, in deze lijfwacht tete
worden
ontzetting het
het decreet
decreet hier
hier te
te
worden opgenomen,
opgenomen, werd
werd niettemin
niettemin met
met ontzetting
lande
vernomen. Dat
Datkon
konook
ookmoeilijk
moeilijkanders
andersenenlaat
laatzich
zichverklaren
verklaren
lande vernomen.
hetfeit,
feit,datdat
Napoleonzich
zichgehaat
gehaatenen
gevreesdmaakte,
maakte,doordien
doordien
uit het
uit
Napoleon
gevreesd
de
handel nagenoeg
nagenoeg stilstond,
stilstond, tal
talvan
vankantoren
kantorenhun
hunbetalingen
betalingenhadden
hadden
de handel
totbezuiniging
bezuinigingdwong,
dwong, alle
alleweelde
weelde was
was
moeten staken,
tiërceering tot
moeten
staken, de tiërceering
verdwenen en
er groote
grooteellende
ellende onder
onder.het
het volk
volk geleden
geleden werd.
werd. Men
Men
verdwenen
en er
heteindigen
eindigenzou,
zou,vermits
vermitsreeds
reedszoovele
zoo velejongelieden
jongelieden
wist niet,
niet, waarmede
waarmede het
het
jaar te
te voren
voren hun
hun dood
dood inindedesteppen
steppenvan
vanRusland
Ruslandhadden
hadden gevongevonhet jaar
den,
welks
Keizer
nu
de
mogendheden
van
Europa
opriep,
om
zich
den, welks Keizer nu de mogendheden van Europa opriep, om zich
met
hem te
te vereenigen,
vereenigen, ten
teneinde
eindeNapoleon
Napoleon gezamenlijk
gezamenlijk aan
aan tetevallen
vallen
met hem

Cl Uit
een tweetal
tweetalgespecificeerde
gespecificeerderekeningen
rekeningen in
inzake
zakededekosten
kostender
deruitrusting
uitrustingvan
van
Uit een
(*)
den
garde d'honneur
d'honneur Mr.
Mr. J.J. C.
C. Honig
Honig Ongelaar,
Ongelaar, voorkomende
voorkomende in
in het
hetartikel
artikelvan
vanMr.
Mr.
den garde
N. de
de Roever:
Roever: »De
»Oe Gardes
Gardes d'honneur
d'honneur uit
uithet
hetDepartement
Dt!purtementder
del'
Zuiderzee" (Ned. F
Familie·
Zuiderzee"
anzilie1887, no.
nO. 2),
zagen we,
we, dat
dato.o.a.a.voor
voor»een
»eencomplete
completeGarde
Garded'honneur
d'honneur uniform
uniform van
van
blad, 1887,
2), zagen
extra
fijn laken
laken 250
250 gld."
gld." werd
werd betaald,
betaald, voor
voor »un
»un dolman
dolman soie et
et argent,
argent, 175
175francs
francs etet
extra fijn
une redinguotte
redinguotte 120
120 francs".
f,·ancs".
une
bedraagt 302,16
302,16 gld.,
gld., rekening
rekening B 616
616 franes,
francs, hetgeen
maakt 293
293 gulden
gulden
Rekening
Rekening A bedraagt
hetgeen maakt
Hollandsch.
hetonderhoudend
onderhoudend geschreven
geschl'even artikel
artikelvan
vanden
denheer
heel'Joh.
Joh.Been:
Been:»Een
»EenGarde
Garde
Ook in
in het
ook
st , atl.),
d'honneur
en dank"
dank" (XX,"
Eeuw, l()<l·n
atl.), komt
komt in
in een
een noot
noot een
een
(XXsie Eeuw,
d'honneur tegen
tegen wil en
10den jaarg.,
jaarg., 8
8ste
gedetailleerde rekening
Claris van
van der
der Minne,
Minne, die
die we
wehier
hier
gedetailleerde
rekening voor,
voor, rakende
rakende den
den garde
garde Ary Claris
O\'crnernen ::
overnemen
,Schako
pluim, 6161francs;
francs;sabeltasch,
sabeltasch,porte-carabine
porte-carabineen
enpatroontaseh
patroontasch met
mettoebetoe be»Schako en
en pluhn,
68 1'1\;; sabel,
hoofdstel enz.
enz. 178
178fr.;
fr.;portemanteau
portemanteau25
25fr.
fr.; ;ceinturon
ceinturon14
14fr.
fr.; ;
hooren, 68
hooren,
sabel, hoofdstel
monteering in
zijn geheel 480
480 fr.;
fr. ;paard
paard 800
800fr.;
fr.;sporen,
sporen,2 2paar
paarlaarzen,
laarzen,handschoenen,
handschoenen,
monteering
in zijn
66
fr. ; sabel
sabel 25
25 fr.;
fr. ;zwarte
zwarteporte
porteepée
epée6 6fr.;
fr.;stalbroek
stalbroek5 5fr.;
fr.;
voorhaver
haverenen
fourage
66 fr.;
zakzak
voor
fourage
centimes; te zamen
zamen 1738
1738 fr.
fr. 22ctms.
ctms. ofofin in
Hollandschemuntspecie
muntspecie herleid
herleid
10
10 fr.
fr. 22 centimes;
Hollandsche
827
12 st. 86 perms"
pellll."
827 gld.
gld. 12
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rusten,voordat
voordathun
hun
moedige
bataljonszijn
zijnrijk
rijkwaren
warenbinnenbinnenen
niet teterusten,
en niet
moedige
bataljons
getrokken
zijn macht
macht en
enzijn
zijnhoogmoed
hoogmoedverpletterd
verpletterdhadden
hadden(*).
(*).
getrokken en
en zijn
De
oprichting der
der garde
garded'honneur
d'honneur bezorgde
bezorgde den
den betrokken
betrokken autoriautoriDe oprichting
teiten
nog
heel
wat
last
(t). Ingevolge
teiten nog heel wat last (t).
bevelen van
van den
den minister
minister
Ingevolge de
de bevelen
ter secretarie
secretarie van
van de
deprefectures,
prefectures,
van
Binnenlandsche Zaken
moesten ter
van Binnenlandsche
Zaken moesten
tot de
de
onder-prefectures
mairies van
van ieder
iederdepartement
departementinschrijvingen
inschrijvingen tot
onder-prefectures en mairies
maal' weinigen
weinigen
dienstneming
worden. Zooals
Zooals begrijpelijk
begrijpelijk is,
dienstneming geopend worden.
is, gaven maar
prefectendedelijsten
lijstenopgemaakt,
opgemaakt,
daaraan
en werden
werden door
doordedeprefecten
daaraan gehoor
gehoor en
zood
at aan
hun willekeur
willekeur dedeaanstelling
aanstellingder
derjongelieden
jongelieden geheel
geheel was
was
zoodat
aan hun
overgelaten,
gevolge waarvan
waarvan de prefect
prefect van
van het
hetdepartement
departement van
van
overgelaten, ten
ten gevolge
Celles, en
en de
deprefect
prefectvan
vanhet
hetdepartement
departementder
der
de
Zuiderzee, Graaf
de Zuiderzee,
Graaf De
De Celles,
van de
deMaas,
Maas,Baron
Baron De
DeStassart,
Stassart,door
doorhun
hunoverdreven
overdrevendienstijver
dienstijver
monden
monden van
De ruwheid,
ruwheid, die
die deze
deze twee
twee
de
uitvoering der
der decreten
decreten verscherpten.
verscherpten, De
de uitvoering
van origine
origine waren
waren —
- zich
zichaanmatigden,
aanmatigden,
ambtenaren
welke Belgen
Belgen van
ambtenaren-— welke
kool
annalender
derFransche
Fransche
heeft
hun beider
beider naam
naam met
meteen
eenzwarte
zwartekool
heeft hun
in in
dedeannalen
overheersching doen
overheersching
doen aanteekenen.
aanteekenen.
De
gedrukte circulaire,
circulaire, die
die de
de prefect
prefect De
De Stassart
Stassart aan
aan de
degedesiggedesigDe gedrukte
volgende
neerden
zijn departement
departement deed
deed toekomen,
toekomen, was
was inin dedevolgende
neerden van
van zijn
termen vervat:
termen
vervat:
»J'ai l'honneur
VOllS prévenir
prévenir Monsieur,
Monsieur, que
je vous
vous aiaidésigné
désigné
»J'ai
l'honneur de
de vous
que je
0 n n e II r que
que S.S.M.
M.
pour
de deGGarde
a I' des s d'
pour faire
fairepartie
partieduducontingent
contingent
d'hhonneur
I.
etR.R.autorise
autorisele Iedépartement
département des
desBouches
Bouches de
de lalaMeuse
Meuse àA, lui
I. et
présenter.
Élevé dans
dans les
lesprincipes
principes de
de l'honneur,
I'honneur, vous
vous serez
sel'ez fort
fort aise
aise
présenter. Plevé
ou verted'une
d'unemanière
manière aussi
aussi
sans
doute que
que lalacarrière
carrièrevous
vousenensoit
soitouverte
sans doute
flatteuse,
et vous
vousvous
vousempresserez
empresserezdederépondre
répondre àh l'appel que je vous
vous fais.
fais.
flatteuse, et
la Préfecture
Préfecture Ie.
de
Je vous
vous prie
priededevouloir
vouloirbien
bienvous
vousrendre
rendre à la
Je
le . ." . de
mois.. entre
heures et
et midi.
midi.
ce mois
entre dix
dix heures
I'honneur de
de vous
vous saluer
saluer avec
avec une
uneconsidération
considération três
trêsdistinguée.
distinguée.
J'ai l'honneur
Ie ....
Mai 1813.
1813.
La Haye,
Haye, le
La
. . Mai
L 'auditeur au Conseil
Conseil d'État
d'État
L'auditeur
Préfet des
des Bouches
Douches de
de lalaMeuse
Meuse
Préfet
G. de
de Stassart.
Stassart.
G.
Monsieur .•.
,"
A Monsieur.
. . ."
nu de
devoor
voorden
dendienst
dienstder
dergarde
garded'honneur
d'honneuropgeroekn
opgeroepenjongelieden
jongelieden
Of nu
bezwaren inbrachten,
inbrachten, orn
om vrijgesteld
vrijgesteld teteworden,
worden,mocht
moc'htweinig
weinigofofniets
niets
al bezwaren
baten en
en zelfs
zelfs niet
nietdedezeer
zeerbillijke
billijkeverschooning,
verschooning, dat
dat voor
voor de
demeesten
meesten
baten
reedsten
tenkoste
kostevan
vangroote
grootegeldelijke
geldelijkeopofferingen
opofferingenplaatsvervangers
plaatsvervangers
hunner reeds
bij de
de conscriptie
conscriptie in
in dienst
dienst waren
waren gesteld.
gesteld.
bij
(*) Yerg.
Yerg. H.
H, Bosscha,
Bosscha, Geschiedenis
Gesckiedenis der
derStaatsomwenteling
Staatsomwenteling,
1814, Bijlagen:
Bijlagen:»Declaratie
pDeclaratie
(*)
, 1814.
van den
den Keizer
!{eizer van
vanRusland".
Rusland".
van
(t) In
In het
het Ned.
Ned. Familieblad
Familieblad van
van 1900
1900 geeft
geeft de
deheer
heerM.
M. G.
G. Wildeman
Wildeman een
een antikel,
alltikel,
(t)
getiteld:: »De
))Oe Gardes
Gardes d'honneur
d'honneur in
in 1813
1813 te
te Haarlem".
Haarlem", Op
Op de
de daarin
daarin gepubliceerde
gepubliceerde lijst
lij~t
getiteld
der Haarlemmers,
Haarlemmers, die
die voor
voor deze
deze lijfwacht
lijfwacht in
in aanmerking
aanmerking kwamen,
kwamen, komen
komen de
de namen
namen van
van
der
311 jongelieden
jongelieden voor.
voor. Als
Als men
men de
dedaarbij
daarbij gevoegde
gevoegde aanteekeningen
aanteekeningen van
van den
den maire
maire nagaat,
nagaat,
39
dat eigenlijk
eigenlijk geen
geen dier
dier personen
per~onen geschikt
geschiktwas,
was, orn
om in
in dat
datkeurkorps
keurkorps
dan rnoet
moet men
men bekennen,
bekennen, dat
dan
er werden
werden allerlei
allerleiredenen,
redenen, om
om vrijgesteld
vrijgesteld te
te kuunen
kuunen worden,
worden, opgegeven.
opgegeveu.
te dienen,
dienen, want
want er
te
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Rapporten
van ouders,
ouders, die
die ff 20,000 aanboden,
aanboden, om
om hun
hun
Rapporten gewagen
gewagen van
gedesigneerden zoon
zoon uit
uit de
degarde
garded'honneur
d'honneurtetehouden,
houden,enenvan
vananderen,
anderen,
gedesigneerden
die
in plaats
plaatsdaarvan
daarvan eenige
eenige ruiters
ruiters op
ophun
hunkosten
kostenwilden
wildenaanwerven,
aanwerven,
die in
uitrusten
onderhouden. Geen
Geen dier
dier voorstellen
voorstellen mocht
mochtechter
echterininoveroveruitrusten en onderhouden.
weging worden
(*).
weging
worden genomen
genomen (*).
Menigeen,
zich beriep
beriep op
artikel van
van het
het decreet
decreet der
der op
op te
te
Menigeen, die
die zich
op het
het artikel
richten garde
garde d'honneur,
d'honneur, inhoudende,
inhoudende, dat
degenen, die
die een
eenambt
ambt(état)
(état)
richten
dat degenen,
want
bekleedden,
uitgezonderd waren,
waren, kon
konzich
zichdaarin
daarin teleurgesteld
teleurgesteld zien,
zien, want
bekleedden, uitgezonderd
de persoon
persoonininquaestie
quaestieadvocaat,
advocaat,dan
danwerd
werdhem
hemdaarop
daaropmedegedeeld,
medegedeeld,
was de
dat
dit geen
geen ambt
ambt maar
maar een
eenberoep
beroep (profession)
(profession) was.
was.
dat dit
in het
hetregeeringsontwerp
regeeringsontwerp er
er eerst
eerst op
op gewezen,
gewezen, om
om fatfatOok
werd in
Ook werd
soenlijken
carrière te
tebezorgen
bezorgen:: »Ces
DCesjeunes
jeunesgens
gensoisifs,
oisifs,
soenlijken leegloopers
leegloopers een carrière
se plaignent
plaignent de
de n'avoir
n'avoir pas
pas de
de carrière
carrière ouverte."
ouverte." Maar
Maar al
al heel
heelspoedig
spoedig
daarvan aan
aan was.
was.
bleek, wat daarvan
bleek,
Gevallen
van dienstweigering
dienstweigering deden
deden zich,
zich, zooals
zooalsinindedetoenmalige
toenmalige
Gevallen van
daarvoor,
voor,zoodat
zoodatvan
vandedezijde
zijde
omstandigheden
hier en
en daar
omstandigheden begrijpelijk
begrijpelijk was,
was, hier
der
regeering geen
geen moeite
moeite gespaard
gespaard bleef,
bleef, om
omdedeweerspannigen
weerspannigen tot
tot
der regeering
onderwerping
brengen.
onderwerping te brengen.
tegendeze
dezedienstneming
dienstnemingtoonden
toondeneen
eennegental
negental
Een hardnekkig
hardnekkig verzet
verzet tegen
Een
hetcontingent
contingentvan
vanhet
hetdepartement
departementder
der
jongelieden, behoorende
behoorende tot
tot het
jongelieden,
monden
van
de
Maas.
Het
waren
de
H.H.
Hageman
en
Heldewier
uit
monden van de Maas. Het waren de H.H. Hageman en Heldewier uit
Leiden,
Gevers uit
uitDordrecht
Dordrechtenenuituit
's-Gravenhage:
VanSchuijlenburch,
Schuijlenburch,
Leiden, Gevers
's-Gravenhage
: Van
De Visch
Visch Eybergen,
Eybergen,Van
VanSon,
Son,dedeoudste
oudste
zoonvan
vanGijsbert
Gijsbert
De
Gijselaar, De
De Gijselaar,
zoon
Karel
van Hogendorp
Hogendorp en
Dirk Donker
Donker Curtius,
Curtius, de
de latere
latere staatsman,
staatsman, die
die
Karel van
en Dirk
bij de
de balie
balie aldaar
aldaar was
wasingeschreven
ingeschreven en
enreeds
reeds4000
4000francs
francs
als
advocaat bij
als advocaat
te
voor
een remplagant
remplaçant betaald
betaald had,
hij in
in de
de conscriptie
conscriptie kwam
kwam te
voor een
had, toen
toen hij
vallen.
Deze jongelieden
jongelieden werden,
werden,uitgezonderd
uitgezonderdVan
VanHogendorp,
Hogendorp, eerst
eerst
vallen. Deze
op
de Gevangenpoort
Gevangenpoort tete's-Gravenhage
's-Gravenhageininverzekerde
verzekerdebewaring
bewaringgebracht,
gebracht,
op de
De
Visch
Eybergen
en
Van
Son,
die
typhus
kregen,
om
daarna,
behalve
om daarna, behalve De Visch Eybergen en Van Son, die typhus kregen,
onder
van gendarmes
gendarmes naar
naar Metz
Metz vervoerd
vervoerd te worden
worden (±).
(t).
onder geleide
geleide van
Bij
het vertrek
vertrekvan
vanzijn
zijnzoon
zoongafgaf
Gijsbert
Karel
vanHogendorp
Hogendorpdezen
dezen
Bij het
Gijsbert
Karel
van
twee brieven
brieven mede,
mede,bestemd
bestemdvoor
voorzijn
zijnbroeder
broederDirk,
Dirk, den
dendivisie-generaal,
divi'Sie-generaal,
Dresden
tevens
Napoleon's aide-de-camp,
aide-de-camp, die
die zich
zich bij
bijden
denKeizer
KeizerteteDresden
tevens Napoleon's
toen ten
tengevolge
gevolgevanvan
den
wapenstilstandhet
hethoofdkwartier
hoofdkwartier
bevond, waar toen
beyond,
den
wapenstilstand
tenzeerste
zeerste
gevestigd
Indie
diebrieven
brievenhekelde
hekeldeVan
VanHogendorp
Hogendorp ten
gevestigd was.
was. In
het optreden
optreden van
van den
denprefect
prefectDe
DeStassart
Stassartenendiens
diensonder-prefect
onder-prefect De
De
het
Gestas,
welke laatste
laatste door
door hem
hem als
als DWI
Dun monstrillon
aangeduid
Gestas, welke
monstrillon renforcé"
renforce aangeduid
wordt. Ook
Ook van
vande
dewillekeur
willekeur van
van den
den prefect
prefect De
De Celles
Celles werd
werd in
in dat
dat
wordt.
schrijven
gemaakt (§).
(§).
schrijven gewag
gewag gemaakt
(*l
])t Vrije
Fries. Mengelingen,
Mengelingen, uitgegeven
uitgegeven door het
ket Friesch
Friesck Geuootschap,
Geuootsckap, deel
X. —
(*) De
Prrije Fries.
deel X.
1863.
Leeuwarden, 1863.
(tl
Verge\. mijn
mijnartikel
artikel:
oprichting van
vun het
hetCorps
Corps Gardes
Gardes d'honneur
d'honneur van
van het
het
(t) Vergel.
: .De
»De oprichting
Departement der
monden van
van de
de Maas",
Maas", in
in Die
])ie Hagh
Hagke,
Bijdragen en mededeelingen,
Departement
der monden
e , LVdragen
mededeelingen,
1905.
Daarin wordt
wordt o.
o. a.a. een
eenuittreksel
uittrekselgegeven
gegevenvan
vanhet
hetdagboek
dagboekvan
vanden
dengarde
garde A.
A.
1905. Daarin
van Driel.
Drie\.
.
van
(§) Brieven
Brieven en Gedenkschriften
Gedenksckriften van
van G.
G. K.
K. van
vanHogendorp,
llogendorp,
's-Gravenhage,
(§)
— 's-Gravenhage,
Murtinus
Nijhotr, 1876,
1876.
Martinus Nijhoff,

m. -
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Generaal
van het
hetonbeonbeGeneraal Van
Van Hogendorp,
Hogendorp,wien
wien reeds
reeds eenige
eenige staaltjes van
oore waren
waren gekomen,
gekomen, v66rdat
vóórdat het
het
schaamd
prefecten ter oore
schaamd optreden
optreden dier
dier prefecten
schrijven
zijn broeder
broedeI' in zijn
zijn bezit
bezit kwam,
kwam,had,
had,toen
toendedeKeizer
Keizerhem
hem
schrijven van
van zijn
naar nieuws
nieuwsuit
uitHolland
Hollandvroeg
vroegen
eninformeerde,
infol'meerde, hoe
hoe 't met de lichting
lichting
eens naar
der
gardes d'honneur
d'honneur stond,
stond, niet
nietnagelaten
nagelatenover
overdie
dieprefecten
prefectenzijn
zijnbeklag
beklag
der gardes
doen. »Maar
»Maardiediebeide
beide
prefecten
zijn
immersuwuw
landgenooten!"
te doen.
prefecten
zijn
immers
landgenooten
!"
bracht
Napoleon bij
bij dit
ditonderhoud
onderhoudininhet
hetmidden,
midden,waarop
waaropVan
VanHogendorp
Hogendorp
bracht Napoleon
l>Het zijn
zijn Belgen,
Belgen, Sire,
Sire, die
diewij
wijniet
nietalsals
onze
landgenooten
liet volgen
volgen;: »Het
onze
landgenooten
van hun
hun kant
kant over!"
over!" (*)
C*)
beschouwen,
beschouwen, en
en evenzoo
evenzoo denken
denken zij
zij er
er van
De Keizer
Keizer keek
keek hier
hier wel
welwat
watverwonderd
verwonderd van
van op,
op, doch
doch het
hetprotest
protest
De
bleef zonder
zonder uitwerking
uitwerking; ; trouwens,
hij had
had wel
welgewichtiger
gewichtiger zaken
zaken inin
bleef
trouwens, hij
het hoofd,
hoofd, welke
welke al
al zijn
zijn tijd
tijd in
in beslag
beslag namen,
namen, nu
nuzijn
zijndynastie
dynastie op
op het
het
het
spel
stond.
spel stond.
Om
zijn gunst
gunst tetetoonen
toon enenenopdat
opdatdedeleiding
leidingder
der
jongeliedenvooral
vooral
Om zijn
jongelieden
met
tactzou
zougeschieden,
geschieden, had
hadde
deKeizer
Keizeruit
uitzijn
zijnnaaste
naasteomgeving
omgeving die
die
met tact
en tevens
tevens door
doorhun
hun
personen,
zijn bijzonder
bijzonder vertrouwen
vertrouwen genoten
personen, welke
welke zijn
genoten en
den ouden
ouden adel
adelbehoorden,
behoorden, tot
totbevelhebbers
bevelhebbersdier
dierregimenregimengeboorte tot den
geboorte
ten gekozen.
gekozen.
Niet ondienstig
ondienstig acht
acht ik
ik het,
het,alvorens
alvorensdedelotgevallen
lotgevallen van
van het
hetkorps
korps
Niet
te deelen,
deelen,dedeopperoppel'en hoofdofficierender
derregimenten
regimenten bij
bij de
de
mede te
mede
en hoofdofficieren
lezers te introduceeren.
introduceeren. Bij
Bij het
het 1i ste
regiment benoemde
benoemde Napoleon
Napoleon tot
tot
lezers
ate regiment
kolonel den
den zes-en-zestigjarigen
zes-en-zestigjarigen divisie-generaal
divisie-generaal PuIly,
aan wien
wien hij
hij
kolonel
Pully, aan
Januari 1813 het
hetgouverneurschap
gouverneurschap over
over het
hetpaleis
paleisvan
van
sedert
den 5den
5 den Januari
sedert den
hij vervolgens
vervolgens met
methet
hettoezicht
toezichtover
ovel'den
den
Meudon toevertrouwd had
had en
endien
dienhij
Meudon
Koning
van
Rome
belastte,
hetgeen
een
post
van
groot
vel'trouwen
was.
Koning van Rome belastte, hetgeen een post van groot vertrouwen was.
De
majoors waren
waren; : De
De Mathan,
Mathan, markies
markies van
van het
het oude
oude regime,
regime, tevens
tevens
De majoors
oud-vaandrig
de even
evenbekwame
bekwame als
alsvoortvoortoud-vaandrigder
derFransche
Franschegardes,
gardes, en
en de
varende vijf-en-twintigjarige
Esprit Victor
Victor Elisabeth
Elisabeth Boniface
Boniface de
deCastellane,
CastelIane,
vijf-en-twintigjarige Esprit
toekomstig maarschalk
maarschalk van
van Frankrijk,
Frankrijk, ridder
ridder van
keizerrijk en
en als
als
toekomstig
van het keizerrijk
van 2000
2000francs,
francs,voormalig
voormaliggarde
garde
zoodanig
jaargeld van
zoodanig genietend
genietend een
een jaargeld
d'honneur van
korps})» De Ségur", die,
die, na
na schitterende
schitterendediensten
dienstenininSpanje
Spanje
van het korps
en
Rusland bewezen
bewezentetehebben,
hebben,te te
Moskou
hoofdofficiersepauletten
en Rusland
Moskou
de de
hoofdofficiersepauletten
t). Onder
Onder De
De Castellane's
CasteIlane' s bevelen
bevelen werden
werden 1200
1200gardes
gardes
verkregen had
verkregen
had((±).
geplaatst.
eerstalsals
chef
dengeneraal
generaalLepic,
Lepic,bekend
bekend
Het tweede
tweede regiment
regiment kreeg
kreegeerst
Het
chef
den
grenadierstetepaard,
paard,vervolgens
vervolgensGraaf
GraafDe
DelalaGrange,
Grange,
als
den held
heldvan
vandedegrenadiers
als den
arm miste,
miste, markies
markies was
wasvan
vanhet
hetoude
ouderegime,
regime,stalmeester
stalmeestervan
van
die
een arm
die een
den Keizer
Keizer in
in 1810,
1810, officier
officier van
van het
het Legioen
Legioen van
van Eer,
Eer, graaf
graafvan
van het
het
den
eeninkomen
inkomen van
van 8000
8000francs,
francs,diedieelke
elke
onderscheiding
keizerrijk
keizerrijk met
tnet een
onderscheiding
door
wond of
ofeen
eenschitterende
schitterendedaad
daadopophethet
slagveld
verkregenhad.
had.
door een wond
slagveld
verkregen
(*)
Mémoires du
du Général
Général Dirk
])irkvan
vanHogendorp,
Hogendorp, p.
p, 370-371.
- La Haye, Martinus
370-371. —
(*) Mémoires
Nijhoff, 1887.
1887,
Nijhoff,
(t) Zijn Journal loopt
van 1804-1862: het jaar van zijn in
dienst treden
treden tot
tot dat
dat
in dienst
loopt van
van zijn
zijn overlijden.
overlijden, Uit
Uiteen
eengeschiedkundig
geschiedkundigoogpunt
oogpuntisishet
hetbijzonder
bijzonderinteressant,
interessant,want
want
van
het geeft
geeft niet
niet alleen blijk
bllik van
van De
De Castellane's
opmerkingsgave maw.
maar ook
ook van
van
het
Castellane's scherpe opmerkingsgave
en eerlijk
eel'lijk karakter.
karakter.
zijn
/link en
zijn Ilink
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De
majoors waren
waren:: De
DeValon
Valond'Ambrugeac
d' Ambrugeacen
en De
De Panges,
Panges, kamerheer
kamerheer
De majoors
van den
den Keizer.
Keizer.
van
De kolonel
kolonel van
van het
hetderde
derderegiment
regimentwas
wasdedegeneraal
generaalGraaf
GraafPhilippe
Philippe
De
zoonvan
vanden
den
groot-ceremoniemeester, die
die later
laterals
als
Paul
de Ségur,
Ségur, zoon
Paul de
groot-ceremoniemeester,
de
Histoire
de
Napoléon
schrijver
naam
maakte
door
zijn
geschrift
Histoire
et
de
schrijver naam maakte door zijn geschrift
la Grande
Grande Armée
Armée (').
De
majoors waren
waren:: De Briangon
Briançon de Belmont,
Belmont, markies
markiesvan
vanhet
hetoude
oude
De majoors
regime,
en Baron
BaronDe
DeSaluces,
Saluces,eerst
eerst
officier
vanden
denKoning
Koningvan
vanSardinië,
Sardinië,
regime, en
officier
van
daarna
Prinses Pauline
Pauline Bonaparte,
Bonaparte, die
na tal
talvan
van
daarna stalmeester
stalmeester van
van Prinses
die na
8ten Januari
romantische gebeurtenissen
gebeurtenissen zich
zich den
den 28
Januari 1810
stalmeester
1810 tot stalmeester
288ten
romantische
bij den
den Keizer
Keizer zag
zag aangesteld.
aangesteld. In
Inplaats
plaats van
van 2500
2500gardes
gardes kreeg
kreeg De
De
bij
Ségur
er 3000
3000onder
onderzijn
zijnbevelen,
bevelen, zoodat
zoodat zijn
zijn regiment
regiment in
in sterkte
sterkte de
de
Ségur er
(t).
andere
overtro(
andere overtrot (±).
Het vierde
vierde regiment
regiment had
had tot
totkolonel
kolonelden
dengeneraal
generaalGraaf
GraafDe
DeBonardi
Bonardi
Het
de Saint
Saint Sulpice,
Sulpice, inin1804
1804
stalmeester
Keizerin
Josephine,comcomde
stalmeester
vanvan
Keizerin
Josephine,
mandeur van
Legioen van
van Eer,
Eer, graaf
graaf van
van het
het keizerrijk,
keizerrijk, met
met een
een
mandeur
van het
het Legioen
jaargeld van
50,000 francs
francs benevens
benevens een
eentraktement
traktementvan
van15,000
15,000francs
francs
jaargeld
van 50,000
als
gouverneur van
van Fontainebleau.
Fontainebleau.
als gouverneur
De
majoors waren
waren:: Graaf
GraafDe
DeClermont
ClermontTonnerre,
Tonnerre,een
eenvoormalig
voormalig
De majoors
uitgewekene,
eerst adjudant
adjudant van
van Maarschalk
Maarschalk Clarke,
Clarke, Hertogvan
Hertogvan Feltre,
FeItre,
uitgewekene, eerst
daarua
kamerheer
van
Prinses
Pauline
Bonaparte
;
verder
Joseph
de
daarna kamerheer van Prinses Pauline Bonaparte ; verder Joseph de
8
Monteil,
te regiment kurassiers,
kurassiers, ridder
ridder van
van het
het keizerkeizerMonteil, majoor
majoor van
van het 1late
rijk, met
met een
een bezoldiging
bezoldiging van
van 2000
2000 francs
francs (§).
(§).
rijk,
In de
de hoofdplaatsen
hoofdplaatsen der
der »departementen"
»departementen" —
- waarin
waarintoenmaals
toenmaals ons
ons
In
werdendededetachementen
detachementen gardes,
gardes, die
diezich
zichnaar
naai·
land
verdeeld was
land verdeeld
was -.
-- werden
de
verzamelplaats van
van hun
hun regiment
regiment zouden
zouden begeven,
begeven, v66r
vóórhun
hunvertrek
vertrek
de verzamelplaats
door
den prefect
prefect geinspecteerd,
geïnspecteerd, waarbij
waarbij dan
dan gewoonlijk
gewoonlijk de
dedivisiedivisiedoor den
generaal
en de
deeerste
eersteburgerlijke
burgerlijkeenen
militaire
ambtenarentegenwoordig
tegenwoordig
generaal en
militaire
ambtenaren
waren.
Aan toespraken
toespraken ontbrak
ontbrak het bij
bij die
die gelegenheden
gelegenheden meestal
meestal niet
niet
waren. Aan
en
vermelding
verdient
het
feit,
dat
bij
het
vertrek
van
het
eerste
en vermelding verdient het feit, dat bij het vertrek van het eerste
contingent
van het
het departement
departement der
der monden
monden van
van de
de Maas
Maas uit
uit's-Gra's-Gracontingent van
de
venhage, bestemd
bestemd voor
voor het
het 2de
2 regiment,
regiment, de
de prefect
prefect De
De Stassart
Stassart niet
niet
venhage,
alleen
een opgeschroefde
opgeschroefde toespraak
toespraak hield
hield tot
tot »les
»Iesjeunes
jeunesguerriers",
guerriers",
alleen een
(1").

(*) In het artikel van P.van
P. van Eeghen:
Eeghen :»Een
»EenGarde
Garded'honneur
d'honneur inin1813"
1813" (briefmededeelingen
(briefmededeelingen
van Johannes
Johannes Stinstra),
Stinstra), voorkomende
voorkomende in
het Jaarverslag
Jaarverslag van
van het
hetKon.
Kon.
Oudheidkundig
van
in het
Oudheidkundiq
De Ségur
Ségur door
door Stinstra
Stinstra geschetst
geschetst (blz.
(blz. 31)
31)als
alspeen
»een tenger
tenger
Genootsehap,
Genootsehap, 1894,
1894, wordt
wordt De
jaren; hij
hij is
is zegt
zegtmen
mennogal
nogalinschikkelijk,
inschikkelijk, maar
maar zeer
zeer
zwart
mannetje van
van omstreeks
omstreeks 30
zwart mannetje
30 jaren;
straf
op den
den dienst,
dienst, en
en magtig
magtig hangende
hangende aan
aan de
de wet
wetenenzijne
zijneinstructies".
instructies".
straf op
weook
ooknog
nogmedegedeeld
medegedeeldininhethet
artikel:»Friesland
»Frieslandinin1813"
1813", ,
Over
deze figuur
figuur vonden
vonden we
Over deze
artikel:
]Je Vrije
1863, deel X:
X: »Het
»Hetregiment
regimentwaarin
waarinFriezen,
Friezen,Groningers,
Groningers,OverijsOverijsin De
Vrije Fries van
van 1863,
selaren
Uost-Friezen zich
zich broederlijk
broederlijk vereenigden
vereenigden met
metFranschen
Franscheu en
en Italianen
Italianen uit
uit
selaren en Oost-Friezen
de
departementen der Pyreneën,
Pyreneën, Vendée,
Vendée, Apenijnen
Apcnijnen enz. had
had het
hetgeluk
gelukininden
dengetaeraal
ger.eraal
de departementen
Ségur als
als kolonel
kolonel en
en commandant
commandant een
een man
man tetebezitten
bezittendie
diedoor
doorstrenge
strenge
Graaf de
Graaf
de Ségur
rechtvaardigheid,
belangstelling en
en stipte
stipte dienstdienstrechtvaardigheid, voorbeeldige
voorbeeldigeactiviteit,
activiteit, deelnemende
deelnemende belangstelling
vervulling welke
welke hij
hij van
,'anallen
allenzonder
zonderonderscheid
onderscheid eischte,
eischte, aller
aller eerbied
eerbied in
in hooge
hooge mate
mate
vervulling
had verworven."
verworven."
1780en
enoverleed
overleed aldaar
aldaar in
in 1873.
1873.
Ph. P. de
de Ségur
Ségur werd
werd teteParijs
Parijs geboren
geboren in
in1780
Ph.
(t)
Vergel. zijn
zijn 3fémoires,
Mémoires, d.
d. VI, p.
p. 34.
34.
(t) Vergel.
Masson, Cavaliers de
de Napolion.
Napoléon. —
- Paris, 1892.
1892.
(§) F. Masson,
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maar aan
aan dezen
dezen een
eenstandaard
standaarduitreikte,
uitreikte,welk
welkveldteeken
veldteekenverloren
verloren moet
moet
maar
zijn
Fransche
bij den
denterugtocht
terugtochtvan
vanhethet
Franscheleger
lege I'uit
uitDuitschDuitschzijn gegaan
gegaan bij
land
151 gardes
gardessuccessievelijk
successievelijk in
in
land (*).
("). Van
Van uit
uitAmsterdam
Amsterdam vertrokken
vertrokken 151
het
departementvan
vande
de
vier detachementen,
detachementen, welke
welke de
de lichting
lichting van
vanhet
vier
departement
op tetekomen,
komen,
Zuiderzee uitmaakten.
Zes jongelieden, die
die geweigerd
geweigerd hadden
hadden op
Zuiderzee
uitmaakten. Zes
haddenzich
zichvrijwillig
vrijwilligaanaandoor gendarmes
gendarmes naar
naarMetz
Metzgevoerd
gevoerd;; 3333hadden
werden door
124waren
waren erergedesigneerd
gedesigneerd(±).
Ct).Vier
Vier
jongeliedenwerden
werden
gegeven en
en 124
gegeven
jongelieden
aangesteld, om
om deze
deze detachementen
detachementen naar
naarMetz
Metztetegeleiden,
geleiden, teteweten
weten:
aangesteld,
: dede
tweede, Clifford
Clifford het
het derde
derde en
en
H.H. Hodshon
Hodshon het
Rensdorp het tweede,
H.H.
het eerste, Rensdorp
vierde detachement.
detachement.Van
Vanditditcontingent
contingentzegt
zegtBoymans
Boymansininziin
z!in
Scharff het vierde
Scharff
Garde d'honneur
d' honneur(§),
(§), dat de paarden zich in goede
goede conditie
conditie
bekend werk Le Garde
maar dat
dat het
het hun
hun aan
aan
bevonden en
de jongelui
jongelui goed
goed uitgerust
uitgerust waren,
waren, maar
bevonden
en de
Op het
hetDrilveld
DrilveldteteAmsterdam
Amsterdamhadden
hadden
volstrekte geoefendheid
geoefendheid ontbrak.
ontbrak. Op
volstrekte
zij van
van Fransche
Franscheofficieren
officiereneen
eenkorte
korteopleiding
opleiding ontvangen
ontvangen en
en van
van die
die
zij
zij zich
zich op
op marsch
marsch begeven.
begeven.
weinige kennis
kennis voorzien,
voorzien, konden
konden zij
weinige
De stemming
stemming was
was dan
dan ook
ookalles
allesbehalve
behalveopgewekt
opgewektbijbijhun
hunvertrek
vertrek en
en
De
't niet ondienstig,
ondienstig, daaromttrent
daaromttrent een
ander mede
mede tete
daarom acht
daarom
acht ik
ik 't
een en ander
deelen uit een
een schrijven,
schrijven, gedateerd
gedateerd uit
uit Amsterdam
Amsterdam van
van den
den 30sten
30sten Juni
deelen
1813, dat
dat opgenomen
opgenomen is in
in De Navorscher
Navorscher van
van 1865.
DGij, thans
thans buiten
buiten zijnde,
zijnde, kunt
kunt het
hetschoone
schoone weer
weer met
met het
hetfraaie
fraaie
»Gij,
de stad
stad isis alles
allesmet
methet
hetrouwfloers
rouwfloers der
der
seisoen genieten,
seisoen
genieten, maar
maar hier
hier in
in de
is
een
gedeelte
der
Guardes
treurigheid
overtogen.
Verleden
Zaturdag
treurigheid overtogen. Verleden Zaturdag is een gedeelte der Guardes
mee de
de
d'Honneur van
d'Honneur
vanhier
hier vertrokken.
vertrokken. Veelen
Veelen hunner
hunner waren
waren al
al mee
knapsten onzer
stad. Hartverscheurend
Hartverscheurend waren
de tooneelen,
tooneelen, die
die in
in
knapsten
onzer stad.
waren de
eenige
hunne
familie moesten
moesten doorgestaan
doorgestaan worden.
zelf heb
heb erereenige
hunne familie
worden. Ik
Ik zelf
op mij
mijmaakten.
maakten. Gij
Gijweet
weet
van bijgewoond
bijgewoond die
die den
den vreeselijksten
vreeselijksten indruk
indruk op
van
zeker
dat ook
ook(de
(dejonge
jongeadvocaat)
advocaat) Van
VanHall
Hallvertrokken
vertrokken isis en
enhoeveel
hoeveel
zeker dat
der
knapste jongens
jongens met
met hem.
hem.Duizende
Duizendemenschen
menschen waren,
waren, naar
naar ik
ik
der knapste
hoor,
niet geweest,
geweest, omdat
omdat niet
niet er
er toe
toe
hoor, bij
bij hun
hun vertrek;
vertrek;ikik zelf
zelf ben
ben er
er niet
ik nu
nu ook
ook hunne
hunne ellende
ellende niet
niet wilde
wilde
gevraagd
gevraagd zijnde
zijndedoor
dooreen
een hunner,
hunner, ik
ja
ongevoeligheid
moet
men
aanschouwen.
Welk
eene
nieuwsgierigheid,
aanschouwen. Welk eene nieuwsgierigheid, ja ongevoeligheid moet men
bij zulke
zulke bloote
bloote toeschouwers
toeschouwers veronderstellen
veronderstellen;; mij
mij althans
althans was
was het
het
niet
niet bij
onmogelijk
iets mede
mede aan
aan te
te zien,
zien, tetemeer
meerdaar
daarerer
verscheidene
onmogelijk zoo
zoo iets
verscheidene
mijner
bekenden bij
bijwaren.
waren.Verbeeld
Verbeelduuonder
onderanderen
anderen het
hetijsselijke
ijsselijke
mijner goede bekenden
op het
het punt
punt staat
staat van
van te
te
der
familie Engelberts,
zoon, die
der familie
Engelberts,waar
waaren
en de
de zoon,
die op
huwen
ook Bl.
BI.van
vanTreslong,
Treslong,diediemet
met
zijn
zuster
trouwenzou,
zou,beiden
beiden
huwen en ook
zijn
zuster
trouwen
Wie rilt
riltniet
nietals
alsmen
menzulke
zulkekringen
kringen voor
voor den
den geest
geest
zijn
vertrokken. Wie
zijn vertrokken.
te
erger
dan
voor
hen,
die
er
mee
in
betrekking
staan.
haalt?
hoeveel
haalt ? hoeveel te erger dan voor hen, die er mee in betrekking staan.
Ik
wil uuechter
echternog
nog
een
klein
bewijs
gevenvan
vandede
welwillendheid
Ik wil
een
klein
bewijs
geven
welwillendheid
van
onzen prefect
prefect (De
(DeCelles).
Celles). Verleden
Verledenweek
weekzijn
zijnereropnieuw
opnieuw acht
acht
van onzen
C*)
contingent van
van het
hetdept.
dept.derder
mondenvan
vandedeMaas
Maasvertrok
vertrok in
in twee
tweeafdeeafdee·
Het contingent
monden
(*) Het
ton Mei
uit38
38ruiters,
ruiters,den
den 31·
ruiters
lingen,
het eerste,
eerste, bestaande
bestaandeuit
Mei 1813
1813 en
en het
het tweede, uit 46 ruiters
3leten
lingen, het
d en Juni d.a.v.
bestaande,
den 15
d.a.v.
15den
bestaande, den
en mededeelingen,
Vergel. hierover mijn artikel, voorkomende in Die
hie Haghe, Bijdragen en
mededeelingen, 1905.
(t)
deel, p.
p. 179.
179.
Oudheid, We
We deel,
Aemsters Oudheid,
(t) Aemstefa
(§) Bruzellcs,
1:3, 1822.
1822.
p. 13,
Bruxelles, p.
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jongelieden opgeroepen,
nog toe
toe niet tot guarde d'honneur waren
jongelieden
opgeroepen,die
die tot
tot nog
bestemd.
Gisteren was
was de
de dag,
dag,dat
datze ze
moestenverschijnen
verschijnen en
enwerd
werd
bestemd. Gisteren
moesten
ze niet
niet elk
elk 1500 fr.
betaalden, hij,
hij, prefect,
prefect,
hun bericht,
ber'icht, dat,
dat, indien
indien ze
fr. betaalden,
tot guarde
guarde d'honneur
d'honneur zou benoemen;
hij hun
hun echter den
hen dan
dan tot
dat hij
hen
benoemen ; dat
langen termijn
termijn van
van 24 uren
uren stelde,
om dit
dit te
te kunnen
kunnen doen
doen en
en dat
dat na
na
stelde, om
van die
gedesigneerd
zijn, zoo
des i g nee I' d zouden
zouden zijn,
zoo ze
ze niet
niet
afloop van
die bepaling zij ge
betaald
hadden. De
De kwitantie
kwitantie die
die ze
zebekwamen
bekwamen voor
voor hun
hun geld,
geld, luidt
luidt
betaald hadden.
1500 fr.
d'équipement. Wat
evenwel:
evenwel:d'avoir
d'avoir reçu
recu 1500
fr. pour frais d'équipement.
beduidt dit?
weigerde men
men hun
hun op
ophunne
hunneaanvraag
aanvraag een
een
dit ? Waarom
Waarom weigerde
kwitantie van
van een
een anderen
andereninhoud?"
inhoud?" (*)
kwitantie
Het was
was het
het vertrek
vertrek van
van het
heteerste
eerstecontingent
contingentgardes,
gardes, dat in bovenHet
dat den
den 26'ten
genoemden brief
wordt besproken
besproken en
brief wordt
en dat
26' Juni 1813 uit
Amsterdam, toen
toen Frankl'ijk's
hoofdstad, plaats
Een ander
ander
Amsterdam,
Frankrijk's derde
derde hoofdstad,
plaats vond.
vond. Een
Amsterdamsch ingezetene,
de
beroemde
improvisator
y.,T.
de
Clercq
ingezetene, de beroemde improvisator -VV. de
(1795-1844), heeft
heeft inin zijn
zijndagboek,
dagboek,uitgegeven
uitgegevendoor
dool'Allard
AllardPierson,
Pierson,
over
dit vertrek
vertrek de
de volgende regelen neergeschreven:
over dit
neergeschreven :
(lees 26) DIe
jour ci est fameux par
Ie départ des Gardes
Gardes
par le
»28 Juin"
Juin" (lees
»le jour
suivait;; cependant
cependant point d'insolence.
d'honneur.
foule de peuple
les suivait
d'honneur. Une foule
peuple les
muette plusieurs
plusieurs même
même du commun
peuple
Chacun
avait une
une douleur
douleur muette
commun peuple
Chacun avait
(t).
versaient des larmes"
larmes" (±).
Karakteristiek
deze aanteekening, uit
uit de
de pen
pengevloeid
gevloeidvan
van een
een man
man
Karakteristiek is deze
W. de
deClercq,
Clercq, zonder
zonder twijfel.
twijfel.
als
als W.
Een groote fout
fout is
is 't zeker geweest,
dat men
men de
de gardes
gardes naar
naar het
het
geweest, dat
leger zond,
zond, zonder dat zij
zij vooraf
voorafeen
eenbepaalde
bepaaldeopleiding
opleidinggenoten
genotenhadden.
hadden.
getuigt de
de
Gardes
en officieren
officieren wisten
wisten bijkans
bijkans niets van
den dienst
dienst af,
af, getuigt
van den
Gardes en
maarschalk De
De Castellane in
zijn Journal (§);
zelfs vermocht
vermocht niemand
(§) ; zelfs
maarschalk
in zijn
gaan. Indien
Indien men
mengoede
goedekaders
kaders aan
aan
behoorlijk met
behoorlijk
metzijn
zijnpaard
paardom
om te
te gaan.
regimen~en verstrekt
verstrekt had,
had, dan
dan waren
warennanaverloop
verloopvan
vaneen
eenpaar
paar
die
die regimenten
maanden
de jongelui
jongelui tot
totgeoefende
geoefenderuiters
ruitersgevormd
gevormdkunnen
kunnen worden,
maanden de.
in
ontwikkeling
hooger
stonden
meer bevattelijk
aangezien
dezen
toch
en
meer
aangezien dezen toch in ontwikkeling
waren,
om
spoedig
op
de
hoogte
van
hun
taak
te
wezen,
danzulks
zulksmet
met
waren, om spoedig op de hoogte van hun taak te wezen, dan
uit
de burgerklasse
burgerklasse samengestelde
samengestelde troepen
troepen gewoonlijk
gewoonlijk het
het geval
geval is.
is.
uit de
Men
kan gerust
gerust aannemen,
aannemen, dat,
door elkander
elkander genomen,
de opopMen kan
dat, door
genomen, aan
aan de
leiding del'
jongelui van
dag af,
af, dat
dat zij in
dienst traden,
traden, tot
tot dien
dien
der jongelui
van den
den dag
in dienst
twee weken
wekenbesteed
besteedzijn
zijngeworden.
geworden.
van
hun afmarsch geen
volle twee
van hun
geen volle
die overhaasting
overhaasting kreeg
kreeg het
het leger
legerniets
nietsdan
danonervaren
onervaren
Als gevolg van
van die
ruiters, die
die bovendien
bovendien met
metweerzin
weerzinvervuld
vervuldwaren,
waren,om
omininNapoleon's
Napoleon's
ruiters,
dienen.
gelederen
gelederen te dienen.
uH 1813 bepaalde
bepaalde Napoleon,
Napoleon, dat
de gardes
gardes
Bij decreet
decreet van
van 29 JJuli
Bij
dat de
d'honneur deel
uit
zouden
maken
van
zijn
garde,
en
bij
decreet
van
deel uit zouden maken van zijn garde, en bij decreet van
(*) De
vice-admiraal J.
Boelen verhaalt
verhaalt in
in zijn
zijn Journaal,
Journaal, dat, toen
toen hij
hij zich in 1813
De vice-admiraal
J. Boelen
van uit Amsterdam
Amsterdam als
als adspirant
adspirant lste
l· t • klasse naar het eskader
e~kader te
te Toulon
Toulon moest
moest begeven,
van
zijn heenreis
heenreis naar Antwerpen
Antwerpen tot reisgenooten had »eenige
.eenige gardes d'honneuf,
hij op
d'honneur,
op zijn
jongelieden uit
de eerste
eerste Amsterdamsche
kringen. die grooten
tegenzin in
in den
den militairen
jongelieden
uit de
Amsterdamsche kringen,
groeten tegenzin
dienst hadden
hadden en
enwier
wierneerslachtigheid
neerslachtigheidenenverbittering
verbitteringons
onsmet
metmedelijden
medelijdenvervulden"
\'enulden"
dienst
(De
Gids, Sept. 1903).
(De Gids,
(tl
p. 39.
(§) Tome
Tome I, p.
p. 234.
2:54.
(-1-) Deel
Deel I, p.
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6 September d.a.v.,
d.a.v., dat
datzijzijbij
bijandere
anderecavalerie-regimenten
cavalerie-regimenten van
van 's Keizers
het 1lste
ste regiment
regiment bij
bij de
de jagers
jagers te
te
garde
zouden worden
worden ingedeeld
ingedeeld:: het
garde zouden
paard,
het 2de
2 d• bij
bijdededragonders
dragonders tetepaard,
paard,het
het3de
3debij
bijdedegrenadiers
grenadiers
paard, het
paard en
en het
het4de
4 debij
bijdedelancie.rs
lancie'rs (*).
r).
te paard
Deze maatregel,
maatregel, welke
welke genomen
genomen was,
was, opdat
opdat de gardes d'honneur een
Deze
meer bepaalde
bepaalde leiding
leiding zouden
gevolge, dat zij
zij van
van de
de
meer
zouden hebben,
hebben, had
had ten
ten gevolge,
oude garde
verdurenhadden,
hadden, aangezien
aangezien deze
deze —
oude
garde veel
veel kwellingen
kwellingen teteverduren
hoewel ten
tenonrechte
onrechte—- vermoedde,
vermoedde,
ongeoefendegarde
garded'honneur
rl'honneur
datdat
diedie
ongeoefende
haarvoorgetrokken
voorgetrokken werd.
werd.
door
den Keizer
Keizer bevoorrecht
bevoorrecht en
en boven
boven haar
door den
Deze cavalerie-regimenten
cavalerie-regimenten behoorden
behoorden weder
weder tot
totverschillende
verschillende legerlegerDeze
met name
name:
keizerlijkegarde-cavalerie
garde-cavalerie van
van den
dendivisiedivisieafdeelingen,
afdeelingen, met
: dedekeizerlijke
het 2de
2 de korps
korpsvan
vangeneraal
generaalSebastianie,
Sebastianie, het
het4de
4 de
generaal
Nansouty, het
generaal Nansouty,
de
korps
van
generaal
KeIlerman,
Graaf
van
Valmy,
en
het
6
korps
van
korps van generaal Kellerman, Graaf van Valmy, en het 6de korps van
maarschalk Marmont,
van Ragusa.
Ragusa.
maarschalk
Marmont, Hertog
Hertog van
De kameraadschap
kameraadschap del'
gardes onderling
onderling moet
moet over
over het
hetalgemeen
algemeen
De
der gardes
te wenschen
wenschenhebben
hebbenovergelaten,
overgelaten,waartoe
waartoededeomstandigheden
omstandighedenevenevenniet te
niet
Bij het
het7de7 deeskadron
eskadron van
van het
het3de
3 de
wel zullen
zullen hebben
hebben medegewerkt.
medegewerkt. Bij
wel
regiment
hadden de
de gardes
gardes een
eenbesten
bestenkameraad
kameraadaan
aanJohannes
JohannesMaria
Maria
regiment hadden
geboren te
te Sinigaglia,
Sinigaglia, die
dietoen
toenzeker
zekerweinig
weinigververGraaf
Graaf Mastaï
Mastaï Ferretti,
Ferretti, geboren
hij een
een halve
halve eeuw
eeuw later
later als
alsPaus
PausPius
PiusIXIXdede
driedubbele
moedde, dat
moedde,
dat hij
driedubbele
kroon
zou dragen
dragen Ct).
kroon zou
(t).
Enkele
HolJandsche gardes
d'honneur mochten
mochten zich
zich tot
tot officier
officier zien
zien
Enkele Hollandsche
gardes d'honneur
De garde
garde d'honneur
d'honneur Clifford
CJifford isisde
deeenige
eenigeNederlander
Nederlander geweest,
geweest,
benoemd.
benoemd. De.
• luitenant werd
die
tot eersten
eerstenluitenant
werdaangesteld,
aangesteld, ininwelken
welkenrang
ranghij
hijden
den
die tot
inden
Hdea September
bij het
het2de
2 deregiment
regiment bevorderd
bevorderd werd.
werd. Een
Een
September1813
1813 bij
voren, den
Augustus, was
was hij
hijtot
totwachtmeester
wachtmeester bij
bij de
de
maand te
maand
te voren,
den 14
14'd,nAugustus,
11
de compagnie
2 d• regiment
regiment benoemd
benoemd en
en hij
hij zag
zag zich
zichvervolvervol11de
compagnie van
van het
het 2de
gens overgeplaatst
overgeplaatst bij
bij de
de 9de
gd. compagnie
compagnie (§).
(§).
gens
luitenant hebben
hebben bij
bij genoemd
genoemd regiment
regiment gediend
gediend de
de
Als tweede
tweede luitenant
De
Lannoy,
Hodshon,
Rensdorp,
De
Pesters,
Van
den
Heuvel,
H.H.
H.H. De Lannoy, Hodshon, Rensdorp, De Pesters, Van den Heuvel,
De Vreede
Vreede en
en Nypels
Nypels(**).
(**).
De
Bij
het 1lste
ste regiment
regiment mochten
mochten het
het voorrecht
voorrecht hebben
hebben als
als 2de
2 de luiteluiteBij het
te dienen
dienen de
deH.H.
H.H.Bouwens
nouwensenenVan
Van
Stapele,
doch
beideandere
andere
nant te
nant
Stapele,
doch
dede
beide
regimenten hadden
hadden geen
geen Hollandsche
Hollandsche officieren
officieren (tt).
regimenten
(t±).
Enkele
gardes d'honneur,
d'honneur, die
die deel
deeluitmaakten
uitmaakten van
van de
delichting
lichtinghier
hier
Enkele gardes
lande, hebben
hebben ininden
denvorm
vormvan
vaneen
eendagboek
dagboekofofeen
eenmemorie
memorievan
van
te lande,
(*) Evenals
Evenals elk
elk regiment
regimentgardes
gardes moesten
moesten die
die der
der oude
oude garde
gardeiederen
iederen dag
dag een
eeneskaeska·
voor den
denKeizer
Keizerafzonderen,
afzonderen,totaal
totaalacht
achteskadrons,
eskadrons,diedieeen
eenkleine
kleinereserve
reserve
dron
dienst voor
dron van dienst
slagveld bij
bij de
de hand
handwilde
wildehebben.
hebben.
formeerden,
formeerden, welke
welke Napoleon
Napoleon altijd
altijd op
op het slagveld
(t) In
In])e
VrijeFries,
Fries,mengelingen,
mengelingen,uitgegeven
uitgegevendoor
door
Friesch
Genootschap, 1863, deel X,
De Vrtje
hethet
Friesch
Genootschap,
noot,
blz. 324,
324, wordt
wordt die
die naam
naam verkeerd
verkeerd opgegeven.
opgegeven.
noot, blz.
(;)
])e Navorscher,
Navor8cher, 1\)02,
1I.
(§) De
1902, afl.
all. II.
C'·) Dominique
te Maastricht
Maastricht 25
25 Sept.
Sept. 1795,
1795, overl.
overl. teteParijs
Parijs
(**)
Dominique Hubert
Hubert Nypels,
Nypels, geb.
geb. te
22
Dec. 1873,
1873, bleef
bleefnanade de
restauratie
Fransehendienst
dienstenenging,
ging,juist
juistopoppensioen
pensioen
22 Dec.
restauratie
in in
Franschen
1830 in
in Belgischen
Belgischen dienst.
dienst. In
In 1848 verliet hij
hij het
het Belgische leger met pensioen
gestt'ld, in
gesteld,
in 1830
lu it.-generaal.
en den
den rang
rang van
van luit.-generaal.
(H)
Marco de
de Saint
Saint Hilaire,
Hilaire, bats
État8nominatifs,
nominatifs, tome 111,
lU, p.
179-200, waarop
waarop de
de
E. Marco
p. 179--200,
(tt) E.
meeste dezer
dezer namen
namen vrij
vrij verminkt
verminktvoorkomen.
voorkomen.
meeste
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hun
lotgevallen aanteekening
aanteekening gehouden
gehouden j; voor
voor 't't meerendeel
hun lotgevallen
meerendeel zijn
zijn die
mededeelingengepubliceerd
gepubliceerdenen voor
De
mededeelingen
voor dit
dit artikel
artikel geraadpleegd.
gel'aadpleegd. De
gardes,
die over
overhun
hundiensttijd
diensttijdaanteekeningen
aanteekeningenrmlieten,
nalieten,gegrond
gegl'ond op
op
gardes, die
het
door hen
henwaargenomene
waargenomeneenenervarene,
ervarene,hebben
hebbenaanspraak
aanspraak op
op onze
onze
het door
dankbaarheid verworven,
verworven, daar
dankbaarheid
daar wij
wij ininons
onsland
landop
ophet
hetgebied
gebiE'dvan
van geschrifgeschrifhetNapoleontisch
Napoleontisch tijdvak
tijdvak waarlijk
waarlijk niet
niet verwend
verwend zijn.
zijn.
ten
uit het
ten uit
In zijn
In
zijn herinneringen
herinneringen aan
aan zijn
zijndiensttijd
diensttijdalsalsgarde
garded'honneur,
d'honneur,
welk geschrift
dat hierover
hierover bestaat,
bestaat, geeft
geeft
welk
geschrift zeker het belangrijkste is,
is, dat
de heer
heer J.J.W.
W.Callenfels
Callenfelseen
eenboeiend
boeiendverhaal
verhaal van
van zijn
zijn inindienst
dienst
ons
ons de
treden en zijn
Duitschland,waar
waarhij
hij
treden
zijn vertrek
vertrek naar
naar het
hetoorlogstooneel
oorlogstooneelininDuitschland,
van zijn
zijn eskadron
eskadron afzonderde
afzonderde en,
veel ontbering
ontbering en
en een
eenhevige
hevige
zich van
en, na
na veel
zich
(*).
ziekte
te hebben
hebben doorstaan,
doorstaan, naar
naarNederland
Nederlandterugkeerde
terugkeerde(*).
ziekte te
De
heer Callenfels
Callenfels was
was ininleven
levenmedicinae
medicinaedoctor
doctorenenoud-burgemeesoud-burgemeesDe heer
ter
van Vlissingen.
Vlissingen. Hij
Hij overleed
overleed inin1882
1882
op bijna
negentigjarigen
ter van
op bijna
negentigjarigen
Als student
student aan
aan de
de hoogeschool
hoogeschool te
te Leiden
Leiden was
was hij
hijjuist
juist
leeftijd.
leeftijd. Als
maken
van
dictaten
over
»de
Doloribus"
bezig
eenigeuittreksels
uittrekselstetemaken
bezig met eenige
van
dictaten
over
nde
Doloribus"
(de pijnen),
omalsalsgarde
garded'honneur
d'honneur
(de
pijnen), toen
toen hem
hemdedeoproeping
oproepingbereikte,
bereikte,om
op
te treden
treden inindedegelederen
gelederenvan
vanhet
hetgroote
groote Fransche
Fransche leger.
Niet
op te
leger. Niet
om zijn
zijn zaken
zaken onafgedaan
onafgedaan te
te laten,
laten, voleindigde
voleindigde hij
hij eerst
eerst het
het
gewoon,
gewoon, om
hoofdstuk
alvorens zijn
zijn vertrek
vertreknaar
naardedeouderlijke
ouderlijkewoning
woning
hoofdstuk zijner
zijner studie, alvorens
te regelen,
regelen, welke
welkewas
wasgelegen
gelegeninineen
eenklein
kleinstadje
stadjevan
vanhet
het
voormalig
voormalig
Staats-Vlaanderen.
Staats-Vlaanderen.
Die
oproeping was
was voor
voor hem
hem een
een ware
ware treurmare.
treurmare. Hij
Hij was
was toch
toch
Die oproeping
bij de
de loting
loting voor
voor de
de militie
militie een
een zeer
zeerlaag
laag
verloofd
en had
had bovendien
bovendien bij
verloofd en
ook dat
dat
nummer tegen
tegen een
een der
der hoogste
hoogste verwisseld
verwisseld en was
was later,
later, toen
toen ook
nummer
nummer als
als dienstplichtig
dienstplichtig werd
werd opgeroepen,
opgeroepen, opnieuw
opnieuwvoor
voorgeen
geengeringe
geringe
nummer
soms
gelds, welke
welkezijn
zijn
bemiddelde
ouders
opofferden,door
door
soms gelds,
nietniet
zeerzeer
bemiddelde
ouders
opofferden,
Hijkon
kondus
dus
een ander
ander —
- die
diein in
zijnplaats
plaatsoptrad
optrad —
- vervangen.
vervangen. ilij
een
zijn
bij het
hetleger
legeraanwezig
aanwezigtetezijn
zijn; jmaar
maal'
gerekend worden
worden reeds
reeds persoonlijk
persoonlijk bij
gerekend
al die
die maatregelen
maatregelen bleken
bleken geen
geen doel
doel tetehebben
hebbengetroffen.
getroffen.
al
daags
na
zijn
oproeping,door
dooreenige
eenige
In sombere
sombere stemming
stemmingvertrok
vertrokhijhijdaags
na zijn oproeping,
het
c1ubgenooten een eind
eind weegs
weegsbegeleid,
begeleid,naar
naardede
ouderlijkewoning
woninginiuhet
clubgenooten
ouderlijke
voormalig Staats-Vlaanderen.
Staats-Vlaanderen. Zeer
Zeeruit
uitzijn
zijnhumeur
humeurverliet
verliethij
hijdedeLeidsche
Leidsche
voormalig
waarhij
hijzich
zichzoo
zoovrij
vrijgevoelde,
gevoelde,en
enbij
bijzijn
zijnthuiskomst
thuiskomstbracht
bracht
academiestad, waar
metniet
nietgeringen
geringentegenzin
tegenzin
ander
vooreen
eenspoedigen
spoedigenafmarsch
afmarsch
hij met
hij
eeneen
en en
ander
voor
gereedheid. Hij
Hij deelde
deelde met
met nog
nog twee
tweekameraden
kameraden uit
uitdezelfde
dezelfdeplaats
plaats
in gereedheid.
(*)
(*) In
In 1844
1844 werden
werdendoor
doorden
den'heer
'heerCallenfels
Callenfelseenige
eenigelosse
losse aanteekeningen,
aanteekeningen, ininofofkort
kort
na zijn
zijn diensttijd
diensttijd gemaakt,
gemaakt, voor
voorzijn
zijnverhaal
verhaaluitgewerkt.
uitgewerkt.Hij
Hijgaf
gaf
daaraanden
dentitel
titel:
daaraan
:
MO
d'honneur.
Mijnuittocht
uittochtalsauGarde
Garde
d'Aonneur. Veertig
Veertig jaren later
laterwerd
werddit
dithandschrift
handschriftalsalsfeuilleton
feuilleton
het Alg.
..lIg. Handelsblad
Handeublad opgenomen
opgenomen en
daardoor tot
toteen
eengering
geringaantal
aantallezers,
lezers, die
die de
de
in het
en daardoor
geschiedenis beoefenen,
Het publiceeren
publieeeren van
van handschriften
handschriften van
vanhistorische
historische
geschiedenis
beoefenen, beperkt,
beperkt. Het
dan
gewoonlijk
weinig
vrnchtdragend
werk.Aangezien
Aangezien
waarde in
in een
eencourant
courantis is
waarde
dan
ookook
gewoonlijk
eeneen
weinig
vruchtdragend
werk.
nu dit
ditfeuilleton
feuilleton niet
nietmeer
meerverkrijgbaar
verkrijgbaaris,is,vermeen
vermeenik ik
geschr'ift,
behoudenshet
hetwegwegnu
ditdit
geschrift,
behoudens
vanenkele
enkeledaarin
daarinvoorkomende
voorkomendemededeelingen
mededeelingenvan
vanondergeschikt
ondergeschiktbelang,
belang,met
met
laten van
een toelichting
toelichting tetemogen
mogendoen
doenherdrukken.
herdrukken.EenEen
kleinzoonvan
vanden
dengarde
garded'honneur
d'honneur
een
kleinzoon
J.
J. W.
W, Callenfels,
Callenfels, de
de heer
heerM.
M.van
vanderder
Beke
Callenfels,
daarvoor
welwillendzijn
zijn
Beke
Callenfels,
gafgaf
daarvoor
welwillend
toestemming.
toestemming.

1906. I.I.
1906.
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dit
lot;; de
deeen
eenwas
was
beste
vriend
tevens
aanstaandezwager,
zwager,
dit lot
zijnzijn
beste
vriend
en en
tevens
aanstaande
de
ander diens
diens neef,
neef, tevens
tevens de
de oudste
oudste van
van het
hetdrietal.
drietal.
de ander
monteeringsstukken werden
werden den
den jongelui
jongelui toegezonden
toegezonden;
andere
Eenige monteeringsstukken
; andere
bij hun
hun vertrek
vertrek en
en weer
weer andere
andere eerst
eerstteteParijs
Parijsontvangen,
ontvangen,
zouden zij
zouden
zij bij
ste regiwant
VersailIes was
was de
de verzamelplaats
verzamelplaats of
het depot
depot van
van het
het 1
want Versailles
of het
18te
ment gardes
gardes d'honneur,
d'honneur, waartoe
waartoe het
het drietal
drietal met
metdedeoverige
overigeZeeuwen,
Zeeuwen,
ment
afkomstig
uit dedetegenwoordige
tegenwoordigeBelgische
Belgischeprovinciën,
provinciën, was
wasbestemd.
bestemd.
afkomstig uit
Hun
paarden werden
werden bij
bij kleine
kleine dagmarschen
dagmarschen naar
naaI'dedeplaats
plaatshunner
hunner
Hun paarden
vooruitgezonden.
bestemming vooruitgezonden.
De
afreis vond
vond den
den 218ten
21 st e n Juni
Juni plaats.
plaats. Per
Per
diligence
vertrokCallenCallenDe afreis
diligence
vertrok
met zijn
zijn twee
tweelotgenooten
lotgenooten eerst
eerstnaar
naarGent,
Gent,omom
vandaarover
over
fels
fels met
vandaar
reis voort
voort te
te zetten.
zetten.
Rijsel naar
Rijsel
naar Parijs
Parijs de
de reis
In Parijs
Parijs hadden
hadden zij
zij eenige
eenigedagen
dagente te
hunner
beschikking,welke
welke
In
hunner
beschikking,
het
bezienswaardige
in
oogenschouw
te
nemen,
besteed
werden,
om
besteed werden, om het bezienswaardige in oogenschouw te nemen,
verder
aan het
hetinleveren
inleverenhunner
hunnerkredietbrieven
kredietbrievenbijbijeen
eenbankiersfirma
bankiersfirmaen
en
verder aan
afhalen hunner
hunner nog
nogontbrekende
ontbrekendemonteeringsstukken.
monteeringsstukken,
het afhalen
zij ons
ons thans
thans vergund,
vergund, het
hetwoord
woordaan
aanden
denheer
heerCallenfels
Callenfelstetegeven.
geven.
Het zij

1.
I.
»Het
was een
eenschoone
schoonezomermorgen
zomermorgen den
den 218ten
21 sten van
van de maand
maand Juni
Juni
»Het was
1813, toen
toen wij
wijons
onsplaatsten
plaatsteninindedediligence,
diligence,die
dieons
onsvan
vanGent
Gentover
over
naar
ParUs zoude
zoude voeren.
voeren, De
Dedrie
drievaders
vadersstonden
stondenbij
bijden
denwagen
wagen
Rijssel na
Rijssel
ar Parijs
terwijl
zij ons
ons weenende
ween ende de
de hand
hand drukten.
drukten. IkIkwas
wasverstomd,
verstomd, kon
kon
terwijl zij
maar het
hetopgekropte
opgekropte bloed
bloed drong
drong met
metkracht
kracht
spreken
noch schreien,
schreien, maar
spreken noch
naar
boven en
en veroorzaakte
veroorzaakte mij
mij een
een vrij
vr\j sterke
sterke neusbloeding,
neusbloeding, toen
toen de
de
naar boven
postilIon de
de paarden
paarden legde
legde en de
de wagen
wagen voortreed,
voortreed, om
om
postilion
de zweep
zweep over
over de
ons
naar onze
onze bestemming
bestemming heen
voeren Lang
Lang en
envervelend
vervelend isis eene
eene
ons naar
heen te
te voeren
in eene
eenediligence
diligencevan
vanGent
Gentnaar
naarParijs,
Parijs,dag
dag
nacht
doorrijdende,
reis
reis in
en en
nacht
doorrijdende,
in omstandigheden
omstandigheden als
alsdedeonze,
onze,voor
vooronervaren
onervat'en
in
onbekend gezelschap,
gezelschap, in
in onbekend
reizigers
van omstreeks
omstreeks 20
20jaar,
jaar, waar
waariedere
iedereplaats
plaatsdie
dieinen
rnenverder
verder
reizigers van
leert
kennen,
vreemde
gezichten
doet
komt,
ons
andere
gewoonten
komt, ons andere gewoonten leert kennen, vreemde gezichten doet
zien en waar
waal' een
een ongewone
ongewone taal
taalmoest
moestworden
wordentetebaat
baatgenomen
genomenom
om in
in
zien
te kunnen
kunnen voorzien.
voorzien, Onze
Onze geest
geestwas
wasdan
danook
ookniet
nietgestemd
gestemd
de
behoeften te
de behoeften
'of opgewekt
opgewekt te
te spreken.
spreken. Wij
Wijreden
reden meest
meestininstomme
stomme overoverom
veel \of
om veel
afgematvan
vanaandoening
aandoening en
enhet
het
peinzing voort
voort en kwamen
kwamen vermoeid
vermoeid en
enafgemat
peinzing
dag
en nacht
nachtvoorthollen
voort hollen der
der zwaar
zwaar geladen
geladen wagen,
wagen, die
die met
met vijf
vijf of
of
dag en
meet' paarden
paarden dan
dan een
een heuvel
heuvelop,
op,dan,
dan,terwijl
terwijléén
éénofofbeide
beideachterwielen
achterwielen
meer
Rijsseleen
eentijdlang
tijdlang
werden vastgezet,
een helling
helIing afreed,
afreed, na
na alleen
alleen teteRijssel
werden
vastgezet, een
ter loops
loops wat
wat gegeten
gegeten te
te hebben,
hebben, in
in de
deomomvertoefd en
daal' ter
vertoefd
en hier
hier en
en daar
streken
van Parijs,
Parijs, die
diegroote
grootewereldstad,
wereldstad,dat
dat
middelpuntvan
van
verfijnde
streken van
middelpunt
verfijnde
zeg ik,
il" van
vanverniste
vernisteondeugd
ondeugden
enzedeloosheid.
zedeloosheid. De
De
beschaving, wat
beschaving,
wat zeg
omstreken
Parijs hebben,
hebben, wanneer
wanneer men
men de
destad
stadvan
vandeze
dezezijde
zijde
omstreken van
van Parijs
nadert, iets vrolijks,
vrolijks, iets
ietsaangenaams
aangenaamsenenbekoorlijks
bekoorlijks;
mijalthans
althanskwam
kwam
nadert,
; mij
het
zoo
voor
toen
wij,
na
half
slapende,
half
wakende,
al
geeuwende
het zoo voor toen wij, na half slapende, half wakende, al geeuwende
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uit bezwaardheid
bezwaardheid of verveling
verveling en
en nu
nuenen
dan
aangestootendoor
dooreen
een
uit
dan
aangestooten
rustig
suizebollenden buurman,
geheel en duisteren
duisteren nacht
nacht in
in de
de
rustig suizebollenden
buurman,een
een geheelen
diligence te
zomermorgen
diligence
te hebben
hebbendoorgebracht,
doorgebracht, opopdezen
dezenfraaien
f!'aaien
zomermorgendedezon
zon
zagen
van
boschrijk
zagen spelen
spelen door
door het
hetjonge
jongeloof
loof
vanhet
het
boschrijkgedeelte
gedeelte dat
datwij
wij
watvrolijker
vrolijker en
enkeken
keken met
meteenig
eeniggenoegen
genoegen
doorreden. Wij
doorreden.
Wij werden
werden wat
naar de
de net
netgekleede
gekleedeFransche
Fransche meisjes,
meisjes, die
die op
ophare
hare
en
belangstelling naar
en belangstelling
met
groenten
allerhandekoopwaren
koopwaren
ezels
gezeten, welke
welkeverder
verdermet
ezels gezeten,
groenten
en en
allerhande
beladen waren,
naar de
de groote
groote stad
stad reden
redenom
omdeze
dezewaren
warenden
denParijzeParijzebeladen
waren, naar
tevoeren.
voeren.Het
Het
naderenvan
vaneen
eenzoo
zoogroote
grooteenenberuchte
beruchte
naars aan
aan te
naars
naderen
naarmate wij
wij Parijs
Parijs meer
meer en
enmeer
meer
stad
heeft mede
medeiets
ietstreffends
treffends en
ennaarmate
stad heeft
naderden begon
hart steviger
steviger te
tekloppen.
kloppen.
naderden
begon het
het hart
Wij hadden
hadden nu
nu reeds
reeds eenigermate
eenigermate kennis
kennis gemaakt
gemaakt met
met het
het
Wij
inwendige van
ons voertuig,
voertuig, met
metenkelen
enkelen onzer
onzer reisgenooten,
reisgenooten, met
met de
de
inwendige
van ons
wijze van
wijze
van het
hetvervoer
vervoerenendedevervelende
vervelende manier
manier van
van dag
dag en
en nacht
nacht alal
brengen. Welhaast
Welhaast zouden
zouden wij
wij al
al deze
dezekennissen
kennissen ververrijdende
rijdende door
door te
te brengen.
midden van
van het
het
laten en
en als
alsdrie
drie
jonge
bannelingenons
onsbevinden
bevinden tetemidden
laten
jonge
bannelingen
ontzaglijke
middelpunt der
toenmalige wereld,
wereld, het
hetmiddenmiddenontzaglijke Parijs,
Parijs, het
het middelpunt
der toenmalige
waardedebevelen
bevelenover
over
geheel
Europa
werdenuitgevaardigd,
uitgevaardigd,
punt
van waar
punt van
geheel
Europa
werden
keizerlijk decreet
decreet dat
datons
onshad
hadopgeroepen,
opgeroepen, was
was tot
totons
ons
vanwaar
vanwaar het keizerlijk
zoovolkrijke
yolkrijke stad,
stad,
gekomen. Wij besloten
besloten als
als geheel
geheel onbekend
onbekend in
in een
eenzoo
gekomen.
waar
men zoo
zoo licht
licht ininverkeerde
verkeerdehanden
handengeraken
gerakenkan,
kan,veiligheidshalve
veiligheidshalve
waar men
te nemen
nemen ininhet
hetlogement
logementvvaar
waarde
dediligence
diligencezoude
zoude aanaanonzen
intrek te
onzen intrek
daar dit
dit althans
althans zeker
zekereen
eenverblijf
verblijfzoude
zoudewezen
wezenwaarop
waaropwij
wijons
ons
komen, daar
komen,
wijzulks
zulks
veilig
konden verlaten
verlaten en
enons
onsvandaar
vandaarlaten
latengeleiden
geleidenwaarheen
waarheenwij
veilig konden
AI spoedig
spoedig kwamen
kwamen wij
wijook
ookaan
aandede
voorstadvan
vanParijs
Parijs
noodig
achtten. Al
noodig achtten.
voorstad
na een
eenvervelend
vervelend langen
langentijd
tijddoor
doorstraten
stratenenenstraten
stratentetehebben
hebben
en
en na
gereden, zoodat
zoodat ik
ik meende
meende Parijs
Parijs reeds
reeds geheel
geheeltetehebben
hebbendoorsneden,
doorsneden,
gereden,
berichtte men
dat we
we nu
nu eerst
eerstinindedestad
stadzelve
zelvekwamen.
kwamen. ReuzenReuzenberichtte
men ons,
ons, dat
paleizen
hier, reuzengebouwen
reuzengebouwen daar,
daar, reuzenstraten,
reuzenst!'aten, duizenden
duizenden van
van
paleizen hier,
menschen,
al!! Ik
Ikwaag
waag
menschen, vrachtwagens,
vrachtwagens,karren,
karren,koetsen
koetsenenenjajawat
wat niet
niet al
het
niet hier
hierzelfs
zelfsmaar
maareen
eenkorte
korte schets
schets tetegeven
geven van
van alles
alles wat
wat ik
ik
het niet
maar
toch
voorbijreed,
tot
wij
aan
het
zag,
zien
konde
en
niet
zag,
zag, zien konde en niet zag, maar toch voorbijreed, tot wij aan het
hotel,
meen aan
aan het
hetD ])Hotel
Hotel de
de Berlin",
Berlin", stilhielden
stilhielden en
en afstapten.
afstapten. In
In
hotel, ik meen
zaken en
en in
in Parijs
Parijs zijnde
zijnde wilden
wilden wij,
wij, nu
nu wij
wij
Parijs hadden
Parijs
hadden wij
wij eenige
eenige zaken
van
den eersten
eerstenindruk
indrukder
dersmart
smartvan
van
ons
afscheideenigermate
eenigermatehersteld
hersteld
van den
ons
afscheid
waren, toch
toch het
het een
eenenenander
anderzien
zienwat
watdeze
dezestad
stadzoo
zoooverwaardig
overwaardig tete
waren,
bezien opleverde
opleverde en
waartoe wij
wij later
laterwellicht
wellichtnimmer
nimmer meer
meer in
in de
de
bezien
en waartoe
gelegenheid
komen zouden.
zouden. Wij
Wijhadden
haddentrouwens
trouwens nog
nogeenige
eenigedagen
dagen
gelegenheid komen
onze beschikking
beschikking voor
voor en
en aleer
aleer wij
wijons
onsbijbijons
onskorps
korpsmoesten
moestenlaten
laten
tot onze
inlijven.
Wij
namen
derhalve
een
wegwijzer
en
bezochten
een
voornamen
inlijven.
namen derhalve een vvegwijzer en bezochten een voornamen
bankier
aan wien
wien wij
wij credietbrieven
credietbrieven moesten
moesten overhandigen,
overhandigen, terwijl
terwijl wij
wij
bankier aan
al
verder hier
hiernu
nuonze
onzelaatste
laatste
ontbrekende
monteeringstukkenontvangen
ontvangen
al verder
ontbrekende
monteeringstukken
moesten.
Nadat dit
dit verricht
verricht was,
was, namen
namen wij
wijeen
eenfiacre
fiacreenenbezochten
bezochten
moesten. Nadat
den
Plantentuin met
zijne vreemde
vreemde gewassen
gewassen en
en wilde
wilde dieren
dieren die
diehier,
hier,
den Plantentuin
met zijne
zooveel
de
veiligheid
zulks
gedoogde,
in
den
meest
mogelijken
vrijen
staat
zooveel de veiligheid zulks gedoogde, in den meest mogelijken vrijen staat
17'
I.
17*
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onderhouden
Champs Plysées,
Élysées, het
het Palais
Palais du
du Louvre,
Louvre, de
de
onderhoudenwerden;
werden ;de
de Champs
Tuileriën
de geroofde
geroofde triomfkarren,
triomfkarren, de
de paarden
paarden van
van Venetië
Venetië en
en
Tuileriën met
met de
·meer
avonds het
Palais Royal
Royal met
met de
de prachtige
prachtige
.meer andere.
andere.plaatsen.
plaatsen. Des
Des avonds
het Palais
winkels
Thél\tre des
desVaudevilles,
Vaudevilles, enz.
enz. enz.
enz. En
Enna
na
winkels van
van allerlei
allerlei aard,
aard, het
het Thatre
een
en ander
ander gedurende
gedurende een
een paar
paardagen
dagenter
terloops
loopsenen
zeeroppervlakkig
oppervlakkig
een en
zeer
bezichtigd
hebben, spoedden
spoedden wij
wij ons
ons naar
naaronze
onzeverdere
verderebestemming.
bestemming.
bezichtigd te
te hebben,
In
die dagen
dagen waren
waren de
de spoortreinen
spoortreinen nog
te zoeken,
zoeken, die
die ons
ons nu
nu
In die
nog ver
ver te
in
minder tijd
tijd enenmeerder
meerdergemak,
gemak,ofschoon
ofschoonmisschien
misschien met
metmeerder
meerder
in minder
De
ge
vaal' van
van Parijs
Parijs naar
naar Versailles
Vel'sailles zouden
zouden hebben
hebben overgebracht.
overgebracht. De
gevaar
zoogenaamde
Chambre, slechte,
nauwe, stootende
stootellde en
en hotsende
hotsende
zoogenaamdepots
pots de
de Chambre,
slechte, nauwe,
karretjes
een ofoftwee
twee
paardenbespannen,
bespannen,moesten
moestentoen
toen nog
nog
karretjes met
met een
paarden
die
taak volvoeren.
volvoeren. Tot
Tot dat
dateinde
eindebegaven
begavenwij
wijons
onslangs
langsde
deSeine
Seine
die taak
naar
het marktplein,
marktplein, waar
waar dat
dat soort
soort van
van voertuigen
voertuigen gestadig
gestadig heen
heen en
en
naar het
weer
reed, om
omdede
reizigers,die
diezich
zichdaarheen
daarheenbegeven
begeven op
op tetesporen
sporen
weer reed,
reizigers,
en
zoo mogelijk
mogelijk in
in zich
zich op
op te
tenemen.
nemen. OpOpdede
plaatsvoornoemd
voornoemd aanaanen zoo
plaats
gekomen
kwamen reeds
reeds dadelijk
dadelijk verscheidene
verscheidene pots
pots dedeChambre
Chambreop
op
gekomen kwamen
ons
aanrijden en
en het
het onophoudelijk
onophoudelijk geschreeuw
Versailles,
ons aanrijden
geschreeuwvan
vanàVersailles,
àA, Versailles,
place pour
po UI' trois,
trois, place
placepour
pourdeux,
deux,place
placepour
pourquatre
quatre!
Versailles, place
!
enz.
enz. met
met het
hetgeklap
geklap der
derzweepen
zweepen en
enhet
hetom
omhet
het
snelst
rijdenom
om
enz. enz.
snelst
rijden
te
toonen dat
dat het
hetpaard
paard goed
goed en
en vlug
vlug ter
ter been
been was
was en
en men
men op
op het
het
te toonen
punt
was van
van tetevertrekken,
vertrekken,maakte
maakteons
onsverlegen
verlegen in
in de
dekeus,
keus, wien
wien
punt was
wij
ons corpus
corpuszouden
zoudentoevertrouwen
toevertrouweneneneenmaal
eenmaalininonderhandeling
onderhandeling
wij ons
met
eendier
dierwachtende
wachtendevoerlieden
voerlieden waren
waren wij
wijspoedig
spoedigingescheept
ingescheept en
en
met een
zetten
dadelijk koers
koers naar
naar Versailles.
Versailles. Ik
Ik was
wasvrij
vrijlang
languitgevallen
uitgevallen en
en
zetten dadelijk
had
tot overmaat
overmaat van
van smart
smart plaats
plaats gekregen
gekregen op
ophet
hetachterste
achterstebankje.
bankje.
had tot
opdedeknie
kniemet
metgebogen
gebogenhals
halswege
wegens
Nauw in elkander
elkander met
met de
de schako
schako op
Nauw
. ns
de laagte
laagte van
van den
denkap,
kap,waartegen
waartegenikikmet
met
hoofdoptornde,
optornde, met
met
de
hethet
hoofd
mijn lange
lange knieën
knieën of
of scheenen
scheenen tegen
tegen den
denscherpen
scherpen rand
rand van
van het
hetvoor
voor
mijn
mij zijnde
zijnde bankje,
bankje, op
op een
eenstootende
stootende karos,
kal'Os, die
die alaldedebewegingen
bewegingenvan
van
mij
zoo
was
de
toestand
waarin
den
stijven
knol
volgde,
als
haring
ingepakt,
den stijven knol volgde, als haring ingepakt, zoo was de toestand waarin
mij van
vanParijs
Parijsnaar
naarVersailles
VersailIesbeyond,
bevond,enen
alles
behalvebenijdensbenijdensik mij
diedie
alles
behalve
waard mocht
mocht genoemd
genoemd worden.
Echter kwamen
kwamen wij
wij er
er en
en wat
watmeer
meer
waard
worden. Echter
erlevend.
levend.
ik kwam
kwam er
is, ik
Ons verblijf
verblijf te
Versailles was van
van geen
geen langen
langen duur
duur en
entoch
tochinindien
dien
Ons
te Versailles
wij geheel
geheel ininhet
hetmilitaire
militaireleven
leveningewijd.
ingewijd.
tijd werden
werden wij
tijd

11.
Den 26""
2611•• Juni
Juni waren
waren wij
wij teteVersailles
Versaillesaangekomen
aangekomen en
en daar
daar wij
wijons
ons
Den
den 28s"
28'10'
moesten
aanmelden,besteedden
besteeddenwij
wijdien
dientijd,
tijd, om
omeenige
eenige
eerst den
moesten
aanmelden,
bezoeken. die
die zich
zich toen
toenaldaar
aldaarbevonden.
bevonden. Tot
Tot
Hollandsche kennissen
Hollandsche
kennissen te
te bezoeken,
onze
bevreemding
en
niet
zonder
schrik
vernamen
wij
van
hen,
dat
onze bevreemding
niet zonder schrik vernamen wij van hen, dat erer
reeds een
een escadron
escadron van
van ons
onsregiment
regimentnaar
naarMainz
Mainzwas
wasvertrokken
vertrokkenen
ener
er
een op
op het
hetpunt
puntstond
stondvanvan
te zullen
vertrekken,welk
welkbericht
berichtons
ons
een
te zullen
vertrekken,
alles behalve
behalve welkom
welkom was.
Men had
had ons
onstoch
tochgevleid,
gevleid, dat
datwij
wijslechts
slechts
alles
was. Men
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als
als eerewacht
eerewacht der
der keizerin
keizerin zouden
zouden gebruikt
gebruikt worden,
worden, terwijl
terwijl het
het nu
nu
bleek, dat
dat men
menons
onswerkelijk
werkel~iknaar
naarhet
hetleger
legel'zond.
zond.Den
Den27""
27"0.arriveerden
arriveerden
bleek,
onze paarden,
paarden, waarvan
waarvan sommige
sommige onderweg
onderweg ziek
ziekwaren
warengeworden,
geworden, jaja
onze
waal'van er
zelfs een
een gestorven
gestorven was.
was.Den
Den29""
29"'·betrokken
betrokken wij
wijeerst
eerstdede
waarvan
er zelfs
waarwij
wijininverver»Caserne de
de lalaReine",
Reine",een
eengoed
goedenenwelingericht
welingerichtgebouw,
gebouw,waar
»Caserne
van
vijf
kribben,
voor
tien
man
geschikt,
gelogeerd
werden.
AI
trekken
trekken van vijf kribben, voor tien man geschikt, gelogeerd werden. Al
dadelijk moesten
beginnen onze
onze paarden
paarden te
te kammen
kammen en
entetepoetsen.
poetsen.
dadelijk
moesten wij
wij beginnen
hetwelk voor
voor de
de meesten
meesten een
eenongewone
ongewonebezigheid
bezigheidwas,
was,daar
daarweinigen,
weinigen,
hetwelk
bij de
de hand
hand gehad.
gehad. VerVermisschien niet
niet één onzer
onzer zulk
had bij
zulk werk
werk ooit
ooit had
misschien
volgens hooi,
hooi, stroo
stroo en
en haver
havervoor
voordedepaarden
paardenenenbrood
broodvoor
voorons
onszelven
zelven
volgens
halen, onze
onze stroozakken
stroozakken vullen,
vullen, onze
onzebedden
beddenopmaken,
opmaken, onze
onzeplunjes
plunjes
halen,
schikken enz.
enz. enz.
enz.Deze
Dezeen en
dergelijke
bezigheidherhaalde
herhaaldezich
zichdagedageschikken
dergelijke
bezigheid
te
4
uur
's
morgens
werd
reveille
geblazen,
te
5
uur
»pansement
lijks;
morgens
werd
reveille
geblazen,
te
5
uur
»pansement
lijks ; te 4 uur
wij er
er vroeg
vroeg uit
uit moesten,
moesten, te
te10
10uur
uurwerd
werdappèl
appèl
de chevaux",
chevaux", zoodat
zoodat wij
de
geblazen, enz. enz.
enz.
geblazen,
ergernog
nogdedestalwacht,
stal wacht,
Nu en
en dan
dankreeg
kreegmen
mendede
politiewachtofoferger
Nu
politiewacht
op wat
wat stroo
stroo liggen
liggen kon,
kon, doch
doch voor
voor
wanneer men
men achter
achter de
de paarden
paarden op
wanneer
in den
den stal
stalmoest
moestzorgen,
zorgen,dede
vuiligheidder
derpaarden
paardenbijvegen,
bij vegen,
de orde
orde in
de
vuiligheid
opscheppen en
wegvoeren en
enalle
alledergelijke
dergelijkefraaiigheden
fraaiigheden meer,
meer,waarwaaropscheppen
en wegvoeren
naar onze
onze handen
handen weinig
weinig stonden,
stonden, doch
doch waaraan
waaraan wij
wij ons
ons moesten
moesten gegenaar
hadden'
wij
gewoonlijk
eenige
vrijheid
en
wennen.
Des
namiddags
wennen. Des namiddags hadden wij gewoonlijk eenige vrijheid en
om Versailles
Versailles met
methet
hetschoone
schoonepark
park en
endedeomstreken
omstreken
gebruikten
die om
gebruikten die
bezichtigen, bij
bijwelke
welkegelegenheid
gelegenheidwij
wijook
ookdedemachine
machinevan
vanMarly
Marly
te bezichtigen,
het water
wateruituitdedeSeine
Seinehonderden
honderdenvoeten
voeten
gingen aanschouwen,
aanschouwen, waardoor
waardoor het
gingen
hoog
wordt opgevoerd
opgevoerd door
door de
de kracht
kracht van
vanhet
hetstroomende
stroomenderivierwater
rivierwater
hoog wordt
vanversch
verschwater
watervoorziet
voorziet;
en alzoo
alzooVersailles
Versaillesvoortdurend
voortdurendvan
zelf en
; 's avonds
te 99ure
uremoesten
moestenwij
wijweder
wederin de
in kazerne
de kazerne
wezen
dan
dadelijk
te
wezen
enen
dan
dadelijk
naar bed.
bed.
naar
d,n Juli,
Zoo
onze dagen
dagen tot
tot den
den '14
ons bij
bij het
het appèl
appèl
Juli, toen
toen ons
Zoo sleten
sleten wij
wij onze
1. 4dm
van
5
uur
werd
aangezegd,
dat
men
dadelijk
nadat
de
paarden
zouden
van uur werd aangezegd, dat men dadelijk nadat de paarden zouden
gepoetst
wezen,, weder
weder appèl
appèl zoude
zoude houden,
houden, bij
bij welk
welk laatste
laatste ons
onswerd
werd
gepoetst wezen
kennis
gegeven dat
datererandermaal
andermaaleen
eeneskadron
eskadron vertrekken
vertrekken moest
moest en
en
kennis gegeven
nu verlangde
verlangde te
te weten,
weten,wie
wiezich
zich
vrijwilligeraanmeldde,
aanmeldde, terwijl
terwijl
men nu
men
alsals
vrijwilliger
men
de overigen
overigen zoude
zoude designeeren.
designeeren. Dadelijk
Dadelijk sprongen
sprongen er
el' een
een twintigtwintigmen de
ervijftig
vijftilZmoest
moestleveren,
leveren,
tal
uit den
denrang,
rang,doch
dochdaar
daaronze
onzekompagnie
kompagnie er
tal uit
zouden
de anderen
anderen aangewezen
aangewezen worden.
worden. De
Dejongste
jongstevan
vanons
onsdrieën,
drieën,
zouden de
mijn
meisje's broeder
broeder stond
stond vooraan
vooraan en
en werd
werdvoorbijgegaan
voorbijgegaan doch
doch mijn
mijn
mijn meisje's
oudere
ik werden
werden gekozen
gekozen om
om tetevertrekken.
vertrekken.DeDevreugde,
vreugde,
oudere lotgenoot
lotgenoot en
en ik
gevoeld had
had door
door niet
niet ininaanmerking
aanmerking te
te
die
eerstgenoemde alzoo
die eerstgenoemde
alzoo eerst gevoeld
komen,
werd door
door onze
onze verkiezing
verkiezing geheel
geheel uitgewischt,
uitgewischt, ja
ja het
hetvooruitvooruitkomen, werd
zicht
van voortaan
voortaan van
van ons
ons gescheiden,
gescheiden, geheel
geheel alleen
alleentetemoeten
moetenachterachterzicht van
hem dermate
dermatedat
dathijhijzich
zichnunu
ook
vrijwilligaanbood
aanbood om
om
blijven,
blijven, trof hem
ook
vrijwillig
deel
uit te
te maken
maken van
van het
heteskadron
eskadrondat
datmoest
moestuittrekken.
uittrekken.
deel uit
melding maken
maken van
vaneen
eenbijzonderheid,
bijzonderheid, onzen
onzen oudsten
oudsten
Hier
moet ikikmelding
Hier moet
lotgenoot
betreffende, welke,
welke, hoezeer
hoezeer van
van weinig
weinigbeteekenis,
beteekenis,echter
echterzijn
zijn
lotgenoot betreffende,
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denkwijze
gezindheid eenigermate
Deze dan,
dan, inin
denkwijze en
en gezindheid
eenigermateaan
aanden
den dag
dag legt.
legt. Deze
jaren ons
ons vooruit,
vooruit, had
had zijn
zijn lichaam
lichaam altijd
altijd trachten
trachten te
teverharden,
verharden, door
door
jaren
zich luchtig
laten
te kleeden,
kleeden, zich
zichontberingen
ontberingente te
latenwelgevallen,
welgevallen,zizich
ch
zich
luchtig te
jacht enz.
enz. tetegewennen
gewennen en
endroeg
droegook
ooksedert
sedert
aan
vermoeienissen van
van jacht
aan vermoeienissen
alleen
voor
eenige jaren
jaren een
eentoen
toenongewonen
ongewonenenen
alleen
voorkoetsiers
koetsierskenmerkenden
kenmerkenden
echter meer
meer algemeen
algemeen is en
en in
in dezen
dezen tijd
tijd (1844)
(1844)DA,
»à la
la
baard,
baard, die
die nu
nu echter
jeune france"
france" genaamd
genaamd wordt,
wordt, welke
welke hem
hem een
eenmeer
meerkrijgshaftig
kr!igshaftigvoorvoorjeune
komen gaf.
gaf. Deze
Deze geliefde
geliefde baard
baard moest
moest afgeschoren
afgeschoren worden,
worden, want
want onze
onze
komen
makker wilde
allen schijn
schijn vermijden
vermijden dat
dat hij
hij met
met zijn
zUnstand
standingenomen
ingenomen
makker
wilde allen
maar toch,
toch, hij
hij was
was met
met de
de zaak
zaak verlegen
verlegen om
om dit
dit werk
werk door
door een
een
was,
was, maar
latenverrichten.
verrichten. Tengevolge
Tengevolgevan
vandien
dienwerd
werdbesloten,
besloten, dat
dat
barbier
barbier te laten
il,
hem zijn
zijnDjeune
»jeunefrance",
france",waarmede
waarmede hij
hij de
demode
modeeen
eendertig
dertigjaar
jaar
ik hem
vooruit
was, zoude
zoude afnemen.
afnemen. Tegenspreken
Tegenspreken kon
kon hier
hiel' niet
niet veel
veel baten,
baten,
vooruit was,
want als
als onze
ollze vriend
vriend zoo
zoo iets in
in den
den zin
zin had,
had, moest
moest het
het gebeuren
gebeuren en
en
want
kort van
van stof
stof en
en kon
konongemakkelijk
ongemakkelijk boos
boos worden.
worden. Het
Het
hij was
was daarbij
daarbij kort
hij
besluit
zoude dan
dan ten
ten uitvoer
uitvoer gelegd
gelegdworden
worden enenikikhem
hemden
denbaard
baard
besluit zoude
schaar en
en scheermes
scheermes begon
begon ikikdus
dusmijn
mijn
afnemen. Gewapend
Gewapend met
afnernen.
met schaar
helft schier
schier voltooid
voltooid was,
was, had
had hij
hij een
eenzoodanig
zoodanig
operatie,
operatie, maar
maar toen
toen de helft
veranderd en
bespottelijk gelaat,
dat wij,
wij, onze
onzeandere
andere makker
makker en
en ik,
ik,
veranderd
en bespottelijk
gelaat, dat
staatvvas
was
ons
van lachen
lachen niet
nietkonden
kondenweerhouden,
weerhouden, zoodat
zoodatikikbuiten
buitenstaat
ons van
mijn
werk voort
voort te
te zetten.
zetten.Onze
Onzehalf
halfgeschoren
geschorenman
mandaarentegen
daarentegenwerd
werd
mijn werk
metzijn
zijnaan
aande
deeene
eenezijde
zijdekaal
kaalgesneden
gesnedenen
enaan
aan
boos als
als een
eenspin
spinenenstond
stondmet
boos
kantnog
nogininvollen
vollenwasdom
wasdom
prijkendenbaard
baardvan
vanden
denstoel
stoel
den
anderen kant
den anderen
prijkenden
op
en betoogde
betoogde op
opdedekrachtigste
krachtigste wijs,
wijs, dat
dathet
hetbeter
betel'niet
nietbegonnen
begonnen
op en
ware geweest
geweest en
en hij
hij nu
nutoch
tochz66
zóóniet
nietblijven
blijvenkon
konenenook
ookzoo
zooniet
nietnaar
naar
ware
een
scheerder gaan,
gaan, hetgeen
hetgeen wij
wij wel
weltoestemden,
toestemden, doch
dochonze
onzelachlust
lachlust
een scheerder
nog meer
meel' opwekte.
opwekte. Na
Nalang
langlachen
lachen van
van de
de eene
eeneen
enrazen
razen en
entieren
tieren
nog
van de
de andere
andere zijde,
zijde, gelukte
gelukte het
het den
denbaard
baarderertamelijk
tamelijk wel
wel af
aftete
van
krijgen en
zoo werd
werd de
de vrede
vrede weder
wederhersteld
hersteldenenwijwijkonden
kondenonzen
onzentijd
tijd
krijgen
en zoo
tot
ons
vertrek
gereed
te
maken.
besteden
om
ons
verder
besteden om ons verder
ons vertrek gereed te maken.
Van de
de plunjes
plunjes die
diewij
wijmedegenomen
medegenomenhadden,
hadden, konden
konden wij
wij het
het grootste
grootste
Van
gedeelte
nu weder
weder naar
naar huis
huis zenden,
zenden, want
wantonze
onzekleine
kleineporte-manteau
porte-manteau
gedeelte nu
konde en
en mocht
mocht slechts
slechts het
het hoogst
hoogst noodige
noodige bevatten.
Juli
konde
bevatten. Den
Den 20'''"
20' Juli
was reeds
reeds voor
voor onze
onze reis
reisbestemd,
bestemd,hoewel
hoewelwij
wijeerst
eerst
21 SIc"vertrokvertrokwas
denden
218"n
Pasdaags
daagstetevoren
vorenkregen
kregenwij
wijonze
onzezadels,
zadels,dekens,
dekens,schabrak,
schabrak,
ken.
ken. Pas
sabel,
karabijn en
en onze
onzepistolen,
pistolen,voor
voorzoover
zoovel'dede
laatste
voorhanden
sabel, karabijn
laatste
voorhanden
zoo voor
voor ons
ons zelven
zeI ven als
alsonze
onze
waren,
en alle
alleverdere
verderebenoodigdheden,
benoodigdheden, zoo
waren, en
maarzien
zien
paarden, en nu
nu moesten
moestenzoovele
zooveleongeoefende
ongeoefendejonge
jongemenschen
menschenmaar
paarden,
zij des
desanderen
anderendaags
daagshunne
hunnepaarden
paardenopgetuigd
opgetuigd kregen
kregen en
en op
op
hoe
hoe zij
zoo vele ongedresseerde
uur te
tevertrekvertrekzoovele
ongedresseerdepaarden
paardenopzitten,
opzitten,om
omtegen
tegen 11
11 uur
ken. Ik
Ik behoef
behoef nauwelijks
nauwelijks te
zeggen hoe
hoe dat
dat alles
allestoeging.
toeging. Onhandige
Onhandige
ken.
te zeggen
eerst van
van hun
hun leven
leven een
een
en
onkundige jongelui
en onkundige
jongelui moesten
moestenvoor
voor het
het eerst
waaraan
zij
ter
nauwernood
wisten
huzarenzadel
op
hun
paard
leggen,
huzarenzadel op hun paard leggen, waaraan zij ter nauwernood wisten
te beginnen,
beginnen, 't'twelk
welk iedereen
iedereen zeer
zeergoed
goedbegrijpen
begrijpen zal,
zal, die
die weet
weet hoe
hoe
te
het moet
moet
zulk
een knuppelzadel
knuppelzadel moet
worden opgelegd
stevig het
zulk een
moet worden
opgelegden
en hoe
hoe stevig
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bevestigd
Nu, het
het was
was ererclan
dan ook
ook naar,
naar, want
want zoo
zoo door
door het
het
bevestigdworden.
worden. Nu,
los leggen
leggen als
als door
door het
hetrekken
rekkenvan
vanden
dennieuwen
nieuwenlederen
lederensingel
singelen
enriem
riem
los
te voet
voeteer
eerwij
wij
waren reeds
reeds een
een deel
deel onzer
onzer tochtgenooten
tochtgenooten miters
ruiters te
waren
Versailles
was het
het zadel
zadel onder
onder den
den buik
buik ininplaats
plaatsvan
van op
op
Versailles uit
uit waren
waren en
en was
den
rug van
vanhet
het
paard
gedraaid,eneneereer
veertiertdagen
dagenmarsch
marsch
den rug
paard
gedraaid,
wijwij
veertieri
der paarden
paarden van
van ons
ons eskadron
eskadron gedrukt.
Dat was
was
hadden was
helft der
hadden
was de
de helft
gedrukt. Dat
een
keurbende om
om het
hetvereenigde
vereenigdeleger
legerder
dergroote
grootemogendheden
mogendheden te
te
een keurbende
gaan
helpen terughouden.
tel'ughouden.
gaan helpen
Zoo sukkelden
sukkelden wij
wij als
alsonbedreven
onbedl'evenruiters
ruitersmet
met
ongedresseerdepaarden
paarden
Zoo
ongedresseerde
bij de
de gewone
gewone etappes
etappes ofofdagreizen
dagreizen voort
voort tot
tot
langs den
den gewonen
gewonen weg
weg bij
langs
Frankfort
aan den
den Main,
Main, alwaar
alwaar wij
wijeen
eendag
dag
veertienverblijf
verblijfhielden,
hielden,
Frankfort aan
of of
veertien
metreeds
reedsvroeger
vroegeraangekomene
aangekomeneofofnog
nogverwacht
verwachtwordende
wordende
om
el' ons
ons met
om er
tot
een
corps
d'armee
te
vereenigen.
Op
onze
reis
viel niet
niet
troepen
troepen
een corps d'armee te vereenigen. Op onze reis viel
veel
bijzonders voor,
voor, ofschoon
ofschoon wij
eIken dag
dag wat
watanders
anders zagen.
zagen.Om
Omde
de
veel bijzonders
wij elken
4 of 55 dagen
dagen hadden
hadden wij
wij een
eendag
dagrust.
rust.OpOp
plaatsje
Champagne
eeneen
plaatsje
in in
Champagne
viel
jaardag van
van onzen
onzen oudsten
oudsten lotgenoot,
lotgenoot, dien
dien wij
wij onder
onder een
eenflesch
flesch
viel de jaardag
streekherdachten.
herdachten. Onderweg
Onderwegpasseerde
passeerde ons
onsdedekeizerin,
keizerin,
wijn
uit die
die streek
wijn uit
naar Dresden
Dresden reisde
reisde;; wij
moesten halt
halt houden,
houden, ons
ons langs
langs den
den weg
weg
die
die naar
wij moesten
in
fl'Ont stellen
stellen en
en ons
ons zoo
zoospoedig
spoedigen
enzoo
zoogoed
goedmogelijk
mogelijkiningroot
groottenu
ten u
in front
bijhet
hetvoorbijrijden
voorbijrijden Hoerah
Hoerah!! ofofliever
lievel'Vive
Vivel'Impératrice
l'Impératrice!
kleeden
en bij
kleeden en
!
de
het
2
regiment,
roepen.
Te
Metz
ontmoetten
wij
onze
lotgenooten
van
roepen. Te Metz ontmoetten wij onze lotgenooten van het 2de regiment,
daar
wij er
er geen
geenkennissen
kennissen bij
bij hadden
hadden en
en ook
ook niet
niet in
in de
de plaats
plaats ververdaar wij
toefden hebben
hebben wij
geen van
van hen
hengesproken.
gesproken.
toefden
wij geen
Men
verbeelde zich
zich echter
echter niet,
niet, dat
dateen
eencavalerist
cavaleristhet
hetopopmarsch
marsch
Men verbeelde
gemakkelijker
infanterist; ; het
is' waar,
waar, de
de laatste
laatste moet
moet
gemakkelijkerheeft
heeft dan
dan een
een infanterist
het is.
met zijn
zijn bagage
bagage enenwapenen
wapenenopopden
denrug,
rug,terwijI
terwijl de
deeerste
eerste
loopen
loopen met
dOOI'
zijn beest
beestgedragen
gedragenwordt,
wordt,doch
dochdaare'
daarèntegen
moetdedecavalerist
cavalerist
door zijn
ntegen moet
uur of
of meer
meer vroeger
vroeger in
in de
de weer
weerzijn
zijn om
omzijn
zijn paard
paard te
terossen
rossen en
en
een
een uur
verder
bezOl'gen, enz.
enz. enz.
enz. Hierdoor
Hierdoor heeft
heefthij
hijreeds
reedseen
eenheele
heelecorvée
corvée
verder te bezorgen,
en
is de
de infanterist
infanterist reeds
reeds een
eenuur
uurvoor
VOOI'hem
hemopopmarsch,
marsch,terwijl
tenvijlhij
hijook
ook
en is
reeds
lang
en
breed
ter
plaatse
is
aangekomen,
zijn
maal
binnen
heeft
reeds lang en breed ter plaatse is aangekomen, zijn maal binnen heeft
gemak zijn
zijn pijpje
pijpje zit
zit teterooken
rookenals
alsdedecavalerist
cavaleristaldaar
aldaal'nog
nog
en
op zijn
zijn gemak
en op
met alles
alles terecht
terecht tetekomen,
komen, want
want de
de stallen
stallen van
van de
de
rondsukkelt om
rondsukkelt
om met
paal'den zijn
soms aan
aan een
eengeheel
geheelander
ander eind
eind van
van de
de plaats
plaats dan
dan het
het
paarden
zijn soms
kwartier der
del' manschappen
manschappen; ; de
de paarden
paarden moeten
moeten ontzadeld
ontzadeld en
en gedrenkt
gedrenkt
kwartier
worden,
el' moet
moet stroo,
stroo, hooi
hooienenhaver
havergehaald
gehaaldenenuitgedeeld
uitgedeeldworden,
worden,
worden, er
de
paarden moeten
moeten met
met den
denstroowisch
stroowischgewreven
gewrevenworden
wordenenengevoederd
gevoederd
de paarden
eerst kan
kan men
men aan
aan zich
zichzelven
zeI ven denken
denken;; daarbij
daal'bij komt
komt nog
nog het
het
en
dan eerst
en dan
vervelende
en
vermoeiende
van
altijd
in
stap
te
rijden
met
heet
zomervervelende en vermoeiende van altijd in stap te rijden met heet zomerop elkander
elkander en onde'r
onder een
wolk van
van stof.
stof. Nimmer
Nimmer
weder,
veelal dicht
dicht op
weder, veelal
een wolk
wijstilstaande,
stilstaande,zooals
zooalspaarden
paardenstilstaan,
stilstaan,
vergeet ik
ik een
eenlangen
langentijd,
tijd,dien
dienwij
vergeet
op een
een der
dersingels
singels
vanFrankfort,
Frankfort,inindedebrandende
brandendezon,
zou,dicht
dicht
doorbrachten
doorbrachten op
van
op elkander,
elkander, onder
onder de
de warme
warmeuitwaseming
uitwasemingder
derpaarden,
paarden, gezeten
gezetenop
opeen
een
op
stofwolk, die
die alle
alle kleuren
kleuren van
van onze
onzeuniform
uniform inin
schapenvacht en
schapenvacht
en in
in een stofwolk,
aell
dOllker aschgrauw
aschgrauw veranderde,
veranderde, smachtende
smachtende van
van dorst
dorst en
eu hijgende
hijgende
aen donker
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naar lucht; ik
dacht op
op de
de plaats
plaats tetezullen
zullenbezwijken.
bezwijken. Bij dat
alles
ik dacht
dat alles
dat er
er altijd
altijd eenige gardes d'ecurie
d' ecurie moeten
moeten wezen,
die de
de
komt nog,
nog, dat
komt
wezen, die
houden;;
stallen
moeten bewaren,
bewaren, opzuiveren
opzuiveren en
en politie
politie onder de paarden houden
stallen moeten
dit pretje
pretje wordt dan
dan op
zijn beurt
en met
met dat
dat alles
alles heeft
heeft
dit
op zijn
beurt elks
elks deel,
deel, en
te maken
maken;; die
is met
met zijn
zijn billet
bilJetdadelijk
dadelijk thuis
thuis en
en
de infanterist
infantel'ist niets
niets te
de
die is
zegt
met den
den Griekschen
wijsgeer:: Omnia
Omnia mecum
porto (Ik
(Ik draag
draag
zegt met
Griekschen wijsgeer
mecum porto
alles met
met mij).
mij). Onze
Onze kwartieren Waren
waren meestal
meestal goed
en de
de menschen
alles
goed en
ontvingen
ons meestal
meestal met
metinschikkelijkheid,
inschikkelijkheid, daar
daarzijzijmisschien
misschienveeltijds
veeltijds
ontvingen ons
met onzen toestand
toestand bewogen
bewogen waren.
waren.
Ik mag
mag echter
echter niet
niet verzwijgen,
verzwijgen, dat
dat wij
wij slechte
slechte soldaten
soldaten waren,
waren, ook
ook
Ik
wat
de orde
orde enenondergeschiktheid
ondergeschiktheid betreft.
betreft. Onze
Onze officieren waren
wat de
Franschen;; hunne
ik vergeten.
vergeten. Zij
Zij waren
waren te
te goed
goed of
of hadden
Franschen
hunne namen
namen ben
ben ik
misschien
ook
medelijden
met
ons,
of
wellicht
orders
om
ons
niet te
te
misschien ook medelijden met ons, of wellicht orders om ons niet
streng
te behandelen
behandelen;; althans
zij noemden
noemden ons
ons altijd Messieurs.
streng te
althans zij
op de route
route des
des morgens
morgens meestal
meestal
Wij
(namelijk wij drieën) ontbraken op
Wij (namelijk
op
het appèl, lieten
de anderen vertrekken,
volgden hen
hen een
een uur later,
lieten de
vertrekken, volgden
op het
kwamen een
kwartier meer
minder later
later aan,
aan, kregen
kregen eene vermavermakwamen
een kwartier
meer of minder
ning, of
een bedreiging,
bedreiging, doch
doch het
het was
was den
den volgenden dag
dag meestal
meestal
of een
weer
hetzelfde en
en zoo
zoo kregen
kregen wij den
naam van
van mauvais
soldats ;j
weer hetzelfde
den naam
mauvais soldats
nu,
hieraan lieten
wij ons
niet veel
veel gelegen
gelegen liggen
liggen;; wij
wisten wel,
wel,
lieten wij
ons niet
wij wisten
nu, hieraan
dat
het
zóó
was
en
waren
tevreden
hiermede
vrij
te
komen.
Prison
dat het z66 was en waren tevreden hiermede
komen. Prison
op marsch, vooral
vooral in
de dorpen moeilijk
of
Salie de
de police
police was
was op
in de
of Salle
vinden en
de gewone
gewone straf:
demainvous
vous·
marcherez àa pied
en als
als
te Ainden
en de
straf : demain
• marcherez
pied en
het
erg was
was met
metden
denzadel
zadelopopden
den
werd
gedreigdmaar
maar
het erg
rugrug
werd
welwel
gedreigd
niet
uitgevoerd. Voornamelijk
Voornamelijk onze
onze oudste
oudste makker
makker was
was al
al heel
heel stug
stug
niet uitgevoerd.
en
onhandelbaar, pruttelde
pruttelde in
in het
het Hollanilsch
in zich
zich zelven
zeI ven en
en
tegen in
en onhandelbaar,
Hollandsch tegen
deed
bijna nooit
nooit wat
wat hem
hembevolen
bevolen werd;
hij door
door de
de
daarom werd
werd hij
deed bijna
werd ; daarom
b~i 't verstand
officieren en onder-officieren
onder-officieren voor
voor onnoozel of niet recht bij
of onbekend
onbekend met de
de Fransche taal
taal gehouden,
gehouden, althans
althans zeer dikwijls zeide
zeide
men ons
ons:: »Messieurs, expliquez Ie
lui un peu,
peu, il
il ne
ne nous
nous comprend
le lui
pas"
Pas" (*).
(*).
(*) In
het interessante
interessante artikel
artikel van
van den
den heer
heer J.J. J.J.Backer
HackerDirks:
Dirks:»Uit
.Uitden
denFranschen
Franschen
In het
tijd"', Nederland,
Nederland, 1892,
worden bijzonderheden
bijzonderheden medegedeeld over
over eenige
eenigeofficieren
officieren van
van het
het
1892, worden
tijd",
de regiment
22de
d'honneur te
l\Ietz alsmede
alsmede over
over de
de behandeling
behandeling der
derjongelui,
jongelui,deels
deels
regiment gardes
gardes d'honneur
te Metz
aan officieele,
officieele, deels
deels aan
aanparticuliere
particuliere brieven
brieven van
van eenige
eenigegardes,
gardes, van
\'an uit
uit die
die
ontleend
ontleend aan
plaats in 1813
1813 geschreven.
geschreven.
plaats
We
hiervan eenige
eenige uittreksels
uittreksels volgen.
volgen.
We laten hiervan
De Panges
Panges—- zoo
zoowordt
wordt
30· len
Juli
geschreven
~die
hierzeer
zeerbemind
bemind
majoor De
De majoor
denden
30.ten
Juli
geschreven
—,-,
»die
hier
is en
en voor
voor de
de Hollanders
Hollanders veel
veel égards
égards had,
had, vertrekt
vertrekt naar
naar Maintz
Maintz om
om het
heteerste
eersteescadron
e!iCadron
te commandeeren
commandeeren dat
een groot
groot verlies
verlies is.is.DeDe
generaal
(Lepic)isiszeer
zeergestreng
gestrengen
en
te
dat een
generaal
(Lepic)
Hijbehandelt
behandeltdedejonge
jongelieden
liedenals
alssoldaten
soldaten
neemt weinig
wtillig notitie
notitie van
vanalle
allereclamatiën.
reclamatiën. Ilij
neemt
hf!t te
te zien
zien en
en men
men kan
kan er
erzich
zich geen
geeu denkdenken
mogelijk nog
nog erger.
erger. Het
Het isisondragelijk
ondragelijk het
en mogelijk
beeld
van maken
maken;; want
want verbeeld
verbeeld uu dat
dat er
er zelfs
zelfs met
met de
desabel
sabel wordt
wordt geslagen
geslagen en
en alles
alles
beeld van
met de
dezwaarste
zwaarstevloeken
vloekenwordt
wordtgecommandeert
gecommandeertzoodat
zoodat elk
elkde
delust
lustenenmoed
moedontzinkt.
ontzinkt.
met
Men heeft
heeft ons
ons distinctie
distinctie beloofd,
beloofd, doch
doch een
een baron
baron wordt
wordt hier
hier minder
minder geteld dan
dan bij
bij ons
0118
Men
een
jongen van
van 44 stuivers
stuivers daags"
daags" (blz.
(blz. 144/145).
een jongen
Elders
wordt met
met name
nameaangeduid
aangeduiddedekapitein-instructeur
kapitein·instructeurMaltëte,
Maltète,over
OVet'wiens
wiensvloeken
vloeken
Elders wordt
eu
razen ook
ook Mr.
Mr. Donker
Donker Curtius
Curtius spreekt
spreekt (blz.
(blz. 145).
145).
en razen
•
20 Augustus
Augustus wordt
wordt vermeld
vermeld:: Vele
" VeleGardes
Gardeszelfs
zelf.~van
vandedeeerste
eerstecocomIn
brief van
van 20
In een brief
mpagnie hielden
hielden zich nog
nog altijd
altijd schuil
schuilen
enkwamen
kwamennooit
nooitopophet
het
appèl.
monteering
pagnie
appèl.
Zij,Zij,diediemonteering
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Mainz hadden
hadden wij
wij den
den 15'1'1
15d•• Augustus
Augustus met
met eenige
eenigetroepen,
troepen,waarwaarTe Mainz
mede
mede wij
wij den
denRijn
Rijnzouden
zoudenovertrekken,
overtrekken, groote
groote parade
parade op
opden
denjaardag
jaardag
van Napoleon,
Napoleon, (15 Augs.),
Aug s.), kort
kOl,t daarna
daarna trokken
trokken wij
wij den
den Rijn
Rijn over
over om
om
van
aan de
de overzijde
overzijde te Castel
Castel te
te overnachten.
overnachten. Aan
Aandedeoverzijde
overzijdevan
vanden
den
aan
het over
over 't algemeen
algemeen minder
minder goed,
daar wij,
wij, wegens
wegens
Rijn hadden
hadden wij
wij het
Rijn
goed, daar
kleinedorpen
dorpen werden
werdeningekwartierd
ingekwartierd en
en de
de
de vele
vele troepen,
troepen, meestal
meestal ininkleine
de
Duitsche boeren
boeren alles
alles behalve
behalve zindelijk
zinllelijk kunnen
kunnen genoemd
genoemd worden."
worden."
Duitsche
Na over
over zijn
zijnslechte
slechteinkwartiering
inkwartiering aldaar
aldaar in
in zijn
zijn geschrift
geschrift breed
breed te
te
Na
hebben uitgewkjd,
uitgewijd, beschrijft
beschrijft de
de heer
heerCallenfels
Callenfelsvervolgens
vervolgenszijn
zijnverblijf
verblijf
hebben
Frankfort.
te Frankfort.
Een enkel
enkel woord
woord zij
zij hier
hier vermeld
vermeld over
ovel' den
den staat van
van zaken
zaken op
op het
het
Een
Duitschland, waarheen
waarheen de
de opmarsch
opmarsch der
der meeste
meesteeskadrons
eskadrons
oorlogstooneel in Duitschland,
gardes d'honneur
d'honneur was gericht.
gericht.
gardes
Nadat de
de veldslagen
veldslagen van
van Liitzen
Uitzen (2
(2 Mei)
Mei) en
enBautzen
Bautzen(20
(20enen2121Mei)
Mei)
Nadat
achter den
den rug
rug waren,
waren, werd
werdden
den23""
23"'·d.a.v.
d.a.v. inindedeNotre-Dame
Notre-Dame een
een
achter
plechtig Te-Deum
Te-Deum gezongen
gezongen wegens
wegens de
de op
op de
deRussische
Russische en
enPruisische
Pruisische
plechtig
lande bevolen
bevolen werd,
werd, dat
dat
legers behaalde
behaalde overwinningen,
overwinningen, terwijl
legers
terwijl hier
hier te lande
iedereen als
als uiting
uitingzijner
zijnervreugde
vreu~deover
overdeze
dezegebeurtenis
gebeurtenis zijn
zijn huis
huis op
op
iedereen
een daartoe
daartoe aangegeven
aangegeven dag
dag behoorde
behoorde teteillumineeren.
illumineeren.
een
Ten gevolge
gevolge nu
nuvan
vanhet
hetzegevieren
zegevierender
der
Fransche
wapenenkwam
kwamden
den
Ten
Fransche
wapenen
1""
Juni
1813
te
Gerbersdorf
een
wapenschorsing
tot
stand
doOI·
De
1"" Juni 1813 te Gerbersdorf een wapenschorsing tot stand door De
Caulaincourt, Hertog van
van Vicenza,
Vicenza, van
vanFransche
Franschezijde
zijdeen
enGraaf
GraafSchouwaloff
SchouwalolI
Caulaincourt,
dergecombigecombials
gemachtigde van
van Barcelay
Barcelay de
deTolly,
Tolly,opperbevelhebber
opperbevelhebberder
als gemachtigde
neerde legers.
legers. Op
Op 44 Juni
Juni volgde
volgdededewapenstilstand
wapenstilstandtetePleisswitz
Pleisswitzenenden
den
neerde
27""
d.a.v. hield
hield Napoleon
Napoleon met
metGraaf
GraafVon
VonMetternich
Metternich (hij
(hij was
wastoen
toen
27"" d.a.v.
priw» zijn
zijnlaatste
laatsteconferentie
conferentieininhethet
paleis
Marcolinibij
bij
nog
geen prins)
nog geen
paleis
Marcolini
Dresden,
waar de
de Keizer
Keizer zijn
zijn intrek
intrek had
had genomen.
genomen. Napoleon
Napoleonontving
ontving
Dresden, waar
hetmidden
middenvan
vanzijn
zijnkabinet
kabinetmet
met
den
Oostenrijkschen gezant,
staande in
inhet
den Oostenrijkschen
gezant, staande
den
degen
omgegespt
en
den
hoed
in
de
hand.
Een
warme
discussie
den degen omgegespt en den hoed in de hand. Een warme discussie
ontspon
zich tusschen
tusschen den
den Keizer
Keizer en
en den
dengezant,
gezant,hierop
hieropneerkomende,
neerkomende,
ontspon zich
dat Napoleon
Napoleon den
den zich
zich door
door zijn laatste
laatste overwinningen
overwinningen onoverwinlijk
onoverwinlijk wanenwanenden
Graaf Von
Von Metternich
Metternich begon
begon tetedreigen
dreigenweldra
weldra
voordedepoorten
pooItenvan
van
den Graaf
voor
Weenen
te zullen
zullen verschijnen.
verschijnen. Ten
Ten slotte
slottezijn
zijndrift
driftniet
nietmeer
meerkunnende
kunnende
Weenen te
hadden
mnchten niet
niet meer
meerininburgerkleeren
burgerkleeren loopen
loopen en
en deden
deden het
het nochtans.
nochtans, Eenigen
Eenigen
hadden mochten
schenen
zoo goed als
als vergeten
vergetenomdat
omdatdedo)Franschen
J;'ranschenhunne
hunnenamen
namenniet
nietkonden
kondenuitspreken
uitspreken
schenen zoo
en
nog minder
minder onthouden."
onthouden."
en nog
Dezelfde
brief van
van 20
20 Augustus
Augustus bevat
bevateenige
eenigeregels
regelsover
overdedezaak,
zaak,welke
welkedoor
doorBoymans
Boymans
Dezelfde brief
wordt
voorgesteld als een
een der
der grootste
grootste vernederingen,
vernederingen, den
den gardes
gardes aangedaan.
aangedaan. Hij
Hijververwordt voorgesteld
haalt
namelijk, dat
dat .de
.de kapitein
kapiteinMaltëte
~altètc op
op de
deparade
parade een
eendagorder
dagorder van
van den
den generaal
generaal
haalt namelijk,
op den
den eersten
eersten rang
rang tete
voorlas,
den gardes
gardes verboden
verboden werd
werd in
in den
den schouwburg
schouwburg op
voorlas, waarin
waarin den
gaan
zitten, omdat
omdat zij
zijererdedeplaatsen
plaatsender
derofficieren
officieren innamen.
innamen. Hij
Hijvoegt
voegterbij,
erbij,dat
datde
de
gaan zitten,
beleediging der
der jongelieden
jongelieden aanmerkende,
aanmerkende, den
den kapitein
kapitein
majoor
rnajoorDamblll'geac,
Damburgeac,dat
dat als
als een beleediging
da!i;en arrest
arrest gestraft werd
werd (blz.
(blz. 151-152).
151-152).
uitdaagde
daarvoor met
veertien dagen
uitdaagde en
en daarvoor
met veertien
De
Hollandsche gardes
gardes lagen
lagen teteMetz
Metzin in
verscheidenecompagnieën
compagnieën tetezamen
zamen met
De Hollandsche
verscheidene
Duitschers,
f'ranschen.
Duitschers, Italianen
Italianen en Franschen.
D.
H. ten
ten Kate
Kate van
vanLoo,
Loo, De
Gardes dhonneur.
d'lwnneur. Aanteekeningen
Aantee1ceningen op
op de
devier
vierzangen.
zangen. -—
De Gardes
D. H.
's-Gmvenhage,
1815.
's-Gravenhage, 1815.
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toom houden,
houden, nam
nam Napoleon
Napoleon eensklaps
eensklaps zijn
zijn steek
steek en
enwierp
wierpdien
dienden
den
in toom
gezant voor
voor de
de voeten.
voeten. Daarop
Daarop werd
hij weer
weer Wm,
kalm. begon
begon op
openenneer
neer
gezant
werd hij
te loopen
loopen en
eneindigde
eindigde met
met zelf
zelfzijn
zijn steek
steekop
opteterapen.
rapen.De
Dewapenstilwapenstilstand, die
die tot
tot 20
20Juli
Julizou
zouduren,
duren,werd
werdnu
nutottot1010
Augustusverlengd
verlengden
en
stand,
Augustus
maaktendedegeallieerden
geallieerden
zichten
tennutte,
nutte,om
omaanzienlijke
aanzienlijketroepentroependien tijd
tijd maakten
dien
zich
massa's te
te concentreeren.
concentreeren. Maar
Maar ook
ookNapoleon's
Napoleon'sonderbevelhebbers
onderbevelhebbers ververmassa's
vrede;; zelfs
zelfsMaarschalk
Maarschalk Ney
Neyliet
lietzich
zichinindie
diedagen
dagenontvallen,
ontvallen,
langden den
den vrede
langden
dat de
de Keizer
Keizer wel
welkrankzinnig
krankzinnig leek,
leek, als
alshijhijden
denkrijg
hijghervatte,
hervatte,daar
daarhet
het
dat
leger geen
geen kracht
krachtmeer
meerbezat
bezatenendedevrede
vredenoodzakelijk
noodzakelijk was,
was, om
om het
het
leger
kunnen reorganiseeren.
reorganiseeren. Gedurende
Gedurende al die
die weken,
weken.dat
datNapoleon
Napoleonzich
zich
te kunnen
Dresden en
enomstreken
omstrekenophield,
ophield,verloor
verloorhij
hijveel
veelvolk
volkdoor
door'gebrek
gebrek
te Dresden
aan levensmiddelen,
levensmiddelen, deserties
ziekten. De
De hospitalen
hospitalen waren
waren dan
dan ook
ook
aan
deserties en
en ziekten.
lijders. Vele
Vele soldaten
soldaten bleven
blevenvoor
voordood
dood op
opdedegroote
groote
opgepropt met
opgepropt
met lijders.
waarzij
zijvan
vanuitputting,
uitputting,koude
koudeenenontbering
ontberingneervielen.
neervielen.
wegen achter,
achter, waar
wegen
Deels kwamen
kwamelI de
de Fransche
Fransche troepen
troepen door
door de
de rust
rust na
na de
deuitgestane
uitgestane
Deels
enenmeer
opophun
verhaal.
DenDen
12 den
Junihield
hield de
de
vermoeienissen meer
vermoeienissen
meer
meer
hun
verhaal.
12d"
15,000
man
cavaler'ie,infanterie
infanterieenenartillerie,
artillerie,
Keizer een
een revue
revueover
over15,000
Keizer
man
cavalerie,
welke uit
uit Frankrijk
Frankrijk ter
ter versterking
versterking van
van zijn
zijnleger
legerwaren
warenaangekomen,
aangekomen,
welke
dat
vervulgens nog
nogaangevuld
aangevuld werd
wer(!door
dool'verscheiden
verscheideneskadrons
eskadrons gardes
gardes
dat vervolgens
d'honneur,
17 de• Juli
Juli het
het eerste
eerstedetachement
detachementonder
onderbevel
bevel
d'honneur, waarvan
waarvan den
den 17d"
Graaf
De
Mathan
te
Frankfort
verscheen.
van
van Graaf
Mathan te Frankfort verscheen.
l>Te
Frankfort", zegt
zegt de
de heer
heel' Callenfels
Callenfels verder,
verder, »vertoefden
»vertoefden wij
wij omtrent
omtrent
D Te Frankfort",
veertien dagen
dagen en
envierde
vierdeikikerermijn
mijn21'"
21"0.verjaardag
verjaardagden
den22""
22 stenAugustus
Augustus;;
veertien
hier
waren wij
wijgoed
goedgelogeerd
gelogeerd bij
bij een
eenslager,
slager,inindedeBundergasse,
Bundergasse, en
en
hier waren
moesten
en eens
eens te
te
moestenwij
wij hier
hier tweemaal
tweemaal daags
daagsexerceeren,
exerceeren,eens
eenstete voet
voet en
paard.
Dit isisdan
danook
ookdedeeenige
eenigeinstructie
instructiedie
diewijwijontvangen
ontvangenhebben,
hebben,
paard. Dit
om
ten oorlog
oorlog uitgeruste
uitgerustecavaleristen
cavaleristenteteworden,
worden,maar
maar'ook,
ook,om
omde
dewaarwaarom ten
heid
hulde te doen,
doen, een
eenpistoolschot
pistoolschot bracht
bracht het
hetgansche
ganscheescadron
escadrondoor
dool'
held hulde
elkander;
ongedresseerde paarden
paardenschrikten
schriktenen
ende
deongeoefende
ongeoefenderuiters
ruiters
elkander ; de ongedresseerde
bedwingennoch
nochbesturen.
besturen.
Ergo
fiatconclusio.
conclusio,Frankfort
Frankfortisis
wisten
hen tetebedwingen
wisten hen
Ergo
fiat
een
fraaie stad
stad;; wij
wijmaakten
maaktenererdikwijls
dikwijlswandelingen
wandelingenininde
deschoone
schoone omomeen fraaie
streken, bezochten
bezochteneen
eenpaar
paarmalen
malenden
denschouwburg,
schouwburg, de
degrootste
grootsteen
enfraaiste
fmaiste
hebben en
enzouden
zouden hier
hier zoo
zoo wat
wat
welke
ik mij
mij herinner
herinner ooit
ooit gezien
gezien tetehebben
welke ik
op
dreef gekomen
gekomen zijn,
zijn, daar
daar men
men in
in deze
deze stad,
stad, ook
ook toen
toen reeds,
reeds, alles
alles
op dreef
wat men
men hebben
hebben wilde
wildetot
totzelfs
zelfslange
langepijpen,
pijpen,die
diewe
wesedert
sedert
vinden
vinden kon,
kon, wat
ons
vertrek
van
huis
niet
meer
hadden
kunnen
bekomen
en
ook
thee
ons vertrek van huis niet meer hadden kunnen bekomen
ook thee
zonder
zooals in
in Frankrijk,
Frankrijk, inindedeapotheek
apotheektetetnoeten
moetenkoopen.
koopen. Maar
Maar
zonder die,
die, zooals
jammer! ! Wij
Wij moesten
moesten weer
weer verder.
verder.
oo jammer
Van
nu afafaan
aanwerd
werdhet
hetdan
danook
ookmerkelijk
merkelijk mintier
minder en
en behalve
behalve te
te
Van nu
Weirnar
waar wij
wij ook
ook eenige
eenige dagen
dagenvertoefden
vertoefden en
enmijn
mijnjongste
jongstevriend
vriend
Weimar waar
28 Sle• September
September zijn
zijn geboortefeest
geboorte feest vierde,
vierde, hadden
hadden wij
wij het
hetinaar
maar
den
den 28s1"
heel
sobertjes. De
Dedorpjes,
dorpjes,waar
waarwijwij
meestal
gekantonneerdwerden,
werden,
heel sobertjes.
meestal
gekantonneerd
wij melk
melk of
of eieren
eieren bekomen,
bekomen,
boden
ons weinig
weinigaanlokkelijks
aanlokkelijks;; konden
konden wij
boden ons
het
nog
best,
maar
buiten
dit
ellendig.
Brood,
gebakken
van
dan
was
dan was het nog best, maar buiten dit ellendig. 13rood, gebakken van
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door elkander
geraspte
aal'dappelen en
en gekookte
gekookte paardenboonen dooI'
elkander met
met
geraspte aardappelen
wellicht
wat roggemeel,
roggemeel, vast,
vast, zuur,
zuur, zwart
zwart.. . .•naar
naar!! Geen boter,
wellicht nog
nog wat
geen
kaas, niets
niets aanwezig,
aanwezig, dus
dus ,lroog
het vuistje
vuistje of
of met
met eenige
uit het
geen kaas,
droog uit
kleine vaste
vaste pruimen
pruimen welke
welke aldaar veel
veel in
in 't wild
wild groeien
groeien en
en kwetsen
kwetsen
kleine
zijnde,
openbarsten
en
afvallen,
wanneer zij
zij goed
goed rijp
riip zijnde, openbarsten ell afvallen,
en die,
die, wanneer
heeten en
alsdan
vrij smakelijk
smakelijk kunnen
kunnen genoemd
genoemd worden.
alsdan vrij
'Wij
vertoefden ook
ook verscheidene
verscheidene dagen
dagen te
te Tiettendol"ff,
in NeuNeudat in
Tiettendorff, dat
Wij vertoefden
en Alt-Tiettendorff
Alt-TiettendOl·ff onderscheiden
ondel'scheiden wordt
en welke
welkebeiden
beidentegen
tl)genelkander
elkander
wordt en
het eerste
gelegen
zijn doch
doch zich
zeer van
van elkander
elkander onderscheiden.
onderscheiden. In
In het
gelegen zijn
zich zeer
heeft men
men eene gemeente
van Hernhiitters,
Hel'llhütters, volkomen
volkomen wat het inwendige
heeft
gemeente van
ook daarom,
betreft, gelijkende
gelijkende op
die te
te Zeist,
Zeist, welke
welke wij ook
daarom, als
als ons
ons aan
aan
betreft,
op die
ons
vaderland herinnerende,
herinnerende, met
met veel
veel genoegen
genoegen en
enbelangstelling
belangstelling bebeons vaderland
zochten. Wij
Wij werden
werden door
door den
den bestuurder
bestuurder beleefd
beleefd en
envriendelijk
vriendelijk ontzochten.
vangen en
woon,len de
degodsdienstoefening
godsdienstoefening bij,
het plaatsje is voorts
voorts
en woonden
bij, het
tegenovergestelde kan
kan van
van Alt-Tiettendorft
zindelijk en
en rietjes.
netjes. Het
Het tegenovergestelde
zindelijk
ingekwartierd. Ons
gezegd worden, waar wij ongelukkigerwijs waren
wal'en ingekwal'tierd.
Ons
logies
was de
deschuur
schuurvan
vaneen
eenmolenaar
molenaar waar wij
met een
een twintigtal
twintigtal
wij met
logies was
Het geheele gebouw
gebouw dreunde
dreunde en
en beefde
beefde onopingekwartierd
ingekwartierd waren.
waren. Het
de beweging
beweging van
van den
den molen,
molen, die
die door
door het
het afstroomen
door de
houdelijk door
en door
door het
het gedreun
gedreun
van
een kleine
kleine beek
beek werd
wel'd in
in beweging
beweging gebracht,
gebracht, en
van een
uit
gestadig
muziek
en
dans
vereenigrle.
Ons
werd
soep
opgedischt
vereenigde.
Ons
werd
soep
gestadig muziek en dans
brood geweekt
in een
een afkooksel
afkooksel van
van rookspek. Het
was allerellendigst,
brood
geweekt in
Het was
bier zette
zette men
men ons
ons voor
voor in
in een
een ouden
ouden bloemenniet eetbaar!
eetbaar ! Slecht
Slecht bier
gieter
AHes naar
rato.
gieter!! Alies
naar rato.
Van
vertrekkende, waren
steeds trekkende,
trekkende, dan
dan weer
weer wat
wat
Van hiel'
hier vertrekkende,
waren wij
wij steeds
voor-,
weel' wat
wat achteruit, dan
bivakkerende, dan
dan weer
weer in
in
voor-, dan
dan weer
dan eens bivakkerende,
schuren,
nimmer uit de
de kleederen. Steeds vreesde
vreesde men
men de
de kozakken
schuren, en
en nimmer
te zullen
zullen ontmoeten,
ontmoeten, dan
dan meende men
men ze
ze op
op de
de helling
helling van
van eenige
te
weder kwamen
kwamen er
er geheele mermen
zwermen met
met
berghoogte te zien;
zien ; dan
dan weder
gekwetsten op
op wagens,
wagens, gaande
gaande met
met hoofdwonden
hoofdwonden of met
met den
den arm
arm in
in
een
doek
gedragen,
scheldende
op
de
boeren,
die
hen
vervoerden
en
die
een doek gedragen, scheldende op de boeren, die hen vervoerden en die
men
niet terug
terug liet
keeren zoolang
zoolang de paarden
paarden loopen konden, zoodat
men niet
liet keeren
zij soms
twintig en
en meer
meel' uren
uren van
van huis
huis waren.
waren. Vroeger hadden
wij
hadden wij
soms twintig
reeds
een aantal
aantalvan
vanettelijke
ettelijkeduizenden
duizenden gevangen Oostenrijkers ontreeds een
die door
door een
een klein
klein eskorte
eskorte begeleid
begeleid werden
werden en
en binnen
binnen een
een bebemoet, die
ruimte blijven
blijven moesten,
moesten, of
of zij werden
werrlen dadelijk
dadelijk neergeschoten.
neergeschoten.
paalde ruimte
Voor deze
deze ongelukkigen
ongelukkigen werd
werd eten
eten op
op een
een wagen
wagenaangebracht
aangebracht in
in een
een
Voor
in Vlaanderen
Vlaanderen de beer
beer wordt
wordt gevoerd.
gevoerd. De
Dearme
armedrommels
drommels
zeil,
evenals in
zeil, evenals
wat van
van ofoflangs
langsden
denwagen
wagendroop
droop;; zij'
zij waren
dood van
van
likten
likten wat
waren half dood
honger
en vermoeienis.
vermoeienis.
honger en
Zoo
sukkelden wij
voort onder
onder fatigues
fatigues en
en ontbering,
ontbering, tot
tot wij eindelijk
Zoo sukkelden
wij voort
op
een goeden
goeden dag
dagte te
Leipzigkwamen
kwamenenenbuiten
buitendedestad
stadgekomen,
gekomen,
op een
Leipzig
het
bericht ontvingen,
ontvingen, dat
dat men
menopopeen
een
afstandhethet
vijandelijk leger
het bericht
afstand
vijandelijk
kon zien
zien aanrukken
aanrukken of
zich in
in ligne
ligne de
de bataille
bataille stellen,
stellen, gelijk wij dan
kon
of zich
werkelijk
zagen.
werkelijk zagen.
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Wij hadden
hadden lust
lust noch
noch bekwaamheid
bekwaamheid om
om te
te vechten
vechten en
enhadden
hadden onze
onze
Wij
lief, om
om zezedoor
doordiedie
dommeRussen
Russenofofwoeste
woeste
gezonde knoken
gezonde
knoken te
te lief,
domme
laten afhakken
afhakken of
ofkapot
kapotschieten.
schieten.Wij
Wijwenkten
wenkten
Kozakken zoo
Kozakken
zoo maar
maar te laten
terzijde,
zijde,lieten
lietenons
ons
eskadronstilletjes
stilletjesvoorbijvoorbijelkander, gingen
gingen even
even ter
elkander,
eskadron
trekken
en
keerden
toen
zeer
verstandig
en
bedaard
in
de
stad
terug,
trekken en keerden toen zeer verstandig en bedaard in de stad terug,
zetten onze
onze paarden
paarden in
in een
een logement
logement op
op stal,
stal, zagen
zagen ons
on!! wat
wat eten
eten tete
zetten
meerdan
dandriekwart
driekwartgebrek
gebreklaten
laten
verschaffen, moesten
moesten onze
onze paarden
paarden meer
verschaffen,
er was
was niets
nietste te
krijgenen en
legerdenons
onsopopeen
eenklein
klein
lijden, want
want er
lijden,
krijgen
legerden
kat eens
eens uit
uit den
den boom
boom tetekijken."
kijken."
zoldertje om
zoldertje
om de
de kat
Alvorens onzen
verder het
het woord
woord te
te geven,
geven, achten
achten we
we het
het
Alvorens
onzen auteur
auteur verder
van belang
belangontbloot,
ontbloot,een
eentoelichting
toelichtingover
over
den
toestand
dendraad
draad
niet van
den
toestand
ininden
te vlechten.
vlechten.
van zijn
zijn verhaal
verhaal te
van
het plan,
plan,met
meteen
eenaanzienlijke
aanzienlijke
Aanvankelijk bestond
Napoleon het
Aanvankelijk
bestond bij
bij Napoleon
gaan en
enBerlijn
Berlijn te
te
macht op
op den
den rechteroever
rechteroever van
van de
de Elbe
Elbe over
over tetegaan
macht
bedreigen, maar
maar daarvan
daarvan moest
moest om
omverschillende
verschillende redenen
redenenworden
wordenafgeafgebedreigen,
Het was
wasNapoleon
Napoleonnamelijk
namelijkterter
ooregekomen,
gekomen,dat
dat
zijnnadering
nadering
zien. Het
zien.
oore
bijbijzijn
van de
de Duitsche
Duitschehoofdstad
hoofdstad dedeinwoners
inwonersbesloten
beslotenwaren
warenhet
hetvoorbeeld,
voorbeeld,
van
dat
de Russen
Russen te
teMoskou
Moskou gaven,
gaven, na
natetevolgen.
volgen.Het
Het
denkbeeld,om
omdan
dan
dat de
denkbeeld,
bij de
de volkeren
volkeren door
door tetemoeten
moeten
gaan
voor
vernieler
vanhoofdsteden,
hoofdsteden,
bij
gaan
voor
eeneen
vernieler
van
hetnageslacht
nageslachthem
hem
vond hij
hij afschuwelijk
afschuwelijk en
nog minder
minder wilde
wilde hij,
hij, dat
dathet
vond
en nog
C).
dan als
een tweeden
tweeden Attila
Attilazou
zoubeschou
beschouwen
clan
als een
wen (*).
Maar nog een
eenandere
anderevoorname
voornamedrijfveer
drijfveerwijzigde
wijzigdezijn
zijnveldtochtsplan.
veldtochtsplan.
Maar
.datBeieren
Beieren
In
de eerste
eerstedagen
dagenvan
vanOctober
Octoberwerd
werd
Napoleon
onderricht,.dat
In de
Napoleon
onderricht,
hem afvallig
afvallig was
was geworden,
geworden, waardoor
waardoor de
deBeiersche
Beierschekrijgsmacht
krijgsmachtdedeInn
Inn
hem
ontblootte
en den
denOostenrijkers
Oostenrijkers dededoortocht
doortochtnaar
naarhet
hetoorlogstooneel
oorlogstooneel
ontblootte en
werd
opengesteld.
werd opengesteld.
Het
lag voor
voordedehand,
hand,datdat
afvaldoor
doordien
dienvan
vanandere
andere staten
staten
Het lag
diedie
afval
van
het
Rijnverbond
gevolgd
zou
worden,
zoodat
het
oude
Frankr\jk
dan
van het Rijnverbond gevolgd zou worden, zoodat het oude Frankrijk dan
Hetwerd
werddus
duseen
eengebiedende
gebiedende
al
zeer spoedig
spoedig kon
kon bedreigd
bedreigd worden.
worden. Het
al zeer
Frankrijk teteheropenen,
heropenen,waartoe
waartoe
noodzakelijkheid,
noodzakelijkheid,de
de gemeenschap
gemeenschap met Frankrijk
al
de beschikbare
beschikbare troepen
troepen op
op Leipzig
Leipzig moesten
moesten trekken.
trekken. Reeds
Reeds den
den
al de
d• n October
13
de Keizer
Keizer daaromtrent
daaromtrent de
denoodige
noodigebevelen,
bevelen,welke
welkeden
den
43d"
October gaf
gaf de
d ' . d.a.v.
14
Leipzig, waar
waal' het
hetFransche
Fransche leger
legerzich
zich
14`1"
d.a.v. uitgebreid
uitgebreid werden.
werden. Leipzig,
nu
concentreerde, had
had toenmaals
toenmaals een
een geheel
geheel ander
anderaanzien
aanzien dan
dan thans.
thans.
nu concentreerde,
Het
oude stadsgedeelte
stadsgedeelte werd
werd door
door een
eenringmuur
ringmuuromsloten,
omsloten, die
dievan
van
Het oude
torens
voorzien
en
met
boom
en
beplant
was.
Dool'
vier
poorten
stond
torens voorzien en
boomen beplant was. Door vier poorten stond
de
stad in
in verbinding
verbinding met
methaar
haal'voorsteden.
voorsteden.Door
Doordedepoort
poortten
tennoorden,
noorden,
de stad
in
de richting
richting van
van de
deElster,
EIster,leidden
leiddendedewegen
wegennaar
naarHalle
HalleenenRanstadt
Ranstadt;j
in de
door
westen liep
liep de
de weg
wegnaar
naarGrimma
Grimma en
endoor
doordie
dieten
tenzuiden
zuiden
door die
die ten
ten westen
naar
Saint-Pierre. De voorsteden
voorsteden waren
waren nieuw
nieuw en
entamelijk
tamelijkuitgestrekt
uitgestrekt; j
naar Saint-Pierre.
die
zuiden en
en in
in het
hetwesten
westenwaren
warendoor
doormuren
murenomringd,
omringd,terwijl
terwijl
die in het zuiden
die
in het
het noorden
noorden door
door de
dePartha
Parthabeschermd
beschermdwerd.
werd.Van
VanRanstadt,
Ranstadt,dat
dat
die in
in
de
richting
van
Lützen
lag,
voerde
een
smalle
weg
naar
Leipzig,
in de richting van Liitzen lag, voerde een smalle weg naar Leipzig,
welke
door moerassen
moel'assen lag ingesloten.
ingesloten.
welke door
(.) lIfémoires
Baron de
de Dedem
DedemdedeGelder.
Gefder.—du général Baron
Mémoires du
(4)

Paris, 1900.
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De
bijbijLeipzig
De sterkte
sterkte van
vanhet
hetFransche
Franscheleger
leger
Leipzigkan
kan175,000
175,000man
man
hebben bedragen,
bedragen, waarvan
waarvan 45,00U
man cavalerie
cavalerie met
met720
720Aà730
730vuurvuurhebben
45,000 man
monden. Een
EenFransch
Franschschrijver,
schrijver,DeDe
Vaudoncourt,brengt
brengtdie
diesterkte
sterkte
monden.
Vaudoncourt,
134,000man
maninfanterie
infanterie en
en 22,800
22,800man
mancavalerie,
cavalerie. dus
dus 156,800
156,800
slechts tot
tot 134,000
slechts
man, hetgeen
hetgeen een
een verschil
verschil maakt
maakt van
van 18,200
18,200man.
man.De
Deopgaaf
opgaafvan
van een
een
man,
Duitsch schrijver,
schrijver, Von
Von Plotho,
Plotho, vermeldt
vermeldt 171,000
171,000 man
man;; wellicht
wellicht zal
zal de
de
Duitsch
in het
het midden
midden liggen.
liggen.
waarheid in
waarheid
d• n October
October kwam
kwam Napoleon
Napoleon te
te Leipzig
Leipzig
In den
den morgen
morgen van
van den
den 115
5d"
In
aan, waar
waar hij
hijdedekorpsen
korpsenvan
vanMarmont
MarmontenenAugereau
Augereauvond,
vond, welke
welkediendienaan,
zelfden dag
dag door
door hem
hem werden
werden geïnspecteerd.
geïnspecteerd. Over
Overdie
dieinspectie
inspectie en
en
zelfden
volgende gebeurtenissen,
gebeurtenissen, welke
welke dedeheer
heel'Callenfels
Callenfelsbijwoonde,
bijwoonde, geeft
geeft
de volgende
hij vele interessante
interessante bijzonderheden,
bijzonderheden, waarom
hem thans
thans weder
wederhet
het
hij
waarom we
we hem
woord zullen
zullen geven.
geven.
woord
(Wordt vervolgd.)
vervolgd.)
(Wordt

C.
C. F.
F.

GIJSBERTI
G/JSBERTI HODENPIJL.
HODENPIJL.

APOLLO OF
OF DIONYSOS
DIONYSOS?
APOLLO

Dionyzos
Dionyzos door
dool' Louis
Louis Couperus.
Couperus. -— Amsterdam
Amsterdam, , L.
L. J.J.
(1904).
Veen (1904).
Apollon
ApolIon ou
ou Dionysos,
Dionysos, étude
étude critique
critiquesur
surFrédéric
FrédéricNietzsche
Nietzsche
l'Utilitarisme impérialiste
impérialiste par
par Ernest
Ernest Seillière.
Seillière. —
- Paris,
Paris,
et l'Utilitarisme
Librairie Plon,
PIon, Plon-Nourrit
Plon-Nourrit et
et Cie.
Cie.(1905).
(1905).
Librairie
Aldus sprak
sprak Zarathustra.
Zarathustra. Een boek
boek voor
voor allen
allen en
enniemand
niemand
Aldus
Uoor 't Nietzsche-Archiv
Nietzsche-Archiv geautogeautodoor Friedrich
Friedrich Nietzsche.
Nietzsche. Door
door
van en
eningeleid
ingeleiddoor
door
M.von
von 'Omer.
Römer.
riseerde vertaling van
L.L.A.A.S.S.M.
Met boekversiering
boekversiering van
B. Heukelom.
Heukelom. —
- Amsterdam,
Amsterdam,
Met
van I.I. B.
L. van
van Looy
Looy(1905).
(190ö).
S. L.
Friedrich Nietzsche. Ideën.
Ideën. Een
Eenbloemlezing
bloemlezinguit
uitzijn
zijnwerken
werken
Friedrich
door (3,.
G. H.
Met portret.
portret. —
- Amsterdam,
Amsterdam, Craft
CraCt 86
& Co.
Co.
door
H. Priem.
Priem. Met

dikwijls heeft
heefteen
eenbeoordeelend
beoordeelendschrijver
schrijverhet
hetgeluk
geluktwee
tweeauteurs
auteurs
Niet dikwijls
saam
tetreffen,
treffen,diedieelkanders
elkandersarbeid
arbeidverhelderen
verhelderen en
en vermooien.
vermooien. Dat
Dat
saam te
hetgeval
gevalmet
met
Louis
Couperus
Emest
Seillière:
romantiek
is hier
hier het
Louis
Couperus
en en
Ernest
Seillière
: dederomantiek
met
barstende
druiftrossendedeethiek
ethiekvan
vanden
den
van den
den een
eenomwingert
omwingertalsalsmet
van
barstende
druiftrossen
het
dichterlijk-wijsgeerig
bouwwerk
van
den
Franschman
ander
en
ander en het dichterlijk-wijsgeerig bouwwerk van den Franschman
in de
de fonkelende
fonkelende zon
zon van
van den
denNederlander,
Nederlander, die
die ininRome,
Rome,Venetië
Venetië
gloeit
gloeit in
betDionysisch
Dionysisch heldendicht,
heldendicht, een
een triomf
triomf voor
voor zijn
zijn taaltaal- en
en
en
Nizza bet
en Nizza
kunst
vermogen, ontwierp,
sierde en
envoltooide.
voltooide.
kunstvermogen,
ontwierp, stelde,
stelde, sierde
Voor
wie de
degave
gave
bewonderingverkreeg
verkreegen
enbehield,
behield, zijn
zijn deze
deze
Voor wie
derder
bewondering
van geestesarbeid,
geestesarbeid, denkgedenkgetwee
boeken meesterstukken,
meesterstukken, modellen
modellen van
twee boeken
wrochten,
welkeraesthetische
aesthetischeenenethische
ethischewaarde
waardeonaangetast
onaangetastkan
kanblijven,
blijven,
wrochten, welker
eer de
destof
stofininden
denbegeerden
begeerdenvorm
vormplooiden,
plooiden,
omdat
denkers niet
niet eer
omdat twee denkers
duidelijkheid voor hen stond.
stond. Dat
Datisisuitzondering
uitzondering
vóórdat
v66rdat zij in kristalheldere duidelijkheid
in
de hedendaagsche
hedendaagsche schrijverswereld.
schrijverswereld. Het
Het suist
suistininalle
allehoeken
hoekenen
engaten,
gaten,
in de
in
valleien
en
dalen
klinkt
het
van
pengerucht
en
inktgeklok.
Amechtig
in valleien en dalen klinkt het van pengerucht en inktgeklok. Amechtig
zuchten
persen van
van de
de centenaars
centenaars copy, die
zij dagelijks
dagelijks opslokken,
opslokken,
die zij
zuchten de
de persen
en
het record,
record, dat
datdedehollende
hollendeschrijversbent
schrijversbentopophet
hetonafzienbaar
onafzienbaarsportsporten het
terrein
slaat, bereikt
bereikt nimmer
nimmer een
eenstabiel
stabielcijfer.
cijfer. Zoolang
Zoolangdederazende
razende
terrein slaat,
dagbladpers
rustige boek
boek tetedooden
doodenofofdedehaastige
haastigemaandmaanddagbladpers voortgaat
voortgaat het
het rustige
schriften
bedaarden geestesarbeid
geestesarbeid weerstaan,
weerstaan, zoolang
zoolang vooral
vooral de
de prentprentschriften bedaarden
afbeelding
kruimeltje tekstaandacht
lezer in
in beslag
beslag neemt,
neemt,
af beeldinghet
het kruimeltje
tekstaandacht van
van den
den lezer
tot
dat oogenblik
oogenblik zal
zal het
hetoverdachte
overdachte enenoverlegde
overlegdeboekwerk
boekwerk —
- in
in
tot dat
den
trant van
van bovengenoemde
bovengenoemde schrifturen
uitzondering blijven.
Tot
den trant
schrifturen -— uitiondering
blijven. Tot
ook zal
zalhethet
ongedrageneenen
daardoorhet
hetongevormde
ongevOl'mde
dat
oogenblik ook
dat oogenblik
ongedragene
daardoor
en
onduidelijk omlijnde
letteren schaden,
schaden, zal
zaler
ergeen
geen
en onduidelijk
omlijnde voortbrengsel
voortbrengsel onze
onze letteren
heerltikheid
voortbrenging maar
maar slavernij
slavemti zijn.
ztin.
heerlijkheidinin de
de voortbrenging
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1.
I.
Wanneer
Wanneer gij,
gij, wèlbewust
wèlbewustvan
vanCouperus'
Couperus'woordwoord-enentaalweelde,
taalweelde, dit
dit
Dionysisch lofdicht ter
ter hand
hand neemt,
neemt, zwelgt
zwelgt ge
ge weldra
weldra in
in een
eenconcert
concert
Dionysisch
van klanken
klanken en
geluiden, van
van trillingen
trillingen en
en gonzingen,
gonzingen, als
als over
over veld
veld en
en
van
en geluiden,
Het is,
is. ofofeen
eenjubelstemming
jubelstemming
bosch de
de vroege
vroege zomerluchten
zomerluchten wademen.
wademen. Het
bosch
over uu vaardig
vaardig wordt,
wordt, gelijk
gelijkDionysos
Dionysosbevangt,
bevangt,alsalsZeus
Zeushem
hemeen
eenlevenslevens·
over
taak heeft
heeft opgelegd
opgelegd:: »Geheel
»Geheel de
de hemel
hemelschijnt
schijntalsalseen
een
glimlach,omdat
omdat
taak
glimlach,
goddelijke vreugde
vreugde gaat
gaat geboren
geboren worden
worden!! Rondom
Rondom mij
mij heen
heenzingt
zingt
een goddelijke
woud van
vanvogelen
vogelen!
Brieswaait
waait
bloemengeur
offerreukaan
aande
de
het woud
! Bries
bloemengeur
opop
alsals
offerreuk
Verstaan doe
doe ikikde
devreugde
vreugde nog
nog niet,
niet,
nieuwe vreugde,
vreugde, die
die zijn
zijn zal
zal !I Verstaan
nieuwe
maar zij
zij kondigt
kondigt zich
zich al
al luider
luider en
en luider
luider aan,
aan, ininstemmen,
stemmen,die
diegeheimgeheimmaar
in de
de bosschige
bosschige diepte,
diepte, die
dieschulp-suizelen
schulp-suizelen uit
uitdedestrakblauwe
strakblauwe
zinnigen in
zinnigen
zee, en
endie,
die,azuurschel,
azuurschel,klaroenschateren,
klaroenschateren, uit
uit de
deronde
ronde hemelen,
hemelen, als
als
zee,
trompetten, gericht
gericht naar
naar de
deaarde
aarde!"
met trompetten,
!''
nu jubileert
jubileertde
dedichter
dichterverder,
verder,op
opbladzij
bladzij aan
aanbladzij,
bladzij, totdat
totdatde
de komst
komst
En nu
van faun
faun Ampelos
Ampelos enenzijn
zijn
welkomaan
aan
Dionysoshem
hemzalige
zaligeklanken
klanken
van
welkom
Dionysos
schallen. De
Degroene
groenewonderschepter
wonderschepterwordt
wordtden
dengoddelijken
goddelijken meester
meester
doet schallen.
geboden;
de Pansfluiten
Pansfluiten klateren
klateren overal
overal;; de
deuitgelaten
uitgelatenblijdschap
blijdschap doet
doet
geboden ; de
éénwellustigen
wellustigentrosruiker,
trosruiker, waarwaarde verblijdende
verblijdende druifplant
dl'llifplant zwellen
de
zwellen tot één
van de
de jonge
jonge god
godbloem
bloem aan
aanbloem
bloem plukt
plukt en
enproeft
proeftenennanaverrukking
verrukking
van
op
verrukking in
in zwijmel
zwijmelvan
van
slaapdronkenheid eindelijk
eindelijk ininvasten
vasten
op verrukking
slaapdronkenheid
sluimer
valt.
sluimer valt.
hetpurperen
purperendruivendicht
druivendichtals
alsininrossen
rossenwervelwind
wervelwindvan
van
Dan
snelt het
Dan snelt
nadert met
metzijn
zijnpraalstoet
praalstoet
tonen,
klanken en
en woorden
woorden voort.
voort. Dionysos
Dionysos nadert
tonen, klanken
heerscher Ikarios
Ikarios en
en vroolijkheid
vroolijkheid doet
doet hij
hij opblozen
opblozen en
en
den
ouden heerscher
den ouden
slanke
jonkheid opwonderen
opwond eren over
over grijzen
gl'ijzen ouden
ouden koning
koning en
engekromden
gekromden
slanke jonkheid
onderdaan. Nu
de overheerlijke
overheerlijke wijnstok
wijnstok ook
ookdáár
dáárgeplant
geplanten
enzwellen
zwellen
onderdaan.
Nu is de
naar de
de vrucht
vrucht en
en vlamt
vlamt
de
ranken van
vantrossen,.
trossen,'grijpen
grijpen de
de vingeren
vingeren naar
de ranken
op naar
naar de
dehoofden.
hoofden.
de
verjongende tooverdrank
tooverdrank van
lippen op
de verjongende
van de
de lippen
Maar
anders vergaat
vergaat het
den Mineïden, den
somberen dochters,
dochters,
het den
den somberen
Maar anders
beheerscher
van
Orchomenos.
wevend de
sombere
lijkwa
haars
vaders,
de sombere lijkwa haars vaders, beheerscher van Orchomenos.
»Toen lachte
Dionyzos verschrikkelijk.
verschrikkelijk. Dat
niet zijn
zijn blijde
blijde lach,
lach,
lachte Dionyzos
Dat was
was niet
maar
dat was
was zijn
zijn vreeselijke
vreeHelijke grijns,
grijns, die
diezijn
zijnheerlijk
heerlijk gelaat
gelaatverwrong
verwrong
maar dat
tot
een masker,
masker,plotseling
plotseling onherkenbaar,
onherkenbaar, ontzettend.
ontzettend. En
En zijn
zijn thyrsos
thyrsos
tot een
het wonder
wonder op
op te
tegebeuren.
gebeuren.
geheven,
hij het
geheven, riep
riep hij
Het
paleis van
vanden
denverslagen
verslagen
beheerscher,Orchomenos'
Orchomenos' somberen
somberen
Het paleis
beheerscher,
Minyas,
en aan
aan alle
alle zuilen,
zuilen, uit
uitIplijtenden
'lplijtenden grond,
grond, wies
wieswonderwonderMinyas, beefde,
beefde, en
welig
de wingerd
wingerd op,
op,festoende
festoendededezuilen
zuilenrondom,
rondom,hechtte
hechtte zich
zich aan
aan
welig de
kapiteel tot
tot kapiteel
kapiteel en
enliet
lietoverdadig
overdadig inin
architraven,
architraven,rankte
ranktevan
van kapiteel
ironische
zijn zware
zwaretrossen
trossenpurperen
purperentusschen
tllsschende
debladeren
bladeren groot.
groot.
ironische vreugde zijn
hetblijde
blijdeprieel.
prieel.
Nu
zagen de
de treurende
t.reurende maagden
maagden op,
op, n6g
nóg wevende
wevende ininhet
Nu zagen
Hare
weenen en
en de
degroote
grootetranen
tranenparelden
parelden
11 aregroote
grooteoogen
oogen begonnen
begonnen te
te weenen
harezwarte
zwartesluiers,
sluiers,omdat
omdatzijzij
herdachtenhaar
haar
zwaar
en vielen
vielen ininhare
zwaar neèr
ne& en
herdachten
vader.
En zij
zijweefden
weefdenaan
aanzijn
zijnwade
wadevoort,
voort,terwijl
terwijl de
detrossen
trossen neêrneêrvader. En

276
276

APOLLO
APOLLO OF DJONYSOS?
DIONYSOS ?

vielen rondom
vielen
en het
hetdruivensap
druivensap over
overhaar
haarstroomde.
stroomde. Maar
Maar
rondom haar
haar heen,
heen, en
zij
hielden geen
geen drinkschalen
drinkschalen op
in het
hetblijde
blijdeprieel,
prieel, dat
dat om
om haar
haal'
zij hielden
op in
weefden,zijzijweefden
weefdenvoort."
voort,"
somber
paleis was
was gerankt
gerankt enenzijzij
somber paleis
weefden,
Dezen,
afkeerig van
vanden
denbetooverenden
betooverendeninvloed
invloedvan
vanDionysos'
Dionysos'wonderwonderDezen, afkeerig
zich
en
verworden
tot
vleermuisgestalten
en
drank,
stooten
hem
van
drank, stooten hem van zich en verworden tot vleermuisgestalten en
in donkergrauwe
donkergl'auwe schaduw
schaduw van
van bosschen.
bosschen.
vlerken
vlerken weg
weg in
El'
geen plek
plek ininhet
hetgewijde
gewijdeHellas,
Hellas,ofof
zegen
van
wijnbouwer.
Er is geen
dede
zegen
van
wijnbouw
er,
wingerdbloei
Tantnlos' en
en Sizyfos'
Sizyfos'duldelooze
duldelooze smarten
smarten
wingerdbloei doorstroomt
doorstroomt haal'.
haar. Tantalos'
vervloeien
duldzaamheid en
zelfs de
dedonkere
donkereTartaros
Tartaros wordt
wordt tot
tot
vervloeien tot
tot duldzaamheid
en zelfs
plengvat
der storelooze
storelooze druivenvreugde.
druivenvreugde.
plengvat der
datniet
nietgenoeg
genoeg;
zijnwil
wiltot
totmacht
machtgroeit
groeittottotreuzekracht.
reuzekracht.
Nog
Nog isis dat
; zijn
De
aarde is
is hem
hem teteklein
klein;
hijomspant
omspant den
denhemel
hemelder
dergoden
godendoor
doorzijn
zijn
De aarde
; hij
majesteit,
als hij
hij de
devijanden,
vijanden, die
die hem
hembestormden,
bestormden, neerslaat
neerslaat en
enoverovermajesteit, als
hijininbondschap
bondschap getreden
getredenmet
metzijn
zijnhalfbroeder
halfbroederHerakles,
HerakIes,
wint.
Is niet
niet hij
wint. Is
opde
de
den
geduchte?? En
En heeft
heeftzijn
zijnzwiepende
zwiependeagavebloemsteel
agavebloemsteel niet
niet op
den geduchte
leger der
der bestormende
bestormende giganten?
Dat is
is het
hettoptopvlucht
vlucht geslagen
geslagen het
het leger
giganten ? Dat
punt
van macht
macht en
en gehoorzamend
gehoorzamend aan
aan de
de goddelijke
goddelijke wet,
wet, de
de alles
alles
punt van
beheerschende
voor goden,
goden, halfgoden,
halfgoden, godenzonen
godenzonen en
en -dochteren,
-dochteren, dat
dat
beheerschende voor
het oogenblik,
oogenblik, waarin
waarin de
dewilwiltottot
machtzijn
zijnzenith
zenithbereikte,
bereikte, hij
hij
na
na het
macht
Dionysos van
van zijn
zijn majesteit
majesteit en
en verdeemoedigt
verdeemoedigt hij
hij zich
zich
dalen moet,
moet, ijst
ijst Dionysos
in
weemoedig droomgezicht
droomgezicht van
van smart
smart en
en lijden.
lijden. Maar
Maar kon
kon de
dethyrsusthyrsusin weemoedig
zwaaiende,
violenomkranste Dionysos
de donkere
donkere
zwaaiende, de
de violenomkranste
Dionysosanders
andersnog
nog de
die Eos
Eosals
alsmorgendamp
morgendamp opopschaduwen
zien dan
dan als
als vage
vageschimmen,
schimmen, die
schaduwen zien
trekt?
Deblijde
blijdegod
godDionysos
Dionysosstaat
staatdartel
dartelglimlachend
glimlachend op
opzijn
zijnlynxeIynxetrekt? De
smartzal
zal
wagen
en mild
mild is isde de
muziek
van
zijnstem,
stem,nunuhem
hemdedesmart
wagen en
muziek
van
zijn
in dedeweemoedige,
weemoedige,terter
doodbedroefde
bedroefdeAriadne,
Ariadne, symbool
symbool van
van
naderen in
naderen
dood
ontzettende lijden.
lijden. Hij,
Hij, de
dealverblijder,
alverblijder, zal
zal haar
haarde
devreugd
vreugdleeren
leeren
het ontzettende
kennen. »Terwijl
])Terwijl hij
hij de
de vreugde
vreugde aanbood
aanbood en
engebood,
gebood,deed
deedhij
hijverstaan,
verstaan,
kennen.
dat hij
hij de
de smart
smart had
had gezien
gezien en
en gehoord."
gehoord." —
- En
En nu
nu Naxos
Naxos in
in wellust
wellust
dat
die
ook
van
vreugd
en
blijdschap
zwelgt,
bestijgt
Ariadne
den
panter,
van vreugd en blijdschap zwelgt, bestijgt Ariadne den panter, die ook
haar voert
voert naar
naar de
de vreugde
vreugde ...•.
haar
...
,Deze panther,
panther, o,
0, Ariadne,
Ariadne, zal
zal trouw
trouwjejedragen
dragenaltijd
alt~jden
enveilig
veiligvoeren
voeren
»Deze
in den
den blijden
blijden thiazos
thiazos als
als je,
je,uitgeweend,
uitgeweend,dedevreugde
vreugdeaanvaardt
aanvaardt. ...
in
. .""
tereere
eerevan
van
En nu
nu trilt
triltvan
vanderder
Menadenlippen
lippendededithyrambe
dithyrambe ter
En
Menaden
Ariadne
!
Ariadne en den
den god
godDionysos
Dionysos!
D- De gouden
gouden cymbels
cymbels alleen
a.lleen sloegen
sloegen schel.
schel.
DZoo schel dat
dat de
de lucht
luchtechand
echollnddaverde
da.verde .•.•
- Zoo
—
- Dat een
een wingerd-rank
wingerd.rank brak
brak en
en een tros
tros ..•
—
...! !
- Een zware
zware tros
tros viel
vielininAriadne's
Ariadne'sschoot
schoot;
—
;
Zij glimlachte en
en plukte
plukte de
dedruiven,
druiven,
- Zij
—
Zij drukte
drukte aan
aan de lippen
lippen de
de druiven
druiven uit
uit .•....
- Zij
—
- Zij
Zij omhelsde
omhelsde in
in haa,r
haar armen
a.rmen den
den zwaren
zwaren tros
tros ..... !
—
- En viel
vielzwijmend
zwijmendne'e'r
neêr vol
vol van
van purperen
purperen weelde.
weelde.
—
- Dionyzos!
Dionyzo8! Dionyzos!
Dionyzos!
—
God Dionyzos,
Dionyzos, onze
onze god,
god, god
god om
om wien
wien wij
wijons
onsscharen
scharen ..•. !"
- God
—
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En
dan komt
komt de
de twijfel,
twijfel, de
degoddelijke
goddelijke twijfel
twijfel bij
bij hem,
hem, die
die de
de
En dan
vreugde
had gekend,
gekend, nu
nu hij
hijomomAriadne's
Ariadne'ssmart
smal'tlijden
lijden gaat
gaa.t
vreugde alleen
alleen had
en bemerkt,
en
bemerkt, dat
dat nooit
nooitde
devreugde
vreugdezuiver
zuiverkan
kanzijn
zijnbij
bij haar,
haar, die
diede
de smart
smal't
gekend. Doch
Doch het
hetis iswederom
wederomslechts
slechtseen
eenwolk,
wolk,even
even
verdonkerend
heeft gekend.
verdonkerend
het licht.
licht. Want
Wanthethet
schijnt
opnieuwmet
met
zaligenglorieschijn,
glorieschijn, nu
nuhij
hij
het
schijnt
opnieuw
zaligen
op zijn
zijn liefde
liefde yoor
yoor Ariadne
Ariadne en hij
hij door
door de
de
Afrodite's
genade afsmeekt
afsmeekt op
Afrodite's genade
aftinteling van
van de
de hare
hareverrukkelijk
verrukkelijk herboren
herboren zich
Doch eerst
eerst
aftinteling
zich voelt.
voelt. Doch
ten
toppunt zal
zaldede
vreugde zonklimmen,
klimmen,alsals
zeeschuimomparelde
ten toppunt
vreugdezon
de de
zeeschuimomparelde
stempelt tot
totéén
éénoverstelpend
overstelpendwonder
wondervan
van
Afl'odite Dionysos'
Dionysos' hoogtijd
hoogtijd stempelt
Afrodite
geluk.
Dan wordt
wordt van
van zaligheid
zaligheid tot
totzaligheid
zaligheid geschreden
geschreden en
enna
naden
den omomgeluk. Dan
naaktedroefenis,
droefenis, de
destugge,
stugge,
glorieden godenlust
godenlust en de
de zwelging
zwelgingkomt
komtde
denaakte
glorieden
besluipt door
door de
de smartkreten
smartkreten van
van
onontkoombare
onontkoombarelijdenssmart,
lijdenssmart,die
die hem
hem besluipt
Ampelos,
faun, den
denvriend,
vriend,die
dieherschapen
herschapenwil
wilworden,
worden, nu
nu hij
hij
Ampelos, den
den faun,
vermenschelijkt
aan de
de zijde
zijdevan
vanzijn
zijngodvriend,
godvriend,herschapen
herschapen tot
tot
vermenschelijktisis aan
weligen wingerdstruik
wingerdstruik met
met bronzen
bronzen trossenweelde.
trossenweelde.
weligen
En nu
nunaakt
naakt
heilbrengenden,den
den
wereldveroverenden god
god
En
denden
heilbrengenden,
wereldveroverenden
onheil. Rheia
Rheia —
- der
dergoden
godenmoeder
moeder—- zalzal
hemdoen
doenhooren
hooren::
onheil
onheil op
op onheil.
hem
»Vergrijsd
in de
de smart."
smart."Zij,
Zij,die
diehaar
haarvroeggestorven
vroeggestorvenlieveling,
lieveling,
»Vergrijsd ben
ben ik
ik in
haar
schoon en Attis,
Attis, zoekt
zoekt overal,
overal, overal
overal en
en zelfs
zelfs niet
nietkan
kanvinden
vindenzijn
zijn
haar schoonen
kreten, van
van woeste
woestegeluiden,
geluiden,
lijk
en de
de aarde
aarde doet
doet daveren
daveren van
van wilde
wilde kreten,
lijk en
harerdienaren
dienarenkelen
kelenontsnerpt,
ontsnerpt,enkel
enkelopdat
opdat
van
waanzinnige gillen,
gillen, aan
aan harer
van waanzinnige
zij,
meesteresse, bekome
bekome smartverdooving.
smartverdooving. Dan
Danzullen
zullenKorybanten
Korybanten en
en
zij, meesteresse,
KUI'eten, Rheia's
Rheia's huiveringwekkende
huiveringwekkende priesterstoet,
priesterstoet, slaan
slaan de
dezwaarden
zwaardenop
op
Kureten,
de
trillende schilden
schilden en
en zich
zich reien
reien met
met faunen,
faunen, saters
satersen
ennimfen
nimfenten
ten
de trillende
bezwijmelenden
Vergeefs! De
Destorelooze
storeloozevreugd
vreugdisisgestorven.
gestorven.
bezwijmelendendans,
dans. Vergeefs!
haar smartbeeld
smartbeeld ziet
ziet rijzen:
rijzen: »Thezeus,
DThezeus, o,0,Thezeus
Thezeus!"
Hoor, hoe
hoe Ariadne
Ariadne haar
Hoor,
!"
roepende
den zwierenden
zwierend en kring.
Hoor, hoe
hoe:: »Ampelos,
DAmpelos, o,0, mijn
mijn
roepende in
in den
kring. Hoor,
Ampelos!"
Dionysos' lippen
lippen afzuchten
afzuchten te midden
midden van
van de
devreugderonde.
vreugderonde.
Ampelos !” Dionysos'
DEn alle
saters, alle
alle faunen,
faunen, menaden,
menaden, stieten
stieten een
een naam
naam uit,
uit, van
van
»En
alle saters,
wie
zij
lief
hadden
gehad
en
verloren
in
zwerving
over
het
gebergte,
wie zij lief hadden gehad en verloren in zwerving over het gebergte,
in den
den strijd
strijd voor
voor de
de vreugde.
vreugde .. . ". . En
En allen
allen stieten
stieten een
een kreet
heeten
enallen
allen
in
riepen een
naam, en
was wel
wel de
de vreugde,
vreugde, maar
maar het
het was
was ook
ook een
een
riepen
een naam,
en het was
geheimzinnige
smart, als
als een
eenonontkoombaar
onontkoombaar mysterie,
mysterie, een
eendrukking
drukking
geheimzinnige smart,
van
verpletterend zwaar
zwaar noodlot."
noodlot."
van verpletterend
ontruktDionysos,
Dionysos,dedegeweldige,
geweldige,overschaduwd
overschaduwddoor
door
Maar nog
nog eens
eensontrukt
Maar
purperen druivenblos,
druivenblos, nog
nog eenmaal
eenmaal ontrukt
ontrukt hij
hij zich
zich aan
aan
violengeur
violengeur en purperen
de
omklemming' van
van smart.
smart.
de omklemming.
}lIn
sombere steden
stedendes
desbarbaarschen
barbaarsehen morgenlands
morgenlands reed
reed hij
hijbinnen
binnen
»In sombere
op de
de gulden
gulden zegekar,
zegekar,als
als een
eengod
god
in triomfators
triomfators heerlijkheid
heerlijkheid: : hij
in
hij stond
stond op
prinsen des
deslands
lanrlsleidden
leiddenzijn
zijnvierspan
vierspan;
hijstond,
stond, ouder
ouder
en
een vorst
vorst;j prinsen
en een
; hij
mitra op
opzijn
zijnlange
langelokken
lokken;
in
en
mannelijker nu,
nu, volgebaard
volgebaard blond,
blond, de
de mitra
en mannelijker
; in
het vorstelijk
vorstelijkgewaad
gewaaddes
desoverwinnaars
overwinnaars van
van geheel
geheel
plooien
wapperde het
plooien wapperde
het Oosten,
Oosten, purper
purper en
en goud
goud en
en blank
blank om
omzijn
zijnmannelijke
mannelijke jonge
jonge leden;
leden j
hij stond
stond enenzijn
zijnhand
hand
steunde
gouden
cerler-appel-schepter;
hij
steunde
op op
denden
gouden
ceder-appel-schepter
;
achter
hem
reed
Ariadne,
gezeten
op
olifant,
blank,
goud-net
omen
en achter hem reed Ariadne, gezeten op olifant, blank, goud-net om1906. I.
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vangen, Afrodith's
Afrodité's starrekroon
starrekroon om haar
haarlokkige
lokkigekruin
kruinen
enhaar
haarschoonheid
schoonheid
verheerlijkte in
den roem
roem des
des gemaals.
gemaals.En
Enoveral
overalwaar
waarzijzijzegevierden
zegevierden
verheerlijkte
in den
straatwegfestoende
festoende de
de
door landstreek
landstreek en
en stad,
stad, langs
langsheirweg
heirwegenenstraatweg
door
druif met
met hen
henmede,
mede,enenliet
liet
Vreugde,dedeWeelde
Weeldeachter
achter;
achter
druif
dede
Vreugde,
; achter
de druive-festoenen
druive-festoenen torenden
torenden de
debarbaarsche
barbaarsche steden
steden minaret-slank
minaret-slank uit,
uit,
de
zoodra Dionyzos
Dionyzos door
door haar
haar barbaarschheid
barbaarschheid gebloeid
gebloeid was."
was."
zoodra
Dan is het
heteinde
eindevan
vanzijn
zijntriomftocht
triomftochtbereikt.
bereikt.De
Deoostelijke
oostelijkepoorten
poorten
Dan
Uit Nyza
Nyza ving
vingzijn
zijn
openen zich.
zich. Dionysos
Dionysos isis alverwinnaar
alverwinnaar der
openen
derwereld.
wereld. Uit
stralendeEos
Eos
besprenkeltden
den
zegetocht aan,
aan, hier
hier eindigde
eindigde hij.
hij. DeDe
zegetocht
stralende
besprenkelt
de bloemen
bloemen van
van haar
haar rozenfontein.
rozenfontein. Evoë
Evoë!
Evoë!
vreugdegod met
vreugdegod
met de
! Evoë
!
eesar,
Triomfator!
Cesar, Triomfator !
De laatste
laatste beide
beide hoofdstukken
hoofdstukken van
van dit
dittriomfdicht,
triomfdicht, waarvoor
waarvoor ininZuidZuidDe
Frankrijk,' •Spanje
Italië de
de maker
maker op
op eenig
eenigdichterfeest
dichterfeestgelauwerd
gelauwerd
Frankrijk,
Spanje en
en Italië
smartenenhet
hetlijden
lijdenvan
vanDionysos
Dionysoster
teraanschouaanschouzou zijn,
zijn, brengen
brengen de
desmart
zou
terug
vanzijn
Zijllwereldtriomftocht
wereld triomftocht
Met zijn
zijnbruid
bruidAriadne
Ariadnekeerde
keerdehijhijterug
wing. Met
van
naar de
de oorden,
oorden,die
diehij
hijlachend
lachendhad
hadveroverd
veroverd in
in schoonheid
schoonheid en
en begebegenaar
nadigd met
mollig:'bevallige levensweelde.
levensweelde. En
En wat
wat ziet
ziethij
hij?
Watvindt
vindt
nadigd
met mollii-bevallige
? Wat
terug?
hij van
van zijn
zijn eeredienst
eeredienst terug?
hij
Hij ziet
ziet:: »de
»dezwijnen
zwijnenininhun
hunmarmeren
marmerenpaleizen
paleizenfeestvieren,
feestvieren,walgelijk,
walgelijk,
Hij
niets wetend
wetend van
van de
deVreugde
Vreugdedan
dandedeonmatigheid,
onmatigheid,dedezatte
zatteonmatigheid
onmatigheid
niets
die hen
hen kotsen
kotsendoet
doetover
over
purperen
bedden
roosomwingerde
die
hunhun
purperen
bedden
en en
roosomwingerde
balusters. Zie
hun tronies
tronies verhit,
verhit, zie
zie hun
hun waggelgang,
waggelgang, hoor
hoorhen
henlallen,
lallen,
balusters.
Zie hun
geestloos,
dom, in
in de
de Vreugde,
Vreugde, de
deheerlijke
heerlijkeheilige
heiligeVreugde
Vreugdeverzwijnd,
verzwijnd,
geestloos, dom,
zij als
alsbeesten
beestenzijn,
zijn,diediedede
Vreugdeder
dergoden
godenbezoedelen,
bezoedelen, inin
omdat
omdat zij
Vreugde
onmacht
genieten zuiver,
zuiver, louter
louter en
en schoon!"
schoon!"
onmacht haar
haar te genieten
En
hetallerschrikkelijkste
allerschrikkelijkste zal
zal nog
noghet
hetnoodlot
noodlotover
overhem
hemrechten
rechten;
En het
;
Ariadne,
hem tot
tot aan
aan het
heteinde
eindetriomfeerde,
triomfeerde,
Ariadne, Dionysos'
Dionysos' bruid,
bruid, die
die met
met hem
die
in hem
hemhaar
haarschitterende
schitterende vreugde
vreugde hervond,
hervond, zal
zalsterven
stervenininzijn
zijn
die in
armen
onder
den
uitroep:
»Thezeus,
Thezeus!"
onsterfelijke
heugenis
amen onder den uitroep : »Thezeus, Thezeus !" onsterfelijke heugenis
haar eersten
eersten minnaar.
minnaar. Wat verzaligt
verzaligt hem
hem nu
nu de
de levensure?
levensure ? Haar
Haar
aan
aan haar
zaligspreking
vreugde in
stervenssmart ?! Haar
Haar gelukkig
gelukkig zijn
zijn in
in
zaligsprekingvan
van de
de vreugde
in stervenssmart?!
sterft?? Neen, niets.
niets. InInwanhoop
wanhooproept
roepthij
hij:
BZeus,
dankbaarheid,
dankbaarheid,nu
nu zij
zij sterft
: »Zeus,
0,
mijn vader
vader!! schenkt
schenkt gij
gij mij
mijvol
volmijn
mijndrinkschaal
drinkschaal der
dersmart
smart!"I"~
o, mijn
Doch de
wanhoop flauwt
flauwt weg, als
als Zeus
Zeus hem
hembemoedigt.
bemoedigt.
de wanhoop
overwonnen en
en uw
uwpurperen
purperentaak
taakvolbracht,
volbracht,goddelijk
goddelijk
»Gij hèbt
'At overwonnen
zijt overwinnaar
overwinnaar en
de Vreugde
Vreugde verwon
verwon en
en zal
zal der
der
heerlijk!
heerlijk ! Gij
Gij zijt
en de
menschen
eenmaal zijn
zijn! ! Vraag
Vraag niet
aan menschen
menschen wat
wat der
der
menschen louter
louter deel
deel eenmaal
niet aan
goden
vraag hun
hun niet
niet het
het goddelijk
goddelijk genot
genot van
van de
de Vreugde
Vreugde!! Laat
Laat
goden is j; vraag
hen
de loutering
loutering na
naeeuwen
eeuwenvolbrengen
volbrengen!
Hoop, hoop,
hoop,Dionyzos
Dionyzosen
enhoop
hoop
hen de
! Hoop,
op
de menschheid,
menschheid, onstuimig
onstuimig en
en schaterlachend
schaterlachend j ; zooals
zooals gij
gij altijd
altijd gegeop de
hoopt
hebt."
hoopt hebt."
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Uit
verklaarde lucht
lucht daalt
daalt de
de hemelsche
hemelschezegekar,
zegekar,enenopgetrokken
opgetrokken
Uit de verklaarde
ter
eeuwige Godenzaal
Godenzaal worden
worden Dionysos
Dionysos en
en Ariadne,
Ariadne, nu
nu Hermes
Hermes de
de
ter eeuwige
toomen dèr
dèr vier
vier gevleugelde
gevleugelde rossen
rossen grijpt.
grijpt.
toomen
»Toen
lucht, zee,
zee,aarde
aardeenenhemel
hemelDionyzos'
Dionyzos' hymne
hymne hem
hem
»Toen klonk
klonk uit lucht,
der na-eeuwen
na-eeuwen troost."
troost."
tegen
als jubel,
jubel, voorspellende
voorspellende der
tegen als

II.
Il.
Voor
die onzer
onzer lezers,
lezers,belust
belustopopdenkvraagstukken
denk vraagstukken en
en daaraan
daaraan ververVoor die
bonden
de naam
naam van
vanden
denFranschen
Franschensocioloog
socioloogErnest
Ernest
bonden boeken,
boeken, kan
kan de
Seillière
geen onbekende
onbekende zijn.
zijn. V66r
Vóóreenige
eenigejaren
jarenbekroond
bekroond door
door de
de
Seillière geen
Académie
zijn studiën
studiën over
over Ferdinand
Ferdinand Lassalle,
LassalIe, heeft
heeft
Académie française
frangaise wegens
wegens zijn
hij
zijn werkzaamheid
werkzaamheid sinds
sinds dien
dienuitgebreid
uitgebreidtottot
strengeontledingen
0!ltledingen
hij zijn
strenge
personenbelichaamd,
belichaamd,wier
wierinvloed
invloed
van
wijsgeerig-sociologische stelsels,
stelsels,ininpersonen
van wijsgeerig-sociologische
hunner tijdgenooten
tijdgenooten of nazaten
nazaten van
van gewicht
gewicht en
en
op
de denkstroomingen
denkstroomingen hunner
op de
van
te grooter
grooterbeteekenis
beteekenisbijbijhethet
komendgeslacht
geslachtwordt
wordtgerekend,
gerekend,
van te
komend
naarmate
de practijk
practijk hunner
hunner theorieën
theorieën gretiger
gretiger ingang
ingang vindt.
vindt. Ernest
Ernest
naarmate de
Seillière
staat, naar
naar zijn
zijneigen
eigenvoorkeur,
voorkeur,opopden
denethischen
ethisch engrondslag
grondslagvan
van
Seillière staat,
utilitarisme, door
door Bentham
stelsel verheven,
verheven, maar
maar hij verbilldt
het utilitarisme,
Bentham tot
tot stelsel
verbindt
zeker soort
soortvan
vanaesthetisch-moreelen
aesthetisch-moreelendwang,
dwang,zonder
zonderwelken
welken
daaraan dat
daaraan
dat zeker
geen duurzame
duurzame heerschappij,
heerschappij, op
op welk
welkethisch
ethischgebied
gebiedook,
ook,over
oververfijnde
verfijnde
geesten mogelijk
mogelijk is.
is. En
Envoor
voorgeen
geen
andere
sociale
kringenworden
worden
geesten
andere
sociale
kringen
boeken
de zijne
zijne geschreven.
geschreven. InInzijn
zijnsociologische
sociologischestudiën
studiënverklaart
verklaart
boeken als
als de
totmachtsontwikkeling,
machtsontwikkeling, welke
welke zich
zich
hij vooral
vooral dien
dien imperatorischen
imperatorischen wil
wil tot
hij
in de
demachthebbers
machthebbers van
vallhet
hetmoderne
modernesociologisch
sociologisch denken,
denken, gericht
gericht op
op
in
rasverbeterillg, heeft
geopenbaard. Daartoe
Daartoe koos
koos hij
hij tot
tothoofdtitel
hoofdtitel van
van
rasverbetering,
heeft geopenbaard.
zijil zeer
zeer uitgebreide,
uitgebreide, zeer
zeer nauwgezette
nauwgezette en
enzeer
zeerverlokkend
verlokkendgeschreven
geschreven
zijil
studiën:
philosophie de
del'impérialisme.
I' lmpérialisme. Hij
Hij heeft
heeft behalve
behalve zijn
zijn
studiën : La philosophic
tegenwoordige, vierdehalfhonderd
vierdehalfhonderd gr.
gr. octavo
octavobladzijden
bladzijden beslaande
beslaande studie
studie
tegenwoordige,
Ie comte
comte De
DeGobineau
Gobineau (1903)
(1903) het
het
over Nietzsche
Nietzsche een studiewerk
studiewerk over
over le
over
licht doen
doen zien
zien met
met een meesterlijke
meesterlijke inleiding
inleiding over
over de
de wording
wOl'ding van
van
licht
de imperialistische
imperialistische denkrichting.
denhichting. Immers,
Immers, dusver
dusver kende
kende men
menbuiten
buiten
de
strikt wijsgeerige
wijsgeerige kringen
kringen niet
nietanders
andersdan
danspiritualistische
spiritualistische en
enpositieve
positieve
strikt
twee groote
groote afdeelingen
afdeelingen van
van wijsgeerig
wijsgeerigdenken,
denken,
philosophie, de
philosophie,
de twee
bespiegeling
waardoor men
men dan
dan dedesupranaturalistische
supranaturalistische richting
richting inindedebespiegeling
waardoor
scheidde van
van de
de materialistische
materialistische denkmethoden.
denkmethoden. Sinds
Sinds echter
echter door
door de
de
scheidde
toeneming van
van het
het stoffelijk
stoffelijk en
en geestelijk
geestelijk wereldverkeer
wereldverkeer met
met de
destoffestoffetoeneming
geheel
andere
verhoudingendan
daneertijds
eertijds
lijke afstanden
afstanden de
degeestelijke
geestelijketottot
lijke
geheel
andere
verhoudingen
het
bespiegelend
denken
zich
zijn
gebracht,
heeft
de
wetenschap
van
zijn gebracht, heeft de wetenschap van het bespiegelend denken zich
in allerlei
alledei onderdeelen
ollderdeelen gesplitst,
gesplitst, die
die het
hetalgemeene
algemeenewijsgeerige
wijsgeerigekapitaal
kapitaal
in
in gemakkelijk
gemakkelijk te beheeren
beheeren sommen
sommen deelen
deelen of
oferernieuwe
nieuwewaarden
waardenaan
aan
in
der samenleving
samenleving of de
de sociologie
sociologie —
- uit
uiteen
een
toevoegen. De
wetenschap der
toevoegen.
De wetenschap
wijsgeerig oogpunt
oogpunt bezien
bezien en
en naar
naar een
eenwijsgeerigen
wijsgeerigenmaatstaf
maatstafdoor
door de
de
wijsgeerig
historie der
der volkeren
volkeren aan
aande
dehand
handgedaan
gedaan —
- isisvan
vandie
die nieuwe
nieuwe wijsgeerige
wijsgeerige
historie
op ethnographischen
ethnographischen
formule een
een hoofdfactor.
hoofdfactor. En
En die
die hoofdfactor
hoofdfactor rust op
formule
I.
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grondslag.
Hij wordt
wordt —
- in in
tegenstellingmet
methet
hetreine
reinespeculatieve
speculatieve
grondslag. Hij
tegenstelling
het voorwerp
voorwerp was
was en
en het
het schepsel
schepsel
denken,
waarvan Schepper
Schepper en
enschepping
schepping het
denken, waarvan
wordtthans,
thans,nanadedeDarwinistische
Darwinistischeenenandere
andere
zelf het
het troetelkind,
troetelkind, —
- hijhijwordt
natumlistische theorieën,
theorieën, door
doorinvloeden
invloedenvan
vanivolksrassen
'volksrassenen
envolksstammen
volksstammen
naturalistische
beheerscht,
kruising van
groepen en klassen,
klassen, zoodat
zoodat de
de studie
studie
beheerscht, door
door de
de kruising
van groepen
van
land- en
en volkenkunde
volkenkunde wijsgeerige
wijsgeerige hypothesen
hypothesen over
over de
demassale
massale
van landeen bepaald
bepaaldhistorisch
historischtijdperk
tijdperkininhet
hetleven
levenroept.
roept.
maatschapskrachten in
maatschapskrachten
in een
Wordt het
het imperium,
naar wat de
de alleroudste
alleroudste historische
historische gegevens
gegevens —
imperium, naar
Wordt
hetzij
op perkamenten
perkamenten of
of pyramiden
pyramiden staan
staan geschreven
geschreven —
- daarover
daarover
hetzij die op
massabeschouwd,
beschouwd,van
vanden
denstam
stam op
opde
de
leeren, van
van den
den enkeling
enkeling over
overdedemassa
leeren,
van de
de groep
groep op
opden
denkring
kringenenvan
vandezen
dezenopop
hetindividu
individu;; wordt
wordt
groep,
groep, van
het
het imperium,
imperium, de
de wil
wiltot
totmacht,
macht,tottot
uiterste
noodzakelijkheden,zijn
zijn
zijnzijn
uiterste
noodzakelijkheden,
machtigsten wil
de heerheeronafwendbare
onafwendbaregevolgen
gevolgengedreven,
gedreven,dan
danisis den
den machtigsten
wil de
schappij
ras toegezegd
toegezegd en
en dan
dan isisaan
aan de
de
schappijin
in kring,
kring, groep,
groep, volk,
volk,stam
stam en
en ras
macht van
van verovering
verovering het
het recht
rechtvan
vanbeheersching
beheersching gebonden.
gebonden. IsIsdat
dat
macht
nu iets
iets nieuws
nieuwsop
opdedewereldmarkt
wereldmarkt der
der denkbeelden
denkbeelden? ? Geenszins.
Geenszins. De
De
nu
Romeinsche adelaars
adelaars hebben
hebben die
dieprooi
prooiininhun
hunwereldvlucht
wereld vluchtgegrepen
gegrepen
Romeinsche
en
zoolang mogelijk
mogelijk vastgehouden.
vastgehouden. Charlemagne,
Charlemagne, Barbarossa
Barbarossa en
en Karel
Karel
en zoolang
de
Vijfde hebben
hebben de
de imperialistische
imperialistische zon
zon zien
zienopgaan
opgaanenenNapoleon
Napoleonheeft
heeft
de Vijfde
een
korte poos
poos de
de stralen
stralen ervan
ervan gevoeld
gevoeld;; maar
maar wat
wat thans
thansonder
onder
een korte
imperialisme wordt
berust op
op nog
nogandere
anderebeweegredenen
beweegredenendan
dan
imperialisme
wordt verstaan,
verstaan, berust
is een
eenmaatschappelijke
maatschappelijkedrijfveer,
drijfveer,
louter politieke
politieke veroveringszucht
veroveringszucht;; het i§
louter
tot staatsmacht
staatsmachtverheven,
verheven,waaraan
waaraanvoor
voor
door
allerlei tijdsgebeurtenissen
tijdsgebeurtenissen tot
door allerlei
ontkomen is.
Dat cesarime
cesarisme ofofdie
diestaatsstaatsgroote
volkeren niet
groote volkeren
niet te
te ontkomen
is. Dat
heerschzucht
geboren uituitgeographische
geographischeontdekkingen,
ontdekkingen,industrieele
industrieele
heerschzucht is geboren
Hetbedreigt
bedreigt
voortbrenging, aanwas
van bevolking
bevolking en
enverkeersmiddelen.
verkeersmiddelen.Het
voortbrenging,
aanwas van
niet alleen
alleen het
het zelfstandig,
zelf.'5tandig, maar
maar ook
ook het
hetoeconomisch
oeconomisch leven
leven der
der kleine
kleine
niet
volkeren. Het bedreigt
bedreigt tevens
tevens alle
alleandere
andereonmachtigen
onmachtigenenenzwakkelingen
zwakkelingen
volkeren.
in
het leger
leger der
der menschenwereld.
menschenwereld. En
En daardoor
daardoor juist
treedt het in
in den
den
in het
juist treedt
hetwetenschappelijk
wetensehappelijk denken,
denken, waarvan
waarvan Darwin
Darwin en
enSpencer
Spencer en
en
kring
van het
kring van
staf
het
middelpunt
vormen.
En
dat
het
van
karakhun
naturalistische
hun naturalistische
het middelpunt vormen. En dat het van karakter sinds
sinds de
delaatste
laatsteeeuw
eeuw
is veranderd,bewijst
bewijstdedewereldmacht
wereldmacht van
van
ter
is veranderd,
het Amerikaansche
Amerikaansche volk
volk door
door zijn
zijnoverweldigende
overweldigende natuurnatuur- en
enkunstkunstindustrie. Of
nog eens,
eens,gelijk
gelijkweleer
weleerdedeRomeinsche
Romeinsche cesars
cesars de
deoude
oude
industrie.
Of nog
wereld,
de AAmerikaansche
Unie Europa
Europazal
zalbeheerschen
beheerschen—
- niemand
niemandkan
kan
wereld, de
merikaansche Unie
het zeggen.
zeggen. Maar
Maardat
datininden
denstrijd
strijdder
dervolksrassen
volksrassen de
de eeuwige
eeuwigeongeongehet
hetmachtigste
machtigsteenenhet
hetkeurlijkste
keurJijkste de
deoveroverlijkheid heerscht
heerscht en
en aan
aanhet
lijkheid
op
zeker
moment
is
weggelegd
de
philosophie
van
het
heersching
heersching op zeker moment is weggelegd — de philosophie van het
imperialisme zou
het kunnen
kunnen leeren,
leeren, had
hadniet
nietreeds
reedsdedehistorie
historie der
der
imperialisme
zou het
in 't kort de inhoud van
van het
volkeren
die waarheid
waarheid uitgesproken.
uitgesproken. Dit
Ditisisdus
dus in
volkeren die
imperialisme,
zooals de
de practijk
practijk der
der historie
historiedien
dieninindedeverschillende
verschillendebebeimperialisme, zooals
kende
rassen en
en volkeren
volkeren aan
aanden
dendag
dagbracht.
bracht.Door
Door
machtsontplooiing,
kende rassen
machtsontplooling,
hetzij
individueel of massaal,
massaal, verovering
verovering en
enbeheersching
beheersching;; het
hetrecht
rechtvan
van
hetzij individueel
hetcijfer,
cijfer,dat
datde
de
den
sterkste, toegepast
toegepastinindede
staatsgemeenschap.
Maarhet
den sterkste,
staatsgemeenschap.
Maar
of
de
revolutionnaire
stomp
op
dien
volkskrachtmeter
feudale
zwaardslag
feudale zwaardslag of de revolutionnaire stomp op dien volkskrachtmeter
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aangaf,
verschilt van
van het
het merk,
merk,dat
datde.de'
sociologische rasras-ofofbovenbovenaangaf, verschilt
sociologische
menschen
van De
De Gobineau
Gobineau of Nietzsche
Nietzsche dragen.
dragen. Hun
Hun massale
massale overovermenschen van
macht wordt
macht
wordt door
door een
eenideëele
ideëelemechanica
mechanicabereikt,
bereikt,waarbij
waarbijdedeopzettelijk
opzettelijkee
teelt van
telkens
grooter
uitbreiding
teelt
van een
eenkeurras,
keurms,met
met
telkens
grooter
uitbreidingvan
vangrenzen,
grenzen,
den practischen
regel vormt.
den
pmctischen regel
vormt.
De
Gobineau, in
in de
de eerste
eersteplaats,
plaats,heeft
heeft
door
zijnvernuftige
vernuftigetheorieën
theorieën
De Gobineau,
door
zijn
het aryanisme
aryanisme de
deovermacht
overmacht van
van het
hetblanke
blanke ras
rasvoorspeld
voorspeld en
en de
de
van
van het
verdelging
en het
hetzwarte
zwartegeprofeteerd
geprofeteerd (*). En
EnNietzsche,
Nietzsche,
verdelgingvan
van het
het gele
gele en
die
onder de
de vele
velegeestesstroomingen,
geestesstroomingen,door
doorhem
hemgevoeld
gevoelden
enopgenomen,
opgenomen,
die onder
in een
eenzijner
zijnerlaatste
laatsteperioden
pel'ioden den
deninvloed
invloed van
vanDeDeGobineau
Gobineau
ook
ook in
race" niet
niet
onderging,
niet minder
minder dan
dandeze
dezeDgentilhomme
llgentilhomme de
de race"
onderging, heeft
heeft niet
van
desociaal-democratie
sociaal-democratie maar
maal' van
vandedesociaal-aristocratie
sociaal-aristocratie de
de redding
redding
van de
staat en
en maatschappij
maatschappij verwacht.
Want dit
dit is
is een
een der
del' kenkenvan
volk, staat
van volk,
verwacht. Want
datzijzijin in
zeker
historisch
merken
van hun
hun imperialistisch
imperialistisch voelen,
voelen, dat
merken van
zeker
historisch
tot de
deslotsom
slotsomkomen,
komen,
oogenblik
hun denken
denken tot
oogenbliken
en zeker
zekermoment
moment van
van hun
dat
de maatschappij
maatschappij door
door rasverbastering
ras verbastering in
in verval
verval verkeert
verkeert en
en niet
niet
dat de
worden en
tot forscher
forscher bloei
bloei gebracht
gebracht
anders
daaruit kan opgeheven
anders daaruit
opgeheven worden
en tot
dan
door de
de toepassing
toepassing hunner
hunner teelttheorieën.
teelttheorieën.
dan dèor
Ik
laat daar,
daar, of
ofdeze
deze wereldwereld- en
enlevensbeschouwing
levensbeschouwing niet
niet —
- evenals
evenals
Ik laat
Ernest Seillière
Seillière aanneemt
aanneemt —
- tot
totde de
dichterlijksteuitingen
uitingenbehoort,
behoort,
Ernest
dichterlijkste
waartoe romantische
romantische breinen
breinen als
als die
dievan
vanDeDeGobineau
GobineauenenNietzsche
Nietzsche
waartoe
bij uitstek
uitstek voorbestemd
voorbestemd zijn
zijn ;j doch
doch dat
dathun
hunsociale
socialeethnographie
ethnographie méér
méér
bij
littéraire kunstwaarde
kunstwaarde dan
dan wetenschappelijke
wetenschappelijke bezit,
bezit, verwondert
verwondert niet,
niet,indien
indien
hetzeker
zekeris,is,datdat
slechtsiningeboren
geboren
men hun
hun leven
leven kent.
kent. Evenals
Evenals het
men
slechts
heerschersbreinen zulke
zulke geniale
geniale decreten
decretenover
overrassen
rassenen
envolkeren,
volkeren, sociale
sociale
heerschersbreinen
stelsels rijpen.
rijpen. Het
Het
en ethische
ethische waardijen
waardijen kunnen
kunnen ontkiemen
ontkiemen en
en
en tot
tot stelsels
blijven niettemin,
niettemin, met
met hoeveel
hoeveelveldheerstalent
veldheerstalentvoorgedragen
voorgedragen en
endoor
door
blijven
meerdichtdicht-dan
dandenkstelsels.
denkstelsels. De
Deeer,
eer,
hoeveel strategie
strategie toegelicht,
toegelicht, altijd
altijd meer
hoeveel
bij De
DeGobineau
Gobineau èn
èn bij
bijNietzsche
Nietzsche in
in de
de
daarvan de
helderheid èn
daarvan
de helderheid
èn bij
Fransche letteren
letteren te
te hebben
hebben aangetoond,
aangetoond, verblijft
verblijft aan
aan den
den heer
heerErnest
Ernest
Fransche
Seillière. Ernest
Ernest Seillière
Seillière heeft
heeftalsalsuitgangspunt
uitgangspuntvan
vanzijn
zijndegelijke
degelijke
Seillière.
studie over
over Nietzsche
Nietzsche de
deethische
ethischetegenstelling
tegenstellinggenomen,
genomen,door
doordedeGriekGriekstudie
sche goden
goden Apollo
Apollo en
enDionysos
Dionysosvertegenwoordigd.
vertegenwoordigd.Een
Eenclassiek
classiekphiloloog
philoloog
met
Grieksche
cultuurstudieaanvanaanvandenker als
als Nietzsche
Nietzschemoest,
moest,met
en denker
de de
Grieksche
cultuurstudie
gend en
en haar
haarvergelijkend
vergelijkend met
metdie
die.
van onze
onze dagen
dagen inin een
eenbeschaafd
beschaafd
gend
.van

n.

(0) In
In])en
Gulden Winckel
Winclrel van 15 Februari 1904
1904 heb
hebik
ik over
over De
De Gobineau
Gobineau een
een referaat
referaat
(*)
Den Gulden
gegeven naar
naar de
de standaardwerken
standaardwerken van
van Ernest
Ernest Seillière
Seillière en
en Dr.
Dr. Eugen
Eugen Kretzer.
Kretzer. BelangBelanggegeven
de vrijheid
vrijheid naar
naar die
die werken
werken te
te verwijzen.
verwijzen. Hier
Hier wil
wil ikikenkel
enkelzeggen,
zeggen,
stellenden neem
ik de
stellenden
neem ik
De Gobineau
Gobineau zijn
zijn theorie
theorie van
van rasras- en
envolksverval
volksverval noch
noch op
opfanatisme
fanatismenoch
nochopopslechte
slechte
dat De
zeden grondt.
grondt. Tusschen
Tusschen moraliteit
moraliteitenenmaatschappelijke
maatschappelijkelevenskracht
levenskrachtziet
ziethij
hijgeen
geenoverweoverwezeden
verban(t Alleen
Alleen uit de
de vermenging
vermenging van
van een
eenhoogerstaand
hoogerstaand ras
rasmet
meteen
eenlageNtaand
lagerstaand
gend verband.
(Levantijnen en
kleurlingen bij
bij voorbeeld)
voorbeeld) ontstaat
verval. Het
Het eene
eenevernedert
vernedertzich,
zich,
(Levantijnen
en kleurlingen
ontstaat het verval.
zonder het andere
andere op
opteteheffen:
heffen:en en
daaruit
neemt
schandelijke
gelijkheid"haar
haar
zonder
daaruit
neemt
»de»de
schandelijke
gelijkheid"
oorsprong. Dat
dp. Joden,
Joden, na
na 20
20eeuwen
eeuwenPalestina
Palestinate te
hebben
verlaten,
lIogheden
hedenerfelijke
erfelijke
oorsprong.
Dat de
hebben
verlaten,
nog
eigenschappen van
van hun
hun Oostersche
Oosterschevoorvaderen
voonaderen vertoonen
vertoonen —
- aan
aan wat
watanders
anders kan
kan het
het
eigenschappen
worden toegeschreven
toegeschreven dan
dan aan
aanhun
hunafzondering,
afzontlering, hun
hunzich
zichvrijhouden
vrijhoudenvan
vanraskruising
raskruising?
worden
?
De Gobineau
Gobineau heeft
aphorisme de
»Une
fillede
derien
rienpeut
peut
De
heeftook
ook dit
dit aphorisine
dewereld
wereldingrzonden:
ingezonden:
»Une
gàter toute une
une race,"
race."
gAter
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op twee
tweewijsgeerige
wijsgeerigehoofdideeën
hoofdideeënstuiten,
stuiten,door
door diezelfde
diezelfde
land, op
Europeesch land,
Grieksche
volksstammen van
van den
den Peloponesus
Peloponesus en
enhun
hunhistorische
histori8che traditiën
traditiën
Grieksche volksstammen
weer aan
aan den
den dag
dag gebracht.
gebracht. DeDeidee
ideevan
vandede
overheersching,
telkens weer
telkens
overheersching,
Apollo, den
den god
godder
derDorische
Dorische veroveraars
veroveraars;; de
de idee
idee van
van
belichaamd in
in Apollo,
belichaamd
denbetooverenden
betooverenden Dionysos,
Dionysos,
den
louteren levenswellust,
levenswellust, belichaamd
belichaamd ininden
den louteren
rlen heros
heros der
del· vruchtbaarheid
vl"Uchtbaarheirl en
eeuwige teeltzucht.
teeltzucht. Tusschen
Tllsschen die
die
den
en der
der eeuwige
twee
polen, heerschheersch- enenteeltzucht,
teeltzucht, beweegt
beweegtde
deethica
ethicavan
vanNietzsche
Nietzsche
twee polen,
naarApollo
Apollo
zich.
Maar hij
hij zal
zal ininzijn
zijnuitgebreiden
uitgebreidendenkarbeid,
denkarbeid, hoe
hoeook
ooknaar
zich. Maar
gedreven
of door
door hem
hemgelokt,
gelokt,steeds
steeds
meer
overhellennaar
naarDionysos.
Dionysos.Zijn
Zijn
gedreven of
meer
overhellen
bliksemende gerlachteflitsen
zwellenrle trossen
trossen aan
aan den
den weeldeweeldebliksemende
gedachteflitsen zijn
zijn als
als zwellende
teeerder
eerder
rigen denkwingerd,
denkwingerd, door
god van
van Hellas
Hellas opgezworen.
opgezworen. En
En te
rigen
door rlen
den god
moest Nietzsche's
Nietzsche's wereldwereld- en
en levensbeschouwing
levensbeschouwing met
met het
hetGrieksch
Grieksch
moest
cultuurideaal
omdat de
de Duitsche
Duitsche geleerde
geleerde zijii
zijn sappig
sappig
cultuurideaal samenstemmen,
samenstemmen, omdat
met den
den oorsprong
oorsprong der
der tragedie
tragerlie isisbegonnen.
begonnen.Met
MetDr.
Dr.Von
Von
geesteswel·k
geesteswerk met
Römer (wiens
(wiens bovengenoemde
bovengenoemde bewerking
bewm·king van
van Zarathustra
gelijk
Zarathustra te gelijk
Riimer
met Couperus'
Couperus' en
en Seillière's
Seillière's boeken
boekenmag
magaanbevolen
aanbevolen worden
worden als
als een
een
met
toonbeeld
van deugdelijken
deugdelijken arbeid
arbeid en
en schoon
schoon vertaalwerk)
vertaalwerk) kan
kan men
men dus
dus
toonbeeld van
gedrenktinindedeDionysosDionysosNietzsche's geestelijk
geestelijk zijn
zijn aanduiden
aanduiden als
alsgeheel
geheelgedrenkt
Nietzsche's
gerlachte.
»Deze Dionysos-gedachte
Dionysos-gedachte .heiligevervoering
vervoering en
enjubelende
jubelende
gedachte. DDeze
-- heilige
hetdie
diedoor
doorNietzsche's
Nietzsche's werk
werk trilt
trilt en
en beeft
beeftvan
van
herboring
nu isishet
herboring -— nu
warm leven."
leven."
warm
De
heer Seillière
Seillièreheeft
heeftderleindeeling
indeelingvan
vanzijn
zijnlijvige
lijvigestudie
studiegemaakt
gemaakt
De heer
naar de
de vele
velegeestesstroomingen,
geestesstroomingen, door
doorNietzsche
Nietzscheininzijn
zijndenkleven
denkleven onderonrlernaar
gaan.
Hij verdeelt
verdeelt zijn
zijnarbeid
arbeidinindrie
drieboeken
boeken en
en betitelt
betiteltdie
die:7 vHelleensche
»Helleensche
gaan. Hij
proloog", DOnthullingen"
lJOnthullingen" (confessies) en
envEpiloog"
»Epiloog"over
overheeren
heeren en
enslaven.
slaven.
proloog'',
De
verschillende kapittels
kapittels dier
dier boeken
boeken geven
geven tot
totininkleine
kleineonderdeelen
onderdeelen
De verschillende
rle
ontledingen aan
aan van
van Nietzsche's
Nietzsche·s denken
denken en
en wijzen
wijlen dus
dus tegelijkertijd
tegelijkertijd
de ontledingen
naar de stl"Oomingen,
die
hij
opgenomen
en
weer
losgelaten
heeft, en
en
opgenomen en weer losgelaten heeft,
stroomingen,
naai·
invloed, dien
zij op
op zijn
zijn eigen
eigen denk
bron hebben
In
denkbron
hebben geoefend.
geoefend. In
naar den
den invloed,
dien zij
het tweede
tweede kapittel
kapittel worden
worden in
in vijf hoofdstukk
hoofdstukkenende
philosophie van
van de
de
de philosophie
het
Grieksche
in haar
haar Dionysisch
Dionysisch enenApollinisch
Apollinisch karakter
karakter en
en de
de
Grieksche historie
historie in
hettweede
tweedekapittel
kapittel zien
zien
instellingen,
errloor leefden,
leefden, ontleed.
ontleed. In
In het
instellingen, die
die erdoor
wij,
hoe nanadedeGrieksche
Griekschestrooming
stroomingdie
rlievan
vanSchopenhauer
Schopenhauer en
en van
van Wagner
Wagner
wij, hoe
aanvangen
de cultus
cultus van
van het
hetgenie
geniealsals
ethischbeginsel
beginselwordt
wordtgesteld
gesteld
aanvangen en
en de
ethisch
Wij doorleven
doorleven den
den afval
afval van
vanWagner
WagnerenenSchopenhauer,
Schopenhauer,
en
uitgewerkt. Wij
en uitgewerkt.
het
Apollinisch
de
sympathie voor
voor Darwin,
Darwin, waaruit
waaruitzich
zichgaandeweg
gaandeweghet
de sympathie
Apollinisch
ideaal en
en dedegeboorte
geboortevan
vanden
den
»bovenmensch" zal
zal ontwikkelen
ontwikkelen en
en inin
ideaal
» bovenmensch"
die
stadie partij
partij tegen
tegenDionysos
Dionysos zal
zal gekozen
gekozen worden.
worden. Een
Eenander
anderkapittel
kapittel
die stadie
laat de
de anti-Socratische
anti-Socratische strooming
stroomingzien
zienmet
metdedezijtakken,
zijtakken,door
dool'Rousseau,
Rousseau,
StirnerNietzsche
Nietzschetoegevloeid,
toegevloeid, en
eneindelijk
eindelijk
Helvetius,
Beyie, Heine
Heine enenStirner
Helvetius, Beyle,
het
philosophisch
karakter
van
den
genialen
man
na
1875
bestuworrlt
wordt het philosophisch karakter van den genialen man nal875 bestudeenl,
zijn terugkeer
terugkeertot
totde
deDionysische
Dionysischesfeer
sfeerverkondigd
verkondigd en
enDe
DeGobineau's
Gobineau's
deerd, zijn
op Nietzsche's
afgemat denkveld
denk veld aangetoond.
rassentheorie
Nietzsche's afgemat
rassentheorie op
zeker, dat
datdeze
deze
aanduidingen —
- juist
juistvoor
voordie
diegedeelten,
gedeelten,
Het isis zeker,
Het
aanduidingen
waar de
de Dionysische
Dionysische sfeer
sfeer door
door Seillière
Seillièrewordt
wordtbehandeld,
behandeld, —
- zeldzaamzeldzaamwaar

APOLLO OF
OF DIONYSOS
DIONYSOS?
APOLLO
?

283

schoon
worden aangevuld
aangevuld door
door Louis
LouisCouperus'
Couperus' triomfdicht,
triomfdicht, gelijk
gelijk de
de
schoon worden
talrijke analyses
analyses van
van Nietzsche's
Nietzsche's aphorismen
aphorismen bi,j
bij Seillière,
Seillière, die
die slechts
slechts
talrijke
naar het
het oorspronkelijke
oorspronkelijke verwijst,
verwijst, thans
thansdoor
doorVon
Von11,6mer's
Römer's meesterlijke
meesterlijke
naar
vertaling
eigenaardig worden
worden verhelderd.
verhelderd. Wie
Wiedan
danook
ookhet
hetoppervlakkige
oppervlakkige
vertaling eigenaardig
hetdeugdelijke
deugdelijke bij
bijNietzsche
NietzscheenenininNietzsche's
Nietzsche'sleer
leerwil
willeeren
schuwt
en het
schuwt en
leeren
kenuen op
op de
de aantrekkeli,jkste
aantrekkelijkste wijze,
wijze, heeft
heeftinindeze
dezedrie
driewerken
werkenbetrouwbetrouwkennen
bare gidsen.
gidsen.
bare

111.
Wat Schopenhauer
Schopenhauer en
en Von
VonHartmann
Hartmann tusschen
tusschen het
hetdecennium
decennium van
van

1880-1890
tenonzent
onzenthebben
hebben verricht,
verricht, dat
van 1890-1900,
mag
1880-1890 ten
dat is
is van
1890-1900, mag
men zeggen,
zeggen, door
doorNietzsche
Nietzschevernietigd,
vernietigd,gewijzigd
gewijzigdofofsaamgesmolten.
saamgesmolten.
men
Laat ons
ons echter
echtervoorzichtig
voorzichtigzijn
zijnbijbijhet
hetstellen
stellenvan
vanzulke
zulkealgemeenheden.
algemeenheden.
Laat
Wij
bedoelen met
met Schopenhauer's
Schopenhauer's en
en Hartmann's
Hartmann's invloed
invloed de
de kern
kel'l1
Wij bedoelen
van hun
huu wijsgeerige
wijsgeerige studiën,
studiën,die
dieuituiteng
eng
saamgetl'Okkenwetenschapwetenschapvan
saamgetrokken
in ruimer
ruimer lucht
lucht breeder
breeder omvang
omvang ververpelijke
kringen zich
zich loswond
loswond en
en in
pelijke kringen
kreeg. Daar
Daar isisaan
aanhet
hetzuiver
zuiveroverbrengen
overbrengenvan
vanhun
hundenkingen
denkingenininsomsomkreeg.
Erisisnooit
nooitzooveel
zooveelmisbruik
misbruik
luchtlagen bijzonder
bijzonder gevaar
gevaarverbonden.
verbonden.Er
mige luchtlagen
van het pessimisme
pessimisme en
en het
hetonbewuste
onbewustegemaakt,
gemaakt,alsals
sindsmen
menSchopenSchopenvan
sinds
hauer
en Hartmann
Hartmann ten
tenonzent
onzentininuitgebreider
uitgebreiderkring
kringleerde
leerdekennen.
kennen.Even
Even
hauer en
het lezen
lezen van
vanNietzsche
Nietzschebijbijbrokstukken,
brokstukken, het
hetplukplukgevaarlijk is
daarom het
gevaarlijk
is daarom
ken van
van papavers
papavers uit
uitzijn
zijnkorenakker
korenakkerenenhethet
vertoonendier
dierfraaie
fraaie
ken
vertoonen
het glanspunt
glanspunt van
van zijn
zijn denken.
denken.
bloemen
bloemen als
als het
Ik
herinner mij,
mij, hoe
hoe v66r
vóórjaren
jarenAlbert
AlbertRéville,
Réville, door
door zijn
zijncollega
collega
Ik herinner
Cd.
Busken Huet
Huet uitgenoodigd
uitgenoodigd een
een lezing
lezingover
overAlfred
Alfred de
deMusset
Musset tete
Cd. Busken
houden, in
een gladde
gladde improvisatie
improvisatie over
over den
den dichter
dichter der
der lVuits
houden,
in een
Auits en
van Rolla de vraag deed, of
of diens werken
werken immoreel
Die vraag
vmag wordt
wordt
immoreel waren. Die
tenonrechte
onrechte
Nietzsche
herhaaldelijkgedaan
gedaan
zeker
- en
enDiet
nietten
zeker —
—- ookook
bijbij
Nietzsche
herhaaldelijk
DOui,
en
ik stel
stelvoor
voordiedie
Réville
Musset
te beantwoorden:
en ik
als als
Itéville
overover
Musset
te beantwoorden
: DOui,
si
vous en
en lisez
lisez quelques-unes,
quelques-unes, non,
non, si
si vous
vous les
leslisez
liseztoutes."
toutes."Zoo
Zooverversi vous
ging
hetook
ookNietzsche,
Nietzsche,diedieSchopenhauer
SchopenhauerenenHartmann
Hartmannverdreef.
verdreef. De
De
ging het
ethische en
enpoëtische
poëtischeafstand,
afstand,die
dieMusset
Mussetvan
van Nietzsche
Nietzschescheidt,
scheidt,kan
kangerust
gerust
ter zijcle
zijde worden
worden gelaten,
gelaten, want
wantererzijn
zijntusschen
tusschenhen
henmeer
meerpsychologische
psychologische
overeenkomsten
tusschen Nietzsche
Nietzsche en
enStimer,
Stil'l1er,den
denzoogezoogeovereenkomstendan
dan b.v.
b.v. tasschen
naamden voorganger
inwerker op
Nietzsche. Beiden
Beiden —
- Musset
Musset
naamden
voorgangervan
van en
en inwerker
op Nietzsche.
en
Nietzsche —- zijnzijn
romantisch-poëtischaangelegde
aangelegdenaturen
naturen;j beiden
beiden
en Nietzsche
romantisch-poëtisch
beidenzijn
zijn grillig
grillig en
en
schrijven
taal van
van dedehoogste
hoogsteverfijning
verfijning; jbeiden
schrijven een
een taal
ziekelijk
prikkelbaar j ; beiden
hebben die
dieduldelooze
duldeloozemarteling
martelingonderonderziekelijk prikkelbaar
beiden hebben
dat l'infini
- l'inconnu
l'inconnu liet hen
hen onbewogen
onbewogen —
- hen
henonophoudelijk
onophoudelijk
gaan,
gaan, dat
l'infini —
heeft
de
Dionysische
orgieën
gesmaakt,
die de
de
beroerde,
en
de
Galliër
beroerde, en de Galliër heeft de Dionysische orgieën gesmaakt, die
Ik acht
acht de
de psychische
psychische analogie
analogie zoo
zoo
Germaan
Germaan in
in hersenbeelden
hersenbeeldengenoot.
genoot. Ik
nauw, dat
dat Nietzsche
Nietzsche het
hetvolkomen
volkomen Helleensche
Helleensche gedicht
gedichtvan
vanMusset
Musset: :
nauw,
llRegrettez-vous
Ie temps
temps oil
ou le
Ie ciel
ciel sur
sur la
la.terre
terre
vRegrettez-vous le
de dieux
dieux?"
Marchait et respirait
r8spirait dans
dans un
un peuple
peuple de
Marchait
?"
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geschreven
zou kunnen
kunnen hebben
hebben enenMusset
Mussetdaarentegen
daarentegen Nietzsche's
Nietzsche's
geschreven zou
het demos
deelen, want
want beiden
beiden zijn
zijn
onverzoenlijken
onverzoenlijkenhaat
haat tegen
tegen het
demos kon
kon deelen,
keurlingen
van verschillenden
verschillenden volksstam,
volksstam, beiden
beillen zijn
zijn ras-aristocraten
ras-aristocraten in
in
keurlingen van
denken
en dichten.
dichten. Daardoor
Daardoor reiken
reiken zij
dan ook
ook alle
alle twee
twee over
over
denken en
zij dan
vermaking van
van het
het leelijke
leelijke
Macchiavelli en
zijn heerscherspolitiek,
heerscherspolitiek, met
Macchiavelli
en zijn
met vermaking
zondebegrip aan
aan den
den treurenden
treurenden zwakkeling,
zwakkeling, de
de hand
hand aan
aan de
demachthebbers
machthebbers
zondebegrip
der
renaissance. Aan
Aandedemiddeleeuwsche
middeleeuwscheTarquiniussen,
Tarquiniussen,die
diekoppen
koppenslaan,
slaan,
der renaissance.
papaveren slavenkoppen
slaven koppen ; ; aan
aan de
de bovenmenschen,
bovenmenschen, de
deItaliaansche
Italiaansche
papaver- en
in goud
goudenen
bloed
drijvende
tirannen,dede
glimlachende
podestà's,
de in
podesth's, de
bloed
drtivende
tirannen,
glimlachende
zelfzucht
vervoerdeMedicissen
Mellicissen
Borgia's, de
de door
doorwellust,
wellust,heerschheersch-enen
Borgia's,
zelfzucht
vervoerde
en
degansche
ganscheprachtzwelgende
prachtzwelgende maatschap
maatschap van
van den
den herbloei
herbloei van
van het
het
en de
tijdvak der
de slaven
slaven zich
zich voor
voor hen
henkromden
kromden en
ener
ereen
een
tijdvak
der »»heeren",
heeren", toen
toen de
verschillende
meesters en
en knechten
knechten bestond.
bestond.
verschillende zedenleer
zedenleer voor
voor meesters
Neemt men
men nu
nu —
- en
en het
hetwordt
wordtsinds
sinds een
eentiental
tientaljaren
jaren ten
tenonzent
onzent
Neemt
in
intellectueele
kringen
gedaan
het
Dionysische
in
Nietzsche
als
in intellectueele kringen gedaan — het Dionysische in Nietzsche als
waarRéville
Réville
uitsluitend
doen, dan
dan geschiedt,
geschiedt, waar
uitsluitend richtsnoer
richtsnoer van
van denken
denken en
en doen,
\'001' waarschuwde
waarschuwde bij
Musset. Een
Eendeel
deelvan
vanhethet
bestiaal-immoreele
voor
bij Musset.
bestiaal-immoreele
Stirner uit
uit zijn
zijnDionysisch
Dionysischtijdvak,
tijdvak,slechts
slechtsterloops
terloopsininNietzsche
Nietzsche
van
van Stirner
teruggevonden enen door
hem geheel
geheel anders
anders opgevat,
opgevat, wordt
wordt als
als het
teruggevonden
door hem
zwaartepunt zijner
denkingen begroet.
begroet. Uit
Uitdie
dieintellectueele
intellectueelekringen
kringen
zwaartepunt
zijner denkingen
treedt het
het in
in andere
andere speciale
speciale en
enwat
wataan
aanden
den
bloeiendenheester
heesterdorre
dorre
treedt
bloeienden
of geile
geile takken
takken waren,
waren, wordt
wordt nu
nu als
als stam
stamofofwortels
wortelsaangeduid.
aangeduid.
gebrek
aan
onderscheidingsvermogen,waaraan
waaraan
Dat isis de
devloek
vloekvan
van
hethet
gebrek
aan
onderscheidingsvermogen,
alle
gistende
of
in
beroering
gebrachte
stervelingen
en
Nietzsche
alle gistende of in beroering gebrachte stervelingen — en Nietzsche
datophitsend
ophitsendtalent
talent—- individueel
individueel
heeft gelijk
gelijk alle
alleordelooze
Ol'delooze vernuften
vernuften dat
heeft
massaal lijden,
lijden, zooals
zooals wij
dagelijks om
ons heen
heen kunnen
kunnen zien
zien in
in de
de
of massaal
wij dagelijks
om ons
eeuwig wenielende
wentelendesociale
socialetnaatschap,
maatschap,waar
waaralleen
alleenhet
hetstoffelijk-machtige
stoffelijk-machtige
en
hetzedelijk-sterke
zedelijk-sterke niet
nietenkel
enkelrecht
rechtenenreden,
reden,maar
maal'ook
ookduur
duurvan
van
en het
IJ oeveelmalen
malenook
ook
ingedrukt,diedie
stootkussensvan
van
bestaan hebben.
hebben. oeveel
bestaan
ingedrukt,
stootkussens
de
brute massa
massa —
- »het
}) hetvee",
vee",zooals
zooalsNietzsche
Nietzsche zezenoemde
noemde —
- hebben
hebben
de brute
in alle
alle eeuwigheid.
eeuwigheid.
onverslijtbare springveeren.
onverslijtbare
springveeren. Zij
Zij verheffen
verheffen zich
zich in

IV.
Dr. Von
Von It6mer
Römer heeft
heeft ininzijn
zijndithyrambe
dithyrambe op
op Also sprach
sprach Za1athustra
Zarathustra
Dr.
op
twee hoofdzaken
hoofdzaken de
de aandacht
aandacht gevestigd
gevestigd::
op twee
1°.
de Christelijke
Christelijke zedenleer
zedenleer in
de zwakte
zwakte van
van het
hetmedelijden,
medelijden,
dat de
in de
10. dat
dat
zij predikt,
predikt, —
- een
eenpremie
premieopophet
hethulpbehoevende
hulpbehoevendeenenziekelijke
ziekelijke—
dat zij
20. dat
dathet
hetzondebegrip,
zondebegrip, door
door de
de
bij
Nietzsche bestrijding
bestrijding vindt,
bij Nietzsche
vindt,enen 20.
hetChristendom
Christendom geplant,
geplant,evenzeer
evenzeer voor
voor den
den groei
groei van
vanden
den
Joden in
in het
Joden
bovenmensch
verderfelijk is.
is.
bovenmensch verderfelijk
deraanvaarders
aanvaarders
»Als werkelijk
vreugde-vol beeld
beeld van
vandedetegenstelling
tegenstellingder
werkelijk vreugde-vol
van
het zonde-begrip,
zonde-begrip, schildert
schildert Nietzsche
Nietzsche in
in zijn
zijn Genealogie der Moral,
Moral,
van het
Aph.
ons de
deGrieken."
Grieken."
Aph. 33, ons
zien, wat
wat wij, utilitaristen,
de Grieken
Grieken hebben.
utilitaristen, aan
aan de
ons zien,
Laat ons
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Is
het mogelijk,
mogelijk, de
de cultuur
cultuur van
van een lang
vervlogen tijdperk
tijdperk over
over te
te
Is het
lang vervlogen
planten op
de periode,
periode, die
die wijzelven doorleven
doorleven?
op de
?
Ja en
neen. Ja,
Ja, als
als de
de overplanting op
een zeer
zeer beperkten
beperkten bodem,
Ja
en neen.
op een
met den
den graad
graad van
van de
de serres
serres chaudes geschiedt,
maar dan
heeft, wat
wat
met
geschiedt, maar
dan heeft,
naar buiten
buiten in
in koeler lucht
lucht dringt,
dringt, ook
ook groote sterftekans.
Neen,
naar
sterftekans. Neen,
wat
deopenlucht-planting
openlucht-planting betreft,
geheel de
de streek
wat de
betreft, in
in geheel
stPeek onder hetzelfde
klimaat.
wij -— om
saam te
te trekken
trekken , na
na een
een denkperiode van
Zullen
Zullen wij
om saam
—,
Schopenhauer en
Hartmann achter
rug te
te hebben,
hebben, inindie
die van
van
en Hartmann
achter den
den rug
der Grieksche
Nietzsche treden,
treden, door
door de
de kern
kern zijner
zijner denkbeelden
denkbeelden en
en die
die der
Nietzsche
emen op
oponze
onze denkstammen
En vandaar
vandaar de takken
takken vercultuur te
cultuur
te enten
denkstammen ?? En
ons maatschapveld
er invloeden
invloeden in
in ons
ons denkleven
spreiden op
op ons
maatschapveld ?? Zijn
Zijn er
een bevestiging
bevestiging dier
dier vraag
vraag duiden?
ons zien.
zien.
merkbaar,
merkbaar, die
die op
op een
duiden ? Laat
Laat ons
In eIken
geordenden Christelijken
Christelijken staat zijn, in
in ons
ons levenstijdperk,
elken geordenden
twee voedingsorganen
voor het ethische volksleven
volksleven:: school
kerk.
voedingsorganen voor
school en kerk.
Of liever,
sc~ool begint
begint den
den enkeling
enkeling op
op
Of
liever, daar
daar de
de kerk
kerk nog
nog v66r
vóór de
de school
te nemen:
kerk en
school. De
Deschool
schoolininhaar
haarverschillende
verschillende trappen
nemen : kerk
en school.
van min
min of meer
meer uitgebreid
uitgebreid onderwijs.
onderwijs. De
De kerk
kerk in
in haar
haar geloofsstelsel,
van
geloofsstelsel,
dat
tevens haar
haar zedenleer insluit.
De Christelijke
Christelijke kerk
kerk -— welke deelen
dat tevens
insluit. De
sekteverbrokkeling neme -— kan nooit het Grieksche
men ook
ook uit
uit haar
men
haar sekteverbrokkeling
dat tusschen Apollo
Apollo en
Dionysos zweeft
zweeft en
en een
een
ideaal
aanvaal'den, dat
ideaal aanvaarden,
en Dionysos
verzoening
den grondslag
grondslag van
van het
het vreugdebegrip in
in plaats
plaats van
van het
het
verzoening op
op den
lijdensTen gevolge
gevolge der
der practische
practische philophilolijdens- of zondebegrip zou beoogen. Ten
kerkhaar
haarlijdenden,
lijdenden, verlossenden, aan
sophie van
van Nietzsche
Nietzsche zou
zou de
dekerk
het kruis
kruis stervenden
stervenden Christus
Christus moeten
moeten prijsgeven
prijsgeven en
en dedeverzoening
verzoening
het
het Christelijk
ethische ideaal
ideaal zou
zou uitloopen
tusschen het Grieksche en
en het
Christelijk ethische
op een
een verstikking
verstikking van
van het
het laatste
laatste en
en nog
nog verder op
Bacchantische
op
op Bacchantische
profeet van
van Engadin heeft immers
immers geleeraard,
geleeraard, dwars
verwildering. De
verwildering.
De profeet
ars
hetChristendom
Christendom in
in:: »Mijne
»Mijne Broeders,
tegen
de naastenliefde
naastenliefde van
vanhet
tegen de
Broeders, tot
naastenliefde raad
raad ik
ik u niet
niet ;j ik
raad u tot verstenliefde." En
En onder
onder
naastenliefde
ik raad
die t'erstenlie{de
soort platonische
platonische liefde
liefde tot
tot den vriend,
verstenliefde verstaat hij een soort
die,
naar hij
hij in
in zijn
zijn hoogdravende
hoogdravende taal
taal van
van extatisch
extatisch ziener
ziener zegt,
zegt, moet
moet
die, naar
zijn
zijn:: »het
feest der
der aarde
aarde en
en een
eenvoorgevoel
voorgevoel van
van den
den Bovenmensch".
Bovenmensch".
»het feest
Het is
is nagenoeg
nagenoeg dezelfde
dezelfde dichtkunst,
dichtkunst, die
hij bij
bij het
het idee
idee staat bezigt:
bezigt :
Het
die hij
Wat is
is dat?
Welaan!! Opent
nu uwe
uwe ooren, want
nu zeg ik
DStaat?? Wat
DStaat
dat ? Welaan
Opent nu
want nu
ik uu
mijn
woord van
van den
den dood
dood der
der volkeren.
volkeren. Staat
Staat heet
heet het
hetkoudste
koudste aller
aller
mijn woord
koude
ondieren. Koud
het ook;
deze leugen
leugen kruipt
kruipt uit
uit zijn
zijn
koude ondieren.
Koud liegt
liegt het
ook ; en
en deze
mond:: DIk,
de Staat,
Staat, ben
ben het
het volk.""
En iets
iets verder·
heet het en
en hier,
mond
ilk, de
volk." " En
verder.heet
het hyper-Macchiavellistische
hyper-Macchiavellistische heerschersheerschersafzonderlijk
komt het
afzonderlijk beoordeeld,
beoordeeld, komt
type
van den
den Poolschen
adelstelg
(immers,
Nietzsche
voelde
zijn
type van
Poolschen adelstelg
voelde zijn afstam»Veel te velen
velen worden
worden geboren
geboren::
ming aldus?) helder aan
den dag:
aan den
dag : »Veel
werd de Staat
Staat uitgevonden
uitgevonden!"
voor de ovel'tolligen
overtolligen werd
!"
het begrip
begrip medelijden in zijn
zijn gedachtenwereld
En
hoe vertoont
vertoont zich
zich het
En hoe
gedachtenwereld ??
Dat begrip,
begrip, waarmee
waarmee de
de gansche Christelijke philanthropie, haar welDat
karakter samenhangt?
vertoont zich als
daden en
haar sociologisch
sociologisch karakter
en haar
samenhangt ? Het vertoont
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van den gezond voelenden, vrijen mensch en
het heilsbegrip van
daarom niet
niet
en is daarom
slechts in
met al
al het
het ziekelijke der
Christelijke naastenslechts
in tegenspraak
tegenspraak met
der Christelijke
maar zeer
ook met
met het
gevoelszieke, dat
liefde, maar
zeer zeker ook
het gevoelszieke,
dat de
de sociale gelijkheidsdroom in
de democratie
democratie najaagt.
najaagt.
in de
De Christelijke
De
Christelijke kerk
kerk (Roomsch en on-Roomsch) heeft
met dezen
dezen
heeft met
dichter, die
die de
afgod kneedt
kneedtenenherhaaldelijk
herhaaldelijk
dichter,
de schoonheidsextase tot
tot afgod
heerscher Apolloon
tusschen den heerscher
Apolloon en
den smartverdelger Dionysos
en den
wankelt, alleen
alleen te
te doen
doen naar
naar het
het kuischheidsideaal, dat
hij voorstond
voorstond
wankelt,
dat hij
daaromtrentdoor
doorzijn
zijnvijanden
vijanden uitgeen
in zijn
zijnleven
levenvolbracht.
volbracht.DeDe
en in
daaromtrent
voldoende weerlegd.
weerlegd.
strooide lasterpraat
lasterpraat is voldoende
Watkan
kanin in
zijnverschillende
verschillende takken
takken het
het onderEn
nu de
de school.
schoo\. Wat
En nu
zijn
wijs —
wij
mogen
ten
onzent
nu
wel
spreken
van
het
onsectarisch
wijs
wij mogen ten onzent nu wel spreken van het
onderwijs, want
want de
de rijkssubsidiën, die
hetKuyper-bewind
Kuyper-bewind onzen
onzen mild
mild
onderwijs,
die het
heeft opgelegd,
opgelegd, bereiden
bereiden een
eentoestand
toestandvan
vanscherp
scherp
sectarischen Staat
Staat heeft
ook van
vanmilitante
militanteopvoeding)
opvoeding) voor
sectarisch onderwUs
misschien ook
onderwijs (en
(en misschien
voor -—
wat kan
de school
school met
met den
den practischen wijsgeer Friedrich
Friedrich Nietzsche
Nietzsche
kan de
aanvangen ?? Welke
aanvangen
hulp mag
mag zij
zij van
van hem
hem wachten?
Welke hulp
wachten
Ik
moet eerst
eerst voor
voor mijn
mijnlezers
lezersdedemeer
meer
gebezigdeuitdrukking
uitdrukking
Ik moet
gebezigde
'practische
verduidelijken. Gewoonlijk
men aan,
aan, dat de
practische wijsgeer" verduidelijken.
Gewoonlijk neemt men
het
werkelijke
leven
wetenschap
is,
welke,
buiten
philosophie een denk
denkwetenschap is, welke, buiten het werkelijke leven
het toppunt
toppunt van
vanafgetrokkenheid
afgetrokkenheid en
enbespiegeling
bespiegeling bereikend, juist
het
Die paradox
paradox heeft
heeft
daardoor buiten
de dagelijksche toepassing
daardoor
buiten de
toepassinggaat.
gaat. Die
Prof.
Van der
der Wijck echter,
nu twaalf
twaalf jaar
jaar geleden,
geleden, bij Nietzsche toeProf. Van
echter, nu
meteen
een
gemakkelijkehelderheid,
helderheid, die
die het
het wijsgeerig
wel met
gelicht en
en wel
gemakkelijke
het zich
zich buiten
buiten de
de studeercellen
van de
de monniken
monniken der
der
betoog, begeeft
begeeft het
betoog,
studeercellen van
abstracte denkwetenschap, moet
moet kenmerken. In
In zijn
zijn opstel
opstel over
over Friedrich
Friedrich
Bpteekenis in onze dagen,
dagen, Haarlem, H.
H. D.
D. Tjeenk
Nietzsche (Mannen
(Illannen van .13Fteekenis
roerde hij
hij de
de vraag
vraag aan,
aan, ofofNietzsche
Nietzschewel
weleigenlijk
eigenlijk
Willink, 1894) roerde
de wijsgeeren
wijsgeeren mocht gerekend worden.
worden. De bestrijding, die
die hij
hij tijdens
tijdens
tot de
dat
zwakke
zijn
leven,
zelfs
van
de
onkerkelijken,
ondervond,
was
juist
op
zijn leven, zelfs van de onkerkelijken, ondervond, was juist op dat zwakke
punt gericht.
gericht. En
En nu
nuantwoordt
antwoordt de
de Utrechtsche hoogleeraar
hoogleeraar het volgende
volgende::
punt
mooiboek
boekover
overdedeStoa
Stoageschreven,
geschreven,
llNu ja,
ja, Nietzsche
Nietzsche heeft
heeft niet
niet een
eenmooi
»Nu
geen verhandeling
verhandeling over
over logica
logica ofofover
overzielkunde
zielkunde ter
terperse
persegezonden.
gezonden.
geen
zou moeilijk
moeilijk zijn te zeggen, welke
welke metaphysica,
metaphysica, welke leer
leer van
van het
het
Het zou
kenvermogen hij
na houdt.
houdt. Als
Als men
men tracht
tracht er
er achter
achter tete komen,
kenvermogen
hijer
er op
op na
dan stuit men
men op
op uitspraken,
uitspraken, die
die zich niet gemakkelijk
gemakkelijk laten
laten rijmen.
dan
Maar
behalve
de
theoretische
die
vraagt
naar wat
wat is
is
philosophie,
die
vraagt
Maar behalve de theoretische
en naar
naar den
den gro
grond
van alle
alle bestaan,
bestaan, naar de betrekking
betrekking van
van den
den mensch
menscll
en
. nd van
het geheel
geheel der
der dingen, is er
er nog
nog iets
iets anders, de practische philosophie,
philosophie,
tot het
die zich
zich bezig
bezig houdt
houdt met
met den
den mensch als doeleinden
doeleinden najagend
najagend wezen.
wezen.
die
zoo ver wij
wij weten,
weten, is
is de
de mensch het eenige wezen,
wezen, dat
dat zich doeldoelVoor zoover
Nu isishet
hethoogst
hoogstbelangrijk
belangrijk tetevernemen,
vernemen, wat
wat de
de mensch
mensell
einden stelt.
stelt. Nu
einden
in vroeger
vroeger eeuwen heeft
heeft gewild
gewild en
en wat
wat hij in dezen
dezen tijd
tijd wil.
wil. Maar
Maal' dan
komt de
de niet
niet minder
minder gewichtige
gewichtige vraag
vraag:: wat behoort
behoort hij te willen
willen?
?
komt
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Aan deze
problemen der
der practische
practische philosophie
philosophie heeft
heeft Nietzsche
Nietzsche zijn
zijn
deze problemen
aandacht gewijd."
gewijd."
aandacht
Maar de
practische wijsgeeren
wijsgeeI'en zijn
zijn steeds
steeds geweest
geweestdedezedenmeesters
zedenmeesters
Maar
de practische
van
hun levenstijdperk
levenstijdperk in
in verband
verband met
met dat
datvan
vanvorige
vorige perioden.
perioden. En
En
van hun
het eigenaardige,
eigenaardige, dat
dat alle
alle zedenmeesters
zedenmeesters gebiedend,
gebiedend, dus
dus kort
kort en
en
dit
.dit isis het
naar
krachtig en,
en, schrijven
schrijven zi,j,
zij, aphoristisch
aphoristisch spreken.
spreken. Dat
Datheeft
heeftNietzsche
Nietzschenaar
krachtig
hun
voorbeeld en gedreven
gedreven door
doo.r zijn
zijn eigen
eigenheerschersaard
heerschersaard ook
ookgedaan.
gedaan.
hun voorbeeld
zij voor
voor hooge
hoogegeestvervoering
geestvervoering vatbaar,
vatbaal', ontvonkt
ontvonkt het
hetkruit
kruitvan
van
Zijn
Zijn zij
zij de
depyrotechnici
pyrotechnici onder
onder de
dedenkers.
denkers.
hun hersenarsenaal
hersenarsenaal snel,
dan zijn
zijn zij
hun
snel, dan
kunst
En in
inons
onslevenstijdperk
levenstijdperk heeft
heeft Friedrich
Friedrich Nietzsche
Nietzsche vooral
vooral in
in die
die kunst
En
een
hoogte bereikt.
bereikt. Hij
Hijschiet
schietprachtige
prachtigevuurvuureen bebewonderenswaardige
wonderenswaardige hoogte
te zijn,
om
pijlen
pijlenaf.
af. Nu
Nu schijnt
schijnthet
hetmij
mijdedetaak
taakvan
vandedescholen
scholen
te om
dus
aan
de kern
kern van
van Nietzsche's
Nietzsche's denken
denken ruimer
ruimer verspreiding
verspreiding en
aan de
en dus
te tegeven,
kern is,
dat bij
bij een
een disdismogelijke
mogelijkebehartiging
behartiging
geven.En
En die
die kern
is, dat
harmonie der
instincten in
een bepaalde
bepaalde maatschap
maatschap een
een vvèl
wèl niet
niet
harmonie
der instincten
in een
kan zijn
zijn (voor
(voor het
hetonveranonveranonveranderbare
standaard meter kan
onveranderbare zedenwet
zedenwet standaardmeter
hetgeloofsdecreet),
geloofsdecreet),maar
maartoch
tochdat
datde
demoraal,
moraal,
derlijke
zorgt de
de kerk
kerkdoor
doorhet
derlijke zorgt
haarininwisselende
wisselendevormen
vormen beheerschen
beheerschen moet,
moet, daar
daal'
een hoog
hoog tuchtbegrip,
tuchtbegrip,haar
dwang oplegt
oplegtenenjuist
juist
vrijheid
krachtbijbijhet
hetindividu
individubewerkt.
bewerkt.
het dwang
zoozoo
vrijheid
enen
kracht
Tucht redt
redt het
het leven
leven enenschept
scheptalle
allekunst.
kunst.
Ook
opvoed kunst,zonder
zonder
Tucht
Ook
de de
opvoedkunst,
het onderwijs
onderwijs een
eenordelooze
ordeloozeopeenhooping
opeenhooping van
van onnutte,
onnutte, de
dewaanwaanwelke het
welke
Eerst uit
uit de
debinding
binding kiemt
kiemt de
de vrijvrijwijsheid
bevorderende vakken
is. Eerst
wijsheid bevorderende
vakken is.
heid. En
En uit
uit deze
deze de
de rijpe
rijpe wil
wiltot
totmacht
machtininstaat,
staat,ininkerk,
kerk, ininschool,
school, in
in
heid.
maatschappij.
Uit hem
hemde
deruime,
ruime,niet
nietdoor
doorkleinzielige
kleinzieligebeursbeurs-en
enbaatzucht
baatzucht
maatschappij. Uit
naar het
hetkrachtige,
krachtige,
verduisterde
menschen en
en dingen,
dingen, de
de blik
blik naar
verduisterde blik
blik op
op menschen
met
niet meer
meer dan
danvluchtige
vluchtige aanraking
aanraking van
van het
hetzwakke
zwakke en
enstipte
stipte
met niet
controle over
over het
het bandelooze
bandelooze in
in het
hetstaatsverband.
staatsverband.
contr6le
wil tot
tot macht
macht kiemt
kiemt ook
ook het
hetbesef
besefvan
vanhet
hetkeurlijke
keul'lijke
Uit
dien rijpen
rijpen wil
Uit dien
en
het vaste
vastenatuurbegrip,
natuurbegrip, dat
dat de
dekeur
keurmoet
moetheerschen
heerschenover
overden
denhoop.
hoop.
en het
het wachtwoord
wachtwoord der
dernatuur
natuur;
kuisching langs
langsden
denweg
wegvan
van
Sorteering
Sorteering is het
; kuisching
en opvoeding
opvoeding moet
moet de
de soort
soort in
in een
eenbepaald
bepaaldgeheel
geheelvan
vanlieverlede
lieverlede
teelt en
in
klassen, groepen,
groepen, standen
standen verbeteren.
verbeteren. Uit
Uitdedeslavenklasse
slavenklasseverrijst
verrijst
in klassen,
of
snelle
kruising
het
heerenras,
en het
het
dag
aan
dag
door
langzame
dag aan dag door langzame of snelle kruising het heerenras, en
betere in
in elke
elke klasse
klasse ontworstelt
ontworstelt zich
zich door
door het
hetkeurlijke,
keurlijke, dat
dathet
hetreeds
reeds
betere
dmagt, van
van het
hetgemeene,
gemeene,dat
dathet
hetomringt.
omringt.Daarom
Daaromisis
als
kiem in
in zich
zich draagt,
als kiem
elke
afdaling van
van hoog
hoog naar
naaI' laag
laag tegennatuurlijk,
tegennatuul'lijk, een
een drift
drift of
of een
eenververelke afdaling
slapping,
bestrijden is,
is, een
een verbastering
verbastering van
van de
denatuurwet,
natuurwet, die
die
slapping, die
die te
te bestrijden
den
groei niet
niet naar
naar de
de laagte,
laagte, doch
doch naar
naar de
dehoogte
hoogteordineert.
ordineert.
den groei
hun
wilskrachtenenhun
hunbevoegdbevoegdSlaven en
meesters heeft
heeftNietzsche
Nietzschein in
en meesters
hun
wilskracht
heerschen ontleed
ontleed;; hun
hun zedenleer
zedenleer is
is door
door hem,
hem, )(ten
,dendichter,
dichter,
heid tot heerschen
heid
het
fijne
vernuft,
den
onovertroffen
stilist,
den
denker,
den
musicus,
den denker, den musicus, het fijne vernuft, den onovertroffen stilist,
Titansnatuur", —
- altemaal
altemaalepitheta
epithetavan
van Prof.
Prof. Van
Van der
der
de onharmonische
onharmonische Titansnatuur",
de
Wijck
uitgerafeld en een
eennieuwe,
nieuwe,van
vangoud
goudenenamethisten
amethistenschitterende
schitterende
Wijck -— uitgerafeld
bandel'Ol is
uit dededraden
dradengeweven
geweven:
nieuweblijde
blijdeboodschap
boodschap van
van
banderol
is uit
: dedenieuwe
den
bovenmensch.
den bovenmensch.
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Deze theorie
theorie der
derverlossing
verlossing isisechter
echtervolstrekt
volstrektniet
nietgeschreven
geschrevenvoor
voor
Deze
hun marmeren
marmeren paleizen",
paleizen", doch
doch
de, naar
naar Couperus
Couperus zegt,
zegt, »zwijnen
»zwiinen in hun
de,
evenmin, voeg ik
ik erbij,
erbij, voor
voor de
deininwilde
wildeteelt
teeltzich
zich
wild
voortplantende
evenmin,
wild
voortplantende
zwijnen in
in leemen
leemen hutten.
hutten. Zou
Zou het
het niet
nietdedetaak
taakder
der onsectarische
onsectarische
zwijnen
het begrip
begripder
dersociaal-aristocratie
sociaal-aristocratie aan
aan tete moedigen
moedigen en
en
scholen zijn,
zijn, het
scholen
alzoo
»heerlijke"
zaden
te
strooien?
De
sectarische
zorgen
op
andere
alzoo »heerlijke" zaden te strooien ? De sectarische zorgen op andere
voor kweeking
kweeking van keurlingen.
keurlingen. En zou
zouhet
hetvooral
vooralniet
nietnoodzakelijk
noodza.kelijk
wijze voor
worden, de sociologische
sociologische wetenschap
wetenschap te
teaanvaarden
aanvaarden naar
naarde
dehistorische
historische
worden,
zoo uitmuntend
uitmuntend ontleed
ontleed impeimpewetten van
van het
het door
doorErnest
Ernest Seillière
Seillièl'e zoo
wetten
rialisme?
rialisme
?
F. SMIT
SMIT KLEINE.

NASCHRIFT.
NASCHRIF
T.
Bovenstaande regelen
waren reeds
reeds geschreven,
geschreven, toen
toen ons
onswerd
werd toegeBovenstaande
regelen waren
he~ bij de firma
firma Craft
Craft &
& Co.
Co. te Amsterdam
Amsterdam verschenen
verschenen werk,
werk,
zonden het
ook aan
aan het
het hoofd
hoofd van
van dit
dit opstel
opstelgenoemd.
genoemd.
ook
De heer
heer G.
G.H.H.Priem,
Priem,wiens
wiens
vertalingen
Maeterlincken
enFlaubert
Flaubert
De
vertalingen
vanvan
Maeterlinck
het beste
bestemij
mijbekende
bekendevertaalwerk
vertaalwerk ten
tenonzent
onzent behooren, heeft een
een
tot het
bloemlezing
uit
Nietzsche's
werken
saamgesteld.
Hij
heeft
hoofdstukken
Hij
heeft
hoofdstukken
bloemlezing uit Nietzsche's werken saamgesteld.
Zarathulltra, uit
uit De
DeBlijde
BlijdeWetenschap,
Wetenschap,AfgodenAfgodenovergenomen
uit Zarathustra,
overgenomen uit
Schemering,
Moraal, Aan
Aan gene
gene zijde
zijdevan
van
goed
Schemering, Genealogie
Genealogie der
der Moraal,
goed
en en
kwaad,
Menschelijk, al
al teteMenschelijk,
Menschelijk, DeDeReiziger
Reizigerenen
bchaduw
kwaad, Menschelijk,
zijnzijn
schaduw
en De
Quaestie Wagner.
Wagner.
De Quaestie
Ziet
men, welke
welke geestesstroomingen onze
wetenschappelijke letteren
letteren
onze wetenschappelijke
Ziet men,
op
dit oogenblik
bevloeien, dan
is het
hetallerminst
allerminst gewaagd,
gewaagd, van
van een
een
dan is
oogenblik bevloeien,
op dit
Nietzschiaanschen tak
te spreken,
spreken, die,
die, zonder het overige
overige stroomgebied
tak te
te overweldigen,
overweldigen, met
met eenig geweld
komt aanbruisen. Men
zekere
Men heeft zekere
geweld komt
analogie
willen
vinden
tusschen
Multatuli
en
hem
en
zou
kunnen
spreken
Multatuli
en
hem
en
zou
kunnen
spreken
analogie
vinden
182°—
van
den nabloei
nabloei van
van de
de littéraire en wijsgeerige romantiek van 1820van den
1850. Van
analogie zou
zou men
men ook
ook kunnen
kunnen spreken
spreken tusschen
Van soortgelijke
soortgelijke analogie
Multatuli en
den Deen,
Deen, Sören
Sbren Kierkegaard.
en den
op zeker oogenWellicht zweven,
zweven, gelijk
gelijkde
degemeenzame
gemeenzameuitdrukking
uitdl'ukkingluidt,
luidt,op
blik in
bestaan der
der denkwereld
denkwereld de
de denkbeelden
denkbeelden in
in de
de lucht
lucht en
en zijn
zijn
in het bestaan
het
op de
de verschillende terreinen
het denkgebied juist
de vernufjuist de
terreinen van
van het
het op
tigste
menschenkinderen, welke
die denkbeelden
denkbeelden uit
de lucht
lucht naar
naar de
de
welke die
uit de
tigste menschenkinderen,
aal'de
brengen
en
in
voelbare
vormen
gieten.
Een
vergelijkende
studie,
aarde brengen en in voelbare vormen gieten. Een vergelijkende studie,
in een
eenbepaalden
bepaalden denk
tak
denktak
een synchronologisch
hetgeen in
overzicht van
van hetgeen
synchronologisch overzicht
de
onder beschaafde volkeren
een
volkeren voortbrengt,
voortbrengt, zou
zou een
geest onder
de menschelijke geest
verrassende
overeenkomst doen
de onderscheiden
onderscheiden denkdenkwaarnemen in
in de
doen waarnemen
verrassende overeenkomst
elementen.
van denkmethoden
~r is
geen enkele
enkele reden,
reden,
is geen
denkmethoden;; er
Men spreekt
spreekt van
elementen. Men
om
niet van
van denkrnoden
spreken. Op
Op zekel'
oogenblik ondergaat
ondergaat
zeker oogenblik
te spreken.
denkmoden te
om niet
ieder
haar
dwang.
Toch
is
iedel'
vernuft
oOl'spronkelijk
al
zijn
zijn er
er
vernuft
oorspronkelijk,
al
ieder
J
ieder haar dwang. Toch is
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ook
boven of naast
naast dat
datvernuft
vernuft tijdgenooten
tijdgenooten aan
aan te
te wijzen,
wijzen, met
met wie
wie
ook boven
het
de gemeenschap
gemeenschap der
der gegrepen
gegrepen denkbeelden
denkbeelden doelt.
deelt. DeDeromantischromantischhet de
wijsgeerige
geestesstrooming heeft drie
drie vierden
vierden van
van Europa
Europa van
van '182°—
1820wijsgeerige geestesstrooming
1850
beheerscht en
en eerst
eerst inindede
e helft
XIXdeeeuw
eeuw isiseen
een
1850 beheerscht
2de2 dhelft
derder
XIXde
van pessimistische
pessimistische takken
takken gekomen,
gekomen, die
dieuitliepen
uitliepennaar
naarzeer
zeer
toevloed
toevloed van
en vunzige
vunzige wateren
wateren op
opletterkundig
letterkundig en
en wijsgeerig
wijsgeerig terrein.
terrein.
troebele en
troebele
heer Priem
Priem heeft
heeftdoor
doorzijn
zijn Bloemlezing dat
Nietzsche nu,
de heer
Nietzsche
nu, en
en de
aangetoond,
evenals Kierkegaard
Kierkegaard en Douwes
Douwes Dekker
Dekker een
eenromantisch
romantisch
aangetoond, is
is evenals
wijsgeer, bij
bij wien,
wien, tetemidden
middenvan
vanveel
veelonverstaanbaar
onverstaanbaarpathos,
pathos,een
eenkern
kern
wijsgeer,
van vernuft
vernuft den
den boventoon
boventoon houdt.
houdt. Het
Het kookt
kookt en
en woelt
woelt en
en bruist
bruist dien
dien
van
lieden te
te veel
veelininhethet
brein
vandaar,datdat
hun
uiterlijkewoordkunst
woordkunst
lieden
brein
en en
vandaar,
hun
uiterlijke
aanhun
huninnerlijke
innerlijkegesteldheid.
gesteldheid.Zij
Zijzijn
zijnvuurspuwende
vuurspuwende
geëvenredigd
geëvenredigd is aan
om den
denhaverklap
haverklap uitbarsten.
uitbarsten. Waar
Waar zij
zij het
het niet
niet doen
doen of
of
bergen, die
die om
bergen,
plaatse, waar
waardedelava
lavauituit
hun
gedachtenkraters
langzaamneervloeit,
neervloeit,
ter plaatse,
hun
gedachtenkraters
langzaam
daar
wekken zij,
zij, als
alselk
elkbijzonder
bijzondernatuurverschijnsel,
natuurverschijnsel,bewondering.
bewondering.
daar wekken
De twee
tweebovengenoemde
bovengenoemde vertalingen
vertalingen van
van Nietzsche
Nietzsche -— die
die van
van Dr.
Dr.
De
Von libmer
Römer en
en die
dievan
vanden
denheer
heerPriem
Priem—- kan
kanikikniet
nietanders
andersdan
dan
Von
metdenkvraagstukken
denk vraagstukkeninin
aanbevelenswaardig
die zich
zich met
aanbevelenswaardig vinden
vinden voor
voor hen,
hen, die
onzen
tijd bezighouden.
bezighouden. Bij
Bij een
een auteur
auteur als
alsNietzsche,
Nietzsche,die
diewel
welhelderder
helderder
onzen tijd
is dan
dan Kierkegaard,
Kierkegaard, maar
maar toch
toch even
evengewaagde
gewaagdesprongen
sprongenals
alsdeze
deze neemt,
neemt,
te bezitten.
bezitten.
dunkt
mij een
een voorrecht,
voorrecht, goede
goede bloemlezingen
bloemlezingen te
dunkt het
het mij
F. S.
S. K.
K.
F.
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School en
en Leven
Levendoor
doorR.R.P.P.
Tutein
Nolthenius.
Haarlem,
TjeenkWillink
Willink&&Zoon.
Zoon.
J. J.Tutein
Nolthenius.
—- Haarlem,
H.H.D.D.Tjeenk

Onder
weidsehen titel
titel biedt
biedt de
deschrijver
schrijver ons
ons aan
aan een
een ververOnder dezen
dezen weidschen
verschille'nde tijdschriften
tijdschriften verschenen
verschenen opstellen
opstellen
zameling van
van vroeger
vroeger ininverschille'nde
zameling
en
voordrachten. J?e
hebben betrekking
betrekking op
op het
hetlager
lageronderwijs,
onderwijs,
en voordrachten.
De eerste hebben
de
laatste handelen
handelen over
over middelbaar
middelbaar en
hooger onderwijs.
onderwijs. Het
Het boekje
boekje
de laatste
en hooger
220bladzijden,
bladzijden, gevolgd
gevolgd door
door een
een uitvoerig
uitvoerig register,
register, is
is in
in handig
handig
van
van 220
formaat
met duidelijke
duidelijke letter
letter gedrukt
gedruktenenlaat
laat
zich
daardooraangenaam
aangenaam
formaat met
zich
daardoor
lezen.
Meer echter
echterdan
dandeze
dezeuiterlijke
uiterlUkeomstandigheden
omstandighedenwerken
werkendaartoe
daartoe
lezen. Meer
mede de
de aangename
aangename stijl
stijl van
van den
den schrijver,
schrijver, de
dewarmte,
warmte,waarmede
waarmedehij
hij
mede
de
door hem
hem voorgestane
voorgestane beginselen
beginselen bepleit,
bepleit, de
deervaring,
ervaring, waarover
waarovel' hij
hij
de door
in
dit opzicht
opzicht beschikt.
beschikt, Doch
Doch juist
juistdie
diewarmte
warmteprikkelt
prikkelttottottegenspraak,
tegenspraak,
in dit
vooral waar
schrijver in
botsing komt
komt met
met meeningen,
meeningen, die
die tegen
tegende
de
vooral
waar de
de schrijver
in botsing
zijne
indruischen.
Is
dat
reeds
het
geval
bij
de
behandeling
van
het
zijne indruischen. Is dat reeds het geval bij de behandeling van het
lager
onderwijs, veel
veel sterker
sterker.doet
.doet het
hetverschijnsel
verschijnsel zich
zich voor,
voor, waar
waar de
de
lager onderwijs,
gebied van
van het
hetmiddelbaar
middelbaar en
en vooral
vooral waar
waal'hij
hijdat
datvan
van het
het
schrijver
schrijver het
het gebied
hooger onderwijs
onderwijs betreedt;
betreedt; daardoor
daardoor neemt
neemtdedeprikkeling
prikkelingtoe,
toe,naarmate
naarmate
hooger
men het
het einde
eindevan
vanhet
hetboekje
boekjenadert.
nadert.
Onderden
denveelomvattenden
veelomvattendentitel,
titel,
men
Onder
waaraan
trouwens een
een verzameling
verzamelingvan
vankorte
korte
opstellenmoeilijk
moeilijkk an
kan
waaraan trouwens
opstellen
met
beantwoorden, wordt
beginsel uiteengezet
uiteengezet en
en met
beantwoorden,
wordt eigenlijk
eigenlijk slechts
slechts één
één beginsel
alle
kracht verdedigd,
verdedigd, nl.nl.dedewenschelijkheid
wenschelijkheidvan
vanhandenarbeid
handenarbeid op
op de
de
alle kracht
lagere
school als
als onderdeel
onderdeel van
van het
hetvakonderwijs
vakonderwijs ;j voor
voor het
hethooge
hooge
lagere school
belang
daarvan moet
al het
hetandere
anderewijken.
wijken.Ontwikkeling
Ontwikkelingvan
van den
den
belang daarvan
moet al
geest
heeft voor
voorden
denschrijver
schrijverweinig
weinigwaarde
waarde ;j hij
hij drijft
drijft er
er zelfs
zelfs den
den
geest heeft
haar
belachelijk
en
verheft
ten
haren
koste
den
spot
mede,
maakt
spot mede, maakt haar belachelijk en verheft ten haren koste den
handenarbeid zoowel
als de
de zuiver
zuiver technische
technische opleiding.
opleiding. Ten
Ten bewijze
bewijze
handenarbeid
zoowel als
paar aanhalingen.
aanhalingen.
hiervan
hiervan een paar
In het
het opstel,
opstel,getiteld
getiteld:
l>Deschool
schoolder
der
twintigste
eeuw",wordt
wordtsterk
sterk
In
: »De
twintigste
eeuw'',
aangedrongen
invoering van
van den
den handenarbeid
handenarbeid op
op de
delagere
lagereschool
school;
aangedrongen op
op invoering
;
daaraan
moeten
de
meeste
tijd
en
zorg
besteed
worden.
])Maar
dan
daaraan moeten de meeste tijd en zorg besteed worden. »Maar dan
blijft er
er geen
geentijd
tijdover
overvoor
voorhet
hetlezen
lezenvan
van
ontwikkelendegeschriften,
geschriften,
blijft
ontwikkelende
voor schoone
schoone letterkunde,
letterkunde, zult
gij tegenwerpen.
tegenwerpen. Waar
Waar blijft
blijft dan
dan het
het
voor
zult gij
geestelijk
verkeer meta
met. Vondel,
Vondel, Shakespeare,
Shakespeare, Goethe
Goethe?? Ach,
Ach, laat
laathunne
hunne
geestelijk verkeer
werken gerust
gerust in
in de
deboekenkast
boekenkast;
hebt
veel
ruimere
bibliotheek:
werken
; gijgijhebt
eeneen
vee]
ruimere
bibliotheek
;
de bibliotheek
bibliotheek der
der natuur."
natuur."
de
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Derhalve:: geen
geen letterkunde
letterkunde meer,
meer, vooral
vooral geen
geen gedichten
gedichten;; zij
zij voeren
voeren
Derhalve
slechts
op een
een dwaalweg
dwaalweg;; die
dielectuur
lectuuris is
tijd verkwisting.Voor
Voorden
den
slechts op
tijdverkwisting.
schrijver
kennis der
der vaderlandsche
vaderlandsche geschiedenis
geschiedenis (blz..
(blz .. (7)
uit den
den
schrijver isis de kennis
67) uit
booze,
niet minder
minder het
hetvlug
vlug uit
uithet
hethoofd
hoofdrekenen,
rekenen, iets,
iets,wat,
wat,zoover
zoover
booze, niet
hij kan
kan nagaan,
nagaan, alleen
alleen voor
voor zeer
zeer enkelen
enkelen van
van belang
belang is,
is, en
en dezen
dezen
hij
hebben
tijd genoeg, om
het later
later tete leeren (?).
(?).
om het
hebben nog
nog tijd
met dergelijke
dergelijke begrippen
begrippen de
de »professoren"
»professoren" er
el' slecht
slecht afkomen,
afkomen,
Dat met
laat zich
zich begrijpen.
begrijpen. Wie
Wienergens
nergensanders
andersvoor
voordeugt,
deugt, isisvolgens
volgens den
den
laat
schrijver
goed genoeg,
genoeg, om
om »professor"
llprofessor" teteworden.
worden.Een
Eenleeraar,
leeraar,die
die
schrijver nog
nog goed
op school
school geen
geen orde
orde kan
kan houden,
houden, krijgt
krijgt een
een plaats
plaats op
op de
de secretarie
secretarie of
of
op
wordt
aan een
een bibliotheek
bibliotheek geplaatst,
geplaatst, begeeft
begeeftzich
zichinindedejournalistiek
journalistiekofof
wordt aan
legt
zich toe
toeopopde de
studie
rechtswetenschap. »Zelfs
llZelfsworden
worden er
er
legt zich
studie
derder
rechtswetenschap.
sommigen
wanhoop professor!"
professor!" (Blz.
Een winkelier
winkelier moet
moet o.o.a.a.
sommigen uit
uit wanhoop
(Blz.137.)
137.) Een
tact hebben,
hebben, om
om de
de klanten
klanten voor
voor zich
zich in
in tetenemen
nemen;
wiedien
dientact
tactniet
niet
tact
; wie
bezit,
doet
beter
plaats
te
zoeken
»nu
ja,
bijv.
op
de
secretarie,
of
in
bezit, doet beter plaats zoeken »nu ja, bijv. op. de secretarie, of in
een
professorszetel" (blz.
(blz. 141). Waar
aldus over
overprofessoren
professoren wordt
wordt
Waar aldus
een professorszetel"
dewetenschap
wetenschap
gesproken,
kan men
men nagaan,
nagaan, hoe
boehoog
hoogdoor
doorden
denschrijver
schrijverde
gesproken, kan
wordt gesteld.
gesteld.
wordt
»
Want die
die boekenstudie
boekenstudie isiszoo
zoo
verleidelijk!
Zij isis—- betrekkelijk
betrekkelijk
»Want
verleidelijk
! Zij
althans
- zoo
zoo gemakkelijk
gemakkelijk enenzoo
zoogoedkoop
goedkoop!
Voorluttele
lutteleguldens
guldenskunt
kunt
althans —
! Voor
gij
de geheele
geheelewijsheid
wijsheid der
der wereld
wereld in
in een
een boekenkast
boekenkast zetten
zetten en
en al
al isis
gij de
uwe omgeving
omgeving nog
nog zoo
zoo dor,
dor, al
al zijt
zijt gij
gijnog
nogzoo
zooarmzalig
armzalig behuisd,
behuisd, wie
wie
uwe
er
het
boek
op
te
leggen
ja
desnoods
slechts
een
tafel
bezit
om
slechts een tafel bezit om er het boek op te leggen — ja desnoods isis
wat
menschenhebben
hebben
de
knie voldoende
voldoende —
- kan
kanopzuigen,
opzuigen,inzwelgen
inzwelgenalalwat
de knie
menschen
Van daar
daar dan
dan ook
ookbij
bijzoovelen
zoo velenvoorliefde
voorliefdevoor
voordie
diewetenschapwetenschapgedacht.
gedacht. Van
stratenenenvelden
velden
pen, welke
welke geen
geen ervaring,
ervaring, geen
geenronddolen
ronddolen langs
langs straten
pen,
eischen,
geen handvaardigheid,
handvaardigheid, niets
geduld en
niet alalte
tezeer
zeel'
eischen, geen
niets dan
dan taai
taai geduld
en niet
misdeelde
misdeelde hersenen!"
hersenen !" (Blz.
(Blz. 46.)
herinnering een
eenvoorval
voorval uit
uitlang
langvervlogen
vervlogen
Deze
tirade brengt
brengt mij
mij inin herinnering
Deze tirade
bij een
eenhandelaar
handelaar mededeelen,
mededeelen, dat
dat een
eenonzer
onzer gegedagen.
Ik kwam
kwam eens
eells bij
dagen. Ik
meellschappelijke neven
voortreffelijk examen
examen had
had gedaan
gedaan en
endoordaarmeenschappelijke
neven een voortreffelijk
door
voor hem
hem het
hetuitzicht
uitzichtopopeen
eenbehoorlijke
behoorlijkemaatschappelijke
maatschappelijkepositie
positie
door voor
wat
fraais,"
antwoordde
hij;
»het
is
geen
kunst,
werd
geopend.
»Dat
is
werd geopend. »Dat is wat fraais," antwoordde hij ; »het is geen kunst,
maken. Men
dag in,
in, dag
dag uit,
uit, met
met
jongens knap
jongens
knap te
te maken.
Men sluit
sluit ze
ze slechts
slechts op,
op, dag
boeken in
een zolderkamertje
zolderkamertje; ;dan
Doch ik
ik houd
houd te
te
boeken
in een
dangaat
gaat het
het vanzelf.
vanzelf. Doch
veel
van mijn
mijn jongens,
jongens, om
om zoo
zoo met
methen
hente te
handelen;
laatzezeuitgaan
uitgaan
veel van
handelen
; ikiklaat
en
van het
hetleven
levengenieten
genieten;
wordenzijzijveel
veel
gelukkigerdan
dandie
die
en van
; zoozooworden
gelukkiger
boek wormen!"
hetonderhavige
ondeI'havige boekje
boekje alsnog
alsnog
bock
wormen !"IkIkdacht
dacht waarlijk
waarlijk niet
niet in het
een
verdediging van
van zulk
zulk een
eenstandpunt,
standpunt,zijzijhet
hetonder
onder
anderewoorden,
woorden,
een verdediging
andere
aan
treffen. Hoe
Hoever
verdedemaatschappelijke
maatschappelijke positie
positievan
vanden
denschrijver
schrijver
aan te treffen.
ook
moge
afwijken
van
die
van
bovengenoemden
handelaar,
kan ik
ik
ook moge afwijken van die van bovengenoemden handelaar, kan
toch het
het gevoelen
gevoelenniet
nietonderdrukken,
onderdrukken,dat
dathun
hunovereenkomstige
overeenkomstigeuitingen
uitingen
toch
uit gelijke
gelijke oorzaak
oorzaak voortvloeien.
voortvloeien.
ik gaarne,
gaarne, dat
dathetgeen
hetgeenbij
bijden
denschrijver
schrijveromtrent
omtrent
erken ik
Intusschen erken
de
wenschelijkheid en
inrichting van
van het vakonderwijs
vakonderwijs op
op lagere
lagere en
en
de wenschelijkheid
en de inrichting
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middelbare scholen
wordt aangevoerd,
aangevoerd, zeer
belangrijk isis en
en inindie
die
scholen wordt
zeer belangrijk
richting
tot verbetering
verbetering en
enverheffing
verheffing van
van dat
datonderwijs
onderwijskan
kanworworrichting veel
veel tot
den
gedaan.
den gedaan.
is het
hetechter
echtermet
methethet
hooger
onderwijs;
opdit
ditgebied
gebied
Geheel
anders is
Geheel anders
hooger
onderwijs
; op
de schrijver
schrijver blijkbaar
blijkbaar niet thuis
thuis en
en slaat
slaathi3
h(jden
denbal
balgeheel
geheelmis.
mis.Hij
Hij
is de
put
zijn kennis
kennis uit
uitzijn
zijnervaring
ervaringbijbijdede
PolytechnischeSchool
School(thans
(thans
put zijn
Polytechnische
Technische
Delft en
en uit
uit mededeelingen
mededeelingen omtrent
omtrent het
hethooger
hooger
Technische Hoogeschool) te Delft
Duitschland en
eninindedeVereenigde
VereenigdeStaten
Statenvan
vanNoord-Amerika.
Noord-Amerika.
onderwijs
onderwijs in Duitschland
Dat
in het
hetoverzeesche
overzeeschewerelddeel
werelddeelgeheel
geheel
anderebegrippen
begrippenomtrent
omtrent
Dat in
andere
tak van
van onderwijs
onderwijsenende de
wetenschappelijkebeoefening
beoefening in
in het
het
dezen
dezen tak
wetenschappelijke
algemeen
heerschen dan
bekend. Zoo
Zooontvang
ontvang ikikgeregeld
gel'egeld
algemeen heerschen
dan bij
bij ons,
ons, is bekend.
een
tijdschrift, getiteld
getiteld Scientific American
American; het isis niet
nietonbelangrijk,
onbelangrijk,
een tijdschrift,
bij ons
ons als
als
maar handelt
handelt over
over geheel
geheel andere
andere onderwerpen,
onderwerpen, dan
dan die
die bij
maar
llwetenschappelijke"
worden
aangemerkt.
Het
bevat
tal
van
fraaie
platen,
»wetenschappelijke" worden aangemerkt. Het bevat tal van fraaie platen,
doch deze
deze zijn
zijnalle
allevoorstellingen
voorstellingenvan
vangroote
grootetechnische
technischewerken
werken:
bruggen,
doch
: bruggen,
Op dit
dit echt
echtAmerikaansch
Amerikaanschstandpunt
standpuntplaatst
plaatst
tunnels, machinerieën,
machinerieën, enz.
tunnels,
enz. Op
zich
de schrijver
schrijver j; geen
geen wonder,
wonder, dat
dathij
hijmet
metzijn
zijnmededeelingen
mededeelingenen
en
zich ook de
dit gebied
gebied als
als
beschouwingen nauwelijks
aanraakt,
wat
beschouwingen
nauwelijks
aanraakt,
watbijbijons
onsop
op dit
hoofdzaak wordt
wordt aangemerkt.
aangemerkt.
hoofdzaak
Zoo is
is de
de schrijver
schrijver beter
beter thuis
thuis inindedeAmerikaansche
Amerikaansche scholen
scholen dan
dan in
in
Zoo
de
Nederlandsche;; hetgeen hij
hij omtrent
omtrentde
deeerste
eerstemeedeelt,
meedeelt,isisstellig
stelligniet
niet
de Nederlandsche
onbelangrijk,
hU ook
ook hier
hierniet
nietvan
vanoverdrijving
overdrijving is
is vrij
vrij te
te
onbelangrijk,doch
doch hoe
hoe hij
pleiten,
blijkt uit
uit de
devolgende
volgendeaanhaling
aanhaling(»Amerikaansche
(»Amerikaanschescholen",
scholen",blz.
blz.
pleiten, blijkt
168):
DEen gegoed
gegoedAmerikaan
Amerikaan zendt
zendt zijne
zijnekinderen
kinderen niet
nietnaar
naar een
een
168) : »Een
openbare
school. Maar
Maar op
op die
dieopenbare
openbarescholen
scholenontbreekt
ontbreektniet
nietdedevrouw
vrouw;
openbare school.
;
en
de vrouwen
vrouwen dáår
dáár zijn
zijn andere
andere dan
dan onze
onze door
door sleur
sleurenenbijgeloof
bijgeloofminminen de
(!).
waardig
gehoudene vrouw-dieren"
vrouw-dieren" (!).
waardig gehoudene
Het opstel
opstel:: »De
DDe technische
technischeopvoeding
opvoedingvan
vanons
onsvolk",
volk",zal
zalden
denaandachaandachbaren;; het
hethandelt
handeltnauwelijks
nauwelijks over
over het
het bebetigen lezer
lezer teleurstelling
teleurstelling baren
tigen
langrijke,
den titel
titelaangekondigde
aangekondigde onderwerp,
onderwerp, doch
doch is
is meer
meer te
te
langrijke, in
in den
beschouwen als
een strijdschrift,
strijdschrift, haast zou
zou ik
ik zeggen
zeggeneen
eenschotschrift,
schotschrift,
beschouwen
als een
bU gelegenheid
gelegenheid van
vande
debehandeling
behandelingder
derhooger-onderwijswet
hooger-onderwijswet in
in de
de Tweede
Tweede
bij
Kamer.
hij den
den handschoen
handschoen opneemt
opneemt voor
voor de bevoegdheid
bevoegdheid tot het
het
Kam.er. Dat
Dat hij
geven
van
M.
O.
van
ingenieurs
en
technologen,
zal
niemand
hem
ten
geven van M. O. van ingenieurs en technologen, zal niemand hem ten
kwade duiden
duiden;; maar
maar dat
dat hij
hij die
diegelegenheid
gelegenheidaangrijpt,
aangrijpt,om
omopnieuw
opnieuwzijn
zijn
kwade
gal
uit tetestorten
stortenover
overhoogleeraren
hoogleerarender
deruniversiteiten,
universiteiten,gaat
gaattetever
ver;
het
gal uit
; het
opstel
hoort in
in deze
deze verzameling
verzameling niet
niet thuis,
thuis, evenmin
evenmin als
alshet
hetvolgende,
volgende,
opstel hoort
curatoren". Want
dat is
is een
een
handelende
handelendeover
overllde
»detaak
taak van
van curatoren".
Want ook
ook dat
strijdschrift,
de keus
keusvan
vandedecuratoren
curatorender
derTechnische
Technische
strijdschrift,gericht
gericht tegen
tegen de
Hoogeschool,
volle wordt
wordtbevestigd,
bevestigd, wat
watikikreeds
reeds
Hoogeschool, waardoor
waardoor trouwens
trouwens ten volle
opmerkte,
de ware
waregeest
geestvan
vanons
onshooger
hoogeronderwijs
onderwijs niet
niet tot
tot den
den
opmerkte, dat
dat de
schrijver
doorgedrongen.
schrijver is doorgedrongen.
Gelukkig
is het
het laatste
laatsteopstel
opstelder
derverzameling,
verzameling,onder
onder den
den titel
titel »StudentDStudentGelukkig is
zijn",
van beter
beter allooi.
allooi. Wel
Welhandelt
handelthet
hetslechts
slechts
overhet
hetstudentenleven
studentenleven
zijn", van
over
aan
Duitsche en
en Amerikaansche
Amerikaansche hoogescholen,
hoogescholen, doch
doch ininzijn
zijnbeschouwing
beschouwing
aan Duitsche
;
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daarover
voor, die door
door onze
onze studenten
studenten en
enhun
hun
daarover komen
komen nuttige
nuttige wenken
wenken voor,
harte mogen
mogen genomen
genomen worden.
worden. Zoo
Zoo zegt
zegthij
hij(blz.
(blz.217)
217): :
ouders wel
ouders
wel ter harte
ons kleine
kleine land
land vier
vier academiën
academiën rijk,
rijk, en
en zoovele
zoovele techtechDZoolang
»Zoolang echter
echter ons
nische hooge- en
en middelbare
middelbare scholen
scholen arm
arm is,is,zalzalmenig
menigvader
vaderniet
nietenkel
enkel
nische
slem ofofijdelheid
ijdelheidvoor
voor
zijnzoon
zoondedeuniversitaire
universitaireopleiding
opleidingvoortrekken,
voortrekken,
uit sleur
zijn
maar deze
ook als
als een
een soort
soort pis-aller
pi.<-aller nemen. Menig
Menig verloopen
verloopen student,
student,
maar
deze ook
menig
mislukt advocaat,
advocaat, dokter
dokter of leeraar
leeraar zoude
zoude echter
echter eene
eene eer
eer zijn
zijn
menig mislukt
geworden
voor zijn
zijn geslacht,
geslacht, indien
indieneen
eenandere
andereloopbaan
loopbaanware
waregekozen,
gekozen,
geworden voor
meer in
in overeenstemming
overeenstemming met
met zijn
zijn aanleg."
aanleg."Volkomen
Volkomen juist,
juist,doch
doch geldt
geldt
meer
dat
niet in
inveel
veelsterker
sterkermate
mate
van
hen,
zichbijbijdedeTechnische
TechnischeHoogeHoogedat niet
van
hen,
diedie
zich
school
van de
de hoogere
hoogere burgerschool
bur'gerschool komt
komt en
en door
door
school aanmelden?
aanmelden? Al
Al wat van
het eindexamen
eindexamen is
is gerold,
gerold, —
- een
eenexamen,
examen,
volstrekt
geenwaarborg
waarborg
datdat
volstrekt
geen
van geschiktheid
geschiktheid voor
aanbiedt, -— wendt
wendt zich
zich tot
totdeze
deze
van
voor hoogere
hoogere studie
studie aanbiedt,
het diploma
diploma dit
dit recht
recht isisverbonden
verbonden en
en
instelling, eenvoudig
eenvoudig omdat
omdat aan
aan het
instelling,
de
ouders geen
geen anderen
anderenuitweg
uitwegkennen.
kennen,Vandaar
Vandaardedebedroevende
bedroevendeuitslag
uitslag
de ouders
der
examens, waarbij
waarbij nauwelijks
nauwelijks de
de helft
helftder
dercandidaten
candidatenslaagt
slaagt; jen
enzij,
zij,
der examens,
dOOl' wijsheid
wijsheid of
ofgeluk
gelukden
deneindpaal
eindpaal—- het
hetdiploma
diplomavan
vaningenieur
ingenieur —
die door
die
bereiken.
wordt van
van dezen
dezen?
Hoe weinigen
weinigenvan
vanhen
henmaken
makenzich
zichals
als
bereiken . wat wordt
? Hoe
wegen, het
het maken
maken van
van
zoodanig
zoodanig verdienstelijk
verdienstelijkdoor
doorhet
het aanleggen
aanleggen van
van wegen,
waterkeeringen,
beheereener
een er
fabriekof of
andere
werkzaamheden,
waterkeeringen, het beheer
fabriek
andere
werkzaamheden,
zij krachtens
krachtenshun
hundiploma
diplomagerechtigd
gerechtigdzijn?
zijn?Hoevelen
Hoevelenzoeken
zoeken
waartoe
waartoe zij
uit nood
nood een
eenanderen
anderenuitweg,
uitweg,hetzij
hetzijbijbijhethet
onderwijs,
administratie
uit
onderwijs,
in in
administratie
of loopen
loopen rond
rond zonder
zonder eenigen
eenigen vasten
vasten arbeid,
arbeid, tot
totteleurstelling
teleurstellinghunner
hunner
kwaad is
is algemeen
algemeen ;j de
de
ouders,
wanhoop van
van henzelven
henzelven ? ? Dit
ouders, tot
tot wanhoop
Dit kwaad
I' onderwijs,maar
maar moet
moet
oorzaak
niet inindedeinstelling
instellingvan
van
hoogeonderwijs,
oorzaak ligt
ligt niet
hooger
gezocht
worden in
in ouderlijke
ouderlijke ijdelheid
ijdelheid en
en overschatting
overschatting van
van eigen
eigen
gezocht worden
bekwaamheid of
aanleg. Voor
Voordedegevolgen
gevolgenvan
vandergelijke
dergelijkeuiting
uiting der
der
bekwaamheid
of aanleg.
menschelijke
zwakheid kan
kan geen
geeninstelling
instellingvan
vanonderwijs
onderwijsaansprakelijk
aansprakelijk
menschelijke zwakheid
worden
gesteld.
worden gesteld.
mij met
met een
eenopmerking,
opmerking, die
die aldus
aldus luidt
luidt:: »Meer
DMeer
Geheel
Geheel vereenig
vereenig ik
ik mij
dan
dwaas (is)
(is) het,
het,iemand
iemandmeerderjarig
meerderjarigteteverklaren
verklarenopopzijn
zijn21stejaar,
21 ste jaar,
dan dwaas
met
toekenning van
van het
hetburgerschap,
bur'gerschap, zoo
zoohijhijnog
nog
jarendaarna
daarnaop
op
met toekenning
jaren
worden
kosten
van anderen
anderen moe(s)t
moe(s)t leven
levenom
omvoldoende
voldoendevoorbereid
voorbereid teteworden
kosten van
voor zijn
zijn beroep.
beroep. De
De wereld
wereld inin!
Zoospoedig
spoedigmogelijk,
mogelijk,vier
vierjaren
jarenstudie
studie
voor
! Zoo
is 't uiterste
wat raadzaam
raadzaam is. Men
Men moet
moet niet
niet tetelang
langblijven
blijvenonder
onder
uiterste wat
den
invloed van
van dezelfde
dezelfde personen,
personen, 't zij
zij medestudenten
medestudenten of
ofprofessoren
professoren!"
!"
den invloed
-— »Aan
DAan twee
tweegroote
grooteverzoekingen
verzoekingenstaat
staatbloot
blootwie
wieheeft
heeftafgestudeerd.
afgestudeerd. Het
Het
doet
zoo goed
goed tetetoeven
toeveninindedeschaduw
schaduw der
der a/ma
doet zoo
alma mater
mater ;j men
men voelt
er
zich
zoo
thuis
j
de
professor
dien
gij
't
hoogste
stelt,
lokt
u uit
uit tot
tot
er zich zoo thuis ; de professor dien gij
hoogste stelt, lokt u
blijven door
het beloven
beloven van
van een
eenassistentsplaats
assistentsplaats —
- wat
watniet
nietenkel
enkel
blijven
door het
dankbaar
en trotsch,
trotsch,maar
maarbovenal
bovenalgelegenheid
gelegenheid geeft
geeft om
om den
den
dankbaarstemt
stemt en
watuit
uitte te
stellen.
natuurlijk
uitzondel'ingen grooten
stap nog
nog wat
grooten stap
stellen.
Er Er
zijnzijn
natuurlijk
uitzonderingen
echterniet
nietal alte te
spoedigalsals
zoo'nphenomeen
phenomeen!! —
beschouw
zelf echter
beschouw uu zelf
spoedig
zoo'n
is beter
beter die
die verzoeking
verzoeking te
te weerstaan."
weerstaan."
maar 't is

1906. I.

19
49

294
294

SCHOOL
LEVEN??
SCHOOL EN
EN LEVEN

Mijn veeljarige
veeljarige ervaring
ervaring bevestigt
bevestigt deze
Mijn
studenten
deze uitspraak
uitspraak ten
ten volle. De studenten
in de wisiu
wis-enennatuurkundige
natuurkundige wetenschappen
wetenschappen zijn
den
I'egel
niet rijk
rijk
zijn in
in den regel niet
met aardsche
aardsche goederen
met
bedeeld.
Zoo
hopen
velen
op
een
rijksbeurs
goederen bedeeld. Zoo hopen velen op een rijksbeurs ot
ot
andere geldelijke
geldelijke ondersteuning,
doch slechts
andel'e
ondersteuning. doch
aan zeel'
kan
slechts aan
zeer weinigen
weinigen kan
zij worden
zij
worden gegeven
gegeven;; de
ovel'Îgen moeten
moeten zich op
de overigen
op andere
andere wijze
wijze trachten
te helpen.
is het
te
helpen. Dan
Dan is
het een
een uitkomst,
der talrijke
talrijke
uitkomst, wanneer
wanneer aan
aan een
een der
wetenschappelijke laboratoria
laboratoria een
een plaats als
wetenschappelijke
als assistent
assistent wordt aangeboden,
aangeboden,
een geldelijke
is verbonden,
verbonden, die
dieuitkomst
uitkomst geeft
waaraan een
geldelijke toelage
toelage is
geeft in
in nood.
Doch zij
zij is
gevaarlijk ! Nogis gevaal'lijk!
studie treedt
treedt de
de bevoOl'Doch
Nog- niet
niet half
half rijp
rijp in
in studie
bevoorrechte het laboratorium
laboratorium binnen;
hij sluit
speciale onderbinnen ; hij
sluit er zich op
op in speciale
in proefnemingen,
zoekingen, in
proefnemingen, die
die veel tijd
kosten en
en zeel'
tijd kosten
zeer weinig
weinig tot
geestesontwikkeling bijdragen
;
bijth'agen; het
overgebleven deel
deel der
der studie
studie wordt
wordt
het overgebleven
slot der
der geschiedenis
geschiedenis isiseen
eenbekrompen,
bekrompen,eenzijdige
eenzijdige
verwaarloosd
verwaarloosden
en het
het slot
ontwikkeling
liever ineenschrompeling
ineenschrompeling van
van kennis. Verscheidenen,
ontwikkeling of liever
aan de
de universiteit
univel'siteit gekomen,
gekomen, zag
zag ikikaldus
aldus verloren
verloren
niet
zonder aanleg
aanleg aan
niet zonder
zoo geen
geen
gaan. Bij volkomen
aan hun
hun studie
studie hadden
hadden zij,
zij, zoo
volkomen toewijding
toewijding aan
(ier maatschappij
een nuttig
sieraad, toch een
nuttig lid
lid der
kunnen worden
- thans
thans
maatschappij kunnen
worden —
meer dan
zijn
zij niet·
dan laboratoriumwormen,
ontwikkeling vel'
niet• veel meer
zijn zij
laboratoriumwormen, in
in ontwikkeling
ver
achterstaand bij boekwormen,
boekwormen.
schrijver te midden van juiste opmerkingen
Hoe
de schrijvel'
kan nalaten
nalaten
Hoe de
opmerkingen niet kan
het algemeen
algemeen en
en de
de Leidsche in
het bijzonder
bijzonder
aan
de universiteiten
universiteiten in
aan de
in het
in het
geven,moge
mogeten
tenslotte
slottenog
nogblijken
blijkenuit
uitdedevolgende
volgende aaneen
veeg tetegeven,
een veeg
student een
een eerste
eerste viool
viool speelt,
speelt, waar
waar alles
alles
haling. »Stadjes, waar
waar de
de student
leeft van,
van, en
en alles
alles draait om
om de
de universiteit
universiteit en
enhare
harebevolking
bevolking van
van
leeft
het sociale
sociale leven
leven bebeprofessoren en studenten,
studenten, waar
waal' de
universiteit het
professoren
de universiteit
zulke stadjes
stadjes staan
staandedenatuurlijke
natuurlijkeenengezonde
gezondeontwikkeling
ontwikkeling
heerscht, zulke
den weg.
weg. De
De studenten beginnen
beginnell dan
dan te
te denken,
denken,
van den
den jongeling
jongeling in
van
in den
wOl'den »heertjes"
»heertjes" en krijgen
krijgen een veel
veel te
te
dat hun
hun alles
alles geoorloofd
geoorloofd is,
is, worden
dat
hoogen dunk
dunk van
van hunne
hunne kennis en
en van
van hun
hun verstand."
verstand." Om
Om niets
niets aan
aan
te kort
korttetedoen,
doen,
moet
ik bijvoegen,
er b!jvoegen,
dat
dezeaanhalingen
aanhalingen
de waarheid
waarheid te
de
moet
ik er
dat
deze
zijn van
van den
den schrbver,
schrijver, doch
doch door
dool' hem
hem —
- blijkbaar
blijkbaar met
niet afkomstig zijn
welgevallen —
aan de
de door
door hem
hem besproken
besproken werken worden ontleend.
welgevallen
aan
Zoo blijft
blijft als
als slotsom,
slotsom, dat
dat het
het hier
hierbesproken
besproken werkje,
werkje, in
in welken
welken aanZoo
genamen vorm
vOI'm ook aangeboden,
aangeboden, ganschelijk
gansehelijk niet
niet vrij
vrij is
is te
te pleiten
pleiten van
genamen
eenzijdigheid en
daardoor niet
niet beantwoordt
beantwoordt aan
aan den
den ruimen
ruimen titel
titel en
en
eenzijdigheid
en daardoor
het
uitvoerig
register.
De
lezer,
die
zich
op
het
standpunt
van
den
het uitvoerig register. De lezer, die zich op het standpunt van den
schl'ijver kan
kan plaatsen,
plaatsen, zal
zal met
metwelgevallen
welgevallen zijn
zijn beschouwingen
beschouwingen lezen
lezen
schrijver
beamen;; doch
doch wie
wie een
een andere
andere opvatting
opvatting van
van den
den invloed
invloed der
del' studie
studie
en beamen
het sociale
sociale leven
leven heeft,
heeft,zal
zalwaarlijk
waarlijk niet
nietvan
vanongelijk
ongelijk worden
worden overoverop het
op
tuigd. Hij
Hij wordt
wordt gewaarschuwd
gewaal'schuwd door
dool' de
de felle
felle uitvallen,
uitvallen, die
die de
de schrijver
scln'ijver
tuigd.
vooropgestelde tegenstanders
tegenstanders;; zijn
zijn
zich veroorlooft
veroorlooft tegen
tegenwerkelijke
werkelijkeofofvooropgestelde
zich
overtuiging
zal
door
del'gelijke
redelleering
niet
aan
het
wankelen
overtuiging zal door dergelijke redeneering niet aan het wankelen
het belang
belang van
van den
den handenhandenworden gebracht.
gebracht. Met alle
alle waardeering
waardeering van
van het
worden
vakonderwijs
middelbare
arbeid op
op de
de lagere
lagereschool
schoolen en
arbeid
vanvan
het het
vakonderwijs
bijbij
middelbare
instellingen blijft
blijft onaangetast
onaangetastzijn
zijn vereering
vereering van
van een
een hooger beginsel
beginsel:
instellingen
:

SCHOOL
EN LEVEN
LEVEN?
SCHOOL EN
?
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de
ontwikkeling van
van den
den geest
geest door
door veelzijdige
veelzijdige studie.
studie. Tusschen haar
de ontwikkeling
en
technische handigheid
handigheid bestaat
bestaat geen
geen tegenstelling,
tegenstelling, zooals de schrijver
en technische
beweert;; zeer
zeer goed
goed kunnen
kunnen beide
beide elemeriten
doch nooit
nooit
beweert
elemeken samengaan,
samengaan, doch
mag de
de eerste
eerste bij de
laatste worden achtergesteld,
want de
de edelste
mag
de laatste
achtergesteld, want
van het
het dier
dier onderscheidt,
onderscheidt, isis
gave
van den
den mensch, waardoor
gave van
waardoor hij
hij zich
zich van
zijn geest;
de ontwikkeling
ontwikkeling daarvan
daarvan moet zijn
zijn hoogste
hoogste doelwit blijven.
geest ; de

's-Gravenhage,
's-Gravenhage, Februari 1906.
VAN GEER.
GEER.
P. VAN
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Keyenenhare
hare
paedagogischeidealen,
idealen, door
Ellen Key
paedagogische
W. Jansen.
Jansen. -— Utrecht,
E. Hreijer.
Breijer.
Utrecht, C.
C. H. E.

Nu
de heftige.
die gedurende
gedurende het
het thans
thans afgesloten vierjarig
strijd, die
Nu de
heftige strijd,
positie der
der
tijdperk van
wetgeving voornamelijk
voornamelijk over
over de
de financieele positie
tijdperk
van wetgeving
school
is gevoerd,
gevoerd, ge~indigd
met de
de overwinning
overwinning van
van de
de partij,
partij, die
die
is met
ge6ndigd is
school is
mag men
men verwachten, dat
er spoedig
spoedig een
een
zich
de verongelijkte achtte,
dat er
zich de
achtte, mag
tijdperk
van betrekkelijke
betrekkelijke rust
rust zal
zal intreden. Deze
Deze zal
zal ten
tengoede
goedekunnen
kunnen
tijdperk van
gebied van
van
komen aan
aan de
de studie
studie van
van de
de groote vraagstukken
vraagstukken op
op het
het gebied
komen
opvoeding en
en onderwijs,
onderwijs, welker
welkeroplossing,
oplossing, zeker niet
minder dan
dan de
de
niet minder
opvoeding
op de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het
financieele regeling,
regeling, invloed
invloed zal
zal uitoefenen
uitoefenen op
schoolwezen
de toekomst.
toekomst.
schoolwezen in
in de
Met den
den dag
dagwordt
wordthet
het
aantal
dier
nog
onbeantwoordevragen
vragen grooter.
grooter'.
Met
aantal
dier
nog
onbeantwoorde
het
volksleven,
dan
zij
tot
nu
Moet de
school
nog
dieper
ingrijpen
in
tot nu
de school nog dieper ingrijpen in het volksleven, dan
zich
terugtrekkenbinnen
binnenhet
hetterrein
terreill der
der vertoe deed,
deed, ofofmoet
moetzij zij
toe
zich
terugtrekken
standelijke ontwikkeling;
wijze moet
moet de
de leertijd
leertijd over
over' de
de verontwikkeling; op
op welke
welke wijze
schillende
onderwijsinstituten worden
worden verdeeld
verdeeld;
moet de
de leerstof
worden
leerstof worden
schillende onderwijsinstituten
; moet
ofingekrompen
ingekrompen;; moet
school zich
zich meer
meer richten naar
naar de
de
uitgebreid
moet de school
uitgebreid of
behoeften
van het
het dagelijksch leven
leven of
of zich
eene voor
ieder noodige
voor ieder
behoeften van
zich eene
tot taak
taak stellen;
de lichamelijke
lichamelijke ontwikalgemeene ontwikkeling
stellen ; lijdt
lijdt de
ontwikkeling tot
keling van
het kind'
kind' inderdaad
inderdaad schade
schade door
dool' het
het onderwijs
onderwijs en
ende
deschoolschoolvan het
veel van
van wat
wat te
te dezen
dezenopzichte
opzichte wordt
wordt
inrichting onzer
dagen of moet veel
onzer dagen
beweerd,
als schromelijke
schromelijke overdrijving
worden beschouwd? Deze en nog
overdrijving worden
beweerd, als
vele andere
andere quaesties
quaesties vragen
lTagen voortdurend
van autoriteiten
autoriteiten en
en
voortdurend de aandacht van
men van
van verschillende zijden
meer of
of
paedagogen. Wel
Wel heeft
heeft men
zijden getracht
getracht meer
hand te doen,
doen, doch
doch de
de jury
jury der
del'
minder'
gelukkige oplossingen
oplossingen aan
minder gelukkige
aan de
de hand
tot nu
nu toe
toe aan
aan geen
geen
publieke opinie
heeft, verdeeld
verdeeld als
als zijzelve is,
is, tot
publieke
opinie heeft,
der
antwoorden eene bekroning
hekroning durven
ons niet mag
durven toekennen.
toekennen. Wat ons
der antwoorden
verwonderen. Waar
Waar de
de meeningen onder
de vakmannen
vakmannen in
in vele
vele gevallen
gevallen
onder de
verwonderen.
zoo
lijnrecht
tegenover
elkander
blijven
staan,
kàn
er
bij
het
publiek
nog
nog zoo lijnrecht tegenover elkander blijven staan, khn
publiek
vatten en
en isis het
hettetebegrijpen,
begrijpen, dat
dat
geene gevestigde
overtuiging post
post vatten
gevestigde overtuiging
het
de voorkeur
voorkeur geeft
geeft aan
aandat
datonderwijs,
onderwijs, hetwelk
hetwelk de
beste resultaten
de beste
het de
verzekert voor
voor de
de na aste toekomst, m. a. w. dat
de grootste
grootste zekerheid
zekerheid
verzekert
dat de
betrekking te
veroveren, die
die in
in
verschaft
aan den
den leerling
leerling zich
zich eene betrekking
verschaft aan
te veroveren,
vraagt
zijn levensonderhoud
levensonderhoud kan
kan voorzien. Doch hij, die
verder ziet,
ziet, vraagt
zijn
die verder
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zich
waarheen voert
voert de
weg, dien
dien de
de »school"
»school" in
in de
de laatste
laatste tientienzich af:
af: waarheen
de weg,
tallen
van jaren
jaren heeft
heeft ingeslagen
ingeslagen;; zal
zal zij
zijmet
methaar
haaraanhoudenden
aanhoudendeneisch
eisch
tallen van
van meerdere
meerdere verstandelijke
verstandelijke ontwikkeling
ontwikkeling voor
voorallen
allenblijven
blijven medewerken
medewerken
van
aan de
de verhooging
verhooging van
van het
hetvolksgeluk
volksgelukenendedevolkskracht,
volkskracht, of
ofzal
zal zij
zij
aan
deze
schaden en
en belemmeren,
belemmeren, door
doorniet
niettetebeantwoorden
beantwoordenaan
aande
de eischen,
eischen,
deze schaden
die
de menschelijke
menschelijke geest
geest voor
voorzijne
zijneontwikkeling
ontwikkeling stelt
stelt?
die de
?
Zij, die
de laatste
laatstemeening
meeningzijn
zijntoegedaan,
toegedaan,vragen
vragenvérir
vóór alles
alles een
een
die de
onderzoek
naar de
dedeugdelijkheid
deugdelijkheid der
der grondslagen
grondslagen van
vanonze
onzeopvoeding
opvoeding
onderzoek naar
in huis
huis zoowel
zoowel als
in de
de school.
school. Zij
Zij vragen
vragen zich
zich ernstig
ernstig af,
of het
het ook
ook
in
als in
af, of
mag
misschien aan
eene totaal
totaal verkeerde
verkeerde inrichting
inrichting van
van ons
ons onderwijs
onderwijs mag
misschien
aan eene
worden toegeschreven,
toegeschreven, dat
nog zoo
zoo vaak
vaakinindedeschool
schoolvoor
voor»zwak"
»zwak"
worden
dat nog
doorgaan
ook later
later in
in het
het leven
leven
doorgaande
de leerlingen,
leerlingen,die
diebuiten
buitende
de school
school en
en ook
te zijn,
zijn, en
en dat
datdede»eersten"
lleersten"der
derklasse
klassenog
nog
toonen wakkere
geesten te
toonen
wakkere geesten
maar
al tetedikwijls
dikwijlszeer
zeer
middelmatige
leden
der
samenlevingworden.
worden.Zij
Zij
maar al
middelmatige
leden
der
samenleving
willen
antwoord op
op de
devraag,
vraag,hoe
hoehethet
toch
mogelijkis,is,dat,
dat,ondanks
ondanks
willen een antwoord
toch
mogelijk
prediking van
moraal zoowel
zoowel in
in de
de school
school als
als
godsdienstonderwijs
godsdienstonderwijsenen prediking
van moraal
in
de kerk,
kerk, het
hetzedelijk
zedelijkpeil
peilvan
vanons
onsvolk,
volk,
geene
daling,toch
tochook
ook
in de
zoozoo
al al
geene
daling,
zij ertoe
ertoegekomen
gekomen
zeker geene
geene rijzing
rijzingvertoont.
vertoont.En
Endoordenkende
doordenkende zijn
zijn zij
zeker
een
innerlijk verband
verband tetevermoeden
vermoeden tusschen
tusschen de
de gebreken
gebreken der
del' moatmaateen innerlijk
schappelijke
fouten in
in de
de opvoeding
opvoeding en
en het
hetonderwijs
onderwijs
schappelijke samenleving
samenleving en
en fouten
van de
de jeugd.
jeugd.
van

*****

Wie
zoekt, leent
leent gaarne
gaarne het
hetoor
ooraan
aanhem
hemof of
haar,diedieons
onsverzekert
verzekert
Wie zoekt,
haar,
kennen.En
Endie
diezoekers
zoekersworden
worden ininonze
onzedagen
dagen niet
nietmeer
meel'
den
weg tetekennen.
den weg
uitsluitend
aangetroffen ininde
deonderwijzerswereld
onderwijzers wereld;; ook
ookde
de ouders
ouders beginnen
beginnen
uitsluitend aangetroffen
hoe langer
langer hoe
hoe meer
meer belang
belang te
testellen
stelleninindedevraagstukken,
vraagstukken,die
diebetrekbetrekhoe
king
hebben op
de opvoeding
opvoeding van
iets goeds
goeds te
te ververking hebben
op de
van hun
hun kroost.
kroost. Wie
Wie iets
tellen
heeft over
over de
dectpvoeding
upvoeding of het
het onderwijs,
onderwijs, kan
kan in
in onzen
onzen tijd
tijd op
op
tellen heeft
een
grooteren kring
kring van
van lezers
lezers rekenen,
rekenen, dan
dan dat
datininvroegere
vroegeredagen
dagen wel
wel
een grooteren
het geval
geval was.
was.Schrijvers
Schrijversenenuitgevers
uitgeverswerden
werdendaardoor
daardooraangemoedigd
aangemoedigd
en
zoo zien
zien wij
wijininden
denlaatsten
laatstentijd
tijdverscheidene
verscheidenewerken
werkenofofbrochures
brochures
en zoo
paedagogisch gebied, die
die algemeen
algemeendedeaandacht
aandachttrekken.
trekken.
verschijnen
verschijnen op
op paedagogisch
Ook
de gedachten
gedachten van
vanbuitenlandsche
buitenlandsche schrijvers
schrijvers of
ofschrijfsters
schrijfsters werden
werden
Ook de
het groote
groote publiek
publiek toegankelijk
toegankelijk gemaakt.
gemaakt.
door
vertaling voor
voor het
door vertaling
"Vij
willen ons
ons thans
thansniet
nietwagen
wagenaan
aaneene
eene
opsommingvan
vande
detalrijke
talrijke
Wij willen
opsomming
voorstellen
verbetering van
van opvoeding
opvoeding en
en onderwijs
onderwijs of
of de
deaandacht
aandacht
voorstellen tot verbetering
vmgen
voor eerie
eene lange
lange lijst
lijst van
van namen
namen van
van hen,
hen,die
diemeenden
meendenhunne
hunne
vragen voor
in woord
woord of
ofgeschrift
geschriftkenbaar
kenbaartetemoeten
moetenmaken,
maken,doch
dochalleen
alleende
de
adviezen
adviezen in
op
de
vrouw
uit
het
Noorden,
die
in
den
laatsten
tijd
aandacht
vestigen
aandacht vestigen op de vrouw uit het Noorden, die in den laatsten tijd
zooveel
zich heeft
heeft doen
doen spreken,
spI'eken, die
die door
door hare
hare krachtige
krachtige taal,
taal, den
den
zooveel van
van zich
zoo veleraandacht
aandachtheeft
heeft
tolk
van eene
eenediep
diepgewortelde
geworteldeovertuiging,
overtuiging,zooveler
tolk van
bedoelen Ellen
Ellen Key.
Key.
getrokken.
getrokken. We bedoelen
heeftgenoten,
genoten, kan
kan
Hare werken
werken worden
worden veel
veel gelezen.
gelezen. En
En wie
wie zezeheeft
Hare
zich
dat
begrijpen.
Er
ligt
eene
niet
geringe
bekoring
in,
zich
door
de
zich dat begrijpen. Er
eene niet geringe bekoring in, zich door de

298

OP PAEDAGOGISCH
PAEDAGOGISCH GEBIED.
GEBIED.
TOEKOMSTDROOMEN OP

schoone akkoorden
van hare
hare toekomstmuziek
toekomstmuziek te
te laten
latenverlokken
vel'lokken haar
haar
akkoorden van
volgen naar
naar de
de hoogte,
hoogte, vanwaar
vanwaar zij
zij ons
ons een
een uitzicht
uitzicht opent
opent op
op eene
eene
te volgen
met nieuwe
nieuwe idealen,
idealen, waarin
waarin de
de gebreken,
gebreken, die
diethans
thansnog
nog
nieuwe wereld
wereld met
nieuwe
tothet
hetverleden
vededenzullen
zullen
onze
samenleving en
en onze
onze school
school aankleven,
aankleven, tot
onze samenleving
behooren.
Wij gevoelen
gevoelen ons
onsaangetrokken
aangetrokken door
doordedemagnetische
magnetischekracht
krachtvan
vanhaar
haar
Wij
zelfs niet
niet tegen
tegen opziet
opziet een
een aanval
aanval te
te doen
doen op
op dat,
dat,
radicalisme, dat
radicalisme,
dat el'
er zelfs
wat
voor velen
velen nog
nog het
hetheiligste
heiligsteis,is,indien
indienzijzijmeent,
meent,dat
datdit
ditaan
aan
wat voor
het volk
volk ininden
den
eene
gezonde en
en kraChtige
krachtige opvoeding
eene gezonde
opvoeding van
van de
de jeugd
jeugd en het
weg
staat.
weft staat.
Doch we mogen
mogendaarbij
daarbijniet
nietvergeten,
vergeten,dat
datzijzelve
zijzelvezich
zichaankondigt
aankondigt
Doch
als eene
eene droomster,
droomster, die
die zich
zich meer
meer laat
laatleiden
leidendoor
doorhare
harephantasie
phantasiedan
dan
als
door
de logica
logica en
en die
diezeker
zekerzelve
zelve
allerminsthare
harevoorstellen
voorstellenvoor
voor
door de
allerminst
dadelijke verwezenlijking
verwezenlijking vatbaar
vatbaar acht.
acht.
dadelijke
zij daardoor
daardoor aan
aan beteekenis
beteekenis verliezen
verliezen?? Wie
Wie meent
meentmorgen
mOl'genzijn
zijn
Of
Of zij
of zijne
zijneschool
schoolovereenkomstig
overeenkomstig hare
haredenkbeelden
denkbeelden tetekunnen
kunnen
huisgezin of
huisgezin
inrichten, zal
zal bedrogen
bedrogenuitkomen
uitkomenenenhare
harewerken
werkenwaarschijnlijk
waarschijnlijkopbergen
opbergen
inrichten,
bij
de vele,
vele,diediehem
hem
reeds
teleurstelling
hebbengebaard.
gebaard. Doch
Doch wie
wie
bij de
reeds
teleurstelling
hebben
zij niet
nietmeer
meerheeft
heeftwillen
willendoen,
doen,dan
danonze
onzeoogen
oogenopenen
openen
gevoelt,
dat zij
gevoelt, dat
de fouten,
fouten, waaraan
waaraan wij
wijons
onsdagelijks
dagelijks ininhuis
huisenenschool
schoolschuldig
schuldig
voor
voor de
maken;
dat
zij
ons
heeft
willen
bewijzen,
dat
de
ondergrond,
waarop
maken ; dat zij ons heeft willen bewijzen, dat de ondergrond, waarop
het
gebouw onzer
onzeropvoeding
opvoeding rust,
rust, niet
niet deugt
deugt;; dat
datnog
nogzoovele
zoo vele moatmaathet gebouw
schappelijke
ontwikkeling van
van den
den waarheidszin
waarheidszin in den
den weg
weg
schappelijke leugens
leugens de
de ontwikkeling
staan;
dat vele
velegebrekkige
gebrekkigesociale
socialetoestanden
toestanden schuld
schuld hebben
hebben aan
aan het
het
staan ; dat
mislukken van
de opvoeding,
opvoeding, en
endat
datdit
ditalles
alleskan
kanworden
wordenvervangen
vervangen
mislukken
van de
haar
dankbaar
door
beters,iets
ietsschooners
schoonersenen
iets
hoogel's,— -diedie
door iets beters,
iets
hoogers,
zalzal
haar
dankbaar
haar arbeid,
arbeid, zal
zal haar
haar moed
moed prijzen
prijzen en
enzich
zichdoor
doorhare
hareovertuiovertuizijn voor
voor haar
zijn
gesterkt gevoelen
gevoelen ininden
denstrijd
strijdtegen
tegenvooroordeel
vooroordeelenenwanbegrip.
wanbegrip.
ging gesterkt
ging
harerwerken
werkeneischt
eischt
voorzichtigheidvooral
voomlvoor
voor
Doch de
de lectuur
lectuur harer
Doch
voorzichtigheid
onervaren
altijd gegeven
gegeven is,
is,schijn
schijnvan
vanwerkelijkwerkelijkonervarenlezers,
lezers,wien
wien het
het niet altijd
te onderscheiden.
onderscheiden. Dat
Dat was
waswaarschijnlijk
waarschijnlijk ook
ook de
demeening
meeningvan
vanden
den
heid te
held
hetwerk
werkzette,
zette,om
omhet
het
Nederlandsche
heel' Jansen,
Jansen, toen
toen hij
hij zich
zich aan
aan het
heer
Nederlandsche
publiek
overzicht te geven
geven van
van de
de denkbeelden
denkbeelden van
van E. K.
K. en
en die
die
publiek een
een overzicht
onderwerpen.Dat
Datdeze
dezeniet
nietonverdeeld
onverdeeld
aan
eene noodzakelijke
noodzakelijke critiek
critiek teteonderwerpen.
aan eene
gunstig
kan zijn,
zijn, kan
kan ieder
ieder begrijpen,
begrijpen, die
die E.E.K.'s
K.'swerken
werkenkent
kenten
enweet,
weet,
gunstig kan
het zich
zich tot
tot eene
eeneeer
eerrekent,
rekent,te te
behoorentot
tothen,
hen,
dat
de heer
heer Jansen
Jansen het
dat de
behooren
die
zich geloovige
geloovige Christenen
Christenen noemen.
noemen. Laten
Laten we
wetrachten
trachten dit
ditnader
nader
die zich
toe
te lichten,
lichten, door
dool' tetebeproeven
beproeven in
in eenige
eenige weiniie
weinigeregelen
regeleneen
eenoverovertoe te
zicht
te geven
geven van
van de
de gedachten,
gedachten, die
die aan
aan het
het werken
werken en
en streven
streven van
van
zicht te
E.
K. ten
tenopzichte
opzichtevan
van
opvoedingtenten
grondslagliggen.
liggen.Wanne
Wanneer
E. K.
de de
opvoeding
grondslag
er
wij
bedenken, dat
datzijzijmet
met
uitwerking
daarvanverscheidene
verscheideneboekdeelen
boekdeelen
wij bedenken,
dede
uitwerking
daarvan
heeft gevuld
gevuld en dat
dat de
de heer
heerJansen
Jansenvoor
voorzijne
zijnekorte
korteuiteenzetting
uiteenzettingmet
met
heeft
critiek
eengoed
goedgeschreven
geschrevenboekdeel
boekdeelvan
van1.59
159bladzijden
bladzijdenbehoefde,
behoefde,
critiek reeds een
dan
is het
hetduidelijk,
duidelijk, dat
datwij
wijtevreden
tevredeninoeten
moeten
zijn,indien
indienhet
hetons
onsgelukt,
gelukt,
dan is
zijn,
hier
slechts de
de »quintessence"
lIquintessence" van
van dat
dat alles
alles teteverschaffen.
verschaffen. Wij
Wij zullen
zullen
bier slechts
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ons
daarbij zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk onthouden
onthouden van
van aanhalingen
aanhalingen uit of
of verwijverwijons daarbij
zingen
naar hare
hare werken,
werken, omdat
omdat wij
wij slechts
slechtsden
denindruk
indruk willen
willen weerweerzingen naar
geven,
die bij
bij ons
onsnanaernstige
ernstigestudie
studie
verschillendeharer
harergeschriften
geschriften
geven, die
vanvan
verschillende
en
van het
het werk
werk van
van den
denheer
heerJansen
Jansenisisachtergebleven.
achtergebleven.
en van

** * **
Naar E.
E. K.'s
K.'s meening
meeningwordt
wordt.dedeontwikkeling
ontwikkelingvan
vanhet
hetindividu
individu in
in
Naar
het maatschappelijk
maatschappelijk leven
belemmerd, ja,
zelfs in
in vele
velegevallen
gevallenonmoonmohet
leven belemmerd,
ja, zelfs
gemaakt door
door een
eenwarnet
warnetvan
vanconventioneele
conventioneele leugens
leugens en
enmismisgelijk
gelijk gemaakt
vinden ze op
op ieder
ieder gebied.
gebied.
vattingen. We
vattingen.
We vinden
huwelijk, bedoeld
bedoeld als
als de
dehoogheilige
hoogheilige vereeniging
vereenigingvan
van twee
tweepersonen,
personen,
Het huwelijk,
die
in zich
zich den
den drang
drang gevoelden,
gevoelden, om
om mede
mede tetewerken
werkenaan
aanden
dendoor
doorde
de
die in
natuUl'
den mensch
menschopgelegden
opgelegd enplicht
plichtvan
vanvoortplanting
voortplantingenenverheffing
verheffing
natuur den
het menschelijk
menschelijk geslacht,
geslacht, isisininvele,
vele,
misschieninindedemeeste
meestegevallen
gevallen
van het
van
misschien
eenewettelijke
wettelijkesanctie
sanctie
vandedeverbintenis
verbintenisvan
vanman
manen
envrouw,
vrouw,
verlaagd
verlaagd tot eene
van
zamen
die
door allerlei
allerlei andere
andere overwegingen
overwegingendan
danjuist
juistde
deeenig
eeniggeldige
geldigetetezamen
die door
wal~en
gebracht. De
De liefde,
liefde, die
diemysterieuze
mysterieuze natuurdrang,
natuurdrang, die
die het
het eene
eene
waren gebracht.
zoekenininhet
hetandere,
andere,isisverstooten
verstootenvan
van
geslacht noopt
noopt zijne
zijne aanvulling
aanvulling tetezoeken
haarvan
van rechtswege
rechtswegetoekomt
toekomt;
waarzijzijzich
zich
de verheven
verheven eereplaats,
eereplaats, die
diehaar
; enenwaar
het gewaad,
gewaad, dat
datconventie
conventieenenhuichelarij
huichelarij haar
haar
durft
vertoonen zonder
zonder het
durft vertoonen
hebben
opgedrongerr, wordt
als eene
eeneverachtelijke
verachtelijke deerne
deerne uit
uit de
de
hebben opgedrongerr,
wordt zij
zij als
De tallooze
talloozeongelukkige
ongelukkigehuwelijken,
huwelijken,die
diehet
hetgeluk
geluk
samenleving
gebannen. De
samenleving gebannen.
het gevolg
gevolg van
van en
enonderondervan ouders
ouders en
van
eri kinderen
kinderen verwoesten,
verwoesten, zijn
zijn el'
er het
mijnen
het maatschappelijk
maatschappelijk leven.
leven. Men
Men moet
moet leeren
leeren inzien,
inzien, dat
dat »de
»de
mijnen het
ookbuiten
buitenhet
hethuwelijk,
huwelijk,maar
maarditditlaatste
laatsteonzedelijk
onzedelijk
liefde zedelijk
zedelijk isisook
liefde
is zonder
zonder liefde".
liefde".
op ten
ten opzichte
opzichte van
van
Eene schromelijke
merken we
ook op
schromelijke misvatting
misvatting merken
we ook
der beide
beide seksen.
seksen.Onder
Onderden
deninvloed
invloed van
van eene
eeneniet
niet
de
waardeering der
de waardeering
begrepen evolutieleer
men van
van dedevrouw
vrouwdedegelijke
gelijkemaken
maken van
van
begrepen
evolutieleer wil
wil men
den
man.
Eerst
als
zU
dat
bereikt
heeft,
meent
men,
beschikt
zij
over
den man. Eerst als zij dat bereikt heeft, meent men, beschikt zij over
alle
rechten, welke
welke haar
haar toekomen.
toekomen. Alsof
Alsof niet
nietdedenatuur
natuurhad
hadbedoeld,
bedoeld,
alle rechten,
makendan
danvan
vanden
denman
man;
alsof
van
de vrouw
vrouw een
eenander
anderwezen
wezente te
van de
maken
; alsof
haar niet
niet andere
andere plichten
plichten waren
gesteld en
en zij
zij niet
nietandere
andereidealen
idealen had
had
haar
waren gesteld
te streven.
streven. Wilt
Wiltgege
meerdererechten
rechtenvoor
voordedevrouw,
vrouw, verschaf
verschaf
na
na te
meerdere
haal' dan
dan de
de gelegenheid
gelegenheid zich
zichte te
ontwikkelenovereenkomstig
overeenkomstighaar
haar
haar
ontwikkelen
aanleg,
die een
een andere
andere isisdan
dandie
dievan
vanden
denman
man;
verhinderhaar
haarniet
nietde
de
aanleg, die
; verhinder
verzamelen, die
die zij
zijnoodig
noodigheeft,
heeft,omom
denplicht
plichttetevervullen,
vervullen,
krachten te verzamelen,
krachten
den
natuur voor
voor haar
haar heeft
heeftbestemd.
bestemd.ErEr
is geene
vergelijking
dien
de natuur
dien de
is geene
vergelijking
het
mogelijk
tusschen
de
waarde
van
den
man
en
die
van
de
vrouw;
mogelijk tusschen de waarde van den man
die van de vrouw ; het
zijn
ongelijksoortige grootheden,
grootheden, die
die alleen
alleen gemeten
genwtenkunnen
kunnenworden
worden
zijn ongelijksoortige
door
idealen, welke
welke men
men aan
aan de
de beide
beide seksen
seksen stelt.
stelt.
door de
de idealen,
»
Wat de
de meeste
meestemoeders
moeders behoeven,
behoeven, dat
dat isiszelf
zelfvoor
voorhare
haremoedermoeder»Wat
taak
worden opgevoed.
opgevoed. Die
Die moedertaak,
moedel'taak, al
al betreft
hetl'eft zij
zij ook
ook maar
maar één
één
taak te worden
enkel
kind,
vereiscllt
de
gansche
kracht,
de
gansclle
ziel
van
een
moeder,
enkel kind, vereischt de gansche kracht, de gansche ziel van een moeder,
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Daartoe
moet de
de vrouw
vrouw zich
zichzelve
zelve opvoeden,
opvoeden, en
en wel
wel in
in elk
elk uur van
Daartoe moet
haar
Zij moet
moet ererook
ook
denvader
vadervan
vanhaar
haarkind
kindtoe
toeopvoeden
opvoeden
haal' leven.
leven. Zij
den
orn haar medehelper
medehelpel' te worden
worl!en op
op geheel
geheel andere
andere wijze,
wijze, dan
dande
devaders
vaders
om
dat thans
dat
thans over
over 't algemeen
zijn. Ook
Ook moest
moest zij
zij het
hetdaarheen
daarheen trachten
tt'achten
algemeen zijn.
te
te leiden,
leiden, dat
dat de
de school
school iets
iets anders werd, dan
zij thans is. En
En eindelijk
eindelijk
dan zij
moest zij
moest
zij medehelpen,
mede helpen, om
onze maatschappij
maatschappij zoodanig te hervormen,
hervormen,
om onze
dat
in haar
haar de
dekinderen
kinderen konden
konden opwassen naar
het ideaal
ideaal eener edele
dat in
naar het
humaniteit" (E. K.):
K.):
humaniteit"
Ten
opzichte van
van de
de vrouw
vrouw in
in 't bijzonder
bijzondel' stelt
de schrijfster denTen opzichte
stelt de
dien wij
zelfden eisch,
eisch, dien
wij haar
haal' later
ook voor ieder individu
individu en voornamelijk
voornamelijk
zelfden
later ook
het kind
kind zullen
zullen hooren stellen,
dat nl.
nl. alle
alle individueele
verook voor
ook
voor het
stellen, dat
individueele vereigenschappen volledig
volledig tot
tot hun
hun recht komen.
en eigenschappen
mogens en
\JYe zullen
zullen daarop
daarop straks
straks terugkomen,
terugkomen, wanneer
wanneer we
wekennis
kenniszullen
zullen
We
maken met hare
hare idealen
idealen op
op paedagogisch gebied.
maken
Wat
Wat vooral
vooral velen
velen afkeerig zal
zal maken
maken van
van hare
hare leer,
leer, is
is de
de aanval,
aanval,
zij doet
doet op
op de
de kerk.
kerk. -— »Op
DOp de kerk",
kerk", zeggen
zeggen wij
wij;; )lOp
den godsdien zij
»op den
dienst",
zeggen wellicht
anderen. De
De heel'
zich blijkbaar
dienst", zeggen
wellicht anderen.
heer Jansen schaart zich
der laatsten;
immers, op
op blz.
van zijn
zijn werk
werk spreekt
spreekt
aan
zijde der
laatsten ; immers,
aan de zijde
blz. 147 van
hij als zijne
meening uit,
uit, dat
dat E.
E. K.
K. niet wil
wil rusten,
rusten, »voordat
»voordat zij alle
zijne meening
geloof
in een
een persoonlijken,
levenden God
God in
in alle
alle menschenharteÏl
persoonlijken, levenden
geloof in
menschenharteii met
wortel en
tak
ziet
uitgeroeid".
We
zouden
wenschen
te vragen:
)) Mag
en tak ziet uitgeroeid". We zouden
vragen : »Mag
zoo iets
iets zeggen van
de vrouw,
vrouw, die
die in
in De
De Eeuw van
van het
hetkind
kind
men wel
wel zoo
men
van de
schreef:
»Het isismijn
mijninnigste
innigsteovertuiging,
overtuiging, dat
dat de
de mensch zonder
schreef: »Het
geen ideale
ideale doeleinden kan
kan najagen,
najagen, niet
niet verder
verder dan
dan
religieus gevoel
religieus
gevoel geen
met bereidwillige
bereidwillige offervaardigheid
zijn
eigen belangen
belangen kan
kan zien, niet met
zijn eigen
groote doeleinden
verwezenlijken. De
De religieuse bezieling
bezieling verruimt
verruimt onze
onze
doeleinden verwezenlijken.
tot het
hethandelen,
handelen, dat
dat wij als het ideale
ideale houden "?"
"?"
ziel
en verplicht
verplicht ons
ons tot
ziel en
Doch
denken er
er niet
niet aan,
aan, den
den heer
heerJansen
Jansen van
van eene onbillijke parDoch wij
wij denken
beschuldigen. Hij
Hij verbergt het
het nergens,
nergens, dat
hij E. K.
K. wil
wil
tijdigheid te beschuldigen.
dat hij
beoordeelen als
Christen, en
hij ziet
ziet zeer
zeer wel
wel in,
in, dat de schrijfster hier
als Christen,
en hij
op zijn
zijn kerkelijk
kerkelijk Christendom;
hij te
te
een aanval doet
doet op
Christendom ; daartegen
daartegen trekt
trekt hij
velde.
Er zullen
zullen echter
echter velen
velen gevonden
gevonden worden, die eerder neiging gevoelen
gevoelen
Er
de zijde
zijde van
van E.
E.K.
K.tetescharen.
scharen. Zelfs de
heer Jansen
Jansen moet
moet
zich aan
aan de
de heer
toegeven, dat
veel van
van wat
wat zij tegen
de pmctijk
van het hedendaagsche
hedendaagsclle
toegeven,
dat veel
tegen de
practijk van
Chl'istendom
voeren, niet
nietoverdreven
overdreven is.
is.InInkrachtige
krachtigetaal,
taal,
Christendomheeft
heeft aan
aan te voeren,
die
als geeselslagen werkt,
werkt, verwijt
verwijt zij
zij den
den Christenen
Christenen van
van onze
onze dagen
dagen
die als
de lippen
lippen en
enverloochenen
verloochenendoor
dool'de
dedaden
daden;;
hunne
hun belijden
belijden met de
hunne halfheid, hun
zij staat daarbij
daarbij aan
aan de
de zijde
zijde van
van Tolstoï,
kan het
het niet
niet met
met dezen
dezen
Tolstoi, doch
zij
doch kan
hetChristendom
Christendom
eens zijn, waal'
hij de
de alleruiterste consequenties
van het
waar hij
consequenties van
van het leven
leven aan
beveelt. Zij
Zij wil
wil dan
dan liever
liever geheel
geheel met
met
als
de moraal
,moraal van
aanbeveelt.
als de
het Christendom
Christendom bl'eken
andere basis
zoeken voor hare ethiek.
blieken en eene andere
basis zoeken
Zij kan
kan het
het niet
nietgoedkeuren,
goedkeuren, dat
datkinderen
kinderen worden opgevoed
de leer
leer
Zij
opgevoed in
in de
van
een
godsdienst,
welks
belijders
tweeërlei
moraal
toelaten,
één
welks belijders tweeërlei moraal toelaten, één
van een
kerk en
en één voor
voor het
leven, Geen
Geenenkel
enkelChristen
Christen van
van onzen
onzen
voor de
de kerk
voor
het leven.
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tijd
tijd denkt
denkt eraan,
eraan, ininhet
hetleven
levendedevoorschriften
voorschriften des
des Bijbels
Bijbels in
in toepassing
te brengen;
men heeft
heeft zijne toevlucht
toevlucht moeten
moeten nemen
nemen tot
tot een
een comsing te
brengen ; men
hare meening de onhoudbaarheid van
van de
de ChrisChl·ispromis,waardoor naar
promis,. waardoor
naar hare
telijke leer
als richtsnoer
richtsnoer voor
voor het
het leven
leven wordt
wordt bewezen.
bewezen. Zij
Zij wil
wil niet
niet
leer als
kind opvoeden
opvoeden in
in die
die leugenachtige
leugenachtige halfheid,
halfheid, die
die hem
hemden
den
opnieuw
opnieuw het
het kind
op ethisch
ethischgebied.
gebied.
eerbied
verliezen voor
voor alle
alle consequentie
consequentie op
eerbied doet
doet verliezen
het uit
uithare
hareeigen
eigenwoorden,
woorden, zij wil niet het
het religieuze
religieuze
Doch, wij zagen
zagen het
gevoel
in den
den mensch
mensch dooden.
dooden. En
En dat
dat zou
zou zij
zij niet kunnen
kunnen willen, omdat
omdat
gevoel in
daardoor
hare eigen
eigen opvoedkundige idealen
zouden veridealen zouden
daardoor tegelijkertijd
tegelijkertijd hare
De vrouw,
vrouw, die
die een
een hoogeren trap
trap van
van volmaking voor
nietigd
worden. De
nietigd worden.
den mensch mogelijk
en van
van meening is,
dat deze
deze slechts
slechtsbereikt
bereikt
is, dat
mogelijk acht
acht en
kan worden, door
kind te
teontwikkelen
ontwikkelen overeenkomstig
overeenkomstig zijn
zijn aanleg,
aanleg,
door het kind
terwijl iedere
iedel·e opvoeding,
opvoeding, die
die daarmede
daarmede geene rekening houdt,
houdt, noodzakelijk
noodzakelijk
mislukken
moet, -— die
vrouw kan
kan niet
niet ontkennen,
ontkennen, dat
dater
erininden
den mensch
mislukken moet,
die vrouw
hoog
er
volmaking
leeft,
zonder
tegelijkertijd
een veroorverooreen drang
drang naar
naar hooger volmaking
een
hare eigen
eigen wereldbeschouwing
wereldbeschouwing uit
uit te
te spreken.
spreken.
deelend vonnis
vonnis over
over hare
Waar wij
wij overigens
overigens niets
niets dan
dan lof
lofhebben
hebben voor
voorden
den uitstekenden
Waar
heerJansen,
Jansen, mogen
mogen wij
wij toch
toch niet
niet verzwijgen,
verzwijgen, dat
dat hij
arbeid
van den
den heer
arbeid van
op zich
zich heeft
heeft geladen, toen
toen hij
hij dit
dit deel
deel
den
schijn van
van partijdigheid op
den schijn
van schr.'s arbeid
besprak. Had
Had hij anders niet naast
naast de
de vele
vele aanarbeid besprak.
uit hare
hare werken
werken ook
ook nog
nog deze
deze moeten
moeten geven:
»Als ik een kind
kind
halingen uit
geven : »Als
de grondtrekken del·
voor de
de
der godsdienstleer moest verklaren, die
die ik voor
waarheid houd,
hem zeggen
zeggen:: »Wij
»Wij zijn
in deze
deze wereld
wereld
zijn in
waarheid
houd, dan
dan zou
zou ik
ik tot hem
maar door
door dien
dien van
van een
een
gekomen
en leven
leven hier niet
niet door
door eigen
eigen wil,
wil, maar
gekomen en
wij God
Godnoemen.
noemen.Daarom
Daaromhandelen
handelen wij slechts
dan goed,
goed,
ander, dien
slechts dan
dien wij
als
wij den
den wil
wilvan
vandien
dien
God
volgen.Deze
Dezebestaat
bestaathierin,
hierin, dat
dat wij
als wij
God
volgen.
vvij
bereiken, isis erermaar
maar één
allen
gelukkig zijn, maal·
om dit
dit doel
doel tetebereiken,
allen gelukkig
maar om
middel, dat ieder
ieder mensch jegens
jegens den
den ander
ander handelt,
handelt, zooals
zooals hij
middel,
hij wenscht,
dat
anderen het
hettegenover
tegenover hem
hem doen."
doen." Op
Op de
devragen
vragen:: »Hoe is
is de
de wereld
wereld
dat anderen
ontstaan?
Wat wacht
wacht ons
na den (lood?"
de eerste,
eerste,
ontstaan ? Wat
ons na
dood ?" antwoord
antwoord ik
ik op
op de
dat
ik het
het niet
nietweet
weetenendatdat
overigensdedevraag
vraagvan
van geene beteekenis
beteekenis is.
dat ik
overigens
Op
tweede antwoord
antwoord ik,
de wil
wil van
van Hem,
Hem, die
die ons
ons tot
tot ons geluk
Op de
de tweede
ik, dat
dat de
staat isis ons
ons tot
tot dat
dat doel
doel te
te
in
.het leven
leven heeft
heeftgeroepen,
geroepen, ook
ook wel
wel in
in staat
in het
brengen na
onzen dood."
bren.gen
na onzen
zouden wenschen te vragen:
»Zijn dat
woorden van
van iemand,
iemand, die
die
We zouden
vragen : »Zijn
dat woorden
volgens
den heel·
Jansen niet
niet wil
wil rusten,
rusten, voordat
voordat zij het
geloof in
in een
een
volgens den
heer Jansen
het geloof
God met
met wOl·tel
en tak
tak heeft
heeftuitgeroeid?"
uitgeroeid?" Doch
Doch
wortel en
persoonlijken, levenden
levenden God
K. wil
wil niet
niettoegeven,
toegeven, dat
dat die
die God
God ons Zijn
Zijn wil heeft geopenbaard
E. K.
E.
in
de woorden
woorden van
van het
het Bijbelboek
Bijbelboek en
en dat
datdedevoorstelling,
voorstelling,die
die ons daarin
in de
wordt gegeven,
gegeven, de
demeest
meestjuiste
juistezou
zoumogen
mogen
van
den levenden
levenden God
God wordt
van den
Zij meent
meent haar God
dienen, door
door met
met dankbaargenoemd worden. Zij
God te
te dienen,
aanvaarden alle
alle faculteiten,
faculteiten, die
die Hij in den mensch
gelegd,
heid te aanvaarden
mensch heeft gelegd,
te ontwikkelen
ontwikkelen tot
tot den
den hoogst
hoogst mogelijken trap van volmaaktheid.
en
die te
en die
het voor
voor ons
belimgDaarom
ook -— en hiermede
hiermede zijn
wij genaderd
genaderd tot het
Daarom ook
zijn wij
belánghaar arbeid
arbeid -— kan zij
geen genoegen
nemen met
met
van haar
rijkste deel
deel van
zij geen
genoegen nemen
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de
nivelleerende opvoeding
opvoeding onzer
onzer dagen.
dagen. Volgens
Volgens haar
haar voeden
voeden we
we niet
niet
de nivelleerende
het kind
kind maar
maar een
een kind
kindop,
op,daarbij.
daarbij.ininhet
hetalgemeen
algemeenuitgaande
uitgaande van
van
de
meening, dat
dat wat
wat voor
voor den
den een
een goed
goed is,
is, ook
ook den
den ander
ander moet
moet kunkunde meening,
nen dienen.
dienen. En
En dat,
dat, meent
meent zij,
zij, isis eene
eeneleugen
leugen;
daaraan moet
moet de
de mismisnen
; daaraan
der
opvoeding
in
vele
gevallen
worden
toegeschreven;
daardoor
lukking
lukking der opvoeding in vele gevallen worden toegeschreven daardoor
krijgen
niet, wat
wat hun
huntoekomt,
toekomt,enenworden
wordenanderen
anderengepijnigd
gepijnigd met
met
krijgen velen
velen niet,
hun niet
nietpast.
past.DeDe
vraagt
naar
persoonlijkheden;
hijzal
zalvergeefs
vergeefs
wat hun
tijdtijd
vraagt
naar
persoonlijkheden
; hij
totdatdedekinderen
kinderenalsalspersoonlijkheden
persoonlijkhedenworden
wOl'denopgevoed,
opgevoed,
blijven roepen,
roepen, totdat
blijven
totdat zij
zij als
als zoodanig
zoodanig leeren
leeren leven
leven en
en werken.
werken. Veel
Veel meer,
meer, dan
dan thans
thans
totdat
het geval
geval is,
is, moet
moethet
hetindividu
individumet
metzijne
zijnebelangen
belangenenen
behoeftenopopden
den
het
behoeften
veel in
in het
hetonderwijs
onderwijs onzer
onzer dagen
dagen
voorgrond
voorgrondtreden.
treden. Doch
Doch daartoe
daartoe zal
zal veel
veranderd moeten
moeten worden.
worden. Niet
Nietmeer
meel'een
eenzelfde
zelfdeleerprogramma
leerprogl'ammavoor
voorallen,
allen,
veranderd
E.K.K,laat
laatdoorschemeren,
doorschemel'en,dat
datzijzijgevoelt,
gevoelt,dat
dater
ereene
eenezekere
zekere
hoewel
ook E.
hoewel ook
dOOI' geen
geenindividu
individu ininonze
onzemaatschappelijke
maatschappelijke
hoeveelheid kennis
kennis is,
is, die
die door
hoeveelheid
samenleving
kan worden
worden gemist.
gemist.Doch
Dochdaarnaast
daal'llaastbehoort
behoort gelet
gelet te
teworden
worden
samenleving kan
op
iedel's individueelen
individueelen aanleg
aanleg en
en dient
dient aan
aan ieder
iederkind
kinddedegelegenheid
gelegenheid
op ieders
gegeven
te worden
worden zich
zich overeenkomstig
overeenkomstig dezen
dezen te
te ontwikkelen.
ontwikkelen, Hoewel
Hoewel
gegeven te
aanschouwen geeft
geeftvan
vandedeschool,
school,zooals
zooalszijzij
de
schr. ons
ons een
een beeld
beeld teteaanschouwen
de schr.
zich die
die voorstelt,
voorstelt, zullen
zullen wij
wij die
die thans
thans niet
nietaan
aaneene
eenenadere
nadel'ebeschoubeschouzich
wing onderwerpen.
onderwerpen. Zijzelve
Zijzelve noemt
noemt haar
haar beeld
beeld een
eentoekomstdroom
toekomstdroom en
en
wing
er
inderdaad
nog
moeten
veranderen,
eer
het
tot
werkelijkheid
veel
zal
veel zal er inderdaad nog moeten veranderen, eer het tot werkelijkheid
Of dat
dat gewenscht
gewenscht moet
moetgeacht
geachtworden
worden?
Alsalle
alleijveraars
ijveraars
kan
worden. Of
kan worden.
? Als
overvraagt
doch veel
veelvan
vanwat
watzijzijschrijft,
schrijft,verdient
verdienternstige
el'llstigeoveroverovervraagt zij,
zij, doch
metopvoeding
opvoeding en
en onderwijs
onderwijs zijn
zijn belast.
belast. En
En veel
veel
weging
van allen,
allen, die
die met
weging van
er reeds
reeds ininhet
hetonderwijs
onderwijsvan
vanonzen
onzentijd
tijd
vel'beterdkunnen
kunnenworden,
worden,
zal er
zal
verbeterd
indien
wij hare
hare raadgevingen
raadgevingen voor
voor oogen
oogen houden.
houden. En
Endat
datverdienen
\'erdienenzij
zij
indien wij
o.
ten volle.
volle.
o. i.i. ten
Men heeft
heeft bezwaren
bezwaren ingebracht
ingebracht tegen
tegenhare
hal'estellingen.
stellingen. 't Kan
Kan ons
ons
Men
eengeheelen
geheelenommekeer
ommekeer
niet
verwonderen, als
als wij
wijbedenken,
bedenken, hoe
hoezijzijeen
niet verwonderen,
wenscht van
van ons
ons tegenwoordig
tegenwoordig stelsel
stelsel van
vanopvoeding
opvoeding enenonderwijs.
onderwijs.
wenscht
Doch
men
is
reeds
meermalen
onbillijk
tegenover
haar
geweest,
Doch men is reeds meermalen onbillijk tegenover haar geweest.
zij het
het individu
individu sterk
sterk opopden
den
voorgrond dringt,
dringt, heeft
heeft men
men
Waal' zij
voorgrond
Waar
overeenkomst
te ontdekken
ontdekken tusschen
tusschen hare
hare denkbeelden
denkbeelden en
en die
die
overeenkomst meenen
meenen te
veroord~eling van
van
van den
den Duitschen
Duitschen wijsgeer
wijsgeer Nietzsche
Nietzsche eneninineene
eene
van
veroordeeling
hare idealen
idealen medebegrepen.
mede begrepen. Dat
Datisisonbillijk.
onbillijk.
diens
philosophie die
diens philosophie
die van
van hare
het valt
valt niet
niet teteontkennen,
ontkennen,dat
datmen
menhier
hiel'enen
daarverwantschap
verwantschap
Zeker,
Zeker, het
daar
ontdekt;
dat het
hetuituithare
haregeschriften
geschriften blijkt,
blijkt, dat
dat zij
zij den
den zooeven
zooeven gegeontdekt; dat
noemden
wijsgeer
ijverig
heeft
bestudeerd
(wie,
die
schrijven
wil
over
noemden wijsgeer ijverig heeft bestudeerd (wie, die schrijven wil over
K. behandelt,
behandelt, zou
zou dat
dat in
in onze
onze dagen
dagen niet
nietdoen
doen!);
onderwerpen,
onderwerpen,als
als E.
E. K.
!)
dat
zij nu
nu en
endan
danmet
met
instemming
eenigr
van
zijneuitspraken
uitsprakenciteert,
citeert,—
dat zij
instemming
eenige
van
zijne
mag daarbij
daarbij niet
niet over
over 't hoofd
hoofd zien,
zien, dat
dat zij
zij zeer
zeerbeslist
beslist zijne
zijne
doch
men mag
doch men
ons leert,
leel't, dat
dat een
eenmiddelmiddellevensleer
onbruikbaar verwerpt,
levensleer als
als onbruikbaar
verwerpt, als
als zij
zij ons
weg
mogelijk
en
verkieslijk
is
tusschen
't
egoistisch-individualistische
egoistisch-individualistische
weg mogelijk en verkieslijk is tusschen
hetcommunistisch-altruïsme
communistisch-altruïsme van
van onze
onze dagen,
dagen,
pl'incipe
Nietzsche en
en het
principe van
van Nietzsche
bij Spinoza.
Spinoza.
en
in dezen
dezen zich
zich aansluit
aansluit bij
en in
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die van
eene noch
Doch zij
zij wil
wil noch de
eenzijdigheid van
van het
het eene
noch die
van het
het
de eenzijdigheid
Doch
andere en
waar zij
zij van
van meening is,
dat de
de opvoed
ing van
van het kind
kind van
van
opvoeding
is, dat
en waar
werking van
van het
het
onzen
tijd voornamelijk
voornamelijk lijdt
lijdt onder
onder de
de nivelleerende werking
onzen tijd
communistische beginsel,
beginsel, is
is het
het tetebegrijpen,
begrijpen, dat
datzijzijdaartegen
daartegenvooral
vooral
den strijd
den
strijd aanbindt.
aanbindt.
Zij, die
die ieder
ieder kind
kind beschouwt
beschouwt als
als peen
Deen nieuwe
nieuwe wereld,
wereld, waarin
waarin zelfs
zelfs
Zij,
niet vermag
vermag binnen
binnen tetedringen",
dr'ingen", kan
kan niet
niet goed
goed
de teederste liefde
liefde niet
het behandeld
behandeld wordt als eene herhaling
herhaling van
van vroegere
vinden, dat
dat het
Het vraagt
vraagt eene opvoeding,
voor hem
hem alleen geschikt
individuen.
opvoeding, die
die voor
individuen. Het
in het
hetgezin,
gezin,dat
datontstaan
ontstaan isis uit
uit een
een
is, doch
doch kan die
niet vinden
vinden in
die niet
is,
huwelijk,
we haar
haar boven
boven hoorden
hoorden afkeuren.
afkeuren.Zij
Zijmeent,
meent,dat
dathet
hetkind
kind
huwelijk, als
als we
zij wenscht
recht heeft
heeft op
op de
dekeuze
keuzezijner
zijner'ouders,
ouders, door
door welke
welkeparadox
pamdox zij
recht
verantwoordelijkheid
ieder
op zich
te
drukken,
welk
eene
groote
verantwoordelijkheid
ieder
zich
uit
uit te drukken, welk eene groote
laadt,
die aan
aan een
eennieuw
nieuwindividu
individu 't leven
geeft, en
en hoe
hoe men
menervoor
ervoor
leven geeft,
laadt, die
dragen, dat
dathet
hetin indede
meest
gunstige
omstandigheden
heeft zorg te dragen,
meest
gunstige
omstandigheden
de vrouw,
vrouw, die
die moeder staat
worde geboren.
Daarom ook
ook eischt zij,
zij, dat
dat de
geboren. Daarom
te worden of het
het alreeds is,
haretalenten
talentenenenkrachten
krachten zal
zalkunnen
kunnen
is, alalhare
mensch"
wijden aan die
die allergewichtigste levenstaak,
levenstaak, die
den »nieuwen mensch"
die den
wijden
Dus legt
legt zij
zij een
eennauw
nauwverband
verband tusschen het
helpt voorbereiden,
voorbereiden. Dus
opvoeding en dat
dat van
vanden
denvrouwenarbeid.
vrouwenarbeid,
der opvoeding
vraagstuk der
tucht in
in het
het opvoedingsstelsel
opvoedingsstelsel onzer
zij geen vrede
vrede
Met
onzer dagen kan zij
Met de
de tucht
hebben;; zij
zij stelt daarvoor
daarvoor eischen, die
nu wel
wel niet
niet geheel
geheelnieuw
nieuwmogen
mogen
die nu
hebben
genoemd w.orden,
w.llrden, doch zeker nog geene algemeene
algemeene toepassing vinden.
Dat zij
zij in
in de
de oogen van
van den
den heer
heer Jansen
Jansen geene genade
genade kunnen
kunnen vinden,
Dat
kan ons
ons niet verwonder'en,
bedenken, dat
de tucht
tucht ten
ten
verwonderen, wanneer
wanneer wij
wij bedenken,
dat de
kan
onze inzichten
inzichten omtrent
omtr'ent de
de moraal
moraal en
en deze
deze
nauwste samenhangt
samenhangt met
met onze
voor
haar een
een geheel
geheelanderen
anderen grondslag
grondslag heeft
heeft dan voor
voor haar
haar criticus.
criticus.
voor haar
E. K.
K, geen
geen hooger'
beginsel kent dan:
DMacht is
is recht
recht en
en
Doch
Doch dat
dat E.
hooger beginsel
dan : »Macht
is plicht
plicht !"
I" mogen
mogen we hem
hem niet
niettoestemmen.
toestemmen.
macht
macht is
Zeker, zij
zij spreekt
spr'eekt als
als hare
hare meening uit,
uit, dat
dat het
het de
de grootste
grootste misdaad is
is der
del'tegenwoordige
tegenwoordige opvoeding
opvoeding tegenover
tegenover het
het kind,
kind, dat
dat wij het
niet
met rust
rust laten;
het zijne natuur zooveel mogelijk
mogelijk moet uitleven
niet met
laten ; dat
dat het
aan de
de grenzen
grenzen van
van het
hetrechtsgebied
rechtsgebied van
van anderen;
tot aan
anderen ; doch
doch we mogen
daarbij niet vergeten,
dat zij' in De eeuw
het kind
kind in
in het
het
vergeten, dat
eeinv van
van het
hoofdstuk »De
DDe opvoeding"
opvoeding" ook
ook nog
nog andere
eischen stelt.
Wijkrijgen
krijgen
hoofdstuk
stelt. Wij
andere eischen
een
geheel anderen indruk,
wanneer wij haar hooren
hOOl'en zeggen
zeggen:: •PDe
1'De
een geheel
indruk, wanneer
nieuwe opvoeder
opvoeder' zal door
door wel
overlegde en
en geordende
geordende ervaringen
ervaI'Ïngen het
het
nieuwe
wel overlegde
kind
geleidelijk zijn
plaats in
in den
den grooten samenhang
het bestaan
bestaan
kind geleidelijk
zijn plaats
samenhang van
van het
wat hem
hem
leeren innemen
en zijn
zijnverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid tegenover
tegenover alles,
alles, wat
innemen en
kant
geen
der
persoonomgeeft, doen inzien, terwijl
aan
den
anderen
terwijl aan den anderen
geen der
het kind
kind moet
moet onderdrukt
onderdrukt worden,
worden, indien
zij
lijke
levensuitingen van
van het
lijke levensuitingen
indien zij
kind zelf of anderen niet nadeelig
nadeelig zijn."
Ofelders
elders:: »Heel
DHeel zeker moet
het kind
zijn." Of
kind gehoorzaamheid
gehoorzaamhei(l leeren en wel
wel onbeperkte
onbeperktegehoorzaamheid"
gehoorzaamheid" ;
het kind
en:
»Met het
het kleine
kleine kind
kind moet
moet men
men niet
niet redeneeren, doch
doch snel
en
en : »Met
snel en
consequent handelen."
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Het bezwaar,
bezwaar, dat de
de heer
heer Jansen
Jansen heeft
heefttegen
tegendede
beschouwingenvan
van
Het
beschouwingen
in dit
ditopzicht,
opzicht,isishetzelfde,
hetzelfde,dat
dat
telkensweer
weerdoor
door de
de
de schr.
schr. in
de
wijwijtelkens
zij, die
die niet
niet
kerkelijk
kerkelijk geloovigen
geloovigen kunnen
kunnen hooren
hooren uitspreken,
uitspreken,dat
dat nl.
nl. zij,
meer
den Bijbel
Bijbel als
alshethet
wetboek
moraal
aanvaarden,daarmede
daarmede
meer den
wetboek
derder
moraal
aanvaarden,
Ofzij,
zij, die
diezoo
zoo
ook
iederen grondslag
grond!llag aan
aan hunne
hunne ethica
ethica ontnemen.
ontnemen. Of
ook iederen
spreken,
gelijk hebben,
hebben, kunnen
kunnen wij
wijthans
thansniet
niet.
verdergaan
gaanonderzoeken.
onderzoeken.
spreken, gelijk
verder
Wij
zijn het
het echter
echter met
metdie
diebeschouwing
beschouwing niet
niet eens.
eens.
Wij zijn
Gaarne
wij Ellen
Ellen Key
Key de
de hand,
hand, waar
waarzij
zij tetevelde
veldetrekt
trekt
Gaarne echter
echter reiken
reiken wij
tegen lichamelijke
lichamelijke straffen,
straffen, als
als wij
wijhaar
haarhooren
hOOl'en zeggen,
zeggen,dat
dat»gebrek
»gebrek
tegen
aan
zelfbeheersching. aan
verstand, aan
aan geduld
geduld en
en aan
aan waardigheid
waardigheid de
de
aan zelfbeheersching,
aan verstand,
hetslaansysteem
slaansysteemrust".
rust".Een
Eenverstandig
verstandig
vier toetssteenen
toetssteen en (zijn),
(zijn), waarop
waarop het
vier
de opvoeding
opvoeding te
doen en
en de
de
hardingssysteem
ziine intrede
hardingssysteem behoort
behoort zijne
intrede in
in de
te doen
daaruit gebannen
worden. Ook
Ook tegen
tegen teteveel
veelhuiswerk,
huiswerk,
weelde
weelde daaruit
gebannen te
te worden.
huisgezin zijne
zijne taak
taak inin de
deopvoeding
opvoedingonmogelijk
onmogelijk gemaakt
gemaakt
waardoor
waardoor het
het huisgezin
wordt,
zij te
te velde.
velde. ZijZijstrijdt
strijdt
voorhethet
weldadigehuiselijk
huiselijkleven
leven
wordt, trekt
trekt zij
voor
weldadige
en
zij betreurt
betJ'eurt het,
het,dat
datzoovele
zoo velekinderen
kindereninderdaad
inderdaad»zonder
:Dzonderthuis"
thuis"zijn
zijn
en zij
We vernamen
vernamen reeds,
reeds, dat
dat de
de tegentegendoor
uithuizigheid der
door de
de uithuizigheid
derouders.
ouders. We
woordige schoolinrichting
schoolinrichting bij
sterke afkeuring
afkeuring vindt;
vindt;dat
datzij
zijdaarin
daarin
woordige
bij haar
haar sterke
dat zij
zij zelfs
zelfs van
van»zielemoorden
»zielemoorden in
in
zooveel
verkeerds heeft
heeft opgemerkt,
opgemerkt, dat
zooveel verkeerds
de
school"
meent
te
mogen
spreken.
Wij
moeten
het
aan
de
paedade school" meent te mogen spreken. Wij moeten het aan de paedain te
te gaan,
gaan, en
enwillen.
willen.
gogische
tijdschriften overlaten,
gogische tijdschriften
overlaten, daal'op
daarop nader
nader in
dat wij
wij met
metden
denheer
heer
Jansen
volkomeninstemmen,
instemmen,
alleen
constateeren, dat
alleen constateeren,
Jansen
volkomen
zegt:
»Het
beeld
de hedendaagsche
onderwijstoestanden,
als
hij zegt
als hij
: »Het
beeld
vanvan
de hedendaagsche
onderwijstoestanden,
door
haar ontworpen,
ontworpen, is
is hier
hieren
endaar
daal' sterk,
sterk,misschien
misschientetesterk
sterkgekleurd,
gekleurd,
door haar
maar
der zake
zake kundig,
kundig, zal
zal den
den moed
moed hebben
hebben het
het ten
teneenenmale
eenenmale
maar wie,
wie, der
onwaar
te noemen
noemeB?"
onwaar te
?"
Hare
beschouwingen verdienen
verdienen ernstige,
ernstige, zeer
zeel'ernstige
ernstigeoverweging
overwegingvan
van
Hare beschouwingen
allen,
die gevoelen,
gevoelen, dat
dat er
eriets
ietshapert
hapertaan
aan
onze
opvoeding en
enons
ons
allen, die
onze
opvoeding
De
lectuur
der
werken
van
deze
merkwaardige
vrouw
zij
onderwijs.
onderwijs. De lectuur der werken van deze merkwaardige vrouw zij
daarom
aanbevolen, die
wenscht mede
mede te
te werken
werkenaan
aan de.verbetede. verbetedaarom ieder
ieder aanbevolen,
die wenscht
ring. Doch
Doch men
menbetrachte
betrachtedaarbij
daarbijdede
noodigevoorzichtigheid
voorzichtigheid en
en bebering.
noodige
dachtzaamheid
de gelegenheid
gelegenheid is,
is, om
omdederijke
rijkestof
stofzelve
zelve
dachtzaamheidenenwie
wie niet
niet in de
verwerken, die
die neme
nememet
meteeneen
gevoel
dankbaarheid aan
aan den
den
te verwerken,
gevoel
vanvan
dankbaarheid
werk ter
terhand,
hand,waarvan
waarvan we
weden
dentitel
titelboven
bovendit
ditopstel
opstel
schrijver
schrijver het
het werk
plaatsten De
Deheer
heel'
Jansen
heeft
uitnemendenarbeid
arbeidverricht
vel'richten
en
plaatsten
Jansen
heeft
eeneen
uitnemenden
wanneer wij
wij bedenken,
bedenken, dat
dat zijne
zijnewereldbeschouwing
wereldbeschouwing lijnrecht
lijnrecht staat
staat
wanneer
tegenover
die van
van Ellen
Ellen Key,
Key, dan
dali gevoelen
gevoelen we
we respect
respect voor
voor de
deonparonpartegenover die
taak heeft
heeftvervuld.
vervuld. Zijn
Zijnarbeid
arbeidheeft
heeft
tijdigheid, waarmede
zijne taak
tijdigheid,
waarmede hij
hij zijne
ook
nog dit
dit voordeel,
voordeel, dat
dat hij
hijinineene
eene
uitstekendgeschreven
geschrevenenenvan
vanveel
\'eel
ook nog
uitstekend
E. K.
K. plaatst
plaatst in
in de
de
studie
getuigende inleiding
inleiding de
denkbeelden van
van E.
studie getuigende
de denkbeelden
lijst
van hun
hun tijd
tijd en
enons
onseen
een
nauwkeurigoverzicht
overzichtgeeft
geeftvan
vandedelevenslevenslijst van
nauwkeurig
schrijfstel', die
die op
opdedeontwikkeling
ontwikkelingharer
harerideeën
ideeën
omstandigheden
omstandigheden der
der schrijfster,
zulk
een
grooten
invloed
hebben
uitgeoefend.
Om
vorm
en
inhoud
zulk een grooten invloed hebben uitgeoefend. Om vorm en inhoud
met warmte
warmte aanbevelen.
aanbevelen. Het
Hetzijzijder
del'jeugd
jeugd
beide
zijn werk
werk met
beide mogen
mogen we
we zijn
zegen.
tot zegen.
10 Oct.
v.
N.
v. N.
Oct. 1905.
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Toen
eindelUk, na
na zeven
zeven jaren,
jaren, Peter
Peteruituitdede
gevangenisontslagen
ontslagen
Toen eindelijk,
gevangenis
leven in
in te
te gaan.
gaan.
werd,
ontbrak hem
de moed
moed opnieuw
bpnieuw het
het leven
werd, ontbrak
hem de
de eerste
eerstetijden
tijdenvan
vanonuitsprekelijk
onuitsprekelijklijden,
lijden,van
van
wanhoopover
overzijn
zijn
Na de
wanhoop
rampzalige daad,
daad, die
die voorgoed
voorgoed zijn
zijnjeugdig
jeugdig leven
levenhad
hadbezoedeld,
bezoedeld, was
was
rampzalige
in dededoffe
doffemoedeloosheid
moedeloosheidenenonverschilligheid
onverschilligheid van
van den
den
hij vervallen
vervallen in
hij
meer ziet
ziet v66r
vóór zich,
zich, maar
maal' alleen
alleen wat
watàchter
àchter hem
hem
gevangene, die
die niet
niet meer
gevangene,
meer hoopt
hoopt van
van het
hetverdere
verdereleven,
leven,alalbiedt
biedthet
hethem
hem
ligt;; die
die niets
niets ook
ook meer
ligt
vrijheid na jaren.
jaren.
vrijheid
Het vreeselijke
vreeselijke tooneel
tooneel van
van zijn
zijn misdaad,
misdaad, toen
toen hijhijin in
dolzinnige,
Het
dolzinnige,
tot
razernij gestegen
gestegen woede
woede zijn
zijnvader
vaderhad
hadgedood,
gedood,omdat
omdat deze
deze het
het
tot razernij
meisje, dat
dat hij
hij liefhad,
liefhad, een
eenslet
sletschold,
schold,zvveefde
zweefdehem
hemsteeds
steedsvoor
vooroogen,
oogen,
meisje,
totdat het
het zich
zich voorgoed
voorgoed op
op de
dewitgepleisterde
witgepleisterde muren
muren van
van zijn
zijncel
celhad
had
totdat
ingegrift
met bloedig
bloedig roode,
roode,onuitwischbare
onuitwischbare lijnen.
lijnen.
ingegrift met
in alal die
diejaren
jarenhad
hadmen
menhem
hemeen
eenemmer
emmermet
metpleister
pleister gegeEens
Eens in
geven en als
als een
eengek
gekhad
hadhijhijdede
witte
kalk
dikke
kwakkenopopden
den
geven
witte
kalk
metmet
dikke
kwakken
totdat de
de emmer
emmer leeg was,
was, en
en
muur
muur gesmeerd,
gesmeerd,steeds
steeds meer
meer en
en meer,
meer, totdat
toen hij
hij nieuwen
nieuwen voorraad
voorraad had
had gevraagd,
gevraagd,omdat
omdatdedebloedige
bloedigelijnen
lijnenaltijd
altijd
toen
weerkwamen goor
door de
de bobbelige,
bobbelige, dikke
dikke massa,
massa, was
was onder
onder toezicht
toezicht van
van
weerkwamen
hetwerk
werk
komen
voltooien,zuinig
zuinigdunne
dunnelaagjes
laagjes
den
cipier een
een metselaar
metselaarhet
den cipier
komen
voltooien,
kalk
strijkend over
over de
de dadelijk
dadelijk weer
weeropdoemende
opdoemendebloedfiguren.
bloedfiguren.
kalk strijkend
hij gaan
gaan wennen
wennenaan
aandie
dielevende
levendemuren,
muren,
Langzamerhand
Langzamerhandechter
echter was
was hij
~teeds weer
weer hem
hemherinnerden
herinnerden aan
aan zijn
zijn misdaad,
misdaad, en er
er kwam
kwam zelfs
zelfs
die
die steeds
een
tijd, dat
dat hij
hij niet
nietmeer
meerzag
zaghet
het
vreeselijke,het
hetgruwelijke
gruwelijkeervan
ervan;
een tijd,
vreeselijke,
;
dat
het was,
was, als
alsging
ginghet
hethem
hemniet
nietaan,
aan,alsalswas
washijhijeen
eenander,
ander,die
die
dat het
een niets
niets zeggende
zeggende prent.
prent.
onverschillig het
onverschillig
het zag
zag als
als een
de nachtmerrie
nachtmerrie hem
hem geen
geen rust
rust liet
lietenenhijhijdoodsdoodsnachts, als
als de
Maar 's nachts,
benauwd
van
zijn
harden
stroozak
opsprong,
zag
hij
in
de
donkere
benauwd van zijn harden stroozak opsprong, zag hij in de donkere
ruimte
levende figuren
figuren rondspoken,
rondspoken, hoorde
hoorde hij
hij den
den snerpenden
snerpenden gil
gil van
van
ruimte levende
zijn moeder
moeder weerkaatsen
weerkaatsen tegen
tegen dedenaakte
naaktewanden
wandenvan
vanzijn
zijn cel
cel;
dan
zijn
; dan
gutste
het angstzweet
angstzweet hem
hemvan
vanhet
hetvoorhoofd
voorhoofdenenrillend
rillenddrong
dronghij
hijzich
zich
gutste het
tegen de
de massief
massiefeikenhouten
eikenhouten deur,
deur, die
die niet
niet eerder
eerder week,
week, dan
dan als
alsom
om
tegen
cipier zijn
zijn leger
leger kwam
kwam weghalen.
weghalen.
zes uur
uur '8
's morgens
morgens de
de cipier
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Dikwijls gebeurde
rleur stiet
stiet tegen
tegen zijn
zijn machteloos
Dikwijls
gebeurdehet,
het, dat
dat de
de deur
lichaam, als
in elkaar
elkaar
lichaam.
als hij doodmoe
uitgeput, door
dool' slaap
slaap overmand,
overmand, in
doodmoe en
en uitgeput,
opzijde,
zijde, totdat
totdat hij met
was gezakt.
was
gezakt. Dan
Danduwde
duwdede
decipier
cipierhem
hem ruw
ruw op
een
schrik wakker
wakker werd
werd en
en dank
dankbaar
was, dat
dat het
het dag
dag was.
was .
een schrik
baar was,
Zoo
kroop
iedere
dag
voorbij
zelfs wist
wist hij
hij niet,
niet, ofofmeerdere
meerdere
• Zoo kroop iedere dag voorbij;; soms
soms zelfs
dagen waren
of wel,
wel, dat
dat bet
het slechts
slechts één oneindig
oneindig lange
dagen
waren voorbijgegaan,
voorbijgegaan, of
dag
was geweest.
geweest.
dag was
Toen eindelijk
de cipier
Toen
eindelijk de
cipier op
op zijn naderende
vrijheid doelde,
doelde, schrok
schrok hij
hij
naderende vrijheid
vreesde
steeds
nader
komendetijdstip,
tijdstip,
en
van dien
dien dag
dagaf af
en van
vreesde
hij hij
het het
steeds
nader
komende
waarop hij
uit de
de gevangenis
gevangenis ontslagen
ontslagen zou
zou worden en gedwongen
gedwongen zou
zou
waarop
hij uit
te leven.
leven.
zijn
weer te
zijn weer
Naar
Naar zijn
zijn dorp
dorp terugkeeren durfde
niet, hoe
hoe hij
hij ook
ook smachtte
smachtte
durfde hij
hij niet,
naar
alles,
wat
hij
daar
achter
had
gelaten.
naar alles, wat
daar achter had gelaten.
meer onder
onder de
de oogen komen
komen en
en ook
ook
Zijn
broers dorst
dorst hij
niet meer
Zijn broers
hij niet
zoo veraf,
veraf, zoo
zoo hopehopezijn
moeder, ach!
goede oude
oude moeder
moeder scheen
scheen zoo
ach ! zijn
zijn moeder,
zijn goede
loos veraf,
veraf, dat
dat zelfs
zelfshet
hetherlezen
herlezenvanvan
enkele
gebrekkiggeschreven
geschreven
loos
enkele
gebrekkig
meer
brieven, welke
hij bewaard
bewaard had
had als
als zijn
zijn eenigen schat,
niet meer
brieven,
welke hij
schat, hem
hem niet
de
heerlijke zekerheid
zekerheid kon
kon hergeven,
hergeven, dat
dat ten
ten rninste
minste voor háår
háár hij
hij dedede heerlijke
dateven
evenwarm
warm haar
haarhart
hartklopte
klopte voor
voor den
den miszelfde was
gebleven, dat
was gebleven,
dadigen als
voor den
den volgzamen
volgzamen zoon.
zoon.
als voor
Die
brieven waren
waren geweest
geweest als
alsheldere,
heldere,warmtegevende
warmtegevende lichtstralen,
lichtstralen,
Die brieven
waarin zich
zich had
had gekoesterd
gekoesterd zijn arme,
afgetobde ziel,
ziel, en
en gedurende de
waarin
arme, afgetobde
jaren van
van zijn
zijngevangenschap
gevangenschap kwamen zij
geregeld, met
met gelijke
gelijke
eerste
eerste jaren
zij geregeld,
tusschenpoozen.
ZÓÓ hevig
hevig was zijn
zijn smachting naar
naar die
die brieven,
brieven, dat
dat hij
hij slechts leefde
Z66
tijdstip, waarop
waarop de
de volgende
volgende hem
hem zou
zou bereiken,
bereiken, en
en bijna bevoor
voor het
het tijdstip,
droefd was,
als eindelijk
eindelijk hij het dunne
dunne couvert
couvert met
methet
hetonduidelijke,
onduidelijke,
was, als
beverige adres
arlres tusschen zijn
zijn vingers
vingers hield,
hield, omdat
omdat weer
weer zoolang hij dan
beverige
wachten
zou
moeten
op
nieuwe
tijding,
op
nieuwe
lafenisvoor
voorzijn
zijn
wachten zou moeten op nieuwe tijding, op nieuwe lafenis
dorstende
ziel.
dorstende ziel.
Soms
staarde hij
hij langen
langen tijd
tijd naar
naar het
het adres,
adres, streelende het ritselend
ritselend
Soms staarde
waar Moeders hand
hand had
had gerust;
couvert
en kussende de
plaats, waar
de plaats,
gerust ; dan
couvert en
naar het postmerk,
postmerk, hardop
hardop lezende
lezende den
den naam van
van zijn
zijn dorp,
dOl'P,
keek hij naar
langzaam uitsprekende
uitsprekende de
de dierbare
dierbare klanken,
klanken, om
omtetegenieten
genietenvolop
volopvan
vandat
dat
langzaam
slechts éénmaal in
in langen
langen tijd
tijd wederkeerende
wederkeerende geluk
geluk:
brief van
van huis!
: een brief
huis !
Voorzichtig vouwde
papier open,
open, langzaam
langzaam glad
glad het
hetstrijkend
strijkend
Voorzichtig
vouwde hij
hij het papier
op
zijn
knie,
en
begon
te
lezen,
woord
voor
woord,
elke
lettergreep
als
lettergreep als
op zijn knie, en begon te lezen, woord
't ware spellende,
liefkoozende iedere
met den
den hlik
blik zijner oogen.
spellende, liefkoozende
iedere letter
letter met
En als
als de
de brief
briefuit
uitwas,
was,eindelijk,
eindelijk, bleef
bleefhij
hij lang
langzitten,
zitten,starende
starende inin
En
de
ledige ruimte
ruimte vóór zich,
en dan
dan leefde
leefde hij
hij weer
weer te midden
midden der zijnen,
de ledige
zich, en
hoorde
en zag
zag hun
hun gezichten.
hoorde hun
hun stemmen
stemmen en
dat hij
hij insliep
insliep met
metden
denbrief
briefvastgeklemd
vastgeklemd in
in
Dan gebeurde
gebeurde het
wel, dat
Dan
het wel,
zijn
hand
en
droomde
van
thuis,
toen
alles
nog
goed
was.
zijn hand en droomde van thuis, toen alles nog goed was.
om dedelippen,
lippen, de
de eenige in
En een
een blijde
blijde glimlach
glimlach zweefde
zweefde hem
hem om
En
drie maanden.
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Maar
langzamerhand kwamen
die brieven
brieven met
met grooter tusschenpoozen,
tusschenpoozen,
Maar langzamerhand
kwamen die
werden
korter, minder
minder uitvoerig,
uitvoerig, en
en dat
dat maakte,
maakte, dat
dat Peter
Peteraan
aanzijn
zijn
werden ze
ze korter,
~chat, aan
aan datgene,
datgene, wat
wat hij zoo zeker meende
meende te
te bezitten,
grootsten schat,
-— de
de liefde
liefde zijner moeder -— ging twijfelen.
twijfelen.
meer dagen
De eerste
eerste maal,
maal, toen
toen twee,
twee, drie
drie en
en meel'
waren verloopen na
De
dagen waren
het
gewone
tijdstip,
waarop
de
brief
moest
verschijnen,
washij
hij radjradèhet gewone tijdstip, waarop de brief moest verschijnen, was
loos
en wanhopend,
wanhopend, niets
niets anders denkende,
zijn moeder was
loos geweest en
denkende, of zijn
maar toen
toen de
debrieven
brievenbleven
blevenkomen
komen maar
maar niet
niet meer
meel'
ziek
of dood;
ziek of
dood ; maar
zoo dikwijls
dikwijls en
ook de
de inhoud
inhoud minder
minder werd,
werd, sloop
sloop in
in hem
hem een
een vreesezoo
en ook
dat sterker en
sterker werd,
werd, totdat
totdat hij
hij het
het niet
niet meer
meer
Iijk
vermoeden, dat
lijk vermoeden,
en sterker
van zich kon zetten, hoe
hoe ook
ook hij
hij ertegen
ertegen streed
streed en
enworstelde.
worstelde.
Hij begon
te gelooven, dat ook
Moeder, bepraat
bepraat door
de broers
broers en
en
ook Moeder,
begon te
door de
met hem
hem wilde
wilde verbreken
verbreken ;j dat
dat ook
ook zij,
zij, op
op
verdere familie,
familie, alle
alle banden met
verdere
wier liefde
liefde en
en trouw
trouwhijhijzoozoo
vast
gemeendhad
hadtete
kunnenbouwen,
bouwen,
wier
vast
gemeend
kunnen
hem
ging verloochenen.
verloochenen.
hem ging
het geheele laatste
jaar van
van zijn
zijnballingschap
ballingschap
En
toen gedurende
gedurende het
En toen
laatste jaar
stierf het
hetlaatste
laatstesprankje
sprankje van
van levensmoed, dat
geen
brief hem
hem gewerd,
gewerd, stierf
geen brief
nog in
in hem
hem was.
was.
nog
giftige adder
adder wroette
wroettededetwijfel
twijfelininzijn
zijngefolterde
gefolterde ziel
ziel en
en
Als een
een giftige
zood at niets
langzaam
wanhoop zich
zich van
van hem
hem meester,
langzaam maakte
maakte de
de wanhoop
meester, zoodat
overbleef dan
een gebroken,
gebroken, willoos
menschenkind, overwonnen
en
dan een
willoos menschenkind,
overwonnen en
neergetrapt
door het
het noodlot.
noodlot. -— Voor
hem bestond
bestond niets
niets meer!
meer!
neergetrapt door
Voor hem
het zou wagen,
zich te
te vertoon
en in
in de
de ouderlijke
ouderlijke woning,
woning,
Als
hij het
Als hij
wagen, zich
vertoonen
hun
hem, den
den vadermoorder,
vadermoorder, niet
niet inin hun
zouden zijn woedende
woedende broers
broers hem,
midden dulden ;j zij zouden hem
schelden, ranselen,
ranselen, als
hond het
het
hem schelden,
als een hond
erf
afjagen en
en dan
dan zou
zou hij zijn
blootgesteld aan
den smaad
smaad en
en den
den
erf afjagen
zijn blootgesteld
aan den
hoon van
van het
het geheele dorp.
hoon
De vrouw,
vrouw, voor
voor wie
wie hij
hijdeze
dezezeven
zevenjaren
jarenvan
van ballingschap had
De
had geleden,
j
zij
was
gehuwd
en
had
was
lang
zijn
bestaan
reeds
vergeten
vergeten ; zij was gehuwd en had kinderen,
was lang zijn
haar zorgeloos,
zorgeloos, voorspoedig
leven.
leefde
gelukkig, genietend
genietend haar
leefde gelukkig,
voorspoedig leven.
Dat had
had hij vernomen
vernomen uit
uit de
de brieven van zijn moeder
moeder en
de
Dat
en wat de
dat had
had hij
hij gelezen
gelezen
mogelijk verzachtende
verzachtende woorden
woorden niet
niet zeiden, dat
zooveel mogelijk
tusschen de
regels.
de regels.
hem gegeven,
gegeven, uren
uren van
vannieuwe
nieuwe wanhoop en
Moeilijke men
Moeilijke
uren had
had het
het hem
nieuwen
strijd, waardoor
waardoor hij
alle vertrouwen
vertrouwen in
in de
de zijnen verloor.
nieuwen strijd,
hij alle
Wel had
had hij
hij bij
bij het
het vreeselijk afscheid,
de veldwachters
veldwachters hem
hem
Wel
afscheid, toen
toen de
de
handboeien reeds
reeds hadden
hadden aangedaan,
aangedaan, gezegd,
gezegd, dat
dat zij
zij niet
nietwachten
wachten
de handboeien
dat zij
zij hem
hemmoest
moestvergeten
vergeten ;j maar
in 't diepst
van zijn
zijn ziel
ziel
moest,
moest, dat
maar in
diepst van
zij trouw
trouw zou blijven
blijven,, dat haar
haar liefde
liefde
had
hij gehoopt en
verwacht, dat zij
had hij
en verwacht,
omsamen
samenmet
methem
hem
verschrikkelijke jaren
sterk
genoeg zou
zouzijn,
zijn,om
sterk genoeg
diedie
verschrikkelijke
door
maken en
en hem
hem daarna
daarna door
door een
een leven van
liefde en
en toewijding
toewijding
door te
te maken
van liefde
zooveel mogelijk
de groote smart
te verzachten.
verzachten.
mogelijk de
smart te
reeds was
de slag
slag gevallen,
gevallen, die
die wat
wat er
er nog
nog
Maar in 't eerste jaar reeds
was de
in
hem
was
van
hoop
voor
een
later
leven,
vernietigde.
in hem was van hoop voor een later leven, vernietigde.
De eeuwig
eeuwig knagende
knagende wroeging
wroeging had
hadgedreigd
gedreigdhem
hemkrankzinnig
krankzinnig tete
De
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maken
urenlang soms
soms liep
liep hij
hijals
alseen
eenwild
wildbeest
beestzijn
zijn cel
celop
open
en
maken en
en urenlang
het
onzaligoogenblik,
oogenblik,waarop
waaropinindolle
dollewoede
woede
neer.· Hoe
Hoevervloekte
vervloektehijhijhet
neer.
onzalig
met de
debijl,
bijl,waarmede
waarmede hij
hij bezig
bezig was
was
hij zijn
zijn vader
vader had
had neergeslagen
neergeslagen met
hij
den
ouden noteboom
noteboom ter
zijde van
van het huis
huis te
tesnoeien.
snoeien.
den ouden
ter zijde
Daar,
kleine venster,
venster, zag
zag hij
hij nog
nogzijn
zijnmoeder
moeder staan
staan —
- hij
hij
Daar, voor
voor het
het kleine
haar s.snerpenden
hij hoorde
hoorde den
den hond,
hond, die
die begon
begon te
te
hoorde nog
nog haar
hoorde
nerpendengil
gil-— hij
blaffen
woedende keffen
keffen;; hij
hijzag
zagdedeontdane
ontdanegezichten
gezichtenvan
vanzijn
zijn
blaffen met woedende
broeders, die
den stervenden
stervenden vader
vader naar
naar binnen
binnen droegen.
droegen.
broeders,
die den
En
plotseling het
vreeselijke tot
besef komen
komen van
van zijn
zijn daad
daad —
- het
het
En plotseling
het vreeselijke
tot besef
zich
moordenaar voelen
onuitsprekelijke angst
gevoel te
te
zich moordenaar
voelen-— de
de onuitsprekelijke
angst-— het
het gevoel
moeten vluchten
van zijn
zijn eigen
eigen huis.
huis.
moeten
vluchten-— weg van
alles als
als een
een benauwde
benauwde droom
droom geweest.
De woede
woede
Daarna
Daarna was
was het
het alles
geweest. De
van
zijn
broers
de
wanhoop
van
zijn
moeder
en
zijn
meisje
de
van zijn broers — de wanhoop van zijn moeder
zijn meisje — de
afscheid, dat
dat geen
geen afscheid
afscheid was,
was, —- dedemenschen,
menschen,
veldwachters -— het afscheid,
veldwachters
opden
denstoffigen
stoffigenlandweg
landweg
saamgestroomd
woning, die
die meeliepen
meeliepen op
saamgestroomd voor
voor de
de woning,
tot aan
aan dedehalte,
halte,waar
waardede
treinhem
hem
wegvoerdenaar
naardedekleine
kleinestad
stad
tot
trein
wegvoerde
voor de rechters
rechters het
hetverhoor
verhoor plaats
plaatshad.
had.
dichtbij,
dichtbij, waar
waar voor
Toen
de uitspraak,
uitspraak, die
die hem,
hem,dede
verzachtendeomstandigheden
omstandigheden in
in
Toen de
verzachtende
tot zeven
zeven jaren
jarengevangenisstraf
gevangenisstrafveroordeelde,
veroordeelde, en
en
aanmerking
aanmerking genomen,
genomen, tot
daarna
het laatste
laatsteafscheid
afscheidvan
vanzijn
zijnmoeder,
moeder,voordat
voordathij
hij werd
werd weggevoerd
weggevoerd
daarna het
naareen
eensombere
somberefabrieksstad,
fabrieksstad,waar
waal'de
deijzeren
ijzeren
vele uren
uren sporens
sporensverder,
verder,naar
gevangenis zich
zich voor
voor zeven
zeven jaren
jaren achter
achter hem
hem sloten.
sloten.
deuren
deuren der
der gevangenis
weer die
die deuren
deUl'en zich
zich voor
voorhem
hemopenden,
openden,huiverde
huiverde
En toen
toen eindelijk
eindelijk weer
En
bij de
de gedachte
gedachte weer
weer tetemoeten
moetenleven
levenonder
onderdedemenschen.
menschen.
hij bij
hij
totgevangenschap,
gevangenschap, tot
tot opsluiopsluiDezelfde
eens hem
hem dwong
dwong tot
Dezelfde macht,
macht, die
die eens
terugtetekeeren
keeren tot
totzijn
zijn
ting
als van
van een
eenwild
wilddier,
dier,dwong
dwonghem
hemnu
nuterug
ting als
tot het
hetmensch-zijn
mensch-zijn —,
- , wat
wat hij
hij schuwde
schuwde als
als een
een
vroeger bestaan
bestaan —
- tot
vroeger
langgemarteld
zijn folteraar.
folteraar.
langgemarteld dier zijn
smachtte naar
naarhet
hetkleine,
kleine,vriendelijke
vriendelijke dorp
dorp in
in de
de
En ofschoon
ofschoon hij
hij smachtte
En
eenzame
heidestreek ; ofschoon
ofschoon zijn
zijn ziel
zieldorstte
dorsttenaar
naardedealvergevende
alvergevende
eenzame heidestreek
metspanning,
spanning,
liefde
van zijn
zijn grijze
grijzemoeder,
moeder,die
diemogelijk
mogelijk toch
toch hem
hemwachtte
wachttemet
liefde van
dwongen
twijfel
en
vrees,
vrees
vooral,
om
tel'ug
te
zien
de
plek van
van
dwongen twijfel en vrees, vrees vooral, om terug zien de plek
te nemen,
nemen, welke
welken6g
nógverder
verderhem
hem
zijn
misdaad, hem
anderen weg te
zijn misdaad,
hem den
den anderen
waarne)g
nogeenzamer
eenzamer hijhijzich
zichzou
zouvoelen
voelendan
dan
voerde van
van de
de zijnen,
zijnen, waar
voerde
alleen
in zijn
zijn cel.
cel.
alleen in
■■••■•■•■•

••••••■••

■•■•■

•■•■•••

■■■•■•

denschoot,
schoot,
deverschrompelde
verschrompeldehanden
handenineengevouwen
ineengevouwenininden
Ineengedoken, de
zat
de oude
oude moeder
moeder aan
aan het
het venster
venster en
en wachtte.
wachtte.
zat de
jarengeleden,
geleden,had
hadzijzijhet
hetvreeselijke
vreeselijke
Door datzelfde
datzelfde venster,
venster, nu
nuzeven
zevenjaren
Door
gezien
- dat
datvreeselijke,
vreeselijke,dat
datvoorgoed
voorgoedeen
eeneinde
eindehad
hadgemaakt
gemaaktaan
aanhuisellUisegezien —
dat ontzettende,
ontzettende,waardoor
waardoorzij
zijtegelijkertijd
tegelijkertijd
lijken vrede
- dat
vrede en huiselijk geluk, —
maar méér
méér nog
nog het
hetkind,
kind, omdat
omdat
haal' man
man en
en een
een kind
kind verloren
verloren had,
had, maar
haar
het niet
nietwas
wasdoor
doorden
dendood
doodmaar
maal'door
dool'doodslag
doodslag—- door
doorvadermoord.
vadermoord.
toen het
hetgebeurde,
gebeurde, was
was zezenog
nogflink
flink en,
en,hoewel
hoewelreeds
reedsachter
achter
Ach II toen
in
de
vijftig,
niet
tellend
de
jaren,
die
haal'
edel
gezicht
hadden
gerimin de vijftig, niet tellend de jaren, die haar edel gezicht hadden gerim-
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pelrl en
verzilverd haar
haar haren,
haren, maar
maar vol
volijver
ijververrichtend
verrichtendhaar
haardikwijls
dikwijls
en verzilverd
peld
zware
taak van
van zorgende
zorgende rnoeder.
moeder.
zware taak
Maar
sinrls den
den dag,
dag,waarop
waaropdie
dierampzalige
rampzaligedaad,
daad, noodlot
noodlot van
van één
Maar sinds
haar leven
leven had
hadverwoest,
verwoest,was
waszijzijininelkaar
elkaargezakt,
gezakt,niets
niets
seconde, geheel haar
seconde,
meer
'wnnende, niets
meer willende,
willende, —
- oud
oudmoedertje,
moedertje,dat
datdommelde
dommelde
meer lcunnende,
niets meer
en
soesde en
en sufte.
sufte.
en soesde
De zoons
zoons hadden
hadden flink
flink aangepakt
aangepakt en
en door
door hard
hard werken
werkenen
enzuinigheid
zuinigheid
De
waren ze
ze erin
erin geslaagd,
geslaagd, ook
ookzonder
zonder de
debestierende
bestierende vaderhand
vaderhand de
de welwelwaren
vaart
niet teteverliezen
verliezen;; maar
maar Moeder
Moeder had
had hen
hennooit
nooitbedankt
bedankt met
met
vaart niet
woord of
blik, verdoofd,
dat had
had de
de zoons
zoons ververwoord
of blik,
verdoofd,versuft
versuftals
alszij
zij was,
was, en
en dat
bitterd, die
die hun
hun werken
werken en
enzwoegen
zwoegenonbeloond
onbeloond zagen
zagen en
en Moeders
Moeders gegebitterd,
bij Peter,
Peter,den
denmoordenaar,
moordenaar,door
doorhen
henvoor
voor eeuwig
eeuwig
dachten
slechts wisten
wisten bij
dachten slechts
vervloekt
en verstooten.
verstooten.
vervloekt en
De
oudste
zoon was
was getrouwd
getrouwd met
meteen
eenrijke
rijkeweduwe,
werluwe,die
diewel
welbracht
bracht
De oudste zoon
maar geen
geenliefde.
liefde.
rijkdom
de woning
woning maar
rijkdom en
en nieuw
nieuw leven
leven in de
deoude
oudevrouw
vrouwvoor
voorzich
zich
Toen
niettegenstaanrle alle
alle pogingen,
pogingen, om
om de
Toen niettegenstaande
winnen, deze
dezehaar
haar
vreemde
indringsterbleef
bleef
beschouwen,
te winnen,
alsals
eeneen
vreemde
indringster
beschouwen,
werd zij
zij ruw
ruwen
barschenensnauwde
snauwdeMoeder
Moeder af,
af,nauwelijks
nauwelijks haar
haar
werd
en barsch
duldend
hoekje bij
bij het
het venster.
venstel'.
duldendinin het
het hoekje
in het
hetlaatste
laatstevoorjaar
voorjaardoor
door een
eenaanval
aanvalvan
vanberoerte
beroerte
En nadat
nadat in
En
hetspreken
sprekenuiterst
uiterst
beide
de verschrompelde
verschrompelde handen
handen verlamd
verlamd waren
waren en
en het
beide de
gebrekkig
was
geworden,
werd
de
verhouding
el'
niet
beter
op,
en de
de
gebrekkig was geworden, werd de verhouding er niet beter op, en
dat Moeder
Moeder niet
niet veel
veel meer
meer was
was
schoondochter
de buren,
buren, dat
schoondochter vertelde
vertelde aan
aan de
dan
onnut stuk
stuk huisraad
huisraad en
enlastig
lastigenenonhandelbaar
onhandelbaarbovendien.
bovendien.
dan een onnut
De menschen,
menschen, die
die haar
haarvroeger
vroegerhadden
haddengekend,
gekend,schudden
schudden meewarig
meewarig
De
het
hoofd enendachten
dachtenaan
aandedetijden,
tijden,toen
toenslechts
slechtsvoorspoed
voorspoed en
engeluk
geluk
het hoofd
in die
die woning
woning schenen
schenentetezetelen,
zetelen,
voorgoed
verjaagddoor
doorde
demisdaad
misdaad
in
— -voorgoed
verjaagd
van
den zoon.
zoon.
van den
Toen
rle jongere
jongere broers
broers meerderjarig
meerderjarig waren,
een na
na
Toen de
waren, verlieten
verlieten ze
ze de
de een
ouderlijk huis,
huis, om
om zich
zich ininden
denomtrek
omtrektetevestigen,
vestigen,en
ende
de
den
ander het ouderlijk
den ander
oude
moeder was
was daarmede
daarmede geheel
geheel aan
aandedeliefdelooze
liefdeloozebehandeling
behandeling van
van
oude moeder
de
schoondochter overgeleverd.
overgeleverd.
de schoondochter
jarendedenaam
naamvan
vanden
denverstootene
verstootenegenoemd
genoemd
Nooit werd
werd in
in alaldie
diezeven
zevenjaren
Nooit
als
alleen door
door de
de. moeder,
moeder, die
die dag
dag en
en nacht
nacht voor
voor hem bad
bad en
en God
God smeekte
smeekte
als alleen
doenterugkeeren,
terugkeeren, v66rdat
vóórdat zij
zij stierf.
stierf.
hem te vergeven
vel'geven en
en hem
hem tetedoen
hem
Zeven
jaren lang
lang van
van bidden
bidden enenwachten,
wachten,van
vanhopen
hopenenenvreezen,
vreezeIl,
Zeven jaren
en
toen ten
tenlaatste
laatste
haar
beirlehanden
handenallen
allendienst
dienstweigerden
weigerden en
enzij
zij
en toen
haar
beide
haar
zoons niet durfde
durfde vragen
vragen Peter
Peter te
teschrijven,
schrijven, moest
moestzijzijzich
zichgeheel
geheel
haar zoons
aan
het noodlot
noodlot onderwerpen
onderwerpen en
en geduldig
geduldig wachten.
wachten.
aan het
De zoon
zoon en
endedeschoondochter
schoondochterechter
echterzagen
zagenmet
metvreeze
vreezeden
dendag
dagnaderen,
naderen,
waarop
den misdadiger
misdadiger de
de vrijheid
vrijheid zou
zou worden
worden hergeven.
hergeven. Zij
Zij wilden
wilden
waarop den
den
moordenaar niet
in hun
hunmidden
middendulden
dulden en
en waren
waren bang,
bang, dat
dat hij
hij
den moordenaar
niet in
zou komen
komen opeischen
opeischen zijn
zijn vaderlijk
vaderlijk erfdeel.
erfdeel.
zou
zij gierig
gierigenenwilden
wildentot
tothet
hetlaatst
laatstalles
allesinin 't werk
Hoe
rijk ook,
ook, waren
waren zij
Hoe rijk
stellen,
om
ook
dat
voor
zich
te
behouden.
stellen, om ook dat voor zich te behouden.
1906. I.
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En
juist omdat
omdat de
de moeder
moeder alle
allelevenskracht
levenskracht putte
putteuit
uithet
hetdenkbeeld
denkbeeld
En juist
den
verloren zoon
zoon terug te
te zien,
zien,terwijI
terwijl zijzelf
zijzelfde
dekomst
komstvan
vandien
dienzoon
zoon
den verloren
beschouwden
als de
dedreigende
dreigende wolk,
wolk, die
dieelk
elkoogenblik
oogenblikkon
konlosbarsten,
losbarsten,
beschouwden als
werd
nog wijder
wijder de
dekloof
klooftusschen
tusschen hen
henenennog
nogliefdeloozer
liefdeloozer de
debehanbehanwerd nog
deling
der
beproefde
moeder.
deling der beproefde moeder.
Maar
het achtste
achtstejaar
jaarverliep,
verliep,zonder
zonder dat
datPeter
Peterzich
zichvertoonde,
vertoonde, en
en
Maar het
toch wisten
wisten ze
ze uit
uitdedecourant,
courant,dat
dathijhijuituit
gevangenis
ontslagenwas.
was.
toch
de de
gevangenis
ontslagen
Ook
het negende
negende enenhet
het
tiendejaar
jaargingen
gingenvoorbij
voorbij en
enniets
nietswerd
werd
Ook het
tiende
vernomen.
Steeds
hing de
dedreigende
dreigende wolk
wolkboven
bovenhun
hunhoofd,
hoofd, hoewel
hoewel meer
meer en
en
Steeds hing
ze hun
hunonrust
onrusttrachtten
trachtten tetesussen
sussenmet
metdedegedachte,
gedachte,dat
datPeter
Peter
meer ze
meer
zich
niet meer
meerin in
oude
woonplaatszou
zoudurven
durvenvertoonen
vertoon en en
enzijzij
zich niet
zijnzijn
oude
woonplaats
hem dus
dus nooit
nooit zouden
zouden terugzien.
terugzien.
hem
hetvenster
vensterenentuurde
tuurdebeurtelings
beurtelings naar
naar
De
moeder echter
echter zat
zataan
aanhet
De moeder
den
kronkelenden landweg
en naar
naar het
het stoffige
stoffige crucifix,
crucifix, dat
dat hing
hing ter
ter
den kronkelenden
landweg en
zijde van
van de
de bedstee,
bedstee, en
en zij
zij bad
bad en
enwachtte,
wachtte, bad
bad en
enwachtte
wachtteom
omder
der
zijde
wille
van den
den verloren
verloren zoon.
zoon.
wille van
•••■■

•■•■•

..■■•■

•■•••■•

En de
de gevangene,
gevangene, die
die weer
weervrij
vrijwas,
was,leed,
leed,leed
leedoneindig
oneindigmeer
meerdan
dan
En
in
de jaren,
jaren,toen
toende de
ijzeren
deuren
hem
opgeslotenhielden
hieldenininzijn
Zijll
in de
ijzeren
deuren
hem
opgesloten
sombere
cel.
sombere cel.
Nu het
het leven
leven weer
weer v66r
voor hem
hem lag,
lag, merkte
merkte hij
hij pas,
pas, hoe
hoe één seconde
Nu
bestaan;
hoealle
alle
onbeheerschte drift
drift voorgoed
voorgoed had
had verwoest
verwoestgeheel
geheelzijn
zijnbestaan
onbeheerschte
; hoe
werken,.om
om teteleven,
leven,ininhem
hemdood
doodwas
was;
hoeniets
nietsover
over
kracht,
kracht, om
om te werken,
; hoe
was
van de
de veerkracht
veerkracht en
envooral
vooralvan
vandederustige
rustigekalmte
kalmtevan
vanzijn
zijn wezen.
wezen.
was van
Hij
voelde zich
zich rdine
ruïne van
van wat
wat hij
hijvroeger
vroegerwas
wasgeweest,
geweest,geestelijk
geestelijken
en
Hij voelde
zijn helder
helderhoofd,
hoofd,verzwakt,
verzwakt,
lichamelijk
versuft, verdoofd
verdoofd zijn
lichamelijk gebroken,
gebroken, versuft,
vervallen
zijn kerngezond
kerngezond lichaam,
lichaam, verslapt
verslapt de
de spieren
spieren van
van zijn
zijn armen
armen
vervallen zijn
tot magere
magere pezen,
pezen,die
diehadden
haddenverloren
verlorendedestalen
stalenhardheid
hardheidvan
vansprespretot
kende
kracht.
kende kracht.
Zijn
stevige beenen
been en met
metijzeren
ijzerenkuit,
kuit,waarop
waaropstevig
steviggeplant
geplantstond
stond
Zijn stevige
op
zijn
vork
hief
bergen
hooi,
zijn
forsch,
hardgezond
lichaam,
als
hij
zijn forsch, hardgezond lichaam, als hij op zijn vork hief bergen hooi,
om
den wagen
wagen te
te laden,
laden,ofofalsalshijhijdede
sikkel
scheerde
door
wuivende
om den
sikkel
scheerde
door
't 't
wuivende
graan, —
- zi,j
zijwaren
warenvermagerd,
vermagerd,uitgemergeld
uitgemergeldmet
metknokkelige
knokkelige enkels
enkels
graan,
en
spichtige beenen,
beenen, niet
niet meer
meer bij
bij machte
machte zelfs
zelfs tetedragen
dragen het
hetuitgeuitgeen spichtige
teerde lichaam,
lichaam, skelet, vergeleken
vergeleken bij
bij vroegeren
vroegeren bouw.
bouw.
teerde
kassen,
vroeger
tintelendvan
vanbrutaalbrutaalEn de
de oogen,
oogen,diep
diepin in
En
hunhun
kassen,
vroeger
tintelend
met
een
uitdrukking
van
oneindig
wee,
dollen
overmoed,
waren
dof
dollen overmoed, waren dof met een uitdrukking van oneindig wee,
van. schrijnende
schrijnende pijn
pijn over
over nimmer
nimmer te
te herstellen
herstellenmisdaad.
misdaad.
van
De
menschen, bij
bij wie
wie hij
hij zich
zich aanmeldde,
aanmeldde, wien
wien hij
hij vroeg
vroeg om
om werk,
werk,
De menschen,
wezen hem
hem af,
af, omdat
omdat ze
ze wel
welzagen
zagendoor
doordedearmzalige
armzalige kleederen
kleederen heen
heen
wezen
het vervallen,
vervallen, uitgeteerde
uitgeteerde lichaam
lichaam;; omdat
omdat zij
zij begrepen,
begrepen, dat,
dat, al
al wilde
wilde
hij werken,
werken, hij
hij niet
niet zou
zoukunnen.
kunnen.
hij
Ze
vroegen
niet
eens,
wie
hij was
was en
en vanwaar
vanwaar hij
hij kwam,
kwam, omdat
omdat ze
ze
Ze vroegen niet eens, wie hij
hem
toch niet
niet in
in dienst
dienst wilden
wilden nemen.
nemen.
hem toch
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Dat
bespaarde hem
ten minste
minste dedeschande
schandeenendedevernedering
vernederingde
de deur
deur
Dat bespaarde
hem ten
voor zich
of den
den hond
op zich
te zien,
zich dichtgeslagen
dichtgeslagen of
hond op
zich afgejaagd
afgejaagd te
zien, en
en hij
hij
voor
was daar
was
daar dankbaar
dankbaar voor.
voor.
Zoo
hij zich
zich voort,
voort, dag
dagnanadag,
dag,bedelende
bedelende soms,
soms, om
om niet
niet
Zoo sleepte
sleepte hij
van
sterven, totdat
totdat hij
hij eindelijk
eindelijk niet
niet verder
verder kon
konen,
en, uitgeput
uitgeput
van honger
honger te
te sterven,
en afgetobd,
neerviel aan
aan den
en
afgetobd, bewusteloos
bewusteloos neerviel
den weg.
weg.
Toen kwam
kwam het
het geluk
geluk —
- het
hetgeluk,
geluk,tevens
tevensongeluk.
ongeluk.
Toen
Langs
den
weg
kwam
een
boerenvrouw,
diedichtbij
dichtbij een
eengroote
groote
Langs den weg kwam een boerenvrouw, die
zij zag
zagden
denongelukkige
ongelukkigeenenzijn
zijnvermagerd
vermagerdgezicht
gezicht
hoeve
bewoonde j ; zij
hoeve bewoonde
haar edel
edel hart.
hart.
en
zijn uitgeput
uitgeput lichaam
lichaam spraken
spraken tot haar
en zijn
Zij
knechts, die
die op
op het
hetland
landaan
aanden
denarbeid
arbeidwaren,
waren, en
en beval
beval
Zij riep
riep de
de knechts,
schuurtetedragen,
dragen,waar
waarzijzelf
zijzelfmet
methaar
haardochter
dochter
hun
den man
man inindedeschuur
hun den
een zacht
een
zacht bed
bed van
van stroo
stroo spreidde.
spreidde.
Peter eindelijk
eindelijk tot
totzichzelf
zichzelfkwam,
kwam, voelde
voelde hij
hij een
eendofheid
dofheid en
en
Toen
Toen Peter
voorboden bleken
bleken te zijn
zijn van
van hevige
hevigekoortsen.
koortsen.
een
loomheid, die
een loomheid,
die de voorboden
boerinverpleegd,
verpleegd,die
diedikwijls
dikwijls's'snachts
nachts
Lange
weken werd
werd hij
hijdoor
doordedeboerin
Lange weken
uren
naast hem
hem zat,
zat, als
als hij
hij door
door de
de koorts
koorts wild
wild en
en woest
woest was
was en
en de
de
uren naast
bedstede uit wilde.
bedstede
wilde.
vaak
onsamenhangendewoorden
woorden over
over
In
zulke nachten
nachtenhoorde
hoordezijzij
In zulke
vaak
onsamenhangende
zij begreep
begreep daaruit,
daaruit, dat
dat het
het leven
leven van
van den
den jongen
jongen
bloed
en moord
moord en
en zij
bloed en
man
bezoedeld was
was met
metzware
zwaremisdaad
misdaad; jdoch
dochniet
nietminder
minderzorgzaam
zorgzaam
man bezoedeld
werd
daarom haar
haar verpleging.
verpleging.
werd daarom
groote
dankbaarheid zag,
zag, die
die
Toen
hij eindelijk
eindelijk beterde
beterde enenzijzijdede
Toen hij
groote
dankbaarheid
zij
zag,
hoe
hij
de
zalige
rust
genoot
sprak
uit
de
trouwe
oogen;
toen
sprak uit de trouwe oogen ; toen zij zag, hoe hij de zalige rust genoot
dathet
hetgeen
geenslecht
slechtmensch
mensch
als
een lang
langgefolterd
gefolterddier,
dier,begreep
begreep zij,
zij, dat
als een
zij besloot
besloot hem
hem in
in haar
haar dienst
dienst tetehouden.
houden.
kon zijn,
zijn, en
en zij
kon
Zoo kwam
kwam voor
voor Peter
Peter dedetijd,
tijd,waarop
waarophij
hijzou
zouleeren
leerenzijn
zijntweede
tweede
Zoo
leven te leven.
leven.
leven
En hij
hij voelde
voelde het
hetlangzaam,
langzaam, aarzelend
aarzelend nog,
nog, maar
maar allengs
allengs met
metmeer
meer
En
vertrouwen, met meer
meer durf.
durf.
vertrouwen,
Hij voelde,
voelde, dat
dat toch
tochiets
ietsnog
noghem
hemwas
was
geblevenvan
vanvroeger,
vroeger,dat
dat
Hij
gebleven
niet geheel
geheel was
was verloren
verloren gegaan
gegaaninindedejaren
jarenvan
vanbitter
bitter
lijden:
kern
niet
lijden
: dedekern
meer kon
kon doen
doen en
en weer
weer
van zijn
zijn krachtige
krachtige mannelijkheid
mannelijkheid j ;dat
van
dat hij
hij meer
werd.
mensch werd.
de dochter,
dochter, jonge
jongevrouw
vrouwmet
metblozend
blozendgelaat
gelaatenengoudgele
goudgelevlechten,
vlechten,
En de
onbewust sterkte
sterkte hem
hem door
doorhaar
haarkrachtige
krachtigepersoonlijkheid,
persoonlijkheid, dwong
dwonghem
hem
onbewust
zich op
op te
te richten
richten uit
uitzijn
zijnlethargie.
lethargie.
zich
was, alsof
alsofhaar
haarvan
vangezondheid
gezondheidenen
levensluststralend
stralendwezen
wezenhem
hem
Het was,
levenslust
dwong te
te leven
levenzijn
zijnvroeger
vroegerleven
levenvan
vankloeken,
kloeken,forschgebouwden
forschgebouwden boer,
boer,
dwong
bruingebrand en staalgespierd.
staalgespierd.
bruingebrand
Als hij
hij haar
haar aanzag,
aanzag, diep
diep in
in de
de oogen,
oogen, voelde
voelde hij
hij meer
meer dan
dan ooit
ooit de
de
Als
kracht daartoe,
daartoe, schaamde
schaamdehij
hijzich
zichzijn
zijnmager
mager
lichaam,zijn
zijnnog
nogonvasten
onvasten
kracht
lichaam,
gang, en
en alsalshijhijladen
ladenmoest
moestden
denwagen
wagenenenzijn
zijnarmen
armendedevork
vorkmet
met
gang,
geurig hooi
hooi niet
niet konden
konden heffen,
heffen, dan,
dan, door
dooreen
eenbemoedigenden
bemoedigenden blik
blikvan
van
geurig
L
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haar blauwe
blauweoogen,
oogen,alsalszijzijwas
wasopopden
denwagen,
wagen,om
omdedeschooven
schooventeteordenen,
ordenen,
haar
voelde hij
hijzich
zichplotseling
plotselingkrachtiger
krachtigerworden
wordener,
enmet
metenergieken
energiekenzwaai
zwaai
voelde
hethooi
hooiovernam,
overnam,hem
hem
stootte hij
hij de
de vork
vork hoog
hoog inindedelucht,
lucht,waar
waarzijzijhet
stootte
blijden glimlach,
glimlach, trotsch
trotsch op
op haar
haar macht
macht over
over hem.
hem.
toelachend met blijden
toelachend
Eerst gaf
gafhij
hijzich
zichgeen
geen
rekenschapdaarvan,
daarvan,meende
meende hij,
hij, dat
dat het
het
Eerst
rekenschap
slechts schaamte
schaamte was
was over
overzijn
zijnvervallen
vervallenkrachten,
krachten, die
die hem
hem met
metde
de
slechts
maarlater
latertrok
trokhet
hetzijn
zijnaanaangrootste inspanning
inspanning de
de vork
vork deden
dedenheffen
heffen;
grootste
; maar
dacht, dat
dat hij,
hij, wanneer
wanneer alleen
alleen met
met de
deknechts
knechtsaan
aan 't't werk,
werk, ook
ook bij
bijde
de
dacht,
doen, waar
waar zij
zij hem
hem
grootste krachtsinspanning
krachtsinspanning niet
grootste
nietbij
bij machte
machte was
was te doen,
ware door
door een
een geheimzinnige
geheimzinnige kracht
kracht in
in wist
wist tetedoen
doenslagen.
slagen.
als 't ware
als
hij weer
weereen
een
jaarhethet
leven
had
geleefd,waartoe
waartoededenatuur
natuur
Toen
jaar
leven
had
geleefd,
Toen hij
hem had
had bestemd,
bestemd, wist
wisthij,hij,
vroegere
kracht,lichamelijk
lichamelijkenen
hem
datdat
allealle
vroegere
kracht,
tot hem
hem zou
zou terugkeeren,
terugkeeren, en
en met
metdubbelen
dubbelenmoed
moedging
ging
geestelijk, tot
geestelijk,
tot het
hetheden,
heden,schuwende
schuwende
hij voort,
voort, zijn
zijn gedachten
gedachten geheel
geheelbepalende
bepalende tot
hij
het verleden,
verleden, dat
dat soms
soms hem
hem nog
nogkwelde
kweldeininnachtmerrie.
nachtmerrie.
Hij leefde
leefde op
op door
door de
de kracht,
kracht, die
dieuitging
uitgingvan
vandedekerngezonde
kerngezondejonge
jonge
Hij
vrouw, die
die met
methaar
haarhem
hemkracht
krachttoedwingende
toedwingende oogen
oogen nieuw
nieuwleven
leveninin
vrouw,
hem goot,
goot, zijn
zijn bloed
bloedwarmer
warmerdeed
deedstroomen
stroomendoor
doorzijn
zijnleden,
leden, weer
weer
hem
aan geheel
geheel zijn
zijn wezen.
wezen.
veerkracht en
energie gaf aan
veerkracht
en energie
En hij
hij liet
liet zich
zichgeheel
geheeldoor
dool'haar
haarleiden,
leiden,slechts
slechtswerkende
werkendedoor
doorhaar
haar
En
toovermacht, slechts
rustende, wanneer
wanneer ook
ook zij
zij rustte.
rustte.
toovermacht,
slechts rustende,
Zoo gingen
gingen ook
ook het tweede
tweede en
en het
hetderde
del'dejaar
jaarvoorbij
voorbij en
enPeter
Peterwas
was
Zoo
weer
krachtig en
en gezond,
gezond, weer
weerstaalgespierd
staal gespierd en
enbreedgeschouderd,
breedgeschouderd, als
als
weer krachtig
in
vroeger
jaren
hij
op
eigen
veld
en
akker
ploegde
en
maaide.
toen
toen in vroeger jaren hij op eigen veld en akker ploegde en maaide.
De
boerin, steeds
steedsdruk,
druk, regelende
regelende de
debezigheden
bezigheden binnenshuis
binnenshuis en
en op
op
De boerin,
het
land, zag
zag niet
niet den
denmachtigen
machtigen invloed,
invloed, welken
welken haar
haal' dochter
dochter op
op den
den
het land,
nieuwen knecht uitoefende,
uitoefende, bleef
bleefonkundig
onkundig van
van de
de nauwe
nauwezielsverwantschap
zielsverwantschap
dier
dagelijks om
om en
enmet
met-elkaar
-elkaarlevende
levendemenschen,
menschen,blijde
blijdeslechts,
slechts,
dier twee dagelijks
dat
zij zich
zich niet
niet had
had vergist
vergistenendedeonbekende
onbekendeeen
eengoed,
goed,vlijtig
vlijtigarbeider
arbeider
dat zij
zijn.
bleek
bleek te zijn.
Nu
en dan,
dan, als
alszezehem
hemalleen
alleenzag
zagzitten
zitten inineen
eenhoek
hoek bij
bij 't't vuur,
Nu en
meende
ze weer
weer dien
dienwanhopig
wanhopigschuwen
schuwen blik
blik inin zijn
zijn oogen
oogen tetezien,
zien,
meende ze
waarmede
in zijn
zijn ziekte
ziekte steeds
steeds angstig
angstig had
had rondgekeken,
rondgekeken, en
en dan
dan
waarmede hij
hij in
zich de
de onsamenhangende
onsamenhangende woorden
woorden van
van bloed
bloed en
enmoord,
moord,
herinnerde
herinnerde ze
ze zich
welke
zij toen
toen tevergeefs
tevergeefs tot
toteen
een
loopendgeheel
geheelhad
hadpogen
pogen samen
samen
welke zij
loopend
te
stellen.
te stellen.
zij erover,
erover, of
of het
het wel
wel verstandig
verstandig was,
was, dezen
dezen man,
man, die
die
Dan
dacht zij
Dan dacht
in hun
hun
ongetwijfeld
had schuldig
schuldig gemaakt
gemaakt aan
aan zware
zwaremisdaad,
misdaad, in
ongetwijfeldzich
zich had
laten;; dacht
dacht zijzijeraan
eraanhem
hembijbijhethet
eerstkomendvoorjaar,
voorjaar,
midden
midden te
te laten
eerstkomend
te
ontslaan.
Maal'
als
de
nieuwe
huur
illging,
om
een
gezochte
reden
als de nieuwe huur inging, om een gezochte reden te ontslaan. Maar
als
hem weer
weer bezig
bezig zag
zag op
op het
het land
land of
of in
in de
deschuur,
schuur, flink
flink en
en vlug
vlug
als ze
ze hem
zoo het
het scheen,
scheen, in
in zijn
zijn
zijn
werk verrichtend,
verrichtend, gelukkig
gelukkig en
tevreden, zoo
zijn werk
en tevreden,
wat zij
zij zich
zichhad
hadvoorgenomen,
voorgenomen, en
enmet
metde
de lente
lente
nieuw
zij, wat
nieuw leven,
leven, vergat
vergat zij,
werd
opnieuw ingehuurd.
ingehuurd.
werd hij
hij opnieuw
Peter
gelukkig nu.
soms, op
op dagen
dagen als
als de
de vrouw
vrouw met
met
Peter zelf
zelf was
was gelukkig
nu. Wel
Wel soms,
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haar
dochter naar
stad was,
was, voelde
voelde hij
hijbi,j
bij het
hetverdwijnen
verdwijnen van
vanden
den
haar dochter
naar de
de stad
witten kleedwagen
kleed wagen om
om den
den hoek
hoekvan
vanden
denstrafzonnigen
strafzonnigen landweg
landweg alle
alle
witten
kl'acht uit
zich wegvloeien,
wegvloeien, voelde
voelde hij
hij machteloos
machteloos zich,
zich, om
om te
teheffen
heffen de
de
kracht
uit zich
slag;;
zwaar
beladen hooivork,
hooivork, was
was zijn
zijn hoofd
hoofd als
als verdoofd
verdoofd door
door harden
harden slag
zwaar beladen
maar
als ze
zetegen
tegenden
den
avond
terugkwam,blozend
blozendenenstralend
stralend van
van
maar als
avond
terugkwam,
bloeiend
leven,
dan
weer
stroomde
als
een
gloeiende
golf
de
leven!'lbloeiend leven, dan weer stroomde als een gloeiende golf de levensaether
door zijn
zijn leden
leden en
de dofheid
dofheid van
van hersenen
hersenen viel
viel als
als een
een zware
zware
aether door
en de
last
van hem
hem af,
af, als
als hij
hij zag
zagininhaar
haarsterke
sterkewilsoogen.
wilsoogen.
last van
En als
als hij
hij 's nachts
nachts wakker
zag in
in het
hetlage
lagevertrek
vertrekspookspookwakker werd
werd en
en zag
En
figuren,
die loerden
loerden door
door de
de vensters,
vensters,dan
danplotseling
plotselinguituit
dendonkersten
donkersten
figuren, die
den
haar oogen,
oogen, met
met vasten
vasten blik
blik op
op hem
hem
hoek
van de
debedstee
bedsteepriemden
priemden haar
hoek van
kalmte hem
hem dwingend
dwingend en
en verjagend
verjagend de
de levende
levende schimmen,
schimmen,
gericht,
gericht, tot kalmte
totdat
langzamerhand hun
verdoofde en
hij uitgeput
uitgeput neerzonk
neerzonk inin
totdat langzamerhand
hun glans
glans verdoofde
en hij
zachtverkwikkenden
slaap.
zachtverkwikkenden slaap.
en toe,
toe,moest
moesthijhijdenken
denkenaan
aanvroeger,
vroeger,werd
werd
gedwongen
Toch,
Toch, af en
hijhijgedwongen
doorleven zijn
zijn vroeger
vroeger bestaan
bestaanals
alszoon
zoon
door
onweerstaanbare macht
door onweerstaanbare
macht te doorleven
in
de woning
woning zijner
zijner ouders.
ouders.
in de
Dan
kwam met
metverdubbelde
verdubbelde kracht
kracht het
hetheimwee
heimweeterug,
terug,het
hetverlangen
verlangen
Dan kwam
naai' zijn
zijn moeder,
moeder, naar
naar de
de woning,
woning, naar
naar het
het dorp,
dorp, naar
naar dat
dat alles
alles van
van
naar
hH wist,
wist, dat
dathet
hetzijn
zijn
vroeger en
en hij
hij vocht
vocht ertegen
ertegen en
en streed,
streed, omdat
omdat hij
vroeger
gold;; omdat
omdat hij
hij voelde,
voelde,dat
datterugkeeren
terugkeerendaarheen
daarheenzijn
zijndood
dood
leven
leven gold
zou
zijn.
zou zijn.
hetkwam,
kwam,wanneer
wanneer zij
zij ter
termarkt
markt was,
was, was
wasde
degeheele
geheele
Soms,
als het
Soms, als
dag
één lange
langemarteling,
marteling,één
ééngroote
grootezielestrijd,
zielestrijd,die
diehem
hemfolterde
folterde en
en
dag één
terugkwam, zelf
zelfvermoeid
vermoeid na
naeen
eendag
dagvan
vandrukke
drukke
uitputte, en
en als
alszijzijterugkwam,
uitputte,
de zonnige
zonnige stofstad,
stofstad, zag
zag zij
zij hem
hem lijden
lijden en
en kon
kon hem
hem niet
niet
bezigheid in
bezigheid
in de
opwekken
de kracht
kracht harer
hareroogen,
oogen,hoe
hoeook
ookzijn
zijndonkere
donkereweemoedsweemoedsopwekken met de
haar smeek
smeekten.
oogen
oogen haar
ten.
dat zonder
zonder haar
haar zijn
zijn leven
levenéén
éénlange
langemarteling
martelingzou
zou
Dan begreep
begreep zij,
zij, dat
Dan
zijn,
een zalige
zalige trots
trotsdoorgloeide
doorgloeide haar,
haar, dat
omdat
zich
onmisbaar
zijn, en
en een
zij zij
zich
onmisbaar
voor
hem wist.
wist.
voor hem
zij maar
maar toch
tochmannen
mannenreeds,
reeds, meenden
meendensomsomHaar
broers,
jonger dan
dan zij
Haar broers, jonger
tijds de bijzondere
bijzondere verhouding
verhouding op
merken, waarin
waarin hun
hunzuster
zusterstond
stond
tijds
op te merken,
tot den
den nieuwen
nieuwen knecht,
knecht, en
enzijzijspoorden
spoordenhun
hunmoeder
moederaan
aanhaar
haal' uit
uit
tot
huwelijken aan
aan een
eender
derrijke
rijkeboerenzoons
boerenzoons uit
uitden
denomtrek,
omtrek,omdat
omdat
te huwelijken
zij vreesden,
vreesden, dat
dat langere
langere omgang
omgang tusschen
tusschen die
die twee
tweezou
zouleiden
leiden tot
tot
zij
nauweren band,
die schande
schande en
en onheil
onheil aanbrengen
aanbrengen zou.
zou.
nauweren
band, die
En
de moeder
moeder ook
ook vond,
vond, dat
dathethet
tijd
werd,dat
datdededochter
dochterzou
zou
En de
tijd
werd,
inhuwen
bij een
eenwelgestelde
welgesteldeboerenfamilie
boerenfamilie en
en plaats
plaats zou
zoumaken
maken voor
voor
inhuwen bij
de
jonge boerin,
boerin, die
die vrouw
vrouw zou
zouworden
worden van
vanden
denoudsten
oudstenzoon,
zoon,opopwien
wien
de jonge
de
hoeve zou
zou overgaan,
overgaan, enenzijzijbeloofde
beloofdehem,
hem,
volgendvoorjaar
voorjaar
de hoeve
datdat
in in
hethet
volgend
de
bruiloft zou
zou kunnen
kunnen plaats
plaats hebben.
hebben.
de bruiloft
Maar Peter,
onkundig van
dit alles,
alles, voelde
voelde slechts,
slechts, hoe
hoehij
hijdagelijks
dagelijks
Maar
Peter, onkundig
van dit
sterker
werd, helderder
helderdel' zijn
zijn geest
en levendiger
levendiger zijn
en hij
hij gaf
gaf
sterker werd,
geest en
zijn oog,
oog, en
zich
geheel
over
aan
de
kracht,
die
van
de
jonge
vrouw
uitging
zich geheel over aan de kracht, die van de jonge vrouw uitging en
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hem
dwong zich
zich op
op teterichten
richtenuit
uitzijn
zijnslappen
slappenzielstoestand
zielstoestand;; die
die hem
hem
hem dwong
met
werken als
de anderen
anderen en
en hem
hem geen
geen rust
rust liet,
liet,
met haal'
haar blik
blik beval
beval te
te werken
als de
dan om
slapennanawelvolbrachten
wel volbrachtenarbeidsdag.
arbeidsdag.
dan
om teteslapen
En
als soms
soms zijn
zijn slaap
slaapdoor
doornachtmerrie
nachtmerriewerd
werdverdreven
verdrevenen
ende
dedreudreuEn als
nende mokerslagen
zijn hoofd
hoofd hem
hem beletten
beletten weer
weer in
in te slapen
slapen;; als
als
nende
mokerslagen inin zijn
hij
zich uitgeput
uitgeput en
enafgemat
afgemat voelde
voelde en
en als
alslood
lood zijn
zijn leden,
leden, dan
dan toch,
toch,
hij zich
in
den morgen,
morgen, als
lils hij
hij hoorde
hoorde haar
haar stem,
stem, als
als hij
hij zag
zagininhaar
haal'dwangdwangin den
oogen,
voelde hij
hij niets
nietsmeer
meerdaarvan
daarvanenenwerkte
werkteenenzwoegde
zwoegdeals
alsverkwikt
verkwikt
oogen, voelde
na
rustigen nacht.
nacht.
na rustigen
Zoo
leefden zij
zij hun
hun eenvoudig
eenvoudig leven
leven —
- niets
niets meer
meervragende,
vragende, niets
niets
Zoo leefden
meer
wenschende -— gelukkig
gelukkig door
door de rust
rust en
enden
denvrede,
vrede, die
dieheerschheerschmeer wenschende
ten
in hun
hun zielen.
zielen.
ten in
—

—

—

—

—

—

■■••■

Toen viel
slag.
viel de slag.
Op
een achtermiddag
achtermiddag ininAugustus,
Augustus,brandend
brandend heet
heetvan
vanzonnegloed,
zonnegloed,
Op een
waren allen
allen op
op het
het veld
veld aan
aan 't werk.
waren
gescheurde
opengebarsten
Dol'
en droog
droog was
wasdede
en daar
Dor en
hierhiel'
en daar
gescheurde
enen
opengebarsten
grond en stoppelig
grond
stoppelig en
enoneffen
oneffendedeakker,
akker,kort
kortgeleden
geledennog
nogéén
éénwuivende,
wuivende,
goudgele graanzee.
goudgele
graanzee.
Keurig, in
in rechte
rechterijen
rijengerangschikt,
gerlingschikt, stonden
stonden de
dekorenschooven,
korenschooven, als
als
Keurig,
gele
pilal'en,
roerloos
en
slap,
geroost
door
de
zonnehitte.
.
gele pilaren, roerloos en slap, geroost door de zonnehitte.
ze bezig,
bezig, dedeknechts
knechtsenendedemeiden,
meiden,
In
groepen verspreid
verspreid waren
waren ze
In groepen
wagensteteladen,
laden,die
dietelkens
telkensglorievol,
glorievol, inintriomf,
tl'Îomf,
de
schooven op
op dedewagens
de schooven
keerenen
en
den gouden
gouden last
last naar
naar de
de schuur
schuur brachten,
brachten, om
om ledig
ledig weer
weertetekeeren
den
nieuwen voorraad
voorraad te halen.
halen.
nieuwen
De boerin,
boerin, van
van uit
uitde
deschuur,
schuur,overzag
overzag met
mettrots
trotsden
denopgestapelden
opgestapelden
De
rijkdom, zegeningen
van een
een voorspoedig
voorspoedig jaar
vlijtigen arbeid.
arbeid. Zij
Zij
rijkdom,
zegeningen van
jaar en
en vlijtigen
zag de
de gouden
gouden schooven
schooven zich
zich ophoopen
ophoopen tot
tothoogen
hoogenmuur,
muur, meer
meel'en
enmeer
meer
zag
vullend de
schuur, die
die dreigde
dreigde teteklein
klein tetezullen
zullenzijn
zijnvoor
voorden
denoverovervullend
de schuur,
vloedigen
oogst.
vloedigen oogst.
Zij zag
zag haar
haar zoons,
zoons, haar
haar dochter,
dochter, die
die ijverig
ijverig meehielpen,
meehielpen, en
enverder,
verder,
Zij
bij een
een andere
andere groep,
groep, zag
zag zij
zij Peter,
Peter, die
die met
met sterken
sterken arm
arm soms
soms twee,
twee,
bij
drie schooven
schooven te
gelijk met
met krachtigen
krachtigen stoot
stoot wierp
wierp op
op den
den wagen.
wagen.
drie
te gelijk
had geen
geen berouw,
berouw, dat
dat zij hem
hem in
in dienst
dienst genomen
genomen had;
had;
Neen, zij had
tweeenenwas
wasstilstilenen
bedaard,dedebeste
bestevan
vanalalhaar
haar
hij werkte
werkte voor
voor twee
hij
bedaard,
knechts j ;en
kwam niet
niet meer
meel' in
in haar
haar op,
op, hem
hem weg
wegtetezenden
zendenom
om
knechts
en het
het kwam
de geheimzinnigheid
geheimzinnigheid van
van zijn
zijn verleden.
verleden.
En Peter,
Peter, bruingebrand
bruingebrand door
door de
defelschijnende
felschijnendezon,
zon,roodkoperen
roodkoperen beeld
beeld
En
van arbeidsgod,
arbeidsgod, zag,
hoe haar
haar blik
blik goedkeurend
goedkeurend op
op hem
hemrustte,
rustte, enenn6g
nog
van
zag, hoe
meer spierden
spierden zich
zich zijn
zijn armen
armen bij
bij zwaarderen
zwaarderen last,
last, n6g
nog steviger
steviger
meer
in de
de aarde
aarde en
en n6g
nogenergieker
energieker
plantten zich
zich zijn
zijn welgevormde
welgevormde voeten
voeten in
plantten
hoog
opwierp
goudenschooven,
8chooven,
was de
de zwaai
zwaaivan
vandedegreep,
greep,alsals
was
hij hij
hoog
opwierp
dede
gouden
het
een
veel'.
als
gold
als gold het een veer.
Reed de
de wagen
wagenweg,
weg,om
omzijn
zijnvracht
vracht tetelossen,
lossen,dan
danrustte
I'Ustte hij
hij een
een
Reed
oogenblik, leunende
de greep,
greep, en
enmet
metdedemouw
mouwvan
vanzijn
zijnblauw
blauw
oogenblik,
leunende op
op de
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boezeroen
hij het
het zweet
zweetvan
vanzijn
zijngelaat,
gelaat,dat
datparelde
parelde op
opzijn
zijn
boezeroen veegde
veegde hij
voorhoofd
nek.
voorhoofden
en droppelde
droppelde langs
langs slapen
slapen en
en nek.
Dan
hij naar
naar haar
haarop
opden
denanderen
anderenwagen,
wagen,waar
waarzijzijdedeschooven
schooven
Dan keek hij
schikte, totdat
konden
totdat zij
zij stevig
steviglagen
lagen en
envast
vastenenererniet
nietaf af
kondenglijden,
glijden,
schikte,
als
de voerman
voerman de
de zweep
zweep over
over de
de paarden
paarden legde
legde en
en de
de wagen
wagen danste
danste
als de
en sprong
sprong over
over den
den hobbeligen
hobbeligen grond.
grond.
en
hU zag
zag haar
haar als
alskoningin
koningin op
opgouden
gouden troon
troon ;j hij
hij voelde
voelde haar
haarblik,
blik,
En
En hii
als zij
zij even
even wachtte
wachtte op
op nieuwen
nieuwen voorraad
voorraad en
naar hem
uitkeek. Dan
Dan
als
en naar
hem uitkeek.
opnieuw gingen
aan den
den arbeid,
arbeid, om
om nog
nog v66r
vóór
lachten
lachten zij
zij beiden
beiden en
en opnieuw
gingen ze
ze aan
te hebben.
hebben.
den
avond alles
alles binnen
binnen te
den avond
En Peter
Peter stak
stak met
met de
degreep
greepinindedeschooven
schoovenenenzwiepte
zwieptezezeomhoog,
omhoog,
En
waar de
de blozende
blozende meiden
meiden zezevingen
vingen en
enschikten
schikten en
en lachten
lachten en
en hem
hem
waar
met blik.
blik.
aanspoorden
aanspoordenmet
met woord
woord en
en met
veelopopdede
vork
genomen,
viel
lastonderweg
onderweg
Soms,
als hij
hij teteveel
Soms, als
vork
hadhad
genomen,
viel
dedelast
uit elkaar
elkaar en
en kwam
kwam neer
neeropopzijnzijn
roodgloeiendzweetgezicht,
zweetgezicht, hem
hem
uit
roodgloeiend
van aren.
aren.
bedelvend
bedelvend onder
onder een
een zee
zee van
Dan joelden
joelden en
en jubelden
jubelden dedevroolijke
vroolijkemeiden
meidenenenplaagden
plaagdenhem
hemom
omzijn
zijn
Dan
onhandigheid,
zij in
in stilte
stiltebewonderden
bewonderden het
hetroodbruine
roodbruine gezicht
gezicht
onhandigheid, hoewel
hoewel zij
met de donkere
donkere oogen
oogen en
ende
destaalgespierde
staalgespierdearmen,
armen,die
dieonvermoeid
onvermoeidschenen.
schenen.
Weer had
had hij
hij drie
drie schooven
schooven op
op zijn
zijnvork
vorkenenstak
stakzijn
zijngoudgelen
goudgelenlast
last
in
de lucht,
lucht, toen
toen plotseling
plotseling hij
hij de
de kracht
kracht ininzijn
zijnarmen
armen voelde
voelde breken
breken
in de
en
de greep
greep met
metde
dezware
zwarevracht
vrachtop
opden
dengrond
grondneerplofte.
neerplofte.
en de
De meiden
meiden schaterden
schaterden en
en juichten
juichten weer
weer luid
luid en
en scholden
scholden hem
hem dom
dom
De
en onhandig.
onhandig.
had ze
zedadelijk
dadelijk weer
weeropopzijn
zijnvork,
vork,maar
maar
onmogelijk—- hij
hijkon
kon
Peter had
onmogelijk
haar brengen
brengen dan
dan halverwegen
halverwegen den
den wagen.
wagen.
niet
verder haar
niet verder
Opnieuw
opnieuw —
- tevergeefs.
tevergeefs.
Opnieuw probeerde
probeerdehij
hij en
en opnieuw
Hij
vloekte, omdat
omdat de
de meiden
meiden nu
nuwerkelijk
werkelijk hem
hem uitlachten,
uitlachten, —
- hij
hij
Hij vloekte,
metinspaninspanknarste de tanden,
tanden, omdat
omdat hij
hij zijn
zijnonmacht
onmachtvoelde,
voelde,—
- toen,
toen,met
knarste
bracht hij
hij de
de vork
vork tot
totboven
boven zijn
zijn hoofd
hoofd met
met
ning
van alle
alle krachten,
krachten, bracht
ning van
bevende
armen,
die
niet
konden
heffen,
en
in
eens
-wankelde
bevende armen, die niet konden heffen, en — in eens — wankelde
kracht in
in zich
zich blieken,
breken, knakte
knakte hij
hij ineen
ineen op
opden
dendroogdrooghij, voelde
voehle alle
alle kracht
hij,
stoppeligen
grond.
stoppeligen grond.
De meiden
meiden schrokken
schrokken en
gilden, maar
maar Peter —
- inineen
eenoogenblik
oogenblik —
De
en gilden,
hetrad
rad
had zich
zich hersteld
hersteld en
en zich
zich oprichtend,
oprichtend, klemde
klemde hij
hij zich
zich vast
vast aan
aan het
had
van den
den wagen.
wagen.
van
Toen
zag hij,
hij, hoe
hoebij
bijden
denanderen
anderenwagen
wagenallen
allen
gebogenstonden
stondenover
over
Toen zag
gebogen
op den
den grond
grond lag
lag uitgestrekt
uitgestrekt j; hoe
hoe de
de boerin
boerin met
meteen
eenvan
van
iemand,
iemand, die
die op
kwam
aanloopen
met
doeken
en
water.
de
zoons
de zoons kwam aanloopen met doeken en water.
Dat alles
alles zag
zag hij,
hij, en
en toch
toch zag
zag hij
hij niets.
niets. Hij
Hijklemde
klemdezich
zich aan
aan den
den
Dat
wagen
vast, zijn
zijn oog
oogverduisterde
verduisterde zich,
zich, zijn
zijn hoofd
hoofd werd
werddof.
dof.
wagen vast,
naardedeandere
anderegroep,
groep,wat
watererwas,
was,
Hij
hoorde de
de meiden
meiden schreeuwen
schreeuwen naar
Hij hoorde
totdat een
een van
van de
deknechts
knechts kwam
kwamaanloopen
aanloopen en
envertelde,
vertelde,dat
datde
dedochter
dochter
totdat
een
zonnesteek had
had gekregen
gekregen en
en voorover
voorover van
van den
den wagen
wagen was
was
een zonnesteek
geslagen.
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Toen
voelde Peter
Peter het
het hart
hartininzich
zich
stilstaan,verslappen
verslappenalalzijn
zijn
Toen voelde
stilstaan,
spieren
als een
een willoos
willoos voorwerp
voorwerp zakte
zakte hij
hij in
in elkaar.
elkaar.
spieren en
en als
•••••■•■■•

Toen een
week later
later zij
zijstierf,
stierf,was
washethet
Peter,
stierf
methaar,
haar,
een week
Peter,
alsals
stierf
hijhijmet
als
ging
heel
zijn
leven
met
haar
mede
in
het
graf,
hem
achtel'latend
als ging heel zijn leven met haar mede in het graf, hem achterlatend
bijmachte
machte
hulpeloos
verlaten, rondtastend
rondtastend in
in zwarte
zwarte duisternis,
duisternis, niet
nietbij
hulpeloos en
en verlaten,
te doen
te
doen of
of te
te denken.
denken.
Gedurende
eerste dagen
dagen nanahet
hetongeluk
ongelukhad
hadhij
hijzich
zichkrachtig
krachtig
Gedurendede
de eerste
aangepakt,
oog der
deranderen,
anderen, de
de
aangepakt, willende
willende blijven,
blijven, althans
althans voor
voor het
het oog
het land,
land, ploegend
ploegend den
denakker
akker met
met
gezonde,
ijzergespierde man
van het
gezonde, ijzergespierde
man van
vaste hand,
vaste
hand, snijdend
snijdend den
den dordrogen
dordrogen grond
grond in
in lange,
lange, lijnrechte
lijnrechte reepen,
reepen,
met ruwluiden
ruwluiden toon,
toon, maar
maar in
in zich
zich voelde
voelde hij,
hij,
aansporende de
de paarden
aansporende
paarden met
haar zijn
zijn kracht
kracht enenzijn
zijn
levensmoedhem
hembegaven,
begaven, hoe
hoe
hoe
zonder haar
hoe zonder
levensmoed
haar sterken
sterken wilsblik,
wils blik, zonder
zonder haar
haar aanmoedigend
aanmoedigend woord
woord hij
hij een
een
zonder
zonder haar
datbestond
bestond
nietig,
nutteloos schepsel
schepsel was,
was, een
eenwilloos
willoosvoorwerp,
voorwerp, dat
nietig, nutteloos
zonder leven.
zonder
's Nachts, erger
weer dan
dan vroeger,
vroeger, kwelde
kwelde hem
hemdedenachtmerrie,
nachtmerrie, niet
niet
erger weer
alleen
nu tafereel
tafereel van
vanbloedfiguren
bloedfiguren —
- neen,
neen, ook
ookden
denzonnigen
zonnigen akker,
akker,
alleen nu
paarden
; hij
zag
haarvallen,
vallen,hoorde
hoordehaar
haarangstangstden wagen
wagen enendedepaarden
den
zagzag
hijhij
; hij
zag
haar
kreet, wilde
wilde toesnellen,
toesnellen,maar
maarvoelde
voeldezich
zich
vastgenageldaan
aanden
dengrond.
grond.
alsals
vastgenageld
in de
deduisternis
duisternisenenging
ginghuiverend
huiverendovereind
overeind
Dan ontwaakte
ontwaakte hij
hij bang
bang in
Dan
om de
de oogen
oogentetezoeken,
zoeken,diedie
hem
zouden
kalmeeren,die
diezijn
zijntriltrilzitten,
zitten, om
hem
zouden
kalmeeren,
lend zenuwlichaam
zenuwlichaam zouden
zouden ontspannen
ontspannen en
enzijn
zijnsteeds
steedszwaarder
zwaarderwordende
wordende
lend
sluiten, totdat
totdat hij
hij ze
ze niet
niet meer
meer zou
zou
oogleden zouden
zouden dwingen
dwingen zich
oogleden
zich te
te sluiten,
ze neergedrukt,
neergedrukt, en
en hij
hij uituitkunnen openen,
openen, als
als hielden
hielden zware
zware duimen
duimen ze
kunnen
in verkwikkenden
verkwikkenden slaap.
slaap.
geput zonk
zonk in
geput
Doch nergens
nergens zag
zag hij
hij ze,
ze,waar
waal'hijhijookook
zocht;
overalslechts
slechts de
de
Doch
zocht
; overal
spookgestalten, die
die dicht
dicht hem
hemomzweefden,
omzweefden, soms
soms hem
hemberoerend
beroerend met
met
spookgestalten,
haar ijldunne
ijldunne kleederen.
kleederen.
haar
naardededeel,
deel,
waar
zijnhamerend
hamerend
Dan sprong
sprong hij
hij uit
uit bed
bed en
enliep
liepnaar
Dan
waar
hijhij
zijn
het
ijskoude
water
dompelde,
dat
kletterend
uit
depieppiephoofd
in
hoofd in het ijskoude water dompelde, dat kletterend uit de
knarsende pomp
pomp stroomde.
stroomde.
knarsende
het hem
hemdaarna,
daarna, den
denslaap
slaapweer
weel'te te
vatten;
somswoelde
woelde
Soms lukte
lukte het
Soms
vatten
; soms
hij uren
uren achtereen,
achtereen, totdat
totdat eindelijk
eindelijk de
de lichtende
lichtende morgen
morgen hem
hem riep
riep aan
aan
hij
arbeid.
den arbeid.
eerst besefte
besefte hij
hij ten
ten volle,
volle, hoe
hoealleen
alleen door
door haar
haar
In die
die nachten
nachten eerst
In
hij in
staat was
was geweest
geweest weer
weer teteworden,
wOl'den, als
als hij
hij was,
was,als
alshijhijvroeger
vroeger
hij
in staat
geweest was
was;; hoe
hoe alleen
alleen zij
zij de
de macht
macht had
had ininhem
hem op
optetewekken
wekken
geweest
levenslust, arbeidslust,
arbeidslust, kracht,
om zich
zich teteverheffen
verheffenuit
uitdedelethargie
lethargie
levenslust,
kracht, om
zijner gevangenisjaren,
gevangenisjaren, kracht,
te willen
willen leven
leven weer,
weer,voor,
voor: zich
zich en
en
zijner
kracht, om
om te
anderen.
voor anderen.
dat met
methaar
haarzijn
zijnlevenszon
levenszon voorgoed
voorgoed in
in het
het
Toch ook
ook begreep
begreep hij,
hij, dat
Toch
graf zou
zou dalen,
dalen, dat
dat met
m~t haar
haar alle
alle kracht,
kracht, alle
alle wil
wil zijn
zijn wezen
wezen zou
zouontontgraf
vlieden, dat zijn
zijn verder
verder bestaan
bestaan niets
niets anders
anders dan
dan een
eenzwarte
zwarteduisternis
duisternis
vlieden,
zijn.
zou zijn.
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En
zwaar viel
viel *t'them,
hem, zich
zichden
denpas
pasweder
wederontloken
ontloken levensgeest
levensgeest te
te
En zwaar
voelen ontglippen,
ontglippen,te
te moeten
moeten opgeven
opgeven al
al het
hetschoone,
schoone, dat
dathij
hijweer
weervan
van
voelen
het leven
het
leven was
was gaan
gaan verwachten.
verwachten.
Hij
gaf zich
zich geen
geenrekenschap,
rekenschap, of
of 't alleen
levensbron was,
die hij
hij
Hij gaf
alleen levensbron
was, die
ging verliezen,
ging
verliezen, of dat
dat ook
ook liefdebron
liefde bron ophield
ophield zijn
zijn dorstige
dorstige ziel
ziel tetelaven.
laven.
Hij
voelde alleen
alleen zich
zich één
éénmet
methaar
haar—- één
één
vanziel,
ziel,één
één
vanlichaam,
lichaam,
Hij voelde
van
van
van wezen
wezen —
één van
- en
en toen
toen zij
zijstierf,
stierf,nanadagen
dagenvan
vanlijden,
lijden,voelde
voeldeook
ook
hij
zich ontdaan
ontdaan van
van alle
alle leven.
leven.
hij zich
Hijbegreep,
begreep, dat
dat zij
zij
Op
de boerderij
boerderij kon
kon hij
hij langer
langer niet
niet blijven.
blijven. Hij
Op de
zouden
begrijpen den
den intiemen
intiemen band,
band, de
dezielsverwantschap,
zielsverwantschap, die
die tusschen
tusschen
zouden begrijpen
ookwilde
wildehij
hijniet
niettot
totlast
lastzijn,
zijn,waar
waareens
eenshij
hij
hen
had bestaan,
bestaan, en
en ook
hen had
tot hulp
tot
hulp was
was geweest.
geweest.
den zwarten
zwarten wanhoopsnacht,
wanhoopsnacht, toen
toen hij
hij uitgeput
uitgeput neerlag
neerlag en
enniet
niet
En
En in den
waar tetegaan,
gaan,wat
watte te
doen,kwam
kwammet
met
verdubbelde kracht
kracht het
het
wist,
wist, waar
doen,
verdubbelde
verlangen
naar zijn
zijn oude
oude woning,
woning, dedeherinnering
herinneringaan
aanzijn
zijnkinderjaren
kinderjaren
verlangen naar
tot
hem terug,
terug, en
enplotseling
plotseling viel
viel 't'tals
alseen
eenlichtende
lichtendestraal
straalininzijn
zijnziel,
ziel,
tot hem
dat
thuis de
de moeder
moeder wachtte
wachtte op
op den
denverloren
verloren zoon.
zoon.
dat thuis
Toen
wist hij
hijden
denweg,
weg,den
deneenig
eenigbegaanbaren
begaanbaren weg
weg voor
voor hem,
hem, en
en
Toen wist
gaf hij
hijgehoor
gehooraan
aandederoepstem
roepstemvan
vanzijn
zijnsmachtende
smachtende ziel.
ziel.
zonder
aarzelen gaf
zonder aarzelen
-

____ __ __ __

-

-

—

---

waar hij,
hH,
Na drie
drie dagen
dagenreizen
reizeninineen
eenbenauwden
benauwdenspoorwegwagen,
spoorwegwagen, waar
Na
neergedoken in
in een
eenhoek,
hoek,schichtig
schichtig
rondkijkend,door
doordedeandere
anderereizigers
reizigel's
neergedoken
rondkijkend,
werd
aangestaard, die
hem dachten
dachten een
eenzieke
ziekeofof
eenontsnapten
ontsnaptenkrankkrankwerd aangestaard,
die hem
een
zijngeboorteplaats.
geboorteplaats.
zinnige, kwam
hij aan
aan in
in de
destad
staddicht
dichtbijbijzijn
zinnige,
kwam hij
morgens vroeg,
vroeg,
Toen
hij eenmaal
eenmaal zijn
zijn besluit
besluithad
hadgenomen
genomen en
en 's morgens
Toen hij
's nachts
nachts nog
nog was
was gevlucht
gevluch,t van
vandedehoeve,
hoeve,waar
waar
driegelukkige
gelukkige
hijhijdrie
jaren, misschien
misschien de
de gelukkigste
gelukkigste van
van zijn
zijn leven,
leven,had
haddoorgebracht,
doorgebracht, had
had
jaren,
hetkoortsachtig,
koortsachtig,overweldigend
overweldigend
hij zich
zich geheel
geheellaten
latenbeheerschen
beheerschendoor
doorhet
hij
naar zijn
zijn thuis.
thuis.
verlangen naar
zijn moeder,
moeder, naar
verlangen
naar zijn
Geen
gedachte
wijdde
hij
meel'
aan
wathijhijachterliet,
achterliet,omdat
omdathij
hij
Geen gedachte wijdde hij meer aan wat
voelde,
dat
bij
toegeven
aan
de
Rnijdende
zielesmart,
die
hem
verteerde,
voelde, dat bij toegeven aan de snijdende zielesmart, die hem verteerde,
hij niet
niet dedekracht
krachtzou
zouhebben
hebbendoor
doortete.
zetten, maar
maal' zou
zou blijven,
blijven, wat
wat
hij
. zetten,
hetzelfde zou
zou zijn
zijn als
als openbaren
openbaren zijn
zijn diep
diep verborgen
verborgen geheim,
geheim, als
alsblootbloothetzelfde
leggen zijn
zijn teederste
teederste wezen,
wezen, waarvoor
waarvoor hij
hij zich
zichschaamde
schaamde evenzeer,
evenzeer, als
als
leggen
hij er
el' trotsch
trotsch op
op was.
was. Omdat
Omdat de
de anderen
anderen hem
hem dan
dan zouden
zouden weten
weten een
een
hij
sterkzedelijk
zedelijkoverwicht
overwichtvan
vande
de
willoos, hulpeloos
hulpeloos schep'lel,
slechts door
door sterk
willoos,
schepsel, slechts
blozende boerenvrouw
boerenvrouw opgeheven
opgeheven uit
uitzijn
zijnslappe,
slappe,veerkrachtlooze
veerkrachtlooze
jonge, blozende
met kracht
kracht en met
met wil,
wil, tot
totmensch
mensch als
als zij.
zij.
levensmoeheid tot
levensmoeheid
tot wezen
wezen met
De bonzende,
bonzende, dofratelende
dofmtelende treinbeweging
trein beweging maakte
maakte nog
nogversufter
versufter zijn
zijn
hoofd en
en de
devoorbijvliegende
vOOl'bijvliegende huizen,
huizen, boomen,
boomen, telegraafpalen
telegraafpalen deden
deden
hoofd
hem duizelen,
duizelen, zoodat
zoodat hij
de moede
moede oogen
oogen sloot,
sloot, die
diediep
diep ininhun
hunkassen
kassen
hem
hij de
waren weggezonken,
weggezonken, door
door blauwe
blauwe wallen
wallenbreed
breedomkringd.
omkringd.
waren
Één ondeelbaar
ondeelbaar oogenblik
oogenblik ging
ging het
hetpijlsnel
pijlsneldoor
doorhem,
hem,hoe
hoeinindedejaren
jaren
Pk)
van zijn
zijn afwezigheid
afwezigheid zijn
zijn moeder
moeder gestorven
gestorven zou
zou kunnen
kunnen zijn,
zijn, en
en het
het
van
klamme
zweet
brak
hem
aan
alle
kanten
uit.
Maar
zóó
wreed,
zóó
klamme zweet brak hem aan alle kanten uit. Maar z66 wreed, z66
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vreeselijk leek
vreeselijk
hem dat,
dat, dat
dat hij
hij het
hetdadelijk
dadelijkvan
vanzich
zich zette.
zette. Neen,
Neen, neen,
neen,
leek hem
zij
zou leven,
leven, op
op hem
hem wachten,
wachten, hem
hemontvangen
ontvangen als
als den
denverloren
verloren zoon
zoon
zij zou
uit de
uit
de gelijkenis.
gelijkenis.
Bij elke
Bij
schrille fluit
fluit schrok
schrok hij
hij op
op uit
uitzijn
zijnsoezen,
soezen,verlangend
verlangend en
en
elke schrille
het alreeds
alreeds de
de plaats
plaats van
van bestemming
bestemming zijn
zijn zou.
zou.
vreezend
vreezendte
te gelijk,
gelijk, dat
dat het
den middag,
middag, toen
toen de
de zon
zon al
al aan
aan het
hetdalen
dalen was
was
Eindelijk,
Eindelijk,laat
laat in
in den
eH
alles bescheen
bescheen met
metden
deneigenaardigen,
eigenaardigen,geelrooden
geelrood enavondglans,
avondglans,betrad
betrad
en alles
hij voor
den straatweg,
stl'aatweg, die
die voerde
voerde van
vandedestad
stadnaar
naarzijn
zijn
hij
voor 't't eerst
eerst weer den
dorp, en 't
't was,
of hij
hij bij
bijelken
eikenvoetstap
voetstapdrukte
druktededehand
handvan
vaneen
eenvriend,
vriend.
dorp,
was, of
bij elk
elk geluid
geluid van
van naderende
naderende
Met
koortsachtige haast
hij voort,
voort, bij
Met koortsachtige
haast liep
liep hij
of
het
geen
bekenden
waren
uit
hetdorp,
dorp,
wagens
schuw
uitkijkend,
wagens schuw uitkijkend, of het geen bekenden waren uit het
jaren niet
niet meer
meer in
in
die
hem zouden
zouden herkennen,
herkennen, hoewel
sinds lange
lange jaren
die hem
hoewel hij
hij sinds
hun midden
hun
midden was.
Want
ongezien, onopgemerkt
onopgemerkt wilde
wilde hij
hij gaan
gaan tot
tot zijn
zijn moeder,
moeder, die
die
Want ongezien,
vol
begroeten, zij,
de eenige,
eenige, voor
voor wie
wie hij,
hij,niettegenniettegenvol liefde
liefde hem
hem zou
zou begroeten,
zij, de
staande alles,
alles, dezelfde
staande
dezelfde zou
zou zijn
zijn als
als vroeger.
vroeger.
En
als hij
hij eraan
eraan dacht,
dacht, hoe
hoe zij
zij zou
zou zitten
zitten wachten,
wachten, hoe
hoe zij
zij alaljaren
jaren
En als
tevergeefs
had gewacht,
gewacht, begreep
begreep hij
hij niet,
niet, hoe
hoehijhijden
dendrang
drang
naarhaar
haar
tevergeefs had
naar
had
kunnen weerstaan,
weerstaan, toen
toen hij,
hij,vrij
vrijweer,
weer,dedegevangenis
gevangenishad
hadverlaten
verlaten;
had kunnen
;
jarendaarop,
daarop, toen
toen hij
hij weer
weeropleefde
opleefde tot
tot
begreep
hij niet,
niet, hoe
hoeinindedejaren
begreep hij
krachtigen
man, hij
zelden meer
meer dan
dan één enkele
gedachte had
had
krachtigen wils
wilsman,
hij zelden
enkele gedachte
tot haar
haar tetegaan,
gaan,omdat
omdathij
hij
gewijd
aan de grijze
grijze moeder,
moeder, bang
bang steeds
steeds tot
gewijd aan
met haar
haar ook
ook alaldat
datandere,
andere,herinnering
herinneringaan
aanzijn
zijnrampzalige
rampzaligedaad,
daad,zou
zou
moeten terugzien.
terugzien.
Met gebogen
gebogen hoofd
hoofd liep
liep hij
hijvoort,
voort,niet
niet
durvendopkijken
opkijken en
en zien
zien
Met
durvend
al het
hetbekende,
bekende,al al
oude,
dierbareherinneringen
herinneringen aan
aan
rondom zich
zich al
rondom
de de
oude,
dierbare
dartele jeugd
jeugd en
en vriendelijk
vriendelijk lachend
lachend leven.
leven.
dartele
hij niet
niet zag,
zag, voelde
voelde hij
hij ze
ze om
om zich,
zich, al
al de
deplekjes
plekjes van
van
Maar hoewel
hoewel hij
Maar
vroeger.
Hier het
het witte
wittetolhuis,
tolhuis,daar
daardede
weide
met
statige
beuken,verderop
verderop
Hier
weide
met
dede
statige
beuken,
boschje, waar
waar de
denachtegalen
nachtegalen zongen,
zongen, weer
weer verder
verder de
de molen
molen met
met
het boschje,
snelvlietend beekje
beekje;; en
en het
het was
washem,
hem,alsof
alsofnog
noggisteren
gisterenhij
hijhier
hier
het snelvlietend
den hagelwitten
hagelwitten kleedwagen
kleedwagen reed.
reed.
met den
ae jaren
jaren van
van schande,
schande, van
van lijden
lijdenen
ensmart
smarthadden
hadden te
te diep
diep
Doch d'e
Doch
hem gewond,
gewond, dan
dandat
dathijhijzich
zich
maar
oogenblik
o~bezorgden,
hem
ookook
maar
éénéén
oogenblik
denden
ombezorgden,
levenslustigen jongen van
van vroeger
vroegerkon
konvoelen
voelen;
haddenteteveel
veelgemarteld
gemarteld
levenslustigen
; hadden
arm hoofd,
hoofd. dan
dan dat
dat ooit
ooit de
de helderheid
helderheid van
van geest en
en de
dealles
allesververzijn arm
zijn
tot hem
hemweer
weerzouden
zoudenkeeren.
keeren.
zettende veerkracht
veerkracht van
van zijn
zijn wezen
wezen tot
zettende
En op
op den
denlangen,
langen, eenzamen
eenzamen weg,
weg, die
dieleidde
leiddenaar
naarzijn
zijndorp,
dorp,
En
herinnering aan
aan zijn
zijn gelukkige
gelukkige jeugd
jeugd doch
doch ook
ook aan
aan de
dedaad,
daad, die
diezijn
zijn
herinnering
leven verwoest
verwoest had,
had, stond
stond hij
hij langen
langentijd
tijdstil,
stil,geleund
geleundtegen
tegenden
denzilverzilverleven
witten stam
stam van
vaneen
eenberkje,
berkje,enenzijn
zijndiep
diepernstige
ernstigeblik
blikvolvolonuitspreonuitsprewitten
spits
kleinen
kerktoren,
kelijken weemoed
weemoed zocht
zocht in
in de
deverte
vertedede
kelijken
spits
vanvan
eeneen
kleinen
kerktoren,
die flauw
flauw zich
zich nog
nogafteekende
afteekendetegen
tegenden
dendonkervioletten
donkerviolettenhemel.
hemel.
die
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En
En toen
toen hij haar
gevonden had
de oude
oude plaats,
plaats, rechts
rechts van
van de
de
haar gevonden
had op
op de
wuivende
populieren,belette
belette een
een dikke
wuivende populieren,
dikke nevel
nevel voor
voor zijn
zijn oogen hem
verder
zoeken, nog
nog meer
meerrechts,
rechts,naar
naareen
eenlaag,
laag, bminrieten
verder te
te zoeken,
bruinrieten dak,
waar de
de blauwgrijze
blauwgrijze rook
rook vriendelijk
vriendelijk uit
uit de
dewitte
witteschouw
schouw omhoogwaar
krinkelde.
En in
in een
eenplotseling
plotselinggeheel
geheelzich
zichovergeven
overgevenaan
aandedeoverweldigende
overweldigende
En
smart
van het
het oogenblik omklemde hij den
zilveren berkestam, die
smart van
den zilveren
sidderde bij
bij elken
eIken snik
van zijn
zijn hevig
hevig schokkend
schokkend lichaam.
lichaam.
snik van
Langs den
den violetten hemel
slierde de
de nacht
nacht zijn
zijn zwartgazen sluiers,
Langs
hemel slierde
firmament, waar
daar al
al schitdofblauw eindelijk
eindelijk tintend
tintend het
het firmament,
waar hier
hier en daar
terde een
eenzame ster.
ster.
een eenzame
Heilige avondstilte
heerschte over
land, dat,
dat, uitgeput
uitgeput van
van felien
fellen
avondstilte heerschte
over het land,
nachtlucht in
zich opzoog
opzoog en in
in ijlwitte sluiers
de
zonnebrand, de
de kille
zonnebrand,
kille nachtlucht
sluiers de
in zich
warmte
deed opwazen.
warmte deed
verte de
de torenklok
torenklok;; ne.gen
negen galmende
Toen klonk
de verte
Toen
klonk door
doorde
de stilte
stilte in
in de
over het
het sluimerende
sluimerende land
was Peter,
Peter, ofofbij
bij
tonen
zond zij
tonen zond
zij uit
uit over
land en
en het was
stemvan
vaneen
eenvriend,
vriend,van
vaneen
eenbroeder,
broeder,Yen
'een
eIken
hij hoorde
hoorde de
de stem
elken slag
slag hij
zuster, van
van zijn
zijn moeder.
zuster,
Bij
den laatsten
laatsten galm,
galm, die
die voortdreunde in
steeds zachter
zachter wordende
wordende
in steeds
Bij den
langer uithouden,
uithouden, maar
maar vloog
vloog voort
voort langs
langs het
het
golvingen,
kon hij 't niet
golvingen, kon
niet langer
dat uitkwam
uitkwam dicht
dicht bij
bij de
de hoeve.
hoeve.
zandige zijpad
zijpad nu,
nu, dat
nacht haastte
haastte hij
hij zich
zich langs
langs de
destekelige
stekelige heggen,
heggen,
In
den donkeren
donkeren nacht
In den
het pad
padscheidden
scheiddenvan
vandedeweiden,
weiden,liep
liephijhijhijgende
hijgendevoort,
voort, struidie
die het
kelende soms,
maar naderende,
naderende, steeds
steeds naderende
naderende de
deouderlijke
ouderlijke woning
soms, maar
met
de wachtende moeder.
met de
op zijn
zijn voorhoofd,
voorhoofd, maar
maar hij
hij merkte
merkte
Groote zweetdroppels
zweetdroppels parelden
Groote
parelden op
niet;; zijn
bevende handen,
handen, waarmede
waarmede hij
hij zich
zich aan
aan de
de heg
heg had
had
het niet
zijn bevende
volbloed,
bloed, maal'
hij zag het niet.
niet. -—
opgetrokken,
hij struikelde,
struikelde, zaten
zaten vol
maar hij
opgetrokken, als
als hij
slechts aan,
aan, hoe
hoe hij neer
zou vallen
vallen aan
aan den
den schoot zijner
Hij dacht
dacht er
er slechts
neer zou
haar
zeggen
zou,
hoe
wanhopig
hij
geleden
had en
en nóg
moeder
en
moeder en haar
zou, hoe wanhopig hij geleden had
n6g
leed,
en
hoe
hij
zich
door
haar
zou
laten
troosten.
leed,
hoe
zich door haar zou laten troosten.
Zóó
plotseling wist
wist hij
hijhaar
haarinnige
innigeliefde
liefde voor
voor hem,
hem, dat
dathij
hij
Z66 sterk
sterk plotseling
zelfs niet
niet vreesde
vreesde ook
ook maar
maar één berispenden
berispenden blik voor
VOOI' zijn
zijn misdaad,
zelfs
misdaad, dat
hij
durfde trotseeren de
de verachting
verachting van
van zijn
zijn broeders.
broeders.
hij durfde
Eensklaps
en luisterde.
luisterde.
Eensklaps stond
stond hij
hij stil en
verte joelde
joelde en
en jubelde
jubelde het,
het, klonk
klonk dof
dof geboem en de kermende
In de
de verte
In
deun
van een
een draaiorgel
draaiorgel en
en daartusschen het
het luiden
luiden van
van een
een bel.
bel. Door
Door
deur) van
in de
de verte
verte zag
zaghij
hij sneldraaiende lichten en walmende
walmende fakkels.
de boomen in
Er was
was kermis
kermis -— de
kermis, die
die eens
eens in
in het
hetjaar
jaar geheel
geheelhet
het kleine
Er
de kermis,
rep en
enroer
roer bracht
bracht met
metde
dekleurige
kleUl'ige kramen
kramen en
enden
denwrakken
wrakken
dorp
in rep
dorp in
draaimolen,
halfblind paard
paard de
tierende en
en zingende
zingende dorpsdraaimolen, waarin
waarin een
een halfblind
de tierende
rondzeulde.
jeugd rondzeulde.
Peter zag
zag zich
zich op
op de
de laatste
laatste kermis,
kermis, die
die hij
hij had
had medegemaakt,
En Peter
En
op
het bonkige
bonkigehouten
houtenpaard
paard zitten met
met het
het meisje,
meisje, dat
dat hij
hij had
han liefliefop het
VÓÓI' zich
zich ...:...
voeldehaar
haar kussen, die brandden
brandden op
op zijn mond,
gehad,
gehad, vóór
hijhij
voelde
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haar zwoegende
zwoegende borst,
borst, die
die hem
hemdeed
deedsidderen
sidderenvan
vanzingenot,
zingenot, —
- en
en
haar
korten tijd
tijd later
later:: zijn
zijn misdaad,
misdaad, haar
haarontrouw.
ontrouw.
korten
kreetals
alsvan
vaneen
een
doodelijkgewond
gewonddier
diervloog
vloog
verder—
Met een
een kreet
Met
doodelijk
hijhijverder
weg van
van die
die folterende
folterende herinnering
herinnering —
- dwars
dwars door
door de
deweiden,
weiden,om
omDiet
niet
weg
te ontmoeten
ontmoeten een
eenjoligen
joligen troep,
tl'Oep,die
diezingend
zingendkwam
kwamaanhossen.
aan hossen.
te
Hij voelde
voelde de
devochtige
vochtigeijlwaden,
ijlwaden, die
dienauw
nauwhem
hemomsloten
omsloten en
enrneemeeHij
zweefden in
in zijn
zijn vlucht.
vlucht.
zweefden
Het doffe
doffe geboem
geboem enendedeorgeldeun
orgeldeunachtervolgden
achtervolgdenhem,
hem,schenen
schenenluider
luider
Het
worden in
in plaats
plaats van
van zachter.
zachter.
te worden
tot aan
aan gindschen
gindsehen hoek
hoek -— dan
dan was
was hij
hij er.
er.
Nog tot
Nog
Hij rende
rende voort,
voort,als
alsbezeten,
bezeten,voort
voortnaar
naardedewachtende
wachtendemoeder,
moeder, bij
bij
Hij
hetschoot
schoothem
hemplotseling
plotselingtetebinnen,
binnen,
hij zich
zich veilig
veilig zou
zou voelen,
voelen, en
en het
wie hij
dat zij
zij alleen
alleen thuis
thuis zou
zou zijn,
zijn, —
- dedebroers
broersnaar
naar de
dekermis
kermis —
- alleen,
alleen,
dat
zij
dus
samen!
zij dus samen !
Met een
een schok
schok stond
stond hij
- voor
voor het
het hek
hek —
- zag
zaghet
hethuis
huisen
ende
de
Met
hij stil
stil —
schuur en
- o,0,God
God— -links,
links,
daar,
den
oudennoteboom
noteboom en
en .....
schuur
en —
daar,
den
ouden
-zijn vader,
vader, die
die viel
viel met
metbloedende
bloedendehoofdwonde.
hoofdwonde.
en -zijn
Hij sidderde,
sidderde, starend
starend met
met strakke
strakke oogen
oogennaar
naar de
deplaats
plaatsvan
vanzijn
zijn
Hij
misdaad.
blaffen.
De hond
hond aan
aan zijn
zijn rinkelenden
rinkelenden ketting
ketting begon
begon woedend
woedend teteblaffen.
De
terug —
- denzelfden
denzelfden weg,
weg,dien
dienhij
hijgekomen
gekomen
En plotseling
plotseling rende
rende hij
hij terug
En
was,
- omkijkend
omkijkend steeds,
steeds, of
ofniemand
niemand hem
hem volgde,
volgde, vreezend,
vreezend, dat
dat het
het
was, —
spookfiguur
zou achterhalen.
achter'halen.
spookfiguur hem
hem zou
Op
plek, waar
waar hij
hijhad
hadgeluisterd
geluisterdnaar
naarhet
hetkermisgewoel,
kermisgewoel,bleef
bleefhij
hij
Op de plek,
staan,
hijgend en
en rillend,
rillend, met
met zijn
zijn bloederige
bloedel'ige hand
hand het zweet
zweet van
van het
het
staan, hijgend
voorhoofd
hek, om
om niet
niettetevallen.
vallen.
voorhoofdvegende,
vegende, zich
zich vastklampende
vastklampendeaan
aan een
een hek,
Daal'
bleef hij
hij langen
langentijd
tijdstaan,
staan,telkens
telkensschuw
schuwkijkende
kijkende en
enluisterende,
luisterende,
Daar bleef
of
niemand naderde
naderde; ;-— toen
toen —
- als
als een
een dief
dief—
- sloop
sloophij
hijlangs
langs de
de
of niemand
terug, liet
lietde
dedampige
dampige weide
weide links
links liggen
liggen en
en kwam
kwam zoo
zoo
heggen
weel' terug,
heggen weer
achter
huis op
op zij
zij van
van de
de schuur
schuur uit.
uit.
achter het
het huis
De
hond,
aan
den
voorkant
nu,
bleef
stil.
De hond, aan den voorkant nu,
stil.
op
zijn
teenen,
sluipende
schaduwvan
vande
deschuur,
schuur,
Zacht
loopend,
Zacht loopend, op zijn teenen, sluipende inindedeschaduw
naderde
de achterdeur,
achterdeur, die
die was
was als
alseen
eendonker
donker plakkaat
plakkaat in
in den
den
naderde Peter
Peter de
de kleine
kleinevensters
venstersals
alszwarte
zwarteloeroogen
loeroogen
witgepleisterden
witgepleisterden muur,
muur, waar
waar de
den donkeren
donkeren nacht.
nacht.
uitzagen
uitzagen in
in den
Hij kon
zich Diet
niet langer
langer bedwingen,
bedwingen, en
en zachtjes,
zachtjes, om
omdedeoude
oudemoeder
moeder
kon zich
niet
te verschrikken,
verschrikken, lichtte
lichtte hij
hij dedeklink
klinkvan
vandede
deur,die
dieklirrend
klirrendklonk
klonk
niet te
deur,
in
het donkere,
donkere, leege
leegeportaaltje,
portaaltje, waar
waal' zijn
zijnvoeten
voetenschuifelden
schuifelden over
over de
de
in het
roode
baksteenen,
roode baksteenen.
jarenlange verbanning
verbanning stond
stond hij
hij weer
weel'in
in het
hetouderlijke
ouderlijke huis —
En
En na jarenlange
het
huis zijner
zijner kindsheid
kindsheid -— was
was hij
hij thuis
thuis weer,
weer, moede,
moede, afgetobde
afgetobde en
en
het huis
verdwaalde
na elf
elf lange
lange jaren
jaren van
vanlijden
lijdenen
en smart
smart —
verdwaaldereiziger,
reiziger,- — thuis
thuis na
en
onuitsprekelijke zaligheid
vervulde zijn
zijn ziel.
ziel.
en onuitsprekelijke
zaligheid vervulde
tastend
de
kruk
van
de
binnendeur en
en opende
opende, .. , .
Toen
zocht
hij
Toen zocht hij tastend de kruk van de binnendeur
Het
donkere, schaduwspokende
schaduwspokende vertrek
vertI'ek was
was eenzaam
eenzaam en
en verlaten
verlaten.
Het donkere,
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Één
oog en blik bleef
Peter staan,
staan,ontdaan,
ontdaan, verward,
verward, omdat
omdat hij
hij het
het
Pén oogenblik
bleef Peter
zich zoo
zoo geheel
geheel anders
anders had
had voorgesteld.
voorgesteld.
zich
Toen plotseling,
Toen
plotseling, als
als een
eentweesnijdend
tweesnijdend zwaard,
zwaard, dat
dat hem
hem ging
gingdoor
dool'
lichaam
ziel, vermoedde
vermoedde hij
hij de
devreeselijke
vreeselijkewaarheid.
waarheid.
lichaam en
en ziel,
Met een
bijhet
hethoekvenster,
hoekvenster, dat
datuitzag
uitzagop
op
Met
een sprong
sprongwas
washij
hijbinnen
binnenbij
den
...•....
den weg,
weg, de
de plaats,
plaats,waar
waar
. . ......
God
- de
de stoel
stoel—- de de
rieten
stoel
- stoel,
de stoel,
waar
Moeder
God —
rieten
stoel
— de
waar
Moeder
altijd
zat, —
- waar
waar was
wasdie
die?
altijd op
op zat,
?
Aan de
de ruwhouten
ruwhouten tafel
tafel klemde
klemdehij
hijzich
zichvast
vast;
akelig
verwrongenzijn
zijn
Aan
; akelig
verwrongen
gelaat en
en bevende
bevende over
over zijn
zijn geheele
geheelelichaam,
lichaam, zocht
zochthij,
hij,zocht
zochthij,
hij,
gelaat
naar den
den ouden
ouden stoel.
stoel.
gewend nu
nu aan
aan de
de duisternis,
duisternis, naar
gewend
Hijgend keek
keek hij
hU rond,
rond, met
metuitpuilende
uitpuilendeoogen,
oogen,enengroote
grootedroppels
droppels
Hijgend
ijskoud zweet
op de
de tafel.
tafel.
ijskoud
zweet vielen
vielen neer
neer op
Eindelijk,
een donkeren
donkeren hoek,
hoek, weggeschoven
weggeschoven naast
naast de
de kast,
kast, zag
zag
Eindelijk, in
in een
wrakenenscheef,
scheef,
wiegelend
zijnpooten,
pooten,met
meteen
eenbak
bak
hij
den stoel
stoel —
- wrak
hij den
wiegelend
opop
zijn
aardappelschillen
erop.
aardappelschillen erop.
Peter's hart
hart stond
stond stil
stil;; hij
hij kon
kon geen
geenadem
ademmeer
meerkrijgen
krijgenenenprangde
prangde
Peter's
zamen tegen
tegendedeborst.
borst.— -HetHet
voorgevoel
vannaderend
naderend
beide handen
handen te zamen
beide
voorgevoel
van
onheil
deed hem
hem bijna
bijna stikken.
stikken.
onheil deed
slaapvertrekbinnenbinnenMet
een ruk
rukkeerde
keerde hij
hijzich
zichom
omenenwilde
wildehethet
Met een
slaapvertrek
strakstarend,
starend,
treden,
maal' versteend
versteend bleef
bleefhijhijstaan,
staan,zijn
zijnpuiloogen
puiloogenstrak
treden, maar
wilde uitdrukking
uitdrukking vol
vol krankzinnige
krankzinnige wanhoop.
wanhoop.
met wilde
portretten van
van Vader
Vadel' en
en
Aan
den
muur,
vlak
vóór
hem,
hingen
de portretten
Aan den muur, vlak v66r hem, hingen de
Moeder,
verdorde krans
krans omlijstend
omlijstend hun
hun beider
beider gezichten.
gezichten.
Moeder, een
een verdorde
Als kreeg
kreeg hij
hij een
een slag
slag in
in 't gezicht, tuimelde
tuimelde Peter
Peterachteruit,
achteruit,bonsde
bonsde
Als
hetmahoniehouten
mahoniehouten kabinet,
kabinet, waarop
waarop rinkelden
rinkelden de
de porseporsehij
aan tegen
tegenhet
hij aan
leinen
kommen en
één ervan
ervan kletterend
kletterend neerviel,
neerviel, ininduizend
duizend scherven.
scherven.
leinen kommen
en dén
Buiten
sloeg de
dehond
hondaan,
aan,woedend
woedend rukkend
rukkend aan
aan zijn
zijn ketting,
ketting, door
door
Buiten sloeg
den
slag en
en het
hetrinkelend
rinkelendporselein
porseleinonraad
onraadbespeurend.
bespeurend.
den slag
Met
inspanning van
van alle
alle krachten
krachten hield
hieldhijhijzich
zichstaande,
staande,leunend
leunend
Met inspanning
naardedeportretten,
portretten,donkere
donkerevlekken
vlekken op
op
tegen
de kast,
kast,steeds
steedsstarend
starendnaar
tegen de
den lichten
lichten muur,
muur, naar
naar den
den grillig
grilliggevormden
gevormden krans,
krans, die
diezezebeide
beide
den
hij te
te laat
laat was.
was.
omsloot;
hij begreep,
begreep, dat
omsloot ;- — en
en hij
dat hij
Toen
barstte hij
hijuituitin in
ruwluiden
schaterlach,omda
omdatt voor
voor de
de
Toen barstte
eeneen
ruwluiden
schaterlach,
leven zich
zich tegen
tegen hem
hem kantte.
kantte.
derde maal
derde
maal het
het leven
En
hij voelde,
voelde, dat
dat dit
dit de
de genadeslag
genadeslag was.
was.
En hij
Hij
moest vluchten
vluchten —
- vluchten,
vluchten, als
als jaren
jaren geleden
geleden zijn
zijn moeder
moeder hem
hem
flij moest
had gesmeekt
gesmeekt te
te vluchten,
vluchten, om
omniet
niette te
vallen
handenvan
vallhet
hetgerecht,
gerecht,
had
vallen
in in
handen
hij hardnekkig
hardnekkig geweigerd
geweigerd had.
had.
wat hij
Hij
~aggelde naar
deur, maar
maar bij
bij het
het venster
ven~ter bleef
bleef hij
hij als
als vastvastHij waggelde
naar de
de deur,
genageld
staan.
genageld staan.
naarhem
hem
Daar zag
zag hij,
hij, hoe
hoe de
deoude
oudenoteboom
noteboom zijn
zijnknoestige
knoestigearmen
armennaar
Daar
uitstrekte,
naar hem
hemwijzend
wijzendmet
metspitse
spitsevingeren,
vingeren,die
diezich
zichkromden,
kromden,
uitstrekte, naar
als
om hem
hemte te
grijpen,— -en en
daarondermet
metverwrongen
verwrongen gelaat
gelaat en
en
als om
grijpen,
daaronder
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gapende hoofdwonde
hoofdwonde-— stond
gapende
stond zijn
zijn vader
vader —
- bloedroode
bloedroodewraakfiguur
wraakfiguur —
voor eeuwig
eeuwig vloekend
voor
vloekend den
den zoon-moordenaar.
zoon-moordenaar.
kreetvan
vanafgrijzen
afgrijzensprong
sprongPeter
Peterachteruit
achteruit;j met
metbeide
beidehanden
handen
Met
Met een kreet
het vreeselijk
het
vreeselijk visioen
visioen afwerend,
afwerend, drong
drong hij
hij zich
zich tegen
tegen den
den muur
muur met
met
afgewend gelaat,
gelaat, in
in elkaar
van angst
angst om
om wat
elkaar krimpend
krimpend van
wat komen
komen zou.
zou.
afgewend
De klok
De
klok deed
deedeen
eenluidklinkenden
luidklinkenden slag
slag hooren
hooren en
enknarsend
knarsend rikketikrikketiktikte het zware
omlaag, totdat het
zware gewicht naar
naar omlaag,
het bleef
bleefhangen
hangen met
met een
een plof.
plof.
tikte
Ook
kerktoren dreunde
zwaren slag
slag over
over de
de woning.
woning.
Ook de
de kerktoren
dreunde een
een zwaren
Op
den weg
wegklonken
klonkenhaastige
haastigestappen,
stappen,klonken
klonken stemmen,
stemmen, gejaagd
gejaagd
Op den
door elkander
elkandersprekend,
sprekend,kraakte
kraaktereeds
reedshet
het grint
grint voor
door
voor het
het huis.
huis.
Het
angstzweet brak
brak Peter
Peteruit.
uit.HijHij
wilde
niet
gevondenworden,
worden,
Het angstzweet
wilde
niet
gevonden
betrapt als
als een
betrapt
een dief
diefdoor
doorzijn
zijnbroeders,
broeders,die
dieaankwamen
aankwamenop
ophet
hetwoedend
woedend
geblaf van
geblaf
van den
den waakhond.
waakhond.
niet, hij
hij kon
konniet,
niet,
Hij wilde
wilde vluchten,
vluchten, maar
maar waarheen?
waarheen ?Hij
Hij wist
wist het
het niet,
hij had
hij
had geen
geen kracht.
kracht.
Klappertandend
het lage
lagevertrek,
vertrek,rillend,
rillend,bevend
bevend
Klappertandendstond
stondhU
hij midden
midden in
in het
dat
oogenblikvoelde
voeldehijhijscherper
scherperenen
duidelijkerdan
dan
als
een riet,
riet, eneninindat
als een
oogenblik
duidelijker
voren, dat
dat hem
hemalle
allekracht
krachtontbrak
ontbrakzijn
zijnleven
levenvoort
voorttetesleepen,
sleepen,
ooit
ooit te voren,
hij torste
torste als
als een
eenkwellenden
kwellenden last.
last.
zijn
donker, glansloos
zijn donker,
glansloos leven,
leven, dat
dat hij
Toen
- hoorende
hoorende de
debroers
broersaan
aandededeur,
deur,reeds
reedsherkennend
herkennend hun
hun
Toen —
stemmen
rende hij
hij door
door de
deopen
openachterdeur
achterdeur naar
naar buiten.
buiten.
stemmen -— rende
-,
Als
een krankzinnige
krankzinnige zocht
zocht hij,
hij, zocht
zochthij
hij—- naar
naarwat
watwist
wisthij
hijniet
niet—,
Als een
eindelijk hij
hU zag
zagopop
vanhet
hethuis
huisden
denrondgemetselden
rondgemetseldenregenput.
regenput.
totdat eindelijk
zijzijvan
heen-vaagnog
nogziende
ziendeeen
eendonkere
donkereschaduw,
schaduw, die
die
Daar vloog
vloog hij
hij heen
Daar
-- vaag
naar buiten
buiten trad,
trad,—- enen
vooroverwierp
wierphij
hijzich
zichneer
neerinindedepeillooze
peilloozediepte.
diepte.
naar
voorover
—

-__ - -

—

-

-

—

- -

—

—

Toen twee
twee dagen
dagen later
latermet
metveel
veelmoeite
moeitezijn
zijn
was
opgehaald
Toen
lijkllik
was
opgehaald
en herkend
herkend door
door de
debroers,
broers,ontstelden
ont.steldenzijzijwel,
wel,maar
maarhun
hunsteenen
steeneninborst
inborst
het loon
loon voor
voor de
de misdaad
misdaad en
en met
meteen
eengevoel
gevoelvan
van
oordeelde dit
einde het
oordeelde
dit einde
rust verdeelden
verdeelden zij
zij het
het erfdeel
erfdeel van
van den
denjongsten
jongstenzoon.
zoon.
kalme rust
kalme
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".Teugd!! • . •.. Noem
Noem je
dàtjeugd
jeugd?
Luister eens,
eens, mijn
mijn waarde
waarde:: de
de
„Jeugd
je at
? ... Luister
van onze
onze dagen
dagen is
is volstrekt
volstrekt niet
niet jong
jong.....
hoogstensdwaas
dwaas en
endom."
dom."
jeugd van
jeugd
. .. hoogstens
Onze vroolijke
vroolijke procureur
procureur Refsing
Refsing vond
vondzelf
zelfzijne
zijnerijmelooze
rijmeloozewoordspeling
woordspeling
Onze
hijwreef
wreefzich
zichvergenoegd
vergenoegdinindedehanden
handen
blijkbaar bijzonder grappig
grappig;; ten
tenminste,
minste,hij
blijkbaar
en
lachte hartelijk
hartelijk en
en luid.
luirl.
en lachte
zoo spreken
spreken!! Het
Het isislaster."
laster."
"Foei, Vader,
Vader, hoe
hoe kunt uu zoo
„Foei,
"Wat sla je nu
nuweer
weerdoor,
door,Maarten."
Maarten."
„Wat
het eerst
eerst tot
totzijne
zijnedochter
dochterSophie.
Sophie.
Maarten Refsing
Maarten
Refsing wendde
wendde zich
zich het
bijvoorbeeld
voorbeeldbij
bijjouzelf
jouzelfblijven,
blijven,mijn
mijn
"Laster
dat? Wel,
Wel, laat
laat ons
onsbij
„Laster noem
noem je
je dat?
bent?"
kuikent:je. Verbeeld
Verbeeld jij
jij je
jemisschien,
misschien, dat
dat jejejong
jongbent?"
knikentie.
..„Nu,
Nu, ik
ik ben
ben juist
juisteen
eenenentwintig
twintiggeworden,
geworden,Vader."
Vader."
"En
nog niet
niet verloofd.
verloofd. Dat
Dat is,
is, wat
wat ik
ik zeg.
zeg. Als
Alsjejewaarlijk
waarlijk jong
jong was,
was, —
„En nog
in
den zin,
zin,waarin
waarin ikikhet
hetmeen,
meen,—-dan
dan
zou
jaargeleden
geledeneen
een
in den
zou
je je
al al
eeneen
jaar
hem bij
bijmij
mij
flinken,
vroolijken jongen
zoudt met
met hem
flinken, vroolijken
jongen hebben
hebben uitgezocht;
uitgezocht; je
je zoudt
gekomen
zijn en
en gezegd
gezegdhebben
hebben:
"Laatmij
miju uje je
toekomstigenschoonzoon
schoonzoon
gekomen zijn
: „Laat
toekomstigen
Wij vragen
vragen uuom
omuw
uwvaderlijken
varlerlijkenzegen."
zegen.""
voorstellen,
voorstellen, Vader.
Vader. Wij
"
Het
jonge meisje
meisje bukte,
om iets
iets van
van haar
haar naaiwerk
naaiwerk van
op te
te
Het jonge
bukte, om
van den
den grond
grond op
rapen;
gloeiend rood
rood geworden.
geworden. Maar
Maar daarop
daarop werd
werd door
doorhaar
haal'vader
vader
rapen ; zij
zij was
was gloeiend
Dezerichtte
richttenunuhet
hetwapen
wapentegen
tegenzijn
zijnouden
oudenvriend,
vriend,den
denmakemakeniet
gelet. Deze
niet gelet.
laar
guano en
en koorn
koom::
laar in
in guano
"En
jij noemt
noemtmijn
mijnpraten
pratendoorslaan,
doorslaan,Muller.
Muller. Vergelijk
Vergelijkons
onsdan
danmaar
maar
„En jij
wij nog
nog jong
jong waren,
waren, met
met de
de tegenwoordige
tegenwoordige jeugIl.
Denkjejewerwereens,
eens, toen
toen wij
jeugd. Denk
kelijk,
dat onze
onze jongelui
jongelui in
instaat
staatzijn
zijneene
eeneecht
echtjongensachtige
jongensachtige duikeling
duikeling tete
kelijk, dat
maken,
vroolijk verhaal
verhaal teteverzinnen,
verzinnen,eene
eeneondeugende
ondeugendegrap
grapuit
uittetehalen
halen?
maken, een vroolijk
?
Wel
neen, het
hetlijkt
lijktnergens
nergensnaar
naar!! Onze
Onzejongens
jongenskunnen
kunnenniets
nietsanders
anders
Wel neen,
dan
zich voldrinken
voldrinken met
met absint,
absint, whisky
whiskyofofBeiersch
Beierschbier,
bier, dan
dan eene
eene scheischeidan zich
ding
midden over
over 't hoofd
trekken en
en eene
eene vlok
vlokhaar
haarop
ophet
hetvoorhoofd
voorhoofd laten
laten
hoofd trekken
ding midden
hangen,
om
er
toch
vooral
wanhopig
uit
te
zien;
en
ja,
zij
knnnen
er
ook
hangen, om er toch vooral wanhopig uit zien ; en ja, zij kunnen er ook
soms
met eens
eens anderrnans
andermans vrouw
vrouw van
van doorgaan,
doorgaan, om
om haar
haarveertien
veertien dagen
dagen
soms met
later
weer te
te laten
laten zitten.
zitten. Nu
Nuvraag
vraagikikje je:
is dat
eene
jeugd,waar
waarjeje
later weer
: is dat
eene
jeugd,
met
Ik had
hadbijna
bijnaiets
ietsleelijks
leelijksgezegd."
gezegd."
met genoegen
genoegen liaar
naar kijkt?
kijkt? Foei! Ik
"Zij
kunnen zich
zich niet
niet behoorlijk
behoorlijk bewegen
bewegen ter
van de
de politic
politie en
en de
„Zij kunnen
ter wille
wille van
gendarmes
dien poespas!"
barstte Muller
., Eenarme
armeschooljongen
schooljongen
Muller uit. „Een
gendarmesen
en al
al dien
poespas!" barstte
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mag
zich nauwelijks
nauwelijks voor
voor de
dehuisdeur
huisdeur wagen
wagen met
met een
een stok
stok en
en een
eenhoepel,
hoepel,
mag zich
of jawel
jawel!! aanstonds
aanstonds heeft
heeft hij
hij zoo'n
zoo'n uniform
uniform of
of een
een"
blauwen" op
op de
dehielen,
hielen,
„blauwen"
want hoepelen
want
hoepelen is een
een vermaak,
vermaak, dat
dat voor
voordedemaatschappij
maatschappij gevaarlijk
gevaarlijk is
is;; God
God
betere
het!"
betere het
!"
„Hihihi, Muller!
"Hihihi,
doet mij
mij denken
denken aan
aan Mr.
Mr. Dick
Dick inindat
datverhaal
verhaal van
van
Muller ! .Je
ele doet
Charles
brengt overal
overal het
het hoofd
hoofd van
van Karel
Karel den
den arste
l!.~rstebij
bij
Charles Dickens.
Dickens. Hij
Hij brengt
te
pas;; en
en jij
jij begint
begint en
en eindigt
eindigt met
metde
depolitic
politie....
....
Maar
ernstgesproken,
gesproken,
te pas
Maar
in in
ernst
ben
ik het
hetmet
metje jeeens,
eens,
mannen
best
kunnenmissen
missenvoor
voorhet
het
ben ik
datdat
wijwij
diedie
mannen
best
kunnen
welmge
dat zij
zij doen.
doen.
weinige nut,
nut, dat
Maar
laat ons
ons nu
nuasjeblieft
asjeblieft niet
nietinindedepolitiek
politiekverdwaald
verdwaaldraken,
raken,Muller.
Muller.
Maar laat
Je welzijn,
welzijn, hoor
hoor 1 .... Zeg,
Zeg, weet
weet je
je 't nog
van dien
dien keer,
keer, toen
toen wij
wij .....
nog van
. . .""
En Refsing
Refsing begon
begon met
met veel
veeldrukte
drukteaan
aaneen
eenpretje
pretjeuit
uithunne
hunne jeugd
jeugd te
te
En
herinneren, eene
echte grap
grap;; en Muller
Muller deed
deed flink
flink mede.
mede. Zoo
Zookwamen
kwamen zij
zij
herinneren,
eene echte
verhaal op het
het andere
andere;; onder
onder hartelijk
hartelijk gelach
gelach ging
ginghet
heteene
eenepoos
poos
van 't eene verhaal
zoo voort.
voort. Ten
'l'enlaatste
laatstezeide
zeideRefsing
Refsing::
zoo
"lk
kon het
hetalleen
alleenbest
bestdoen
doentegenover
tegenoverjullie
jullieallen
allen tetezamen.
zamen. Geloof
Geloof
„Ik kon
maar
vrij, Sophie,
Sophie, (lat
datjejevader
vaderhem
hem—- enenden
denanderen
anderenook
ook—
- menige
menigepoets
poetsgegemaar vrij,
bakken heeft.
heeft. Want
Want ikikwas
waseen
eenkwajongen,
kwajongen,eeneen
gauwdief
vandedeergste
ergstesoort."
soort."
bakken
gauwdief
van
"Is
dat niet
niet wat
watveel
veelbluf
blufvan
vanVader,
Vader,Muller
Muller?"
lachte zij.
zij.
„Is dat
?" lachte
"Daar
hij.. niet
niet bang
bang voor,"
voor," bromde
bromde de
de makelaar
makelaar met
met zijn
zijn neus
neus in
in het
het
„Daar is hij
punchglas. „Weet
"Weet je nog
nog wel
welvan
vandien
dienkeer,
keer, toen
toenikikjejelange
lange·pijp
pijp uit
uitjeje
punchglas.
mond gestolen
gestolen heb
heb. ...
?"
mond
. . ?"
"Dat
ook wat
wat —
- terwijl
terwijl ik
ik sliep
sliep!"
I"
is ook
„Dat is
". . ... En
En hoe
hoe jejetoen
toenopoponze
onzehospita
hospitagescholden
gescholden hebt
hebt en
en van
van haar
haar ververlangde, dat
dat zij
zij je
je wijzen
wijzen zou,
zou, koe
had gedaan
gedaan gekregen
gekregen?"
?"
hoe ik 't had
langde,
"Goed
maarmet
metdiedie
grap
je geheele
voorraadaaniaardige
aan' aardige
„Goed. .. ...maar
grap
waswas
ookook
je geheele
voorraad
in vallen uitgeput,
nitgeput, Vadertje."
Vadertje."
invallen
"Dat zou
zou ik
ik je
je nu
nunog
nogwelwel
eens
anderskunnen
kunnenvertoonen
vertoonen en
en jejeer
er
eens
anders
„Dat
lekker laten
laten inloopen."
inloopen. "
lekker
"Jij
procureur zette
zette een
een zeer
zeerongeloovig
ongeloovig gezicht.
gezicht. Maar
Maar op
opeens
eens
De procureur
„Jij ?" De
kreeg hij
hij een
een inval
invalenensprong
sprongvan
vanzijn
zijnstoel
stoelop.
op.„Komaan
"Komaan!1Die
Dieisisgoed
goed!
kreeg
!
Overmorgen
wij St.-Maartensavond.
St.-Maartensavond. Ik
heb hier
hier op
op de
deplaats
plaatstwee
twee
Overmorgen hebben
hebben wij
Ik heb
ganzen.
Als jij
jij kans
kansziet
zietan
éénvan
vanmijne
mijneganzen
ganzen tetestelen,
stelen, dan
dan geef
geef ik
ik den
den
ganzen. Als
wijn
erbij. Kun
Kun jejehet
hetniet,
niet,dan
danmoet
moetjij
jijde
degans
gansenenden
denwijn
wijnook
ookgeven.
geven.
wijn erbij.
Wil
je dat
dat?"
'Nil je
?"
„Ja."
"Ja."
"Hihihi!
Kostelijk!! Maar,
meen het
het in
in vollen
vollenernst,
ernst:hoor
hoor!"
I"
Maar, zeg
zeg eens:
eens : ik
ik meen
„Hihihi ! Kostelijk
Ik ook."
ook."
"Ja,
natuurlijk. Ik
„Ja, natuurlijk.
"Ik
wilgetuigen
getuigenbijbijonze
onze
afspraakhebben
hebben;; zoo
zoogemakkelijk
gemakkelijk kom
kom je
je niet
niet
„Ik wil
afspraak
van mij
mij af,
af, jou
jouschelm
schelm !"
I" Hij
Hijhaalde
haaldezijn
zijnhorloge
horloge uit.
uit. „Halfacht."
"Halfacht." Nu
Nu
van
liep hij
hij de
de gang
gangin,
in,stapte
staptehet
hetkantoor
kantoorbinnen,
binnen,schelde
scheldeaan
aandedetelephoonbel
telephoonbel
en
riep:„Wil
"Wilu mij
u mij
Serup
logementhouder
aansluiten?"P"
en riep
metmet
Serup
denden
logementhouder
aansluiten
De
makelaar zette
bedenkelijk gezicht
gezicht;; hij
hij bleef
bleefstijf
stijfop
opdedetafel
tafelturen
turen
De makelaar
zette een bedenkelijk
en krabbelde
krabbelde zich
zieh achter
achter het
het oor.
oor.
hijhaifluid.
h~fluid.Maar
MaarSophie
Sophievloog
vloogvan
van
"Ja,
nu zit
zitikikererleelijk
leelijkvoor,"
voor,"prevelde
preveldehij
„Ja, nu
haar stoel
stoel op
op;; licht
lichtalsalseeneen
vogel
trad
ouden
huisvriend toe
toe
bur
vogel
trad
zij zij
op op
denden
ouden
huisvriend
en
zeide met
met haar
haar mond
mond dicht
dicht bij
bij zijn
zijn oor
oor:
en zeide
"Ik
zal uu wel
welhelpen,
helpen, Muller.
Muller. Maar
Maardan
danmoet
moetu umij
mijbeloven
belovenmij
mijwederweder„Ik zal
keerig
bij te zullen
zullen staan
staan in
in een
eenander
ander geval."
geval."
keerig trouw
trouw bij
„.
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"Mijn goede,
goede, reddende
reddende engel
engel!! Mijn
Mijn lief
liefpetekind
petekind!"
riepdedemakelaar
makelaar
„Mijn
!" riep
zoo stralend
stralend als
als de
de volle
volle maan
maan bij
bij hare
hare opkomst.
opkomst. „Ja,
"Ja, wis
wis
met een
een gezicht
gezicht zoo
met
en zeker
zeker zal
zal ik
ik dat
dat!"
cn
!"
Op het
het kantoor
kantoor had
had intusschen
intusschen het
het volgende
volgende gesprek
gesprek plaat.s.
plaatit. De
Deeigenaar
eigenaal'
Op
ganzen riep
riep::
der ganzen
met Serup
Serup?...
Och, wil
wil jejeeens
eenseven
even
hier
komen?
Een
"Spreek ik
„Spreek
ik met
? . . . . Och,
hier
komen
? Een
oogenblikje maar
.•••
Wat belief
belief je?
je?.;.
ik ben
Hefsing;
maar
oogenblikje
maar
.... Wat
. . Ja,Ja,
ik ben
het,het,
Refsing
; maar
!"
dadelijk !"
Hij schelde
schelde af
af en
en kwam
kwam in
indedehanden
handenwrijvend
wrijvend terug.
terug.
Hij
"Het zal
zal het
het beste
bestezijn,
zijn,dedepartij
partijginds
gindsbij
bijSerup
Serup inindedekleine
kleinezaal
zaal tete
„Het
geven. Wij
Wijkunnen
kunnendan
daneen
eenpaar
paargoede
goedevrienden
vriendenerbij
erbijnoodigen
noodigen .....""
geven.
"Geene dames?"
dames?" vroeg Sophie.
Sophie.
„Geene
"Nu —
- ikikweet
weetniet
niet..•...
dames
moeite
waard
„Nu
met met
dames
. . .....
. zouzou
hethet
welwel
de de
moeite
waard
niet veel
veel voor
voor vier
viel' of
ofvijf
vijf personen
personen....
Maarwij
wij
zijn? ? Één
zijn
Één gans
gansisis toch
toch al
al niet
.... Maar
krijgen in elk
elkgeval
gevaleene
eenemooie,
mooie,vette
vettegans
gans. ....
daarkomt
komtSerup
Serupaan."
aan."
krijgen
. . . o,0,daar
en Muller
Muller gingen
gingen hem
hem reeds
reedsbij
bijdedehuisdeur
huisdeurtetegemoet
gemoetenenpraatten
praatten
Refsing en
beiden te
te gelijk,
gelijk,zoodat
zoodatSerup
Serup
verbaasd
bleef
aanzien,terwij1
terwijl hij
hij zijn
zijn
beiden
henhen
verbaasd
ble,ef
aanzien,
was een
een dikkerd
dikkerd en
en
aangezicht met
zijn zakdoek
zakdoek afdroogde.
afdroogde. Want
Want Serup
Serup was
aangezicht
met zijn
hij had
had zich
zich gehaast,
gehaast, om
zoo snel
snel mogelijk
mogelijk hier
hiel' te
te zijn.
zijn.
hij
om zoo
Ik versta
versta er
niets van
van ....
jullie toetert
toete~·t mij
mij om
om de
de ooren
ooren met
met
"Poe-oeh! ! lk
er niets
. . . . jullie
„Poe-oeh
laat mij
mij ten
ten minste
minste pan
gaan'zitten.
'zitten. Goeden
Goeden
ganzen en
nog eens
eensganzen
ganzen ...•.
ganzen
en nog
. . . laat
avond
saam! ! Goeden
het:: wilt uu eene
eeneSintSintavond saam
Goedenavond,
avond, Juffrouw
JuffrouwSophie.
Sophie.Hoe
Hoe isis het
hebben?"
Maartensgans hebben
?"
wat'
graagétin
ép-n van
vande
deganzen
ganzenvan
vanzijn
zijnvriend
vriend
"Hihihi. Ja,
Ja, Muller
Muller zou
zouwat
• graag
„Hihihi.
Maarten willen
willen b.ebben
hebben
dat isis tetezeggen
zeggen één vali
vali mijne
mijne ganzen
als
ganzen -— als
dat
Maarten
hij
el' maar
maar ......""
hij er
"Mag
het Serup
Serup nu
nu eens
eens vertellen,
vertellen, Vadertje?
Vadertje? Welnu,
Welnu, Muller
MullerenenVader
Vader
„Mag ik het
ép-n van
vanmijns
mijnsvaders
vaders
hebben eene
eene weddenschap
weddenschap aangegaan.
aangegaan. Wanneer
Wanneer Muller
Muller écin
hebben
ganzen
kan opdisschen"
opdisschen" („stelen",
("stelen", verbeterde
verbeterde de
de procureur)
procureur) „bij
"bij gelegenheid
gelegenheid
ganzen kan
bijden
dengebraden
gebradenvogel
vogel
van
den Maartensavond,
Maartensavond, dan
dan wil
wilVader
Vaderden
denwijn
wijnbij
van den
maal' als
als dat
dat Muller
Muller mislukt,
mislukt, dan
dan moet
moethij
hij de
de gans
gans
op
den koop
koop toe
toe geven
geven;; maar
op den
en
den wijn
wijn geven."
geven."
en den
"En
de maaltijd,"
maaltijd," voegde
voegde Refsing
Refsing erbij,
erbij, „zal
"zal in
in elk
elkgeval
gevalbij
bijjou
jougegeven
gegeven
„En de
om acht
acht uur
uur op
optafel
tafelstaan."
staan."
worden,
gans moet
moet prompt
prompt om
worden, Serup,
Serup, en
en de gans
"Zoo,
ben ik op
op de
de hoogte,"
hoogte," knikte
knikte Serup
Serup tevreden.
tevreden. „Ik
"Ik zal
zal zorgen,
zorgen,
„Zoo, nu
nu ben
dat
alles in orde
orde is."
is."
dat alles
De
achterplaats en
de tuin
tuin van
vanden
clenprocureur
procureur kwamen
kwamen aan
aan het
het pad
pad naar
naar
De achterplaats
en de
manshooge
maar
tamelijkvervallen
vervallenschutting
schutting
de
rivier uit.
uit.ErEr
de rivier
liepliep
eeneeene
manshooge
maar
tamelijk
omheen.
Nog denzelfden
denzelfden avond
avond sloeg
sloeg Refsing
Refsing eigenhandig
eigenhandig een
een sterken
sterken
omheen. Nog
ijzeren
bout met
met slot
slot en
en Amerikaanschen
Amerikaansehen sleutel
deur van
van het
het kipkipijzeren bout
sleutel voor
voor de
de deur
hijininzijne
zijnereisjas
reisjas en
enhooge
hoogelaarzen,
laarzen, met
met lantaarn,
lantaarn,
penhok
en daarna
daarna onderwierp
onderwierphij
penhok en
hamer
spijkers gewapend,
gewapend, het
het bouwvallige
bouwvallige plankenwerk
plankenwerk aan
aan een grondig
grondig
limner en
en spijkers
onderzoek;
trok aan
aan elke
elke plank
plank en
ensloeg
sloeglatjes
latjesertegen
ertegenoveral,
overal,waar
waarhij
hij
onderzoek ; hij
hij trok
dat
noodig oordeelde.
oordeelde. Vervolgens
Vervolgens lokte
lokte hij
hijden
denhond
hondnaar
naar buiten
buiten op
op de
de
dat noodig
plaats
ging zelf
zelfgekleed
gekleed en
enwel
welopopdede
langerustbank
rust ban kininhet
hetkantoor
kantoor
plaats en
en ging
lange
liggen.
Heteene
eenevenster
venster van
van dit
ditvertrek
vertrek lag
lag naar
naar den
den tuin
tuin toe.
toe.
liggen. Het
"Hihihi.
knikte
Zoo, liefje, nu zal je vader
vader waarlijk
waarlijk nog
nog voor
voor spion
spion spelen." Hij knikte
„Hihihi. Zoo,
hem een
een bed
bed op
opdederustbank
rustbankhad
hadopgemaakt
opgemaakt en
enhaar
haarvader
vader
Sophie,
voor hem
Sophie, die
die voor
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nu
: mij
nu goedennacht
goedennaeht kwam
kwam wenschen,
wenschen, tevreden
tevreden toe.
toe. „Maar,
"Maar, hoe
hoeisishet
het:
mij dunkt,
dunkt,
dat
een ondeugend
ondeugend gezicht
gezicht zet,
zet, Sophie
Sophie;; geloof
geloof je
je mij
mij niet
niet?"
dat je een
?"
„Ik dacht
"Ik
dacht eraan,
eraan, welk
welkeene
eeneklucht
kluchthet
hetwezen
wezenzal,
zal,Muller
Muller over
over de
rleoude
oude
schutting
zien klauteren,"
klauteren," antwoordde
antwoordde zij.
zij.
schutting te zien
Ja, dat
Ja,
dat dacht
rlacht Refsing
Refsing ook.
ook. Hij
Hijmoest
moestzoo
zoolachen,
lachen, dat
dat hij
hij aan
aan 't hoesten
raakte en
lang niet
niet tot
totbedaren
bedaren kon
kon komen.
komen.
raakte
en in
in lang
"Neen
maar, daar
daar loopt
loopt hij
hij er
er leelijk
leelijk in
in met
met zijn
zijn bluf
bluf .....
Als hij
hij zich
zich
„Neen maar,
. . . Als
nu maar
maar niet
nietbezeert
bezeert. .....
tamelijkzwaar
zwaarneervallen
neervallen met
metzijn
zijnrond,
rond,
nu
. . hijhijzalzal
tamelijk
dik
rolpensje....
Goedennacht,
nacht,mijn
mijn kind.
kind.Heb
Hebik ik
mijnekaars
kaarsen
en de
de
dik rolpensje
. Goeden
mijne
lucifers?
dan, slaap
slaap wel
wel;; goeden
goeden nacht."
nacht."
lucifers ?Ja?
Ja? Nu
Nu dan,
met een
een rustigen
rustigen nacht,
nacht, dan
dan
Maar indien
indien een
een goede
goerle nacht
nacht eensluidend
eensluidend is met
Maar
zou
Mijnheer Refsing
Refsing geen
goeden nacht
nacht hebben.
hebben. Daaraan•
Daaraan· had
hond de
de
zou Mijnheer
geen goeden
had de
de hond
was gewend
gewend op
opdedemat
mat
voordede
kantoordeur tete
grootste
schuld. Hector
Rector was
grootste schuld.
voor
kantoordeur
slapen;
het algemeen
algemeen had
had hij
hijeen
eenbest
bestleventje
leventjebij
bijzijn
zijnbaas
baas;; en
en nu
nu
slapen ; over
over het
moest
hij alalhethet
onbehaaglijkevan
vaneen
eenguren,
guren,donkeren
donkerenherfstnacht
herfstnachtonderonrlermoest hij
onbehaaglijke
Enhij
hijkraste
kraste en
en
vinden.
Eeneten
tenhemel
hemelschreiende
schreiendeonrechtvaardigheid
onrechtvaardigheid!! En
vinden. Eene
schopte
tegen de
debuitendeur
buitendeur:: „Rap,
"Rap,rap
rap!
rap,rap,
rap,rap
rap!"
liet
daarbij
schopte tegen
! rap,
!" enenliet
daarbij
hOOl·en.
een
jammerenrl geluid hooren.
een jammerend
Tot drie
drie uur
uur ininden
den
nacht
sloot
procureurzijn
zijnhart
hart—
- maar
maar niet
niet
Tot
nacht
sloot
de de
procureur
zijne
voor
dringenrlebede
bedevan
vanHector,
Hector,maar
maar toen
toen kon
kon hij
hij niet
niet
zijne oogen
oogen -"
voor
de de'
-dringende
hij de
dedeur
deurtot
totzijn
zijnhart
harten
enzijn
zijn
langer
weerstand bieden;
ontsloot hij
langer weerstand
bieden ;dus
dus ontsloot
huis.
Dehond
hondgleed
gleedblijde
blijdenaar
naarbinnen,
binnen,liep
liepnaar
naarzijn
zijn plaatsje
plaatsje op
op de
de leklekhuis. De
kere
mat, rolde
rolde zich
zich ininelkaar
elkaarenenbromde
bromdezachtjes
zachtjes van
vanwelbehagen.
welbehagen.
kere mat,
"Wel,
jou verwend
verwend beest,"
beest," zeide
zeidededebaas,
baas,hem
hemstreelende.
streelende. „Begrijp
"Begrijpjeje
„Wel, jou
mij helpen
helpen moest
moest de
dewacht
wachttetehouden
houden?"
p"
dan niet,
niet, dat
dat je
jemij
dan
Rector
keek hem
hem met
met dedeoogen
oogenknippend
knippendaan,
aan,alsof
alsofhij
hijdat
datbest
bestwist,
wist,
Hector keek
nachts te slapen.
slapen. Daaromtrent
Daaromtrent was
was de
de baas
baas
oordeelde, 's nachts
maar 't verstandiger oordeelde,
het met
met hem
hem eens
eens;; althans
althans lag
lag de
deprocureur
procureur even
even daarna
daarna in
inzulk
zulkeen
eenvasten
vasten
het
slaap.
waarvan ooit
procureur genoten
Nu zoude
zoude Muller
Muller met
met
slaap, als
als waarvan
ooit een
een procureur
genotenheeft.
heeft. Nu
hem hebben
hebben kunnen
kunnen doen,
doen, wat
wat hij
hij wilde
wilde;
zouniet
nietalleen
alleenzijne
zijnegans
gans
hem
; hijhijzou
maar
eigenaar erbij
erbij hebben
hebben kunnen
kunnen stelen.
stelen.
maar den
den eigenaar
Ret
was helderlichte
helderlichte dag.
dag. DeDe
scheen,
musschenkwinkeleerden,
kwinkeleerden,
Het was
zonzon
scheen,
de de
musschen
procureur vloog
vloog
de
haan kraaide.
kraaide. Sophie
Sophic kwam
kwam binnen
binnen met
met de
de thee.
thee. lieDeprocureur
de haan
uit en
en als
als een
eenraket
raketnaar
naar het
hetvenster.
venster.
overeind;
overeind ;hij
hij sprong
spronghet
het bed
bed uit
"Ik
heb 't al onderzocht,
onderzocht, Vadertje,"
Vadertje," zeide
zeide Sophie
Sophielachend
lachend;; „zij
"zij zijn
zijn er
er nog
nog
„Ik heb
alle twee. Maar
Maar wel meende ik buiten
buiten de
de schutting
schuttingMuller
Mullertetezien
zienronddrentelen."
ronddrentelen."
zijn kopje
kopje thee,
thee, stak
stak eene
eene pijp
pijp op
op en
en ging
ging
Vader gaf
dronk zijn
Vader
gaf haar
haar een
een kus,
kus, dronk
vervolgens
langs de
de buitenzijde
buitenzijde van
van dedeschutting
schuttingwandelen,
wandelen, op
opden
den
vervolgens eens
eens langs
grond
indrukken van
van Muller's
Muller's breede
breede voetzolen.
voetzolen. Maar
Maarerer
errand zoekend
zoekend naar
naar de
de indrukken
was
geen zweem
zweem van
van een
eenvoetspoor
voetspoor tetevinden.
vinden. Daarentegen
Daarentegen viel
vielzijn
zijn oog
oog
was geen
op
den man
man zelf.
zelf. Hij
Hijliep
liep
voorzichtigdoor
doordede
retentetegluren
glurenals
alseen
een
op den
voorzichtig
reten
echte
kippendief; hier
hier en
en daar
daar duwde
duwdehij
hijeens
eenstegen
tegendede
planken,
waarschijnechte kippendief;
planken,
waarschijnom de
deproef
proeftetenemen
nemenvan
vanhethet
weerstandsvermogender
derschutting.
schutting.
lijk
lijk om
weerstandsvermogen
Wat
had Refsing
Refsing eene
eenepret
pret!
Inwendigschaterde
schaterdehij,
hij,maar
maar hij
hij paste
paste wel
wel
Wat had
! Inwendig
op zich
zich niet
niet teteverraden.
verraden.
keek Muller
Muller op.
op .
Plotseling keek
..„Wel
Wel wel
wel!! Zal
Zal het zoo
zoo zijn,
zijn, hihihi?
bihihi? Blijf
Blijfjejeerbij,
erbij,dat
dathet
hetmoet
moetdoorgaan?
doorgaan?
Zou je niet
niet liever
lieverdedelocaliteit
localiteitvan
vanbinnen
binnencens
eensgoed
goedwillen
willenopnerpen?
opnerpen?
Hihihi. Zou
Hihihi.
Voor
mijn part
part gerust,
gerust, hoor!
hoor!Asjeblieft
Asjeblieft!
Hihihi!"
Voor mijn
! Hihihi
!"
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„Je lacht
"Je
lacht te
te vroeg,
vroeg, vriendje.
vriendje. IkIkheb
hebnog
nogeen
eennacht
nachtenenanderhalven
anderhalven dag
dag
tot mijne
weet je? Goeden
!"
tot
mijne beschikking,
beschikking, weet
Goedenmorgen
morgen!"
„Kom gerust
!"
Ik zal
zaljejemet
metopen
openarmen
armenontvangen!
ontvangen! Goeden
Goedenmorgen
morgen!"
"Kom
gerust!! Ik
dien geheelen
geheelen voormiddag
voormiddag in
in het
hetbeste
bestehumeur,
humeur,
Mijnheer
was dien
Mijnheer Refsing was
louter zonneschijn
zonneschijnen
en vriendelijkheid.
vriendelijkheid. Die
Die stemming
stemming kwam
kwam zijn
zijn klerk,
klerk, Hans
Haus
louter
om een
een dag
dag naar
naar huis
huis
Bölling,
goede; hij
hij ontving
ontving zonder
zonder moeite
moeite verlof,
verlof, om
Willing, ten
ten goede;
te gaan.
te
gaan.
„Ik denk
v66r kantoortijd
terug te
"Ik
denk morgenochtend
morgenochtend v66r
kantoortijd terug
te kunnen
kunnen zijn,"
zijn,"
zeide Biilling.
zeide
Bölling.
ik wilde
wilde zeggen
zeggen ....
zieterermij
mijeen
eenweinig
weinig
„Dat is
is goed.
. . . . ik
. . jejeziet
"Dat
goed. Hm
Hm ....
is toch
geen
ernstig
bezwaar?Geene
Geeneziekte
ziekte
vreemd uit,
uit, mijn
geen
ernstig
bezwaar?
vreemd
mijn jongen.
jongen. ErEris toch
of iets
iets dergelijks
dergelijks ?"
P"
"Neen,
geene ziekte
ziekte....
maar toch
iets van
van groot
groot belang
belang voor
voormij,"
mij,"
„Neen, geene
. . . . maar
toch iets
kwam
het aarzelend
aarzelend en
en ontwijkend
ontwijkend antwoord.
antwoord. Willing
Bölling werd
werd rood
rood en
en zijn
zijn
kwam het
gelaat
trok zenuwachtig
zenuwachtig lachend.
lachend.
gelaat trok
"Ja,
ja;; ik
ik begrijp
begrijp het.
het. Gelukkige
Gelukkige reis,
reis, mijn
mijn jongen!
jongen! —
- Zeg
Zegeens,
eens,
„Ja, ja
!" riep
riep hij
na. „Als
hij hem
hem na.
"Alsjejesoms
somsmijn
mijnreismantel
reismantel wilt
wilt leenen,
leenen, doe
doe
Biilling I"~
dennacht
nachtwil
wil
het
dan gerust,
gerust, hoor
hoor!! Hij
Hij hangt
hangt in
in de
degang.
gang.Want
Wantdaar
daarjejeininden
het dan
je ererbehoefte
behoefte aan
aan hebben.
hebben. Het
Hetis istegenwoordig
tegenwoordiggeducht
geducht
terugkomen,
terugkomen, zal
zal je
van zijn
zijn hond.
hond.
koud 's nachts."
Dat wist
wist Refsing
Refsing van
nachts." Dat
Bölling
bedankte en
en vertrok.
vertrok.
Willing bedankte
Natuul'lijk isis er
er een
een meisje
meisje bij
bij in
in 't
„Belangrijkedingen
dingenvoor
voorhem.
hem. Natuurlijk
"Belangrijke
knapuiterlijk
uiterlijk;; goed
goedhoofd;
hoofd;maar
maar .....
spel.
eenferme
fermejongen
jongen;; knap
IN isiseen
,..
spel . . .... Hij
arm
bedroefd arm.
Ik moest
moesthem
hemeigenlijk
eigenlijkwat
watmeer
meersalaris
salarisgeven.
geven.
arm. .. .... . bedroefd
arm. Ik
Ja, dat
hij wel."
weL"
Ja,
dat verdient
verdient hij
De Refsing's
Refsing's zaten
zaten aan
aan den
den avonddisch.
avonddisch.
"In
dezen nacht
nacht zal
zal hij
hijdedevesting
vesting
bestormen,Sophie;
Sophill; ikikheb
heberereen
een
„In dezen
bestormen,
wijgoed
goedopletten,
opletten,meiske."
meiske."
voorgevoel van.
Numoeten
moeten wij
voorgevoel
van. Nu
"Dat denk
denk ik
ik ook,
ook,Vader.
Vader. Vannacht
Vannacht zal
zal 't gebeuren.
gebeuren. Ik
Ik stel
stel uu voor,
voor,
„Dat
Danruilen
ruilen
dat u naar
naar bed
bed gaat
gaat en
en ik
ik de
de wacht
wacht houd
houd tot
tot een
een uur
uurofoftwee.
twee.Dan
dat
wij,
wij, niet
nietwaar?"
waar?"
"Je bent
bent een
eendapper
dappermeisje,
meisje,lieve
lieve
Sophie!"
riephijhijmet
metblijden
blijdenvadervader„Je
Sophie
!" riep
trots uit.
uit.
trots
Er
Br werd
werd gescheld.
gescheld.
meid kwam
kwam binnen
binnen met
met een
eentelegram.
telegram.
De meid
„Fien
P"
"Een telegram
telegram?? Waarvandaan
Waarvandaan?"
Nauwelijks had
een blik
blik op
opden
deninhoud
inhoudgeworpen,
geworpen,ofof
sprong
Nauwelijks
had hij
hij een
hijhijsprong
driftig van
van tafel
tafel op.
op.
driftig
"Wel drommels
drommels! !neen:
Ikmoet
moetdadelijk
dadelijkop
op
„Wel
neen :Goddank!
Goddank!moest
moestikikzeggen.
zeggen. lk
van
Jörgensenover
overdedeplaats.
plaats.Lees
Lees
maar."
reis met
met den
den eersten
eersten trein.
trein. Het
Hetis isvan
reis
Rirgensen
maar."
jijn zij
zij las
las::
En
"Kom. Er
BI'isiseen
eenkooper
koopervoor
voordede
hoevegekomen,
gekomen,vertrouwbaar
vertrouwbaar en
en degedege„Korn.
hoeve
veel drukte
drukte makend
makend en
en hoofsch;
hoofsch; een
een echte
echte adellijke
adellijkelandlandlijk, hoewel
hoewel wat
wat veel
lijk,
jouker. Antwoord
Antwoord direct.
direct.
jonker.
JÖrgensen."
Jiirgensen."
„Dat
"Dat is goed
goedenenwel,
wel,Vader,
Vader,maar
maardedegans
gansdan
dan?"
P"riep
riepSophie
Sophiemet
meteene
eenehooge
hooge
"Ik durf
durfhet
hetwaarlijk
waarlijk niet
niet op
op mij
mij nemen,
nemen, er
Cl' alleen
alleen op
optetepassen."
passen."
kleur. „Ik
kleur.
"Wat kunnen
kunnen die
die ganzen
ganzen mij
mijschelen,
schelen,domme
dommemeid!
meid!Laat
Laathem
hem zezealle
alle
„Wat
!Jekippen
kippen en
en de
de eenden
eenden erbij.
erbij. Als
Alsikikgoed
goedvan
van
twee nemen,
nemen, als
twee
als hij
hij wil.
wil. De
1.1.
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de plaats
plaats kan
kan afkomen,
afkomen, is ismijmij
meer
waarddan
dantwee
tweeganzen,
ganzen,ja,
ja,clan
clan
de
datdat
meer
waard
honderd
twee ganzen.
ganzen. ----Stine,
Stine,
breng
gauw
m~ne
laarzenmet
met
honderd keer
keer twee
toe,toe,
breng
gauw
mijne
laarzen
bont ....
. . . . en
. . .""
bont
en,, Sophie,
Sophie, haal
haal jij
jij mijn
mijn reismantel
reismantel nit
uit de
de gang
gang ....•
"Dien
hebt uuimmers
immers aan
aan Willing
Böllinggeleend
geleend?"
P"
„Dien hebt
„Alle drommels,
"Alle
drommels, dat
dat is
i~ ook
ook zoo
zoo!! Dat
Datheb
hebikikgedaan
gedaan!! Nu,
Nu,clan
danmaar
maar een
een
paar
dekens....
of, Stine
Stine!! Hoor
Hoor even,
even, beste
beste Stine
Stine;; loot
loop■ eens
vlug naar
naar
paar dekens
. . . . of,
eens vlug
Muller en
en vraag,
vraag, of
of hij
h~mij
mijzijn
zijnreismantel
reismantel leenen
leenen wil.
wil. JeJekunt
kuntronduit
ronduit
Muller
zeggen, zooals
zooals het isis:: dat
dat een
eenkooper
kooperzich
zichheeft
heeftaangemeld
aangemelcl voor
voor. ....
zeggen,
.••"
„Vader!" Sophie
trok hem
hem bij
bij zijne
zijne mouw.
mouw. „ "Als
hetmaar
maargeen
geenslimme
slimme
"Vacler!"
Sophie trok
Als het
van Muller
MuUer isis!"
streek
streek van
!"
Een
oogenblik stond
stond Maarten
Maarten Refsing
Refsing werkelijk
werkelijk met
metopen
openmond
mondzijne
zijne
Een oogenblik
dochter
te staren
staren;; hij
hij stond
stondmet
metden
deneenen
eenenvoet
voethalf
halfinindedelaars
laarsenen
dochter aan
aan te
hield den
den arm
arm met
met vijf
vijfuitgespreide
uitgespreidevingers
vingersnaar
naarhaar
haaruitgestrekt.
uitgestrekt .
hield
..„Waarachtig,
Waarachtig, kind,
kind, daar
daar zeg
zeg je
je iets
iets!! ..
Neen maar,
maar, het
het zou
zou al
al te
tebrubru. . ". . Neen
ertoeininstaat.
staat.HijRij
kon
voorbeeldaan
aan
taal
zijn. Maar
Maar toch
toch —
- hijhijis isertoe
taal zijn.
kon
bijbij
voorbeeld
een zijner
zijner bekenden
bekenden gevraagd
gevraagd hebben
hebben mij
mij dit
dit telegram
telegram tetesturen
sturen;
hij isis
een
; hij
zoo'n uitgeslapen
uitgeslapen rekel!
En als
als het
hethem
hemdan
clannog
nogten
tenslotte
slottegelukt
geluktwas,
was,
zoo'n
rekel ! En
mij aan
aan den
den lijmstok
lijmstok tetekrijgen
kr~genen en
naarFunen
Fllnente te
laten
vertrekken:
mij
mijmij
naar
laten
vertrekken
:
wat zouden
zouden zij,
zij, hijhijenendede
anderenmet
met
hem,clan
daneene
eenepret
prethebben
hebbengehad
gehad!
wat
anderen
hem,
!
Maar het
het zou
zou toch
toch ook
ook wel
wel
Maar
stop, vriendje
vriendje!! ik ben
ben er
er ook
ook nog
nog!I .... Maar
Maar stop,
waar kunnen
Sophie ....
zoo?"
waar
kunnen zijn,
zijn, Sophie
. . . . isis 't niet zoo?"
"Luister
eens, Vader
Vader;; telegrapheer
telegrapheer uu dadelijk
dadelijk terug
terug aan
aan Jkgensen
Jörgensen:„ Ver"Ver„Luister eens,
zoek
komen. IkIkblijf
blijfden
dengeheelen
geheelendag
dagthuis."
thuis.""
zoek kooper
kooper bij
bij mij
mij te
te komen.
"
"Je
bent een
eenbol,
bol,mijn
mijnmeisje
meisje!
Eenknappe
knappe bol,
bol, zooals
zooals er
ergeen
geentweede
tweede
„Je bent
! I4:en
bestaat, mijn
En hij
hij kuste
kustehaar
haar op
op de
defrissche
frissche lippen.
lippen.
bestaat,
mijn lief
lief rozenknopje."
rozenknopje." En
zij wel
wel;; op
op dit
ditoogenblik
oogenblik meer
meer dan
dan ooit.
ooit.
Ja, eene
eene bloeiende
bloeiende roos
was zij
Ja,
roos was
Toen
brak de
de dag
dagvan
vanden
denMaartensavond
Maartensavond aan.
aan.
Toen brak
Mijnheer Refsing's
kakelden hem
hem vergenoegd
vergenoegd met
met haar
haarbeidjes
beidjes
Mijnheer
Refsing's ganzen
ganzen kakelden
't gewone
schuif
vanhethet
slaap hokvoor
voorhaar
haar
gewone goeclenmorgen
goedenmorgentoe,
toe,toen
toenhijdede
schuif
van
slaaphok
opentrok.
"Victoria,
victoria, hopsasa,
hopsasa, victoria
victoria!"
neuriedehij,
hij, trotsch
trotschop
opzijne
zijne overwinning.
overwinning.
„ Victoria, victoria,
!" neuriede
De makelaar
makelaar drentelde
langs de
de schutting
schutting;; de
demakelaar
makelaar liet
lietzich
zich
drentelde nu
nu niet
niet langs
den
geheel en dag
dag niet
niet zien.
zien. Hij
Hijzatzat
zeker
thuis
in zijne
kamerzich
zichtete
den geheelen
zeker
thuis
in zijne
kamer
verknijpen.
"Hij
is natuurlijk
natuurlijk nijdig
nijdig en
en wat
wat zal
zalhij
hijzich
zichschamen
schamen!"
dacht zijn
zijn vriend
vriend
„Hij is
!" dacht
Refsing;; en hij
hij verheugde
verheugdezich
zichreeds
reedsbij
bijvoorbaat
voorbaat op
op zijn
zijn triomf
t.riomf van
van dien
dien avond.
avoml.
Refsing
Dc beenen
beenen van
van den
den procureur
procurcur stapten
stapten er
op uit
uit voor
voor 't gewone
ochtendDe
er op
gewone ochtendmeestal het
hetbosch
bosch even
even buiten
buiten het
het stadje
stadje tot
tot het
het
loopje. Anders
Anders kozen
kozen zijzijmeestal
loopje.
tooneel
van die
diewerkzaamheid,
werkzaamheid, maar
maar heden
heden werd
werd aan
aanhet
hetpad
padlangs
langsdederivier,
rivier,
tooneel van
dat
aan den
dentuin
tuin
grensde,dede
voorkeurgegeven
gegeven;
immers, het
het kwam
kwam er
cr nu
nu
dat aan
grensde,
voorkeur
; immers,
tothet
hetuiterste.
uiterste. Licht
Lichtenenvlug
vlug
op
aan, de
de overwinning
overwinning door
door te
te zetten
zetten tot
op aan,
stapten
voeten over
over het
hetpad
pael:
krak,krak
krak;
één—
- twee
twee;
rechter, linker
linkerstapten de voeten
: krak,
; 66n
; rechter,
—
ééll,
twee.
an, twee.
Hij
kwam verscheiden
verscheiden goede
kennissen tegen
~ewandeling.
wandeling. Geen
Geen
Hij kwam
goede kennissen
tegen op de
wonder
ook, want
want het
hetpraatje
praatjeover
overdede
weddenschap had
had door
door de
degeheele
geheele
wonder ook,
weddenschap
stad
de ronde
ronde gedaan.
gedaan.
stad de
was niet
niet anders; de aandeelen
IIIIndeelen in de
dc guano
gllano- en koren"Hihihi!
het was
„Hihihi! Ja,
Ja, het
zaak waren
waren treurig
treurig gedaald
gedaald;; maar
behoefde hij
zich op
op dat
datgladde
gladdeijs
ijstete
zaak
maar wat
wat behoefde
hij zich
wag,~n P? Hij
Hij kent
kent mij
mij immers
immers al
al sedert
sedert lang
lang!"
wagon
!"
9
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Omstreeks
den vooravond
vooravond zag
zag hij
hijininden
denmaneschijn
maneschijn de
de
Omstreekszeven
zevenuur
uur in
in den
gestalte
Hijtrok
trokhet
hetvenster
vensteropen.
open.
gestalte van
van Serup
Serup bij
bij zijn
zijn huis.
huis. Hij
„Pst! Serup
. . Se-rup
!"
"Pst!
Serup!! ....
Se-rup!"
logementhouder maakte
maakte met
met zijne
zijne hand
hand eene
eeneafwijzende
afwijzende beweging.
beweging.
De logementhouder
"Ik
zeg niets.
niets.IkIkzwijg
zwijgalsalshethet
graf.
Onzijdigemacht
macht!
begrijp je."
„lk zeg
graf.
Onzijdige
! begrijp
".lawel.
kUllt toch
toch wel
weleven
evenbinnenkomen."
binnenkomen."
Maar je
je kunt
„.Tawel. Maar
Ser
up kwam
kwam binnen.
binnen. Refsing
Refsingstak
stakdede
lantaarnaan
aanenen
riep
Bölling van
van
Serup
lantaarn
riep
13511ing
't kantoor.
Hij verzocht
verzocht hem
hem ook
ookmede
medenaar
naar het
hetkippenhok
kippenhok tetegaan.
gaan.
kantoor. Hij
„Zie je
je:: daar
daar zit
zit ééri
één van
van mijne
mijne twee
tweeganzen."
ganzen."
"Zie
Zij
gans te
te zien
zien zitten.
zitten.
Zij stemden
stemden toe
toe dc
de gans
Nu sloot
sloot hij
hij het
hethok
hokenenging
gingden
denheeren
heerenvó(ir
vóórnaar
naardedekeuken.
keuken.
"En
daar zien
zien jullie
jullie het
het andere
andere beest
Goed. Ik
Ikwilde
wilde dit
dit
„En daar
beestinin de
de pan?
pan? Goed.
door
getuigen bevestigd
bevestigd zien.
zien. Want
Wantdedezaak
zaakaldus
aldustottot
een
verheven
door getuigen
een
feitfeit
verheven
zijnde, blijkt,
blijkt, dat
dat de
demakelaar
makelaar in
inguano
guanoenenkoorn,
koorn,Niels
NielsOtto
OttoMuller,
Muller,isis. •..
zijnde,
. .""
"Pardon!"
Serup hem
hem in
in de
de rede;
rede; „maar
"maarhet
hetvonnis
vonnismag
magniet
nietvóór
vóór
„Pardon !" viel
viel Serup
uur uitgesproken
uitgesproken worden."
worden." En
Enhijhijwierp
wierpopophem
hemeen
eenechten
echtenpolitiepolitieacht uur
acht
agentsblik
gaf hem
hem een
eenduwtje
duwtje inindedezijde.
zijde. „Neen,
"Neen,mijn
mijngoede
goedeman,
man,
agentsblik en
en gaf
wij ziin
zijn nergens
nergens zeker
zeker van,
zoolang het
het geen
geen acht
acht uur
uur geslagen
geslagen heeft.
heeft. Dat
Dat
wij
van, zoolang
is niet
niet anders,
anders, oude
oude heer."
heer." En
Enlachend
lachend liep
liep hij
hij weg.
weg.
is
te dwaas
dwaas!"!" En
En
"Nergens
„Nergens zeker
zeker van,"
van," mompelde
mompeldede
deprocureur.
procureur. "Het
„Het is
is te
hij ging brommend
brommend naar
naar zijne
zijne slaapkamer,
slaapkamer, om
zich aan
aan te
te kleeden.
kleeden.
hij
om zich
was hij
hij niet
niet meer
meer zoo
zoo gerust
gerust en
enzoo
zoozeker
zekervan
vanzijne
zijneoverwinning
overwinningals
als
Toch
Toch was
daareven.
eene kink
kink ininden
denkabel
kabelzitten?
zitten?Zou
Zoudat
dathet
hetgeval
geval
daareven.Zou.
Zou er
er toch
toch nog eene
kunnen
zijn?? Onmogelijk,
Onmogelijk, antwoordde
antwoordde hij
hijopopzijne
zijnevraag
vraag;
totaalonmogelijk.
onmogelijk.
kunuen zijn
; totaal
was immers
immers zoo
zoohelder
helderals
alsbronwater.
bronwater. EnEnopnieuw
opnieuwneuriede
neuriedehij,
hij,
De
zaak was
De zaak
hoewel
zachter:: „Victoria,
"Victoria,victoria,
victoria,hopsasa,
hopsasa,viCtoria!"
vi~toria!"
hoewel nu zachter
Nog zweefden
zweefden de
de laatste
laatste woorden
woorden van
van zijn
zijn zegelied
zegelied hem
hem op
op de
de lippen
lippen en
en
huiskamer
binnentrad.Maar
Maar
de blijdschap
blijdschap straalde
straalde op
op zijn
zijn gelaat,
gelaat,toen
toenhijhijdede
huiskamer
binnentrad.
op
den drempel
drempel bleef
bleef hij
hijmet
metzijn
zijn„victoria"
"victoria" in
in (le
de keel
keel staan,
staan, terwijl
terwijl de
de
op (len
vergenoegde
glimlach plaats
plaats maakte
maakte voor
voor de
deuitdrukking
uitdrnkking van
vaneen
eenverbaasd
verbaasd
vergenoegde glimlach
vraagteeken op
Want Sophie
Sophie en
en Hans
Hans}Milling
Bölling traden
traden hem
hem tetegegevraagteeken
op zijn
zijn gelaat.
gelaat. Want
moet, hand
hand in hand.
hand.
moet,
"Lieve
Vader, laat
laat mij
mij uu jejetoekomstigen
toekomstigenschoonzoon
schoonzoonvoorstellen,"
voorstellen,"zeide
zeidezijzij;
„Lieve Vader,
;
en
Hans Willing
Bölling liet
lietdaarop
daaroponmiddellijk
onmiddellijkvolgen
volgen:
en Hans
:
"Geef
mij uwe
uwe dochter,
dochter, Mijnheer
Mijnheer Refsing,
Refsing. en
en uumaakt
maakt mij
mij tot
tot den
den gege„Geef mij
lukkigsten mensch
mensch van
van de
de wereld."
wereld."
lukkigsten
uit
"Zeg
amen, Maarten
Maarten;; zeg eenvoudig
eenvoudig amen,
amen, oude
oude vriend
vriend!"
het uit
„Zeg amen,
!" klonk
klonk het
ee~. hoek
hoek van
van de
dekamer.
kamer. Daar
Daar zat
zat Muller
Muller inineen
eenleuningstoel
lenningstoelmet
metdedehanden
handen
een
op
de knieën
knieën zijn
zijn vriend
vriend vergenoegd
vergenoegd toe
toe teteknikken.
knikken.
op de
Maarten Refsing
volstrekt niet
niet dadelijk
dadelijk amen.
amen. Hij
Hijstamelde
stamelde:
Maarten
Refsing zeide
zeide echter
echter volstrekt
:
"Maar
zeg eens
eens ....
wat. ....
wat
moet
alles
beteekenen
daarbij
„Maar...
. . . zeg
. . wat
. wat
moet
ditdit
alles
beteekenen
?"?"EnEn
daarbij
keek hij
hij vragend
vragend van
van den
den een
een naar
naar den
den ander.
ander.
keek
"Het
beteekent onze
onze weddenschap,
weddenschap, mijn
mijn beste
beste Maarten,
Maarten, of,
of, beter
beter gezegd,
gezegd,
„Het beteekent
het gevolg
gevolg daarvan
daarvan:: jij
jij hebt
hebt eene
eenegans
gans
verloren,maar
maareeneen
schoonzoon
het
verloren,
schoonzoon
gewonnen.
gewonnen.""
niet waar.
waar. Jij
Jij hebt
hebt het
hetverloren.
verlore!!.
"Verloren?
verloren?? Dat
Dat is niet
„Verloren ? eene
eene gans verloren
Ik heb
heb mijne
mijne twee
twee ganzen
ganzen uog.
nog. Daar
Daar kan
kan ikikgetuigen
getuigenvoor
vooroproepen."
oproepen."
Ik
"Ja
maar, Vadertje,
Vadertje, jejehebt
hebtnog
nog
eene
boerderij,ginds
gindsbij
hijNyborg;
Nyborg; daar
daar
„Ja maar,
eene
boerderij,
ook nog
nog ganzen,
ganzen, wel
wel zeven
zeven stuks
stuks ....•
heb
heb je ook
...
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. . . .• Neen,
nu maar
maar zes
zes meer,
meer, want
want de
de zevende
zevende ligt
ligt inindedebraadpan
braadpan van
van
Neen, nu
Serup
haar vet te
tebraden."
braden."
Serup in
in haar
Refsing stond stijf
stijf van
van verbazing.
verbazing.
„Welk een
"Welk
eenafschuwelijke
afschuwelijke ganzendief
ganzenc{jef ben
ben jij,
jij, Muller
Muller!! Maar,
Maar, kerel,
kerel, jejebent
bent
volstrekt niet
uit de
destad
stadgeweest."
geweest."
volstrekt
niet uit
„Neen, maar
Willing wel.
wel. Luister
opop
je boerderij
nu eens
eensgoed.
goed.NaNa
je boerderij
"Neen,
maar Bölling
Luister nu
ginds den
zaghijhijdedekans
kansschoon,
schoon,
gincls
den boel
boel ininoogenschouw
oogenschouw tetehebben
hebbengenomen,
genomen,zag
om
éénvan
vandie
dieganzen
ganzeninin
zijnereistasch
reistaschtetestoppen
stoppenenenermee
ermeenaar
naar huis
huis tete
om an
zijne
gaan. Jammer
Jammer genoeg
het te
te vreezen,
vreezen, dat
dat het
het een
een oud
oud dier
dieris,
is,een
een
gaan.
genoegisis het
been over
over
geducht taaie
taaie knaap
knaap van
van een
eenhaan,
haan,want
wantSerup
Serupklaagt
klaagt steen
steen en
enbeen
geducht
het
beest. Het
Hetscheelde
scheeldemaar
maal' weinig,
weinig, ofofons
onsmooie
mooieplan
planware
warenog
nogininduigen
duigen
het beest.
dat Jiirgensen
Jörgensen in het
het .hoofd
. hoofd kreeg
kreeg je
je juist
jnistgistegistegevallen door
door dat telegram,
telegram, dat
gevallen
was het,
het, dat
datwij
wij haar
kaar erbij
hadden, hahaha!
hahaha!
ren
zenden. Een
Een waar
waar geluk
geluk was
ren te zenden.
erbij hadden,
Zij
bracht alles
alles in
in orde.
orde.Ja,Ja,
is de
de geheele
zaak,
Maarten;
Zij bracht
zij zij
is de
zielziel
vanvan
de geheele
zaak,
Maarten
;
zij en
Biilling. Wil
zij
en dan,
dan, natuurlijk,
natuurlijk, Bölling.
Wil je nu
nu in
in 't vervolg
asjeblieft je
je mond
mond
vervolg asjeblieft
houden
ten opzichte
opzichtevan
vanonze
onzetegenwoordige
tegenwoordigejongelui,
jongelui,Vadertje?
Vadertje? Daar
Daar heb
heb
houden ten
nudedegeheele
geheelegeschiedenis.
geschiedenis.EnEn
hier
staan
twee
flinke
jonge
menschen
je nu
hier
staan
twee
flinke
jonge
menschen
en
reiken je vol
vol hoop
hoopenenverwachting
verwachtinghunne
hunnehanden.
handen. Vooruit
Vooruit
Maarten;
en reiken
nu,nu,Maarten
;
Ikben
benwaarachtig
waarachtig zoo
zoo hongerig
hongerig als
als een
eenwolf."
wolf."
sla
die handen
handen in
in elkaar.
elkaar. Ik
sla die
"Maar
eeneechte
echtesamenzwering
samenzwering achter
achter mijn
mijn rug!"
rug!" barstte
barstte Refsing
Refsing
„Maar dat
dat isiseene
ten laatste
laatste uit, driftig
driftig door
door de
de kamer
kamer heen
heen en
en weer
weer stappende.
stappende. „En
"En dat
datjij,
jij,
ten
Sophie,
het over
over jejehart
harthebt
hebtkunnen
kunnenverkrijgen,
verkrijgen,ininzulk
zulkeen
eenleelijken
leelijken
Sophie, dat
dat jij het
had ik ooit
ooit zoo
zoo iets
iets van
van jeje
boevenstreek
boevenstreektegen
tegen je
je vader
vadermee
meetete doen!
doen! Hoe
Hoe had
is eenmaalgebeurd.
gebeurd. En
En an
éénding
dingweet
weet ik
ik
knnnen
kunnendenken!....
denken Nu,Nu,
het het
is eenmaal
althans
zeker:: niemand
niemand dan
dan mijne
dochter zou
de kaarten
kaarten zoo
zoo sluw
sluwhebben
hebben
rnijne dochter
althans zeker
zou de
Ikverlang
verlang
kunnen
uitspelen. Komaan,
Komaan, kinderen,
kinderen, geeft
kunnen uitspelen.
geeft elkander
elkanderren
eenkus.
kus. lk
mij te
te
volstrekt niet
den hardvochtigen
hard vochtigen vader
Die rol
rol lacht
lacht mij
volstrekt
niet den
vadertete spelen.
spelen. Die
ikererininden
den
grond
bijzonder
blijde
overben,
ben,dat
datjejekeuze
keuze
minder
omdat ik
minder toe, omdat
grond
bijzonder
blijde
over
eenjongmensch,
jongmenseh, voor
voor wien
wienikikachting
achting heb
heb en
en .....
nu, jeje
gevallen
op een
gevallen is
is op
. . . nu,
mij. Vooruit
Vooruit nu
nu!"
begrijpt mij.
begrijpt
!"
Na deze
deze toespraak
toespraak ging
ginghijhijrechtop
rechtopenen
wijdbeenstegenover
tegenoverzijn
zijnouden
ouden
Na
wijdbeens
vriend
ijverig met
met zijn
zijn hoofd
hoofd knikkend
knikkend zeide
zeide hij
hij::
vriend staan
staan en
en ijverig
"Jij
hebt intusschen
intusschenlekker
lekkerdede
weddenschap
verloren,
man;
datheb
hebjijjij!"I"
„Jij hebt
weddenschap
verloren,
man
; ja,ja,
dat
"Verloren?
Ben je
je wel
welgoed,
goed,procureur?
procureur? Wil
Wil jejeontkennen,
ontkennen, dat
dat wij
wij
„ Verloren? Ik?
Ik? Ben
hebben gewed,
van je
ganzen zou
hebben
gewed,dat
datikikéén
an van
je ganzen
zou leveren
leveren....
. .""
"Prrr
ik gezegd.
gezegd.tieJezoudt
zoudtan
één
vanmijne
mijneganzen
ganzenstelen
stelcn!
heb ik
van
!
stop ! Stelen heb
„Prrr....
. . stop!
zoovrij
vrij mag
magzijn,
zijn, het
hetjejetetevragen
vragen;
hihihi!?"
Heb je dat
dat gedaan,
gedaan, als
als ik
ik zoo
Heb
; hihihi!
?"
"Dat
letterzifterij en
en woordverdraaien
woord verdraaien .•..
zeideMuller
Mullerafwijzend.
afwijzend.
.""zeide
„Dat is letterzifterij
we zullen
zullen Sophie
Sophie vragen,
vragen, hoe
hoe zij
zij erover
erover denkt,
Serup —
- o,
0, daar
daar
"Maar
„Maar we
denkt, en
en Serup
komt
hij juist
juist aan."
aan."
komt hij
Serup
verscheen op den
den drempel.
drempel.
Serup verscheen
"Het
spijt mij
mij wel,
wel,vrienden
vrienden. ...
begonhijhijzachtjes
zachtjes;
maarzoomin
zoom in Muller
Muller
„Het spijt
..""begon
; maar
luisterdenerel'volstrekt
volstrekt
als
Refsing bleek
bleek iets
ietstetegevoelen
gevoelenvoor
voor
zijn
beklag;
als Refsing
zijn
beklag
; zijzijluisterden
De een
een trok
trokhem
hembijbijzijne
zijnerechtermouw
rechtermouw en
endedeander
anderbijbijdedelinkerlinkerniet naar.
naar. De
niet
en
beiden riepen
riepen te
tegelijk
gelijk:
en beiden
:
"Zeg,
Serup, isis het
hetniet
niet
afgesproken,dat
datikikdede
eene
vanzijne
zijneganzen
ganzen
„Zeg, Serup,
afgesproken,
eene
van
le;eren zou
zou?"
leveren
?"
dathijhijanéén
mijneganzen
ganzenmoest
moest
"Zeg,
Serup, heb
heb ik
ik niet
nietgezegd,
gezegd,dat
„Zeg, Serup,
vanvan
mijne
stelen
?"
stelen ?"
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Serup keek
keek verlegen
Serup
verlegen van
van rechts
rechts naar
naar links.
links.
"Ik
heb gezegd
gezegd „leveren",
"leveren", Vader,"
Vader," viel
viel Sophie
Sophie de
de sprekers
sprekers in de
de rede,
rede,
„Ik heb
„maar uu hebt
"maar
hebt er
er „stelen"
"stelen" van
van gemaakt
gemaakt;; dat
dat isis waar."
waar."
„Juist, zoo
zoo is 't gegaan,"
gegaan," knikte Serup.
Serup. „Maar
. . .""
"Juist,
"Maar het
het spijt
spijt mij
mij geducht, dat
dat .....
„En daar
met jou
jou gewed
"En
daar ik met
gewed heb,
heb, spreekt
spreekt het
het vanzelf,
vanzelf, dat
dat wij
wij ons
onsaan
aan mijn
woord
te houden
houden hebben.
Jij moest
moest de
gans stelen.
Je hebt
hebt de
de gans
gans niet
niet
woord te
hebben. Jij
de gans
stelen. Je
gestolen.
Ergo heb
heb jij
jij 't verloren,
het niet
nietzoo,
zoo,mijn
mijnschoonschoongestolen. Ergo
verloren, Vadertje.
Vadertje. Is het
zoon ? Niet
?"
zoon?
Nietwaar,
waar,Serup
Serup?"
„Wis en
"Wis
en zeker,"
zeker,"antwoordde
antwoordde13611ing.
Böllillg.
"Schoonzoon?"
Serup verbaasd.
verbaasd. Refsing
Refsing stelde
steldehem
hemhet
hetpas
pasverloofde
verloofde
„Schoonzoon ?" vroeg
vroeg Serup
paar POOT.
paar
voor.
Wat zie
zie ikik!! Hartelijk
Hartelijkgelukgewenscht,
gelukgewenscht, allen.
allen.
"Neen
maar, wat
„Neen maar,
wat hoor
hoor ik!
ik ! Wat
mij zeer,
zeer, uu tetemogen
mogen feliciteeren.
feliciteereu. Maar
Maardubbel
dubbel spijt
spijt het
hetmij
mij
Het
verheugt mij
Het verheugt
nu,
mijne vrienden
het isiswerkelijk
werkelijk nog
nog nooit
nooitbij
bijmij
mijgebeurd
gebeurd ininalal(lie
die
nu, mijne
vrienden....
.... het
hebgehad
gehad. .••.•
nognooit
nooit!
Maar"(Serup
(Serup hief
hief
jaren, dat
dat ik
ikhet
hetlogement
logementheb
jaren,
. . nog
! Maar"
beide
omhoog en
en liet
liet zijn
beide handen
handen omhoog
zijn hoofd
hoofd met
met een
een zucht
zucht op
opdedeborst
borstzakken)
zakken)
„de gans
"de
gans isis verbrandl"
verbrand!"
"„Verbrand?
Verbrand? Hahahaha!
Hahahaha ! Hihihi
Hihihi!"
het uit
uit drie
drie monden
monden te
te gelijk.
gelijk.
!" klonk
klonk het
"Zwart,
koolzwart verbrand
verbrand aan
aan de
de eene
eenezijde
zijde!"
„Zwart, koolzwart
!"
hij vouwde
vouwde zich
zich dubbel
dubbel
Mijnheer
vicl op
opden
denleuningstoel
leuningstoelneer
neer;; hij
Mijnheer Refsing
Refsing viel
en lachte
lachte onbedaarlijk.
onbedaarlijk.
"Neen,
neen, mijn
mijn leveulang
levenlang heb
heb ikikgeen
geentegenhanger
tegenhanger van
vandeze
dezeMaartensMaartens„Neen, neen,
gans
bijgewoond!"
gans bijgewoond!"
„ Het
"H
et ongeluk wilde,
wilde, dat
dathet
heteene
eeneoude
oudegans
ganswas,"
was,"zuchtte
zuchttede
delogementhouder.
logementhouder.
Sophie
fluisterde haar
haar vader
in.
Sophie fluisterde
vader iets
iets in.
„Na-tuur-lijk
Zeg, Muller,
Muller, zorg
zorg jij
jij ervoor
ervoor de
degasten
gastenhierheen
hierheen tetebrengen
brengen
" Na-tuur-lijk!! Zeg,
Gamet
methem
hemmee,
mee,
den wijn,
wijn, goeden
goeden wijn,
wijn, Vadertje,
Vadertje, denk
denk erom,
erom, hoor
hoor jeje!
en den
! Ga
hemterug
terug;
danzullen
zullenwijwijhier
hieropophet
hetwelzijn
welzijn
Ser up, en kom
kom dan
dan straks
straks met
methem
Serup,
; dan
van het
het pas
pas verloofde
verloofde paar
paar drinken.
drinken. Maar
MaardedeMaartensgans
Maartensgans —
- nu,
nu,die
die
van
zij hier
hier kunnen
kunnen ruiken.
ruiken. Het
Hetvleesch
vleesch moeten
moeten zij
zij tetegoed
goedhouden
hOlHlen tot
tot
zullen zij
zullen
morgen of tot
tot een
eenanderen
anderen avond.
avond. Nu,
Nu,maak
maakwat
watvoort,
voort,dikkerd
dikkere\!
Vooruit!"
morgen
! Vooruit
!"
"Ik weet
weet intusschen,
intusschen, dat
datikikmij
mijwel
wel
wachtenzalzalvoor
vooreene
eenetweede
tweerleweddenwedden„Ik
wachten
vent!"
bromde Muller
Muller lachend.
lachend.
schap met
met jou,
jou, halfgekke
halfgekke vent
schap
!" bromde
„Hahaha!
zoo gaat
gaat het,
het, man,
man, als
als men
men het
het waagt,
waagt,
"Hahaha! Dat
Dat geloof
geloof ik
best. Ja,
Ja, zoo
ik best.
zijn meerdere
meerdere voor
willen houden."
houden."
zijn
voor den
den gek
gek te willen

JENSSKYTTE.
SKYTTE.
het Deensch
Deenschvan
vanJENS
Naar het

LEV
EN S W OOR DEN.
LEVENSWOORDEN.

Wij
zijn als
alssoldaten,
soldaten,die
diestrijden
strijden inineen
eenvreemd
vreemdland
land;; wij
wij kennen
kennen
Wij zijn
het
plan van
van den
den veldtocht
veldtocht niet
niet en
en behoeven
behoeven dat
dat ook
ook niet
niet tetekennen
kennen;
het plan
;
wij weten
weten immers,
immers, wat
wat wij
wijtetedoen
doenhebben.
hebben.Doen
Doenwijwijdatdat
soldaten,
wij
alsals
soldaten,
»Wat uw
uw hand
hand vindt
vindt om
om te
te
gehoorzaam,
gehoorzaam,moedig,
moedig,met
met opgewektheid.
opgewektheid. »Wat
doen,
doe
dat
met
al
uw
kracht,"
Achter
ons
liggen
meer
dan
doen, doe dat met al uw kracht." Achter ons liggen meer dan
zesduizend jaren
jaren van
van menschelijke
menschelijke inspanning
inspanning enenoverwinning
overwinning;
vóór
zesduizend
; v66r
ons
ligt de
deonbegrensde
onbegrensdetijd
tijdmet
met
zijnnog
nogongeschapen
ongeschapenenenonveroverde
onveroverde
ons ligt
al alzijn
landen
eldorado's, die
die wij,
wij, ja,
ja,wijwij
zullen
veroverenenenscheppen
scheppen;
landen en eldorado's,
zullen
veroveren
;
boven
ons lichten
lichten de
de leidende
leidende sterren
sterren der
dereeuwigheid.
eeuwigheid.
boven ons
CARLYLE,
CARLYLE.
Wacht het
het einde
einde af.
af. Indien
Indiengij
gijdat
datdoet,
doet,zult
zultgijgijzien,
zien,dat
datiedere
iedere
Wacht
zoo veel heeft
heeft verkregen,
verkregen, als
als hem
hemrechtens
rechtenstoekwam
toekwam;
zijn
strijder
strijder juist
juist zooveel
; zijn
recht en
en zijn
zijn macht
macht zijn
zijn in
in 't eind
en hetzelfde.
hetzelfde. Hij
Hij heeft
heeft uit
uit
eind één
één en
reclit
recht
zijnplaats
plaats
al
zijn macht
macht gestreden
gestreden en
en heeft
heeftnaar
naargelang
gelangvan
vanzijn
zijnrecht
al zijn
zijn
ingenomen;
geen overwinning
overwinning op
Hij sterft,
sterft, ja,
ja,
ingenomen ;zelfs
zelfsde
de dood
dood isis geen
op hem.
hem. Hij
maal'
zijn
werk
leeft,
leeft
in
daad
en
waarheid.
maar zijn werk leeft, leeft in daad en waarheid.
CARLYLE.
rechtvaardigheid? Dat
Dat is
is de
devraag
vraag van
van de
de sfinx
sfinx aan
aan ons.
ons.
Wat isisrechtvaardigheid
De
wet
del'
menschelijkheid
is,
dat
recht
geschieden
moet
en
geschieden
De wet der menschelijkheid is, dat recht geschieden moet en geschieden
zal.
Wat isisrecht?
recht?vragen
vragen velen,
velen, wien
wien alleen
alleen het
het naakte
naakte feit
feit een
eenvolvolzal. Wat
Zoovroeg
vroegPilatus
Pilatushalf
halfspottend
spottend:: wat
wat isis
doend
antwoOl'd zal
geven, Zoo
doend antwoord
zal geven.
waarheid? ?Voor
schertsenden Pilatus
Pilatus niet
niet de
deminste
minstewaarschijnlijkwaarschijnlijkwaarheid
Voor den
den schertsenden
heid,
dat hij
hij dede.
waarheid zou
zou ontdekken.
ontdekken. Hij
Hij zou
zou niet
niet ininstaat
staatzijn
zijn
held, dat
waarheid
geweest
haal' te
te zien,
zien, ook
ookniet
nietindien
indieneen
eenGod
Godhem
hemhaar
haargetoond
getoondhad.
had.
geweest haar
Duisternis,
blindheid van
staar omsluierde
omsluierde zijn
zijn lachende
lachende oogen
oogenvoor
voor
Duisternis, blindheid
van de staar
waarheid;
het
binnenste
netvlies
van
zijn
oogen
was
verlamd
en
de
de waarheid ; het binnenste netvlies van zijn oogen was verlamd en
verstorven. Hij
de waarheid
waarheid en
en hij
hij herkende
herkende haar
haar niet
nietdaar,
daar,waar
waar
verstorven.
Hij zag
zag de
zij
was. Wat
Watis isrechtvaardigheid
rechtvaardigheid?
Zij isisonzichtbaar
onzichtbaarbehalve
behalvevoor
voorhen,
hen,
zij was.
? Zij
die
edel en
en rein
rein van
van hart
hart zijn.
zijn. De
Deonreinen,
onreinen,onedelen
onedelen staren
staren met
methun
hun
die edel
zIJ isISererniet.
niet.
bewijzen
logisch,
in eindeloozedebatten,
debatten,
oogen
oogen en zij
ZijZij
bewijzen
hethet
logisch,
in eindelooze
met parlementaire
parlementaire welsprekendheid.
welsprekendheid. Geen
Geenbehaaglijk
behaaglijkschouwspel.
schouwspel.
CARLYLE.
CARLYLE.
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Schets
eener parlementaire
parlementaire geschiedenis
geschit!denis van
van Nederland,
Nederland, van
van 1849-1891,
1849-1891, door
door mr.
mr. W.
W.
Schets eener
J. van Welderen
J.
Welderen baron
baron Rengers.
Rengers.

Dezer
ontvingen wij
wijvan
vandit
ditvoor
voorde
destaatkundige
staatkundigegeschiedenis
geschiedenisvan
vanons
ons land
land
Dezer dagen ontvingen
de tweede,
tweede, herziene
herziene en
en bijgewerkte
bijgewerkte uitgave.
Deeerste
eerste
hoogst
belangrijke werk
werk de
hoogst belangrijke
uitgave. De
editie
verscheen van
enomvatte
omvatte het
hettijdvak
tijdvakvan
van 1849-1883.
1849-1883.Blijkens
Blijkens
editie verscheen
van 1889-1893
1889-1893 en
het voorbericht
voorbericht voor
voor den
den tweeden
tweedendruk
drukzalzal
nieuwe
uitgaaf
ookdedeparlementaire
parlementaire
dede
nieuwe
uitgaaf
ook
geschiedenis
van 1883—
1883- 1891
het aftreden
aftreden van
van het
het ministerieministeriegeschiedenis van
1891omvatten,
omvatten,dus
dustot
tot het
het optreden
optreden van
van het
hetministerie-Van
ministerie-VanTienhoven-Tak
Tienhoven-Tak van
van Poortvliet.
Poorivliet.
Mackay
Mackay en
en het
deeLisisininhoofdzaak
hoofdzaakgelijk
gelijkaan
aanhet
hetvroegere.
vroegere.Enkele
Enkele
Het thans
thans verschenen
verschenen eerste
eerste deel
aanhalingen uit
uitredevoeringen
redevoeringenen
en
onnauwkeurigheden
onnauwkeurighedenzijn
zijn verbeterd;
verbeterd ;zelfs
zelfs de
de aanhalingen
gedrukte
geschriften schijnen
nagegaan en de
de tekst
tekst isis
gedrukte geschriften
schijnenopnieuw
opnieuw zorgvuldig
zorgvuldig te
te zijn
zijn nagegaan
met eenige
eenige noten
noten vermeerderd
vermeerderd en
en verrijkt,
verrijkt, maar
maar overigens
overigens is
die vrij
vrij wel
wel
met
is die
gelfikluidend
de vroegere
vroegereuitgaaf.
uitgaaf.Hier
Hier
daarvindt
vindtmen
mengeringe
geringeafwijkingen,
afwijkingen,
gelijkluidend met de
enen
daar
o.a.
op de
de blz.
blz. 244,
244, 256
256 en
293, maar
maar die
die zijn
zijn niet
nietvan
vaningrijpenden
ingrijpenden aard
aard of
of
en 293,
o.a. op
overweg~nd belang.
belang.
van overwegend
eerste
uitgaaf
vertoonen,omdat
omdat
Het tweede
tweede deel
deelzalzalmeer
meer
afwijkingmet
met
Het
afwijking
de de
eerste
uitgaaf
vertoonen,
daarin nu
nu ook
ook vermeld
vermeld zal
zalworden
worden de
degeschiedenis
geschiedenisvan
vanhet
het
ministerie-Heemskerk
daarin
rainisterie-Heemskerk
1883 tot
totApril
April1888
1888en en
ministerie-Mackayvan
vanApril
April1888
1888
van April
April 1883
van
vanvan
hethet
ministerie-Mackay
tot Augustus
Augustus 1891.
1891. DeDeschrijver
schriiverzal
zaldus
dustottottaak
taakhebben
hebbendedewerkzaamheid
werkzaamheid te
te
beschrijven van het
het ministerie-Heemskerk,
ministerie-Heemskerk, zijne
zijneplannen
plannentottotgrondwetsherziening,
grondwetsherziening,
beschrbven
het votum
votum der
der Tweede
Tweede Kamer
Kamer omtrent
omtrent wijziging
wijziging van
vanhoofdstuk
hoofdstuk X der grondwet,
grondwet,
het ministerie,
ministerie, de
de poging
poging van
van den
den heer
heer Mackay
Mackay tot
tot
aanbod van
van ontslag
ontslag van het
het aanbod
vorming van
van een
een ministerie,
ministel"ie, die
diebezwaar
bezwaarmaakte
maaktededeaangeboden
aangeboden taak
taak teteaanaanvorming
Heemskerk zich bereid
bereid verklaarde
verklaarde het
hetbeleid
beleidvan
vanzaken
zaken
vaarden, waarop
va,arden,
waaropde
de heer
heer Heemskerk
voort te
te zetten,
zetten, maar
maardaaraan
daaraanverbond
verbondhet
hetvoorstel
voorsteltottot
ontbinding
van
Tweede
ontbinding
van
dedeTweede
1886 volgde.
volgde. Ilet
Hetministerie
ministeriezette
zettemet
metde
dl'nieuw
nieuw
Kamer, welke
ontbinding 11
Kamer,
welke ontbinding
11 Mei 1886
grondwlltshenieningvoort.
voort.De
Denieuwe
nieuwe
gekozen Tweede Kamer
Kamer den
den arbeid
arbeid aan
aandedegrondwetsherziening
gekozen
stand en
en dientengevolge
dientengevolge waren
waren de
debeide
beideKamers
Kamersvan
vanrechtsrechtsgrondwet kwam
kwam tot stand
grondwet
ophet
het
wege ontbonden.
ontbonden. Ten
Ten gevolge
gevolge van
van den
den uitslag
uitslagder
derverkiezingen
verkiezingen trad
tradop
wege
ministerie-Mackay.
ministerie-Mackay.
Er isis dus
dusvoor
voorden
denschrijver
schrijver onzer
onzer parlementaire
parlementaire geschiedenis
geschiedenis nog
wat tete
nog heel wat
en teteschrijven,
schrijven,vooral
vooralomdat
omdathet
het
tijdvak
geldt
riik
aan
gebeurteniB8en.
zeggen en
eeneen
tijdvak
geldt
rijk
aan
gebeurtenissen.
Wij stipten
stipten het
hetgebeurde
gebeurdeslechts
slechtseven
evenaan,
aan,
verschijnenvan
vanhet
hettweede
tweede
Wij
omom
nun~
hethet
verschijnen
deel daarop
daarop meer
meer opzettelijk
opzettelijk terug
terugtetekomen.
komen. Met
Metbelangstelling
belangstellingwordt
wordtongeongedeel
twijfeld het
het tweede
tweededeel
deelte te
gemoetgezien,
gezien,omdat
omdatdedeeerste
eersteuitgaaf
uitgaafniet
nietalleen
alleen
twijfeld
gemoet
lDetdedebehandelde
behandelde
getuigde van
vangroote
grootebekwaamheid
bekwaamheiden
enalgeheele
algeheelevertrouwdheid
vertrouwdheidmet
getuigde
van strikte
strikteonpartijdigheid,
onpartijdigheid, eene
eene niet
nietgenoeg
genoeg tetewaarwaaronderwerpen maar
onderwerpen
maar ook
ook van
dengeschiedschrijver,
geschiedschrijver.
deeren qualiteit
qualiteitininden
deeren
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Bernard Perez,
Perez, Levenslente
Levenslente ; de drie
drie eerste
eerste levensjaren
levensjaren van
van het
het kind;
kind; naar
naar het
hetfransch
fransch
Bernard
door
Mevr. C.
Bastide-Baar~lag. -— Haarlem,
van der
der Heide.
Heide.
door Mevr.
C. A.
A. la Ba.stide-Baarslag.
Haarlem, A.
A. E. van
Het kindje
treedt met
mettegenzin
tegenzin de
de wijde
wijde wereld
wereld in.
in. Geen
Geenjubeltonen
jubeltonenzijn
zijn de
de
kindje treedt
eerste
het uit.
uit. Eerst
Eerstnanaverloop
verloopvan
vaneen
eenpaar
paardagen
dagenleert
leert het
het
eerste geluiden
geluiden die
die het
zich
zintuigen
worden
onophoudelijk
zich van
van lieverlede
lieverlede schikken
schikken ininzijn
zijnlot,
lot.AlleAlle
zintuigen
worden
onophoudelijk
overstelpt
met ongewone
ongewone indrukken,
indrukken, en
en de
de zwaikke
zwakke jammerkreten
jammerkreten van
van het
hetkleine
kleine
overstelpt met
datbijbijdedeeerste
eerste
kennismakingdedegroote
groote
wichtje schijnen
schijnen duidelijk
duidelijk aan
aan te
te toonen,
toonen,dat
wichtje
kennismaking
niet aanstaat.
aanstaat. Het
Hetvoelt
voeltnog
nogniets
nietsvan
van 't lief en
en
menschenwereld
menschenwereldhet
het volstrekt
volstrekt niet
leed, dat
dat gedurende
gedurende de
de langere
langere ofofkortere
kortereloopbaan
loopbaanzijn
zijndeel
deelzal
zalwezen.
wezen.Blijkbaar
Blijkbaar
leed,
voortaan zelfstandig
zelfstandig leven.
leven. Het
Hetis is
wreedewaarheid,
waarheid,dat
dat
lijdt
het onder
onder 't 'tvoortaan
lijdt het
eeneen
wreede
het jonge
jonge menschenkind
menschenkind aa,n
aan de
dehand
handder
dersmart
smartdedewereld
wereldwordt
wordtbinnengeleid.
binnengeleid.
Het pasgeboren
pasgeboren wicht kan
kan niet
nietop
opschoonheid
schoonheid bogen
bogen;; eerst
eerst op
op volwassen
volwassen eeftijd,
leeftijd,
als
het volgroeid
v 0 I g roe en
i d de
en afinetingen
de afmetingennormaal
nor m aontwikkeld
a I ontwikkeld
zijn,Ian
kà.ndedemensch
mensch
als het
zijn,
mooi zijn, als
alsn.l.
n.l. de
de romp
romp driemaal,
driemaal, de
dearm
armviermaal,
viermaal,het
hetbeen
beenvijfmaal
vijfmaaldedegeboortegeboortemooi
lengte hebben
hebben bereikt,
bereikt, volgens
volgens Quetelet.
Quetelet.
Op geestelijk
gebied staat het
het om
om zoo
zootetezeggen
zeggennog
nogopophethet
standpuntvan
vanden
den
Op
geestelijk gebied
standpunt
en natuurmensch.
Daardoor isis een zekere
zekere graad
graad van
van groote
groote prikkelprikkelonbeschaafd
onbeschaafden
natuurmensch. Daardoor
gevoeligheid in
in 't algemeen
de norm.
norm. Het
Hetontbeert
ontbeertnog
nogtalrijke
talrijke
baarheid en
baarheid
en gevoeligheid
algemeen de
remmende
zich ontplooien
ontplooien door
door den
deninvloed
invloed der
der
remmende voorstellingen,
voorstellingen,die
die geleidelijk
geleidelijk zich
ondervinding,
zeden, der
der opvoeding,
opvoeding, der
der verstandelijke
verstandelijke ontwikkeling,
ontwikkeling, doch
doch in
in
ondervinding, der zeden,
de
eerste plaats
plaats door
door het
hetvoorbeeld.
voorbeeld.
de eerste
de geringste
geringste aanleiding
aanleiding krijt
krijt en
schreeuwt het.
Men zegt
zegt dan
dan ook
ook van
van
Door
Door de
en schreeuwt
het. Men
den
volwassene, die
zich op
opdie
diemanier
maniergedraagt,
gedraagt,dat
dathijhijzich
zichkinderachtig
kinderachtig
den volwassene,
die zich
aanstelt.
Er
nietsschooners
schoonersbij
bijden
denjonggeborene
jonggeborene dan
dan de
aewaarneming
waarneming van
van de
de eerste
eerste
Er isisniets
hetsteeds
steeds
ontkieming der
der geestesuitingen
geestesuitingen en het
het volgen
volgen van
vanden
denvoortgang
voortgangvan
vanhet
ontkieming
opneming en
verwerking van
wat het
hetbebemeer ontwikkelende
vermogen tot opneming
ontwikkelende vermogen
en verwerking
van alles wat
wU8tzijn
bevordert.
wustzijn bevordert.
Het materiaal,
materiaal, waaruit
waaruit dit
ditzich
zichvormt,
vormt,wortelt
worteltinindedebuitenwereld
buitenwerelden
enwordt
wordt
Het
door de zintuigen
zintuigen verwerkt.
verwerkt. Uit
Uitontelbare
ontelbareenkelvoudige
enkelvoudigezinsindrukken
zinsindrukken vormt
vormthet
het
door
kind
zieh eerst
eerst een
eenbeeld
beeldder
derwereld
wereldbuiten
buitenhem
hemenendaarna
daarna van
van de
dewereld
wereld in
in
kind zich
is de
de schat
schat der
der in het
het bewustzijn
bewustzijn bewaarde
bewaarde indrukken.
indrukken.
hem; dit is
hem;
Dat dit
ditmogelijk
mogelijkis,is,hangt
hangtsamen
samenmet
methet
hetgeheugen,
geheugen,de
debronwel
bronwel van
van het
hetbebewustzijn.
gehengen, bij
bijwijze
wijzevan
vanspreken
sprekende
degrens
grenstusschen
tusscben de
delevende
levendeen
en
wustzijn. Het gehengen,
de
doode stof,
stof, vormt
vormt het
hetfundament
fundamentder
derpsychologie.
psychologie.Voorzichtig
Voorzichtigzijzijmen
mendaarom
daarom
de doode
in doen
doen en
en laten,
laten, ininspreken
spreken en
en zwijgen
zwijgen als
als 't kindje
kindje binnenkomt.
Alles merkt,
merkt,
binnenkomt. Alles
in
en ziet
ziethet.
het.V ooral
Vooral
vermijdemen
menhet
het
woordzenuwachtig
zenuwachtigtetegebruiken
gebruiken;
hoort en
hoort
vermijde
woord
;
nerveusgenoeg.
genoeg.Meermalen
Meermalenwordt
wordtdedearts
arts
geraadpleegdvoor
voor
onze
tijd isis alalnerveus
onze tijd
geraadpleegd
zenuwlijden,
bij onderzoek
onderzoek blijkt
blijkttetezijn
zijndwingerigheid,
dwingerigheid,aanstellerij,
aanstellerij, slechte
slechte
zenuwlijden, dat
dat bij
of nadperij.
naäperij. Daartegen
Daartegenisisdedeopgeheven
opgehevenroede
roedeeen
eenradicaal
radicaalgeneesmiddel,
geneesmiddel,
aanwensels of
de teedere
teedere moeder
moeder ducht,
ducht, dat
dat een
een paar
paar tikken
tikken haar
haar lieveling
lievelingpijn
pijndoet.
doet.
mits niet de
mits
Wijlen professor
professor Felix
Niemeyer vertelt van
van een
een generaalse,
generaalse, die
die door
door de
de karwats
karwats
Wijlen
Felix Niemeyer
hij
haar kinderen
kinderen den
den kinkhoestaanval
kinkhoestaanval voorkwam.
voorkwam. 't'tIsIswaar,
waar,onze
onzevrouwen
vrouwenzijn
zijn
bij haar
zou haar
haar kroost
kroostminder
minderongemanierd,
ongemanierd, om
om niet
niet te
te
geen
Pruisen; ; maar
geen Pruisen
maar stellig zou
zeggen onbeschoft
zijn, als
als het
het beter
heter onder
onder de
de plak
plak zat:
,Ordning muss
muss sind".
sind".
zat: vOrdning
onbeschoft zijn,
Het werk
werk van
vanden
denBch/jiver,
schrijver,diedie
zijn
onderwerpvolkomen
volkomenmeester
meesteris,
is,worde
worde
Het
zijn
onderwerp
gelezen
en herlezen
herlezen;; wat
wat hij
hij zegt,
zegt,verdient
verdientdedeaandacht
aandachtvan
vanden
denopvoeder,
op'foeder,doch
doch
gelezen en
vooral van
de opvoedster,
opvoedster, in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatsvan
van
moeder;volgens
volgensVictor
Victor
vooral
van de
dede
moeder;
Hugo
chef.d'oeuvre d'amour
d'amour le
Ie coeur
eoeur d'une
d'une mère.
mère.
Hugo is leIechef-d'oeuvre
De
vertaalster heeft
heeft eer
eervan
vanhaar
haal'arbeid;
arbeid;men
menheeft
heeft»in
Din't 'tminst
minstgeen
geenbesef',
besef',
De vertaalster
(bI.
64) een
een overzetting
overzetting voor
voor zich
zich tetehebben.
hebben.
(bl. 64)
De uitgever
uitgever zorgde
voor een
een kloek
kloekformaat
formaat enendededrukker
drukkervoor
voor een
een mooie
zorgde voor
De
zwarte letter,
letter, een lust
lust voor
voor het
het oog.
oog.
zwarte
KRUL.
R. KRUL.
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Paedagogisch Woordenboek
redactie van
van C.
C. F.
F. A.
A. Zernike
Zernike en
en met
metmedewerking
medewerking
Woordenboek onder
onder redactie
andere deskundigen.
deskundigen. —
- Groningen,
Groningen, J.
J. B.
B. Wolters.
Wolters.
van
van vele andere
d • eeuw onderscheiden
vele karaktertrekken,
karaktertrekken, die de
ue 19
onderscheiden hebben
hebben van
van de
de
DOnder de
de vele
19de
voorafgaande
reeds in
in haar
haaraanvang
aanvangbelooft,
belooft,hare
hare
voor-afgaandetijden
tijdenenenwaarin
waarin de
de 20'1'
2080 eeuw
eeuw reeds
voorgangster getrouw
getrouw na
na te
voorgangster
te volgen,
volgen. mag
magdedesteeds
steedshooger
hoogerstijgende
stijgendebelangstelling
belangstelling
voor opvoedkundige
opvoedkundige vragen
vragen een
een der
der sterkst
sterkstsprekende
Rprekendegenoemd
genoemdworden."
worden."
voor
Hijwijst
wijstdan
danverder
verderaan,
aan,waarin
waarindedeopvoedopvoedde redacteur
redacteurininzijne
zijnevoorrede.
voorrede.Hij
Aldus de
1t• eeuw
kundige
19de en
onderscheidt van
in
kundige beweging
beweging der
der 19de
en der
der 20
20ste
eeuw zich
zich onderscheidt
van die
die in
vroegere tijden,
tijden, herinnert
herinnertaan
aanden
denlangzamen
langzamengroei
groeider
derveelomvattende
veelomvattendede,nkbeelden
denkbeelden
op
gebied en
enaan
aandedetalrijke
talrijkevragen
vragenenenraadselen,
raadselen,die
dienog
nogopopbea,ntwoording
beantwoording
op dit gebied
of oplossing
oplossing wachten.
wachten.
schr.,ontwerpt
ontwerptmen
mengeene
geenenieuwe
nieuwe
stelselsofofschrijft
schrijft
zulk een
een tijd,
tijd,meent
meentdedeschr.,
In zulk
stelsels
men wetboeken
wetboeken; ; »ten
men zich
zich aan
aan een
een. ... woordenboek".
z000rdenboek".
men
»ten hoogste
hoogste waagt
waagt men
de schr.
sc.hr. dus
dus verklaard,
verklaard, waarom
waarom hij
hij dezen
dezen vorm
vorm heeft
heeft gekozen,
gekozen,
Hiermede heeft
heeft de
om mede
mede tetewerken
werkenaan
aande
depaedagogische
paedagogischeontwikkeling
ontwikkelingvan
vanhet
hetNederlandsche
Nederlandsche volk.
volk.
thans niet
niettot
totonze
onzetaak
taaktetebehooren,
behooren,tetebeoordeelen,
beoordeelen, of
ofde
de
Wij rekenen
rekenen het thans
we hebben
hebben alleen
alleen zijn
zijn arbeid
arbeid en
endien
dienvan
vanzijne
zijne
heer
Zernike juist
juist heeft
heeft gezien
gezien;; we
heer Zernike
Ende
delezer
lezerhoude
houde dan
dan
medewerkers tete beoordeelen,
beoordeelen, zooals
vóór ons
medewerkers
zooals die
die v66r
ons ligt.
ligt. En
hetoog,
oog,dat
datdeze
dezebeoordeeling
beoordeeJingbestemd
bestemd isisvoor
voor De Tijdspiegel
daarbij
nog in
in het
Tijdspiegel en
daarbij nog
niet voor
voor een
een paedagogisch
paedagogisch tijdschrift.
tijdschrift.
Blijkbaar
verwachten uitgever en
en schrijvers,
schrijvers, dat hun
hun arbeid
arbeid ook
ook zijn
zijn weg
wegzal
zal
Blijkbaar verwachten
onderwijzerskringen. De
Deverhoogde
verhoogde belangstelling
belangstellingininpaedagopaedagovinden buiten
buiten dedeonderwijzerskringen.
vinden
gische vraagstukken,
vraagstukken, blijkende
blijkende uit
uittalrijke
talrijkestukken
stukkeninindagbladen
dagbladenenenperiodieken,
periodieken,
gische
hUil daartoe
daartoe het
hetrecht,
recht,enenhun
hunwerk
werkverdient
verdientbelangstelling,
belangstelling, omdat
omdat zij
zij er
er
geeft
geeft hun
inderdaad
geslaagd zijn
zijnpeen
»eenopvoedkundig
opvoedkundigboek
boekteteleveren,
leveren,dat
dat
zonderbuitenbuiteninderdaad in geslaagd
zonder
kan gelezen
gelezen worden",
worden", eene
eeneverdienste,
verdienste,die
diezeker
zekerniet
nietaan
aanalle
alle
gewone inspanning
inspanning kan
gewone
kan worden
worden toegekend.
toegekend.
geschriften
paedagogische vraagstukken
vraagstukken kan
geschriften over paedagogische
Bij
groote verschil
verschil in
in meeningen
meeningen —
- dikwijls
dikwijls afhankelijk
afhankelijk van
van staatkundige
staatkundige
Bij het groote
en
godsdienstige richting
richting —,
-, dat
datop
ophet
hetgebied
gebiedder
derpaedagogiek
paedagogiekheerscht,
heerscht,mag
mag
en godsdienstige
datde
dered.
red.
men
het als eene
eene groote
verdienste van
van dit
ditwoordenboek
woordenboekbeschouwen,
beschouwen,dat
men het
groote verdienste
getracht
heeft zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk onpartijdig
onpartijdig te blijven.
blijven. Dat
Datleidde
leiddehem
hemertoe,
ertoe,
getracht heeft
de
bewerking van
vanartikelen
artikelenalsals»Bijbelsche
»Bijbelschegeschiedenis"
geschiedenis"enen»Christelijk
»Christelijkonderonderde bewerking
op te
te dragen
dragen aan
aan een
een man
manals
alsden
denheer
heerEmous,
Emous,die
diedaarover
daarovermet
metwarmte
warmte
wijs"
wijs" op
kon
schrijven en
en der
der zake
zake kundig
kundig mocht
mocht geacht
geacht worden,
worden, en
en niet
niet zelf
zelfde
debeteebeteekon schrijven
van den
den »Bond
»Bond van
vanNed.
Ned.onderwijzers"
onderwijzers"tetebespreken,
bespreken,waar
waarhij
hijkon
konbebekenis
kenis van
de pen
pen van
van den
den ijverigen
ijverigen secretaris
secretaris van
van die
die vereeniging,
vereeniging, den
denheer
heer
schikken
schikken over de
Ketelaar; ; waarschijnlijk
waarschijnlijk deed
streven hem
hemook
ookbesluiten
besluitendedemedewerking
medewerking
Ketelaar
deed dit streven
van den
den heer
heer Oosterlee
Oosterlee tetevragen
vragenvoor
voordedeuitstekende
uitstekendeartikelen
artikelen over»
Philanthrovan
over »Philanthroen »Hervorming".
»Hervorming".
pinisme"
»Piëtisme" en
pinisme",, »Piëtisme"
Een andermaal
andermaal zal de
deoverweging
overwegingvan
vanmeerdere
meerderedeskundigheid
deskundigheid hem
hem geleid
geleid
Een
bij de
de keuze
keuzezijner
zijnermedewerkers.
medewerkers. Zoo
Zoovonden
vondenwe,
we,dat
datliet
hetmeerendeel
meerendeel
hebben
hebben bij
tot het
hetgebied
gebiedvan
vandedegeschiedenis
geschiedenisder
derpaedagogiek,
paedagogiek,
der
artikelen, behoorende
behoorende tot
der artikelen,
is bewerkt
bewerkt door
doorden
denheer
heerVan
Vander
derPlaaits,
Plal1ts, aan
aanwien
wiendat
datwel
welwas
was
toevertrouwd.
toevertrouwd.
we tal
tal van
vanopstellen
opstellenvan
vandedehand
handdesdes
heeren
Jansen,bekend
bekend
l\Iet
genoegen lazen
lazen we
Met genoegen
heeren
Jansen,
als schrijver
schrijver over
overEllen
EllenKey.
Key.Van
Vanzijne
zijnehand
handzijn
zijn:»Fechner",
DFechner",»Geheugen",
DGeheugen",»Gewaar),Gewaarwordingen", »Geweten",
»Geweten", »Individualiteit",
»Individualiteit", »Intellectualisme",
»Intellectualisme",»Kenvermogen"
»Kenvermogen" e.e. a.a.
wordingen",
Een
belangrijk artikel,
artikel, misschien
misschien wat
watlang
langininverhouding
verhoudingtot
totdedeandere,
andere,vonden
vonden
Een belangrijk
we over
over »Achterlijke
»Achterlijke kinderen"
kinderen" van
heer A.
A. J.
J. Schreuder:
Schreuder: verder
verder: : »DrankDra.nkwe
van den
den heer
v. d.d.Woude,
Woude,»Handenarbeid"
»Handenarbeid" door
door J.J.Stam,
Stam,»Handels»Handelsbestrijding"
bestrijding"door
doorTh.
Th. W.
W. v.
onderwijs"
Dr. D.
D.Bos,
Bos,»Lichaamsoefeningen"
DLichaamsoefeningen" en
eu»Schoolhygiëne"
»8choolhygiëne" door
door
onderwijs" door
door Dr.
G.
Oosterbaan, »Jezuïeten"
»Jezuïeten" door
en »van
»van Lummel"
Lummel" door
door H.,
H.,benevens
benevens tal
tal
G. Oosterbaan,
door A.
A. L. en
van
meer of
ofminder
minder interessante
interessante verhandelingen
verhandelingen van
van de
de hand
hand van
vanden
denredacteur
redacteur
van meer
en andere
andere medewerkers.
medewerkers.
Een woordenboek
woorden boek is
is niet
nietinindedeeerste
eersteplaats
plaats
eenstudieboek
studie boek;
een
; 't kan daarbij slechts
hulp verleenen.
verleenen. En
Endaarvoor
daarvoorisishet
hetwerk
werkvan
vanden
denheer
heerZernike
Zernikeenenzijne
zijnemedemedehulp

336

NIEUWE UITGAVEN
UITGAVEN EN
ENVERTALINGEN.
VERTALINGEN.
NIEUWE

arbeiders
uitnemend geschikt.
geschikt. 't Geeft
Geeft ons
ons een gemakkelijk
gemakkelijk overzicht,
overzicht, dat
dat voorvoorarbeiders uitnemend
namelijk aangeeft,
aangeeft, wat er
er omtrent
omtrent eene
eene bepaalde
bepaalde materie
materie te
te weten
weten valt,
valt,enenons
ons
namelijk
den
wijst, om
om het
het tetevinden.
vinden. 't
Zal dus
dus voor
voor velen eene
eene aanleiding
aanleiding tot
tot studie
studie
't Zal
den weg wijst,
bijbijna
bijnaieder
ieder artikel
ar~ikel
kunnen worden,
worden, waarbij
waarbij vooral
vooral de
de opgave
opgavevan
vanbronnen
bronnenbij
kunnen
goede diensten
diensten bewijzen
bewijzen kan.
kan.
Op
wijze zal
zalhet
hetnatuurlijk
natuurlijkvooral
vooraldoor
doorvakmannen
vakmannenworden
wordengebruikt,
gebruikt,doch
doch
Op die wijze
ook
zij, wier
wier arbeid
arbeid hen
henniet
nietin in
richting
drijft,zullen
zullenzich
zichniet
nietbeklagen,
beklagen,
ook zij,
diedie
richting
drijft,
aan het
het Woordenboek
van Zernike
Zernike een
een plaatsje
plaatsje in
inhunne
hunneboekenkast
boekenkast
wanneer zij
wanneer
zij aan
If oordenboek van
inruimen.
Zij zullen
zullen met
metbelangstelling
belangstellingkennis
kennis nemen
nemen van
van de
de meening
meening van
van een
een
inruimen. Zij
zijn
artikel
DJongensenenmeisjes"
meisjes"zijn
zijnooroorbekwaam
vakman, waar
waar hij
hij b.b.v.v.in in
bekwaam vakman,
zijn
artikel
»Jongens
deel
uitspreekt over
over de
de gemengde
gemengde school,
school, eneneen
eenandermaal
andermaalhem
hemgaarne
gaarne een
een
deel uitspreekt
&So·
oogenblik
hunne aandacht
aandacht schenken,
schenken, wanneer
wanneer hij
hij spreekt
spreekt over
over»Sexueele"
DSexueele"ofof»Sooogenblik hunne
ciale
paedagogiek". Ieder,
Ieder, die
die met
met de
deopvoeding
opvoeding van
vaneigen
eigenofofvan
vanhem
hemtoetoeciale paedagogiek".
is belast,
belast, zal
zalwel
weleens
eenswillen
willenhooren,
hooren,wat
watmeer
meerbevoegden
bevoegden
vertrouwde
kinderen is
vertrouwde kinderen
zeggen hebben
hebben over
over de
de waarde
waarde van
van het
het»Spel"
»Spel"ofofwel
welover
over»LichaamsoefeninDLichaamsoefenin·
te zeggen
staatvoor
voorde
dekeuze
keuzeHoogere
Hoogere
gen",
»Huiselijke opvoeding"
Wie staat
gen", »Huiselijke
opvoeding"of
of »Huiswerk".
»Huiswerk". Wie
naarDr.
Dr.Poutsma,
Poutsma,
Burgerschool of
of Gymnasium,
Gymnasium, zal
zalgaarne
gaarneeen
eenoogenblik
oogenblikluisteren
luisterennaar
Burgerschool
wanneer
hij de
de waarde
waardeder
der»Klassieke
llKlassiekeopleiding"
opleiding" bespreekt,
bespreekt, en
en zoo
zoo zijn
zijn er
er tal
tal
wanneer hij
van gevallen te
tenoemen,
noemen, waarin
waarin ook
ook zij,
zij,die
diebuiten
buitenhet
het
eigenlijkeonderwijs
onderwijsstaan,
sta<Ln,
van
eigenlijke
in dit
dit werk
werkiets
ietsvan
van
hunnegading
gadingzullen
zullenvinden.
vinden. En
Enhet
hetis isomomverschillende
verschillende
hunne
we gaarne
gaarneeene
eene
redenen,
boven aangeduid,
aangeduid, een betrouwbare
betrouwbare gids, waaraan
waaraan we
redenen, reeds
reeds boven
aanbeveling medegeven.
medegeven.
Schreven
we thans
thansvoor
vooronderwijzers,
onderwijzers, we
wezouden
zoudendan
dantnisschien
misschien meer
meer critiek
critiek
Schreven we
moeten
uitoefenen en
en vragen,
vragen, waarom
waarom tal
tal van
van onderwerpen,
onderwerpen, die
die men
men b.v.
b.v.wel
wel
moeten uitoefenen
in dit
ditwerk
werkgeen
geenplaatsje
plaatsjehebben
hebbenkunnen
kunnen
vindt
in het
hetwoordenboek
woordenboek van
van Geluk,
Geluk, in
vindt in
vinden;
zouden wellicht hier
hier en
en daar
daar bij
bij de
deopgave
opgavevan
vanbronnen
bronnennog
nogandere
andere
vinden ; we
we zouden
wewillen
willendat
dattha,ns
thansnalaten,
nalaten,voornamelijk
voornamelijkouadat
omdatnaar
naaronze
onze
willen noemen,
noemen, doch
doch we
meening dit tbdschrift
tijdschrift daarvoor
daarvoor niet
niet de
de plaats
plaats isisen
enwe,
we,dat
datdoende,
doende, verre
verre de
de
meening
grenzen zouden
zouden moeten
moeten overschrijden,
overschrijden, die
die men
menaan
aaneene
eeneaankondiging
aankondiging moet
moet stellen.
stellen.
grenzen
Waar de
de redacteur
redacteur zelf
zelfreeds
reeds tal
ialvan
vanaanmerkingen
aanmerkingen voorziet
voorziet en
en die
die ook
ook uituit·
spreekt,
behoeven wij,
wij, voor
voor zooverre
zooverre ze
ze min
min of
of meer
meer juist
juist zijn,
zijn, die
die niet
niet teteherher·
spreekt, behoeven
halen
en betoonen
betoon en we
wehem
hemgaarne
g<Larnededewelwillendheid,
welwillendheid,waarop
waarophij
hijzich
zichberoept.
beroept.
halen en
Hij
die verdiend,
verdiend, door
door ons
ons veel
veel goeds
goeds teteleveren.
leveren.
Hij heeft die
l(J05.
v. N.
N.
November 1905.
boekje voor
VOOI' Zieken
Zieken en Herstellenden,
Herstellenden, door
door H.
H. P.
P.Schirn
S,:him van
vander
derLoeff,
Loeff,Em.
Em.Pred.
Pred.tete
Een boekje
Leiden. -— Enschede,
Enschede, Firma
Firma M.
M. J.
J. van
van der
derLoeff.
Loei!".
Leiden.

boekje zal in
in vrijzinnig-godsdienstige
vrijzinnig-godsdienstige (en
(enrnisschien
misschien ook
ookininandere)
andere)kringen
kringen
Dit boekje
cn doet
doet
groote ingenomenheid
ingenomenheid worden
worden begroet.
begroet. Het
Het voorziet
voorziet in
in eene behoefte
behoefte en
met groote
op voortreffelijke
voortreffelijke wijze.
wijze. De
De schrijver
schrijver brengt
brengt daarin
daarin eenige
eenigegedachten,
gedachten, die
diehem
hem
dat op
op
het ziekbed
ziekbed door
door het
hethoofd
hoofdwaren
warengegaan,
gegaan,ten
tenpapiere
papiereenenwenscht,
wenscht,dat
datenkelen
enkelen
op het
onder
vele zieken
ziekenenenherstellenden
herstellendenininden
den
lande
daarineen
eénwbord
w'oordmogen
mogenvinden,
vinden,
onder de vele
lande
daarin
hen bemoedigt
bemoedigt en
en vertroost
vertroost en
en hun
hunvertrouwen
vertrouwen op
opGod
Godversterkt.
versterkt.
dat hen
Stichtelijke
De lezer
le~er weet,
weet, wat
wat de
de leekeleekeStichtelijke lectuur
lectuurdus,
dus, voor
voor een
een bepau,ld
bepaalddoel.
doel. De
zoudie
dieleekedichter
leekedichter dat
datzeker
zekerniet
nietzeggen,
zeggen,
dichter
Maar van
van deze
dezezou
dichter daarvan
daarvanzei.
zei. Maar
zou haar
haar moeten
moeten rangschikken
rangschikken oader
oader die
die zeldzame
zeldzame soort,
soort, die
die wa
wél sticht.
of hij
hij zou
Ik
heb dan
danook
ookniets
nietsdan
danloflof
zoowelvoor
voordedebewerking
bewerkingals
alsvoor
voor de
de uitgave.
uitgave.
Ik heb
zoowel
Hier
spreekt een
een vroom
vroom gemoed
ongekunsteld uit.
Hier komt
komt ter
ter sprake
sprake al
al
Hier spreekt
gemoed zich
zich ongekunsteld
uit. Hier
wat
op een
eenziekbed
ziekbedter
tersprake
sprakemoet
moetkomen.
komen.Hier
Hier
wordtdedenoodige
noodigekortheid
kortheid
wat op
wordt
betracht en bij
bij elke van de zeventien
z~ventien overdenkingen een passend lied gevoegd. De
Oetoon
toon
die van
van een
eenouderen
ouderenvriend,
vriend,daardoor
daardoor soms
soms wat
watdidactisch,
didactisch,zonder
zonderechter
echterdaardaaris die
onder schade
schade te
te lijden.
lijden. 't'tGaat
Gaatnergens
nergensboven
bovendedebevatting
bevattingook
ookvan
vaneenvoudigen
eenvoudigen
ouder
cn
i@ daardoornergens
nergensvermoeiend.
vermoeiend. Nogmaals
Nogmau,ls:: ik heb
heb niets
niets dan
dan lof,
lof, ook
ook voor
voor de
de
en daardoor
wijze
van uitgave, die
die allerkeurigst
allerkeurigst is.
is.
wijze van

NIEUWE UITGAVEN
UITGAVEN EN
ENVERTALINGEN.
VERTALINGEN.
NIEUWE

337
337

En bij
bij dien
dienloflof
wensch:
naast
deze
uitgave
kome
spoedigmogelijk
mogelijk
En
eeneen
wensch
: naast
deze
uitgave
kome
zoozoo
spoedig
zoogoedkoop
goedkoopmogelijk
mogelijkzij,
zij,opdat
opdatniet
nietenkelen
enkelenmaar
maarzeer
zeervelen
velendoor
door
eene, die
die zoo
eene,
boekje gesticht
gestichtenengetroost
getroostkunnen
kunnenworden
worden en
enhet
hetzijn
zijnwerk
werkvan
vanzegen
zegendoe
doe
dit boekje
aan zieken
zieken en
en herstellenden
herstellenden en
enaan
aanmenigen
menigengezonde
gezondebovendien.
bovendien.
aan
P. B.
1906.
H. W.
W.
E., Jan. 1906.
Koning. UR
Uit het
hetZweedseh
Zweedschvan
vanSophie
SophieElkan.
Elkan.—- Amersfoort,
Amersfoort,Slothouwer.
Slothouwer.
Koning.
zijn weinig
weinigromans
romansvolvolschokkende
schokkendeverdichte
verdichtegebeurtenissen,
gebeurtenissen, die
die zoo
zoo aanaanEr zijn
grijpend zijn
zijn als
als de
dewerkelijke
werkelijkegeschiedenis,
geschieden.ft!, wanneer
wanneerdie
diegedetailleerd
gedetailleerd en als
grijpend
karakterstudie behandeld
behandeld wordt.
wordt.
karakterstudie
hetook
ookdedeschrijfster
schrijfstervan
vanbovengenoemd
bovengenoemd historisch
historisch werk
werkbegrepen,
begrepen,
Z66 heeft het
zij den
denondergang
ondergangschildert
schildertvan
vanhet
het
Zweedschevorstenhuis
vorstenhuisder
derWasa's
Wasa'sinin
waar zij
waar
Zweedsche
den persoon
persoon van
van Koning
Koning Gustaaf
Gustaaf IV Adolf.
Adolf.
Men weet,
weet, dat
datGustaaf
GustaafIII,
III,hoogbegaafd
hoogbegaafdmaar
maarijdel
ijdelenenbezield
bezieldmet
metphantastische
phantastische
Men
plannen tot herstel
herstel der
derBourbons
Bourbons op
opden
denFranschen
Franschentroon,
troon,den
den16den
16d ,.Maart
Maart1792
1792
plannen
dat zijn
zijn 13-jarige
13-jarige. zoon
zoon Gustaaf
Gustaaf Adolf
Adolf
door Anckarstr6m
Anckarström werd
werd doodgeschoten
doodgeschoten en dat
door
hem, voorloopig
voorloopig onder
onder voogdijschap,
voogdijschap, opvolgde.
opvolgde.
Met volle
volle recht
rechtkan
kanmen
menvan
vanden
denjongen
jongenPrins
Prinszeggen,
zeggen, dat
dathij
hijerfelijk
erfelijkbelast
belast
Met
was met
met de
de goede
goedeenenmet
lIIetdedeslechte
slechte
eigenschappen
zijner
voorvaderen,die
dieechter
echter
eigenschappen
zijner
voorvaderen,
in hem
hem ontwikkeld
ontwikkeld waren
waren tot
tot eene zoodanige
zoodanige hoogte,
een volslagen
volslagen gemis
gemis
hoogte, dat een
in
aan aanpassingsvermogen
aanpassingsvermogen daarvan
gevolg was.
was.
aan
daarvan het gevolg
Als vorst
vorst rechtschapen
rechtschapen en
spaarzaam, ridderlijk
ridderlijk en
en zelfstandig,
zelfstandig, als
alsmensch
mensch
en spaarzaam,
Als
en zedelijk,
zedelijk, stond
stond hij
hijinindeze
dezeopzichten
opzichtenhooger
hoogerdan
danzijn
zijnvader
vaderen
en
rechtvaardig en
rechtvaardig
boven vele
vele vorsten
vorstenvan
vanzijn
zijntijd.
tijd.Daartegenover
Daartegenoverstonden
stondenonverzettelijke
onverzettelijkehalsstarhalsstarboven
righeid, ongenaakbare
ongenaakbare trots,
trots, mystieke
mystieke neigingen,
neigingen,onbuigzaam
onbuigzaamgeloof
geloofaan
aanzijne
zijne
righeid,
bestemming tot
iets groots,
groots, dwepende
dwepende godsdienstzin
godsdienstzin en
en een
een aan
aan dat
datalles
allesniet
niet
bestemming
tot iets
heerscher en bestuurder
bestuurder van een
een toen
toen machtig
machtigrijk.
rijk.
geëvenredigd talent
geëvenredigd
talent als heerscher
miskennende de
teek enen des tijds,
tijds, doof
doof voor
voor de
de lessen
lessen der
der geschiegeschiede teekenen
Volslagen miskennende
denis,
voor clken
goeden raad
raad en
en invloed,
invloed, bleef
bleef hij
hij inindedebinnenlandsche
binnenlandscheenenininde
de
denis, voor
elken goeden
haat
buitenh\1ldsche politiek
staan, zich
zich blind
blind starende
starende op
op één punt,
zijnhaat
punt,- zijn
buitenlandsche
politiekalléén
allék staan,
alles, wat
watuit
uitde
de Fransche
Fransche omwenteling
omwentelingontsproten
ontsprotenwas,
was,—
- en
enbracht
brachthij
hijZweden
Zweden
tegen alles,
op
den rand
rand van
vanden
denondergang.
ondergang.Redding
Reddingvan
vanhet
hetland
landwas
wasslechts
slechtsmogelijk,
lIIogelijk,
op den
door
den 31-jarigen
SI-jarigen vorst
vorst uit
uit de
de regeering
regeering te
te ontzetten,
ontzetten, wat
watdan
dan ook
ookden
den29."'
290 " .
door den
Maart
1809 plaats
plaats had.
had. Na
Na de
de korte
korte tusschenregeering
tusschenregeering van
van Karel
Karel XIII
XIII trad
trad het
het
Maart 1809
thans
regeerende stamhuis
stamhuis der
der Bernadotte's
Bernadotte's op.
op.
thans regeerende
In Koning zien
wij van
van de
de eerste kindsheid
de karaktertrekken
karaktertrekken van
van den
den
zien wij
kindsheid af de
Prins
zich ontwikkelen en
envasteren
vasterenvorm
vormaannemen
aannemen;
menisissoms
soms geneigd
geneigd te
te vragen,
; men
Prins zich
of vele
vele details
details ofoffamilietafereelen
familietafereelen niet
nietbekort
bekorthadden
haddenkunnen
kunnenworden,
worden,maar
maarmen
men
moet toch
toch bekennen,
bekennen,dat
datook
ookschijnbaar
schijnbaaronbeduidende
onbeduidendebijzonderheden
bijzonderheden slechts
slechtsbijdrabijdragen,
om den
den gedachtengang
gedachtengang van
den vorst
vorst te volgen
volgen en
en ons
ons voor
voor te
te bereiden
bereiden op
op
gen, om
van den
de
ontknooping.
de, tragische
tragische ontknooping.
Naar
de algemeen
algemeen geldende
geldende opvatting
opvatting was
wasdedeonmiddellijke
onmiddellijkeaanleiding
aanleiding tot
tot
Naar de
Gustaaf's
gevangenneming zijn
zijn voornemen,
voornemen, om
politieke doeleinden
doeleinden met
met
Gustaaf's gevangenneming
om zich
zicn tot politieke
geweld
millioen kronen
kronen uit
uit de
de Zweedsche
verschaffen; ; dit
wordt
geweld 22 millioen
Bank te verschaffen
dit feit wordt
Zweedsehe Bank
in
het werk
werk niet,
niet, althans
althanseenigszins
eenigszins anders,
anders, voorgesteld.
voorgesteld. De
De grond
grond daarvoor
daarvoor mag
mag
in het
zijn,
dat men
men steeds
steedsblijft
blijftinindedeonmiddellijke
oDlDlddcllijkeomgeving
omgeving des
desKonings
Konings en
cn zelden
zelden
zijn, dat
een
blik slaat
slaat inindedeomgeving
omgevingzijner
zijnerpolitieke
politieketegenstanders,
tegenstanders, wat
wat tot
tot begrip
begrip van
van
een blik
het
geheel wenschelijk
wenschelijk geweest
geweest ,rare.
partem had
had wellicht
het geheel
ware. Het audite et alt~rem
alterem partem
meer
zijn recht
recht kunnen
kunnen komen.
komen.
meer tot zijn
Dit
doet gePne
geene afbreuk
afbreuk aan
aan onze
onze meening,
meening, dat
dat hier
hier eene zeer
uitgeDit doet
zeer degelijke,
degelijke, uitgebreide,
grondige en
en ernstige
ernstigebronnenstudie
bronnenstudieberustende
berustendebeschrijving
bi!schrijvingisisgeleverd,
geleverd,
breide, op grondige
voor
beoefenaar der geschiedenis
geschiedenis waarschijnlijk
waarschijnlijk aantrekkelijker
aantrekkelijker dan voor
voor den
den
voor den
den beoefenaar
verstrooiing
romanlezer.
verstrooiing zoekenden romanlezer.
Het
verhaal eindigt, waar
waar Gustaaf
Gustaaf Adolf
Adolf met
met echtgenoote
echtgenoote en
enkinderen
kimlerenZweden
Zweden
Het verhaal
verlaat,
nooit meer
meer te betreden. Zijne
Zijne levensgeschiedenis isis daarmede
daarmede niet
niet
verlaat, om het
het nooit
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geëindigd. Als
Als Kolonel
Kolonel Gustafson
Gustafson heeft
heefthij
hijjarenlang
jarenlangininEuropa
Europarondgereisd
rondgereisd en
en
geëindigd.
is, van
van vrouw
vrouwen
kinderen gescheiden,
gescheiden, in
in1837
1837teteSt.St.
Gallen
overleden.Zijn
Zijnzoon
zoon
is,
en kinderen
Gallen
overleden.
is als
alsPrins
PrinsWasa
Wasainin1877
1877tetePillnitz
Pillnitz
gestorven,terwijl
terwijl
diensdochter
dochterdedegemalin
gemalin
is
gestorven,
diens
va,n den
denoverleden
overleden Koning
KoningAlbert
Albertvan
vanSaksen.
Saksen.
werd van
werd
B.
H.

Een Boschkuur
Boschkuur in
in den
den winter.
winter. Roman
Romanuit
uithet
hetSilezische
SilezischeGebergte
Gebergtevan
vanPaul
PaulKeller.
Keiler.—Een
H. Honig.
Honig.
Utrecht, H.
Utrecht,
Er zijn
zijn romans,
romans, die
diezonder
zonder eenig
eeniggemis
gemisvoor
voorden
denlezer
lezertot
totde
dehelft
helftvan
vanhun
hun
Er
omvang zouden
zouden kunnen
kunnengereduceerd
gereduceerdworden,
worden,alsalsdede
schrijverminder
minderhad
hadopgesierd
opgesierd
omvang
schrijver
gemoraliseerd, meer
meer ballast
ballast overboord
overboord had
had willen
willenwerpen.
werpen.
en gemoraliseerd,
Een Boschkuur
BOBchkuur heeft
heeft die
die eigenschap
eigenschap niet;
niet; zelfs
zelfsvan
vanhet
hetvele
velebijwerk,
bijwerk, van
vande
de
Een
versiering zouden
zouden wij
wij ongaarne
ongaarne iets
iets inissen.
missen. Reeds
Reeds inindedeeerste
eerstehoofdstukken,
hoofdstukken, lang
lang
versiering
voordat er
er sprake
sprake isisvan
vanromantische
romantischespanning,
spanning,heeft
heeft
auteurden
denlezer
lezeringepakt
ingepakt
dede
auteur
door geestige
geestige dramatiseering
dramatiseering van
van typische
typische personen
personen en
en aangelegenheden
aangelegenheden van
van het
het
door
primitieve Silezische
Silezische bergdorp,
bergdorp, waar
waar de
de roman
roman speelt.
speelt.
primitieve
kostelijk type
typeb.v.
b.v.is is
schijnbaar
ruwe,
jagende,
ophakkerigehoutvester,
houtvester,
Een kostelijk
eeneen
schijnbaar
ruwe,
jagende,
ophakkerige
datwe
wehem
hemonze
onzesympathie
sympathie
toch in
in den
dengrond
grondzoo'n
zoo'nbrave,
brave,goedhartige
goedhartige kerel,
kerel, dat
toch
kunnen onthouden,
onthouden, ook
ookniet
nietwaar
waarhij,
hij, verontwaardigd,
verontwaardigd,dat
dateen
eenstadsmensch
sta1smenschwil
wil
niet kunnen
jagen in
inzijn
zijnbosch,
bosch,dezen
dezen losse
IOBse patronen
patronen verstrekt,
hert teteschieten
schieten;
verstrekt, om
om op
op een hert
;
jagen
den »Zilveren
~Zilveren Lepel",
Lepel", die geen
geen kwaad
kwaad zegt
zegt
niet minder
minder de
eerlijke kastelein
kastelein uit den
niet
de eerlijke
van anderen,
anderen, maar
maar in tien
tienwoorden
woorden eene
eene afdoende
afdoende critiek
critieklevert
levertop
opalles,
alles, wat
watniet
niet
van
~ Zil verenLepels"
Lepels"is.is.WeWe
wonen
eene
zitting
dorpsraadbij,
bij,waar
waar
des ailveren
des
wonen
eene
zitting
vanvan
denden
dorpsraad
de
autoriteiten elkander
elkander voor
voor»domkop"
»domkop" en
en»lummel"
»lummel" uitschelden
uitschelden en
en door
door ververde autoriteiten
interpretatie van
vaneen
eenwetsartikel
wetsartikelhoe
hoelanger
langerhoe
hoeverder
verderinindedeklem
klemraken.
raken.
makelijke interpretatie
dedames
damesten
tentooneele
tooneele
verschijnenenendaardoor
daardooreene
eenemeer
meerromantische
romantische
Al voordat
voordat de
verschijnen
tint aanbrengen,
aanbrengen, boeien
boeien eneninteresseeren
interesseerenons
onsde
dedorpslieden,
dorpslieden, wier
wier ernst
ernst zich
zich in
in
een pittig
pittigwoord
woord tooit.
tooit.
een
gullen lach,
lach, wier
wier humor
humor zich
zich in
in een
een gullen
De
eigenlijke roman
roman loopt
loopt niet
nietover
overveel
veel
ingewikkeldeschijven,
schijven,maar
maar toont
toont
De eigenlijke
ingewikkelde
ODS
waar eneneenvoudig,
eenvoudig,begrijpelijk
begrijpelijkenenverklaarbaar
verklaarbaar den
dengedachtengang
gedachtengang 14
bij
ons waar
menschen,
voorkomen onder
onder toestanden,
toestanden, die
die niet
nietgezocht
gezochtofofgedwongen
gedwongen
menschen, zooals
zooals die voorkomen
critische toelib critische
zijn;
goede luim
luim verlaat
verlaat den
den schrijver
schrij ver nooit,
nooit, ook
ook niet
nietwaar
waar hij
zijn ; de
de goede
standen
moest schetsen,
schetsen, en
en de
degoede
goededorpsbewoners
dorpsbewoners zijn
zijn tot het
het laatst
laatsttoe
toezijne
zijne
standen moest
bij ernst en
en kortswijl.
kortswijl.
metgezellen
metgezellen bij
De
bewerker, die,
die, al
al tetebescheiden,
bescheiden, zelfs
z~lfs zijn
zijn naam
naam niet
nietnoemt,
noemt, moet
moet een
eenververDe bewerker,
standig
man zijn
zijn;; dat
blijkt uit
uit zijne
zijne keuze
keuze en
enuit
uitdedevaardigheid,
vaardigheid,waarmede
waarmedehij
hij
standig man
dat blijkt
de
gemakkelijke taak
taak volbracht,
volbracht, om
om echt
echtDuitsche
Dllitschetoestanden
toestandenweer
weertetegeven
geven
de niet gemakkelijke
in
vlot klinkend
klinkend Hollandsch.
Hollandsch.
in vlot
B.
Fabricius. —
Alexander
Groote te Babylon,
Babylon, van
vanJ.J.Wassermann.
Wassermann.Uit
Uithet
hetDuitsch
Duitschdoor
door J.
J. Fabricius.Alexander de
de Groote
Bussum,
Bussum, Sleeswijk.

Alexander's
tottotininhet
van Azië
Azië bracht
bracht op
opgroote
grooteschaal
schaal
Alexander'skrijgstocht
krijgstocht
het hart
hart van
Westersche
elkander. Babylon,
Babylon, de
Westersche en
en Oostersche
Oostersche stroomingen
stroomingender
der geschiedenis
geschiedenis tot
tot elkander.
tijdelijke
hoofdstad van
nieu we wereldrijk,
wereldrijk, was
wa.! als
als voorbeschikt,
voorbeschikt, om
om heftig
heftig
tijdelijke hoofdstad
van het nieuwe
worden door
door den
den strijd
strijd der
der wederzijdsche
wederzijdsche levensopvattingen
levensopvattingen en
en levenslevensberoerd
beroerd te
te worden
uitingen
dien strijd
strijdop
opwijsgeerig
wijsgeerigenengodsdienatig
godsdien2tiggebied
gebied verwacht
verwacht
uitingen;; schildering
schildering van dien
men
bij een geschrift,
geRchrift, aan
aan dit
dit tijdperk
tijdperk gewijd.
gewijd.
men dan
dan ook
ook bij
Er
is echter
echterininden
denroman
romangeene
ge enesprake
sprakevan
vanaanraking
aanrakingop
opgeestelijk
geestelijkgebied.
gebied.
Er is
Men
in de
deruwe
ruweomgeving
omgevingderder
legerkampenenendedezeldzaam
zeldzaamoptredende
optredende
Men blijft
blijft in
legerkampen
en Perzen
.Perzen zijn
zijn volslagen
volslagen onbeonbewijzen
priesters van
van Macedoniërs,
Macedoniërs, Chaldeërs
Chaldeërs en
wijzen of
of priesters
duidend.
duidend.
den naijver
naijver der
der
Aan
ongeregeldheid en ongebondenheid
ongebondenheid in
groote leger,
leger, den
Aan de
de ongeregeldheid
in het groote
bevelhebbers,
plaats ingeruimd,
ingeruimd, zonder
zonder dat
bevelhebbers,de
de opstanden
opstanden der
der soldaten
soldaten wordt
wordt veel
veel plaats
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duidelijk
en ander
ander ontstaat
ontstaat of
ofzich
zichoplost.
oplost.Onwillekeurig
Onwillekeurig stelt
stelt de
de
duidelijk wordt,
wordt, hoe
hoe een en
lezer
zich de
de vraag,
vraag, hoe
hoe het
hette te
verklarenis,is,dat
dateen
eenleger
legerininvollen
vollenopstand
opstand
lezer zich
verklaren
tegen
zijne bevelhebbers
bevelhebbers zich
zich maanden
maanden en
en jaren
jaren in
in vijandelijk
vijandelijk gebied
gebiedhandhaaft,
handhaaft,
tegen zijne
zonder
worden opgelost
opgelost en
en vernietigd.
vernietigd.
zonder totaal
totaal te worden
ons Alexander
Alexander zelf voor.
voor. Van
Van de grootheid
grootheid van
van ziel,
ziel,
Het
minst belangrijk
belangrijk komt
Het minst
komt ons
hem ongetwijfeld
ongetwijfeld eigen
zijn geweest,
geweest, blijkt
blijkt in
inden
denroman
romanweinig
weinigmeer;
meer;
die
die hem
eigen moet zijn
ook
welke wijze
wijze die
die zich
zich in
in vroeger
vroeger jaren
jaren had
had geuit
geuit;; in
in de
dehier
hiergesehilgeschilook niet,
niet, op
op welke
derde periode
wereldveroveraar slechts
slechts een
eenzenuwlijder,
zenuwlijder, die
die niet
nietmeer
meerde
de
derde
periode isis dedewereldveroveraar
en dwingt,
dwingt,maar
maarzich
zichdoor
doorhaar
haar laat
laatleiden
leidenen
enslingeren.
slingeren.
omstandigheden beheerscht
omstandigheden
beheerscht en
zijn verschillende
verschillende lezingen
lezingen;; volgens
volgens de
de eene
eene
Over
van Alexander
Alexander zijn
Over de
de opvolging van
zou
hij op
op zijn
zijn sterfbed
sterfbed gezegd
gezegdhebben
hebben:: »De
llDewaardigste
waardigstevolge
volgemij
mijop"
op";
volgens
zou hij
; volgens
de
andere zou
zou hijhijzijn
zijnzegelring
zegelringaan
aanPerdiccas
Perdiccashebben
hebbenovergegeven.
overgegeven. Hier
Hier wordt
wordt
de andere
het voorgesteld,
voorgesteld, als
als zou
zouPerdiccas
Perdiccasop
opslinksche
slinkschewijze
wijzeden
denring
ringvan
vanden
denKoning
Koningververkregen
hebben en
en daarmee
daarmee gevlucht
gevlucht zijn.
zijn.
kregen hebben
Talrijke
dikwijls verwarde
verwarde en
en gerekte
gerekteverhalen
verhalen van
van
Talrijke onbeteekenende
onbeteekenende details,
details, dikwijls
duistere mystiek
mystiek dragen
dragen niet
nietbij,
bij,om
om
soldatenopstanden,
soldatenopstanden,phantastische
phantastischebeelden
beelden en
en duistere
den
lezer een
een duidelijken
duidelijken indruk
van het
het tijdperk
tijdperk te
te geven.
geven.
den lezer
indruk van
roman te
te stellen,
stellen,kan
kanmen
menvan
vanmeening
meening
Over
den eisch,
eisch, aan
aaneen
eenhistorischen
historisch en roman
Over den
is in
in elk
elkgeval,
geval,dat
dathij
hijbijbijden
denlezer
lezerbelangbelangverschillen;
verlangen is
verschillen ;een
een billijk
billijk verlangen
stelling
wekke voor
voordedebehandelde
behandeldepersonen
personenenengebeurtenissen.
gebeurtenissen. Nu
Nudurven
durven wij
wij
stelling wekke
niet voorspellen,
voorspellen, dat
met het
hetbesproken
besprokenwerk
werkininhooge
hoogemate
matehet
hetgeval
gevalzal
zal zijn,
dat dit met

B.
B.
Said ben
Saïd
ben Ali
Ali van
van Sophie
Sophie Elkan door
door A.
A. 11. Thieme. —
- Amsterdam,
Amsterdam, Becht.
Becht.

Op
verdienstelijke wijze
wijze ontleedt
ontleedtdit
ditwerk,
werk,ininhoeverre
hoeverreWestersche
WesterscheenenOostersche
Oostersche
Op verdienstelijke
moderne begrippen
begrippen omtrent
omtrent samenleving
samenleving en maatschappelijke
maatschappelijke orde
zich met
met
moderne
orde zich
elkander
liever niet
nietverdragen.
verdragen.
elkander verdragen
verdragen of liever
Christelijke en
Mohammedaansche dogma's
bij die
die ontleding
ontledingslechts
slechts
Christelijke
en Mohammedaansche
dogma's nemen
nemen bij
eene bescheiden
bescheiden plaats
en zijn
zijn stellig
stelligniet
nietdedepunten,
punten,waarin
waarindedeverschillen
verschillenhet
het
eene
plaats in en
sterkst uitkomen.
uitkomen. De onoverkomelijke
onoverkomelijke kloof
West zetelt (het
(het isis
sterkst
kloof tusschen
tusschen Oost
Oost en
en West
reeds meermalen
meermalen betoogd)
de plaats,
plaats,die
diededevrouw
vrouwinin
maatschappijinneemt.
inneemt.
reeds
betoogd) in de
dede
maatschappij
de vrije
vrije intellectueele
intellectueele ontwikkeling,
ontwikkeling, die het
het Westen
Westen voor
voor de
de vrouw
vrouw
Tegenover de
ontwikkeling in
in het
hetOosten
Oosten door
door de
de stille
stillekracht
krachtvan
van
bevordert en
bevordert
en eischt,
eischt, is
is die ontwikkeling
eeu wenoude vooroordeelen
vooroordeel en ten
eenenmale uitgesloten.
uitgesloten.De
Deonverwoestelijke
onverwoestelijketaaiheid
taaiheid
eeuwenoude
ten eenenmale
hetvolksbegrip
volks begrip dringt
dringtder
dervrouw
vrouwden
densluier
sluieropopenenverwijst
verwijsthaar
haarnaar
naarhet
het
van het
van
vrouwenverulijf, ook
dat niet
nietuitdrukkelijk
uitdrukkelijk beval.
beval.
vrouwenverblijf,
ook daar,
daar, waar
waar de
de Profeet dat
de jonge,
jonge,intelligente
intelligenteenenbeschaafde
beschaafdeSaïd
Saïdben
benAli
Alidedehoog
hoogontwikkelde
óntwikkelde
Als de
Als
huwelijk vraagt,
vraagt, belooft
beloofthij
hijzich
zichte te
verbindengeene
geene
Zwcedsche Stina
Brennel' ten huwelijk
Zweedsche
Stina Brenner
verbinden
andere vrouw
vrouw te nemen
nemen en
en bewijst
bewijst daardoor
daardoor Muzelman
Muzelman te willen
willenblijven
blijven;; slechts
slechts
andere
liefde voor
voor Stina
Stina wil
wilhij
hijafstand
afstanddoen
doenvan
van een
een recht, dat hem
hem op
op grond
grond van
van
uit liefde
recht niet
niet op
opin.
in.
den Koran
Koran toekomt.
den
toekomt. De
De Zweedsche
Zweedschedame
damegaat
gaat er
er te recht
Europeesche omgeving
omgeving houdt
houdt den
den Egyptenaar
Egyptenaar dan
danook
ookslechts
slechtskort
kortonder
onder
De Europeesche
in zijn
zijn vaderland
vaderland terug,
terug, huwt
huwthijhijmet
met
vroegerreeds
reeds
bekoring; nauwelijks
nauwelijks in
hare bekoring;
dedevroeger
voor hem
hem bestemde
bestemde vrouw.
vrouw. Tot
Totons
onsleedwezen
leedwezenontdekken
ontdekkenwij
wijweinig
weinigvan
vanzijne
zijne
voor
om alles,
alles, wat
wa.thij
hijiniuEngeland
EngelandenenZweden
Zwedenmet
metgroote
grooteintelligentie
intelligentieinin
pogingen, om
pogingen,
heeft opgenomen,
opgenomen, ook
ookde
debelangrijke
belangrijkesliijd-oefeningen,
slöjd-oefeningen,ten
tennutte
nutte
vanzijn
zijnland
land
zich heeft
van
en volk
volkaan
aantetewenden
wenden;
dat
was
toch
hoofddoel
zijner
Europeeschereis.
reis.
en
; enendat
was
toch
hethet
hoofddoel
zijner
Europeesche
Zeer van
van pas
passcheen
scheenons
ons de
deuitspraak
uitspraak van
van Sir
SirJosuah
JOBuah Pembroke,
Pembroke, die
die Egypte
Egypte
Zeer
en zijne
zijne bewoners
bewoners door
door en
endoor
doorkent:
kent:»Als
DAls
ooit
denkendenOosterling
Oosterling
en
gijgij
ooit
eeneen
denkenden
ontmoet, bereid
bereid uu dan
danvoor
voorop
opverrassingen."
verra.ssingen."
ontmoet,
Het boek
boek komt
komtons
onsvoor
voorveel
veel
waars
schoonstetebehelzen,
behelzen,niet
niethet
hetminst
min~t
Ilet
waars
en en
schoons
de beschrijving
beschrijving van
vanZweedsche
Zweedsche en
enEgyptische
Egyptischelandschapslandscbaps-enenfamilietafereelen,
familietafereelen,
in de
terwijl de
vertaling zich
zich vlot
vlot en
enaangenaam
aangenaam laat
laatlezen.
lezen.
terwij1
de vertaling
B.
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Aan
den Weg.
R. Crous.
Aan den
Weg. Door
Door IT.
IT. Bang.
Dang. Vertaald
Vertaald door
door R.
Crous. —
- Amsterdam,
Amsterdam, H.
H...T.
T. W. Becht.

Aan den weg
weg des
des levens,
levens, aan
aan den
den weg
wegdes
desverlangens.
verlangens.
Aan
Want voorzeker
leven isis verlangen.
Want
voorzeker: :leven
verlangen. Men
Men zet
zet zich
zich aan
aan den
den weg,
weg, 'tzij
'tzij op
op de
de
markt, 'tzij
'tzij op
op 't'tkantoor,
kantoor, bij
bij den
den veldarbeid
veldarbeid of
ofinin't 'tstudeervertrek,
studeervertrek, en
en werkt
werktenen
markt,
wat komt.
komt.
wacht, zoet
zoet verlangend,
verlangend, in
inmindere
mindere ofofmeerdere
meerdere hope
hope uitziende
uitûende naar
naar wat
wacht,
verlangen.Bang
Banglaat
laat
zijner
personenzeggen
zeggenen
enbij
bijelke
elke
Het leven
leven isisverlangen.
Het
hethet
eeneen
zijner
personen
werkoptreedt,
optreedt,komt
komtdat
datverlangen
verlangenuit,
uit,wel
welinin
versehillenden
figuur,
die ininditditwerk
figuur, die
verschillenden
vorm,
maar toch altoos
altoos zich
zichkenmerkend
kenmerkenddoor
dooreene
eenebegeerte,
begeerte,die
dieeene
eenebehoefte
behoefteis.is.
vorm, maar
En veler
veler verlangen
verlangen blijft
blijfteen
eenverwachten
verwachtenzonder
zondervervulling
vervullingof,
of,konat
komtdeze,
deze, dan
danbebeEn
antwoordt
]s dat
dat niet
niethet
hetleven
leven?
antwoordtde
de werkelijkheid
werkelijkheidniet
nietaan
aande
debegeerte.
begeerte. ls
?
Onze
sympathie wordt
wordt steeds
steeds meer
meeropgewekt
opgewektdoor
doorKatinka,
Katinka, die
dievele
veletreinen
treinen
Onze sympathie
zoeten
en
met gelukzoekende
gelnkzoekende passagiers
passagiers langs
langs haar
haar station
station ziet
zietpasseeren,
passeeren, zelve
zelve 't'tzoet
met
't bitter van
van 's levens
wederwaardigheden ondervindt,
ondervindt, 't geluk heeft
heeft verwacht
verwacht en
en
levens wederwaardigheden
op
een afstand
afstand leert
leertkennen,
kennen,lelevensleed
heeft geproefd
geproefd in
ineen
eengezin
gezinmet
metkinderen,
kinderen,
op een
vensleed heeft
dewoning
woningeener
eeneroude
oudejuffrouw,
juffrouw,totdat
totdatzijzijlevensmoede
levensmoede sterft.
sterft. Ook
Ookin
in
in de
levensleegte in
dit werk
werk bewonderen
bewonderen we
we de
de losse
losse en vlugge
teekening van
van den
den auteur,
auteur, den opopvlugge teekening
gewekten en
enopwekkenden
opwekkenden toon
toonzijner
zijnerschilderingen,
schilderingen,hoewel
hoeweldedele levensschaduwen
vensschaduwen
uithet
hetleven
levengegrepen;
gegrepen;geene
geene
alles behalve
behalve weggemoffeld
weggemoffeld worden.
worden. Zijne
Zijne typen
typen zijn
zijnuit
charge maakt
maakt de
de figuren
figuren onduidelijk
onduidelijk ofofonbenullig.
onbenullig.Aileen
Alleenherinneren
herinnerenwewedengene,
dengene,
charge
wat veel
veel laat
laatimpressionneeren
impressionneeren door
van dit
dit werk,
werk, dat
dat
die zich
zich wat
die
door den
den geest
geest van
het leven
leven toch
tochnog
nogiets
ietsanders
andersis isdan
danverlangen.
verlangen.Bang
Bang
onshier
hier»aan
Daanden
denweg",
weg",
zetzet
ons
d. w.
aan één
dcs levens,
leven~, nl.
nl. dien
dien der
derverwachting.
verwachting. Indien
Indien we
wedat
datvoorbijvoorbijw. z.
z. aan
Un weg des
weteterecht
rechtden
denschrbver
schrijverkunnen
kunnenbesclauldigen
beschuldigenvan
vaneenzijdigheid
eenzijdigheid
zagen,
zouden we
zagen, zouden
en
en en
zeurig
neerzetten
aan den
en zouden
zoudenwij
wijons
onsontevreden
ontevreden
zeurig
neerzetten
aanweg.
den weg. H. G.

H. G.
Het huwelijk
huwelijk van
van William
William Ashe.
Ashe. Door
DoorMrs.
Mrs.Humphry
Humphry Ward.
Ward. Vertaald
Vertaald door
door J. F.
F. J.
J.
Buytendyk. -— Haarlem,
Haarlem, De Erven
Erven F.
F. Bohn.
.Bohn.
Buytendyk.
auteur heeft
heeft blijkbaar
blijkbaar met
met ijver
ijver en
ennauwgezetheid
nauwgezetheidgewerkt
gewerktenenaldus
aldusdezen
dezen
De auteur
arbeid
Maar ook
ook de
de lezer
lezer moet
moetwerken,
werken,enenwel
welom
om't 'tboek
boekdoor
door te
te
arbeid voltooid.
voltooid. Maar
te krijgen.
krijgen. Zoo
Zoo iemand,
iemand, dan
dan heeft
heeft Mrs.
Mrs. Ward
Ward er
er slag
slagvan,
van, om
omveel
veel
komen en
komen
en uit te
zeggen. Ook
Ookteekent
teekenten
enbeschrijft
beschrijft zij
zij geheel
geheel
woorden
woorden te
te gebruiken
gebruiken en
en weinig
weinig te zeggen.
in verouderden
verouderden trant,
geen gevaar
gevaar loopen
loopen onzen
onzen tijd
tijd vooruit
vooruit tete
in
trant, zoodat
zoodatwe
we geen
snellen.
En dat
datvreezen
vreezen we
weook
ookniet
nietmet
methet
hetoog
oogopophare
harefiguren.
figuren. Reeds
Reedsde
de
snellen. En
hoofdpersonen missen
onze belangstelling
belangstelling opwekt;
opwekt; William
William isis een
een
hoofdpersonen
missendatgene,
datgene, wat
wat onze
saaie
vent, Kitty op
op eene
eene vervelende
vervelende wijze
wijze een
een ondeugend
ondeugend nest.
van dit
dit
saaie vent,
nest. De
De geest van
watzou
zoudedewereld
wereldereranders
andersuitzien,
uitzien,
werk geeft allicht
allicht dien
dien der
derschrijfster
schrijfster weer;
weer; wat
werk
hadden;
sneltreinenbleven
blevengeweerd,
geweerd,
allemenschen
menschen een
eendergelijk
dergelijktemperament
temperamenthadden
als alle
; sneltreinen
enkele figuur
figuur kan
kangetuigd
getuigdworden
worden:
dieleeft
leeftopop
stoombooten
stoombooten onbekend.
onbekend. Van
Van geene
geene enkele
: die
ons meeleven
meeleven;; 't geheel
koud, blijft
blijft koud,
koud, laat
laatkoud;
koud;alalwat
wat
emotie
of doet
doet ons
geheel is koud,
opop
emotie,
))Zoo!" ontsnapt
ontsnapt ons
ons in
in de
de
sensatie gelijkt,
gelijkt, blijft
blijftstreng
strenggeweerd
geweerd;
eendroog
droog:
of sensatie
; een
: »Zoo!"
momenten, die indruk
indruk moeten
moeten maken.
maken.
momenten,
moeten we
we anders
anders oordeelen.
oordeelen. Daar
Daar zit
zit leven
leven en
en
Alleen ten
ten aanzien
aanzien van
van 't slot
slot moeten
Alleen
diepte
in;; daar
da.'lr gaat
gaatkracht,
kracht, zelfs
zelfs bekoring
bekoring van
van uit.
uit.IsIsdat
datdezelfde
dezelfdeauteur
auteurvan
v.tn
diepte in
draagt een
een godsdienstig
godsdienstig tintje. Dat
Dat isisonondaarstraks?!
curieus isis:: 't slot draagt
daarstraks ?!En
En wat curieus
zijn,
ontbrak;
natuurlijk, daar
nu toe
toe alalwat
watvan
vangeloovigen
geloovigen
aard
is beet
of heet
natuurlijk,
daar tot nu
aard
is of
te te
zijn,
ontbrak
;
realiteitvan
vanbebeterwijl William
William b.v.
b.v. pas
pasnog
nogin twijfel
in twijfel
verkeerde
omtrentdederealiteit
terwijl
verkeerde
omtrent
grippen
als »vergeving"
))vergeving" en
en »geweten",
Dgeweten", isishijhijnunueen
eenpositief
positiefgodsdienstig
godsdienstigman
man
grippen als
geworden. Die plotselinge
plotselingeverandering
veranderinginindede
gemoedsgesteldheidblijft
blijftonverklaard
onverklaard
gemoedsgesteldheid
en
dus laat
laat het
hetslot
slotden
denlezer
lezerook
ookonbevredigd.
onbevredigd. Hoewel
Hoewelsommige
sommigekarakters
karakters goed
goed
en dus
zich kenmerkt
kenmerkt door
door een
een geregelden
geregelden gang, kunnen wij
uitgebeeld
zijn en
en 't werk
werk zich
uitgebeeld zijn
deze
lectuur toch
toch slechts
slechtsaanbevelen
aanbevelenaan
aanhen,
hen,diedieal al
den
tijd
hebbenenendie
diegaarne
gaarne
deze lectuur
den
tijd
hebben
dit tijdverdrijf
een ander,
ander, nl.
nl. dat
dat van
van 't doen
een tukje.
tukje.
tijdverdrijf afwisselen
afwisselen met een
doen van
van een
H.
G,
II. G.
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Mevrouwtje Elsebeth.
Door A.
A. Ehrencron-Miiller.
Ehrencron-Müller. Vertaald
Vertaald door
door B.B.Bakker-Nort.
Bakker-Nort.—Mevrouwtje
Elsebeth. Door
Valkhoff en
en Co.
Co.
Amersfoort,
Amersfoort, Valkhoff
de beoordeelingen
beoordeelingen der
der Deensche
Deensche pers
pers blijkt,
blijkt, dat
datdedeauteur
auteureene
eenejonge
jongevrouw
vrouw
Uit de
is, welke
welke met
metditdit
requiem
grootenopgang
opgangheeft
heeftgemaakt,
gemaakt,eenerzijds
eenerzijdsomdat
omdat zij
zij
is,
requiem
grooten
't beeld
beeld eener
't
eener jonge
jonge moeder,
een echt
echt kind
kindvan
vanonzen
onzenoverbeschaafden
overbeschaafden tijd,
tijd, zoo
zoo
moeder, een
teekent. anderzijds
anderzijds omdat
omdat zij
zij de
de heiligheid
heiligheid van
van 't
bepleit. Dat
juist teekent,
't gezinsleven
gezinsleven bepleit.
laatste
echter bijzaak,
bijzaak, want
want het
het ligt
ligtniet
nietinindede
cigenlijketendenz
tendenzvan
van't
werk.
laatste is echter
eigenlijke
't werk.
En wat
wat het
het eerste
eerste aangaat
aangaat:: het
het isiswaar;
waar;ons
onswordt
wordthier
hierbeschreven
beschreven 't lijden van
En
eene
hoogst nerveuze,
nerveuze, ja, zielszieke
zielszieke vrouw,
vrouw, eigenlijk
eigenlijkgezegd
gezegdeene
eenekrankzinnige.
krankzinnige.
eene hoogst
waarmee de
de auteur
auteurweergeeft
weergeeftdedestemmingen
stemmingenvan
van
We bewonderen
bewonderen het
het talent, waarmee
Mevrouwtje,
fijne snaren",
snaren", doch
doch we
we voegen
,'oe gen er
er
Mevrouwtje, bijgenaamd
bijgenaamd Deene
Deene arabeske
arabeske van
van fijne
gaatmet
metschrik
schrikgepaard.
gepaard.Gelijk
Gelijkwe
weeene
eeneoveroverterstond
toe:: onze
onze bewondering
bewonderinggaat
terstond aan toe
hangende rots
rots ininhare
haredommekracht
dommekrachtbewonderen
bewonderen en
cn toch
tochliefst
liefstontwijken,
ontwijken, zoo
zoo
hangende
houden
ons, al ware
ware 't
willc der
der zwakken,
zwakken, liefst
liefstop
opeen
eenafstand
afstandvan
van
houden we
we ons,
't maar
maar ter
ter wille
zulke
beproefden. Het is
is geen
geen onzedelijk
onzedelijk werk
werkmaar
maarwel
weleen
eengevaarlijk
gevaarlijkboek
boekvoor
voor
zulke beproefden.
zoovelen,
door levensleed
levensleedzoo
zoozijn
zijnaa,ngegrepen,
aangegrepen,dat
datzijzijmin
minofofmeer
meeraan
aanneurasneuraszoovelen, die door
is 't
Kan men
menéén
éénder
derpersonen
personen
thenie lijden.
lijden. Trouwens,
Trouwens, een
volmaakt werk
werk is
thenic
een volmaakt
't niet. Kan
sympathiek
l1rsula isis 't
begrijptzij7.ijMevrouwtje
Mevrouwtje
't niet,
niet, alalbegrijpt
sympathiek noemen?
noemen? Neen;
Neen ; zelfs
zelfs Ursula
't
Ook 'is
'is 't
groote fout,
dat er
er wel
welveel
veelwordt
wordtgesproken
gesprokenover
overmuziek,
muziek,
fout, dat
't best. Ook
't eene groote
maar
vernomen van
den geest.
geest. Zoo
Zoo wordt
wordt wel
welverteld
verteldvan
'l"an
maar niets
niets vernomen
van haar
haar invloed
invloed op den
den strijd
strijd van
vanMevrouwtje
llevrouwtjetusschen
tusschendedeliefde
liefdevoor
voordedemuziek
muziekenendie
dievoor
voorden
denechtgeeeht.geden
noot, maar
evenmin, al geeft
geeft het
het werk
werk zich
zich
maar wordt
wordt niets
niets aangetoond.
aangetoond. Het slot bevredigt evenmin,
natuur
zijnwewetevreden
tevredenmet
metden
denondergang
ondergangder
derzon,
zon.omdat
omdatwe
we
als een
een geheel.
geheel.InIndedenatuur
zijn
weten,
zij weer
weer zal
zalopgaan
opgaan;
hierworden
wordenwe
weechter
echteronthaald
onthaaldopopstemmingen,
stemmingen,
weten, dat zij
; hier
op keurige
keurige wijze,
wijze, welke
welke herinneren
herinneren aan
aan het
hetavondglanzen
avondglanzen eener
eeneronderonderzij 't
't ook
ook op
zon, maar
maar zonder
zonder meer.
meer. De
Detegenstelling
tegenstellingontbreekt
ontbreektenendedebijfiguren
bijfigurenzeggen
zeggen
gaande zon,
te weinig,
weinig, om
om sympathie
sympathie op
op te
tewekken.
wekken.
G.
H. G.
B1Ude
herinneringen uit de
dcPastorie,
Pastorie,door
doorL.1.Koppen.
Koppen. Vertaald
Vertaalddoor
doorR.R,Erdbrink.
Erdbrink.—
Blijde herinneringen
Baarn, Hollandia-Drukkerij.
Hollandia-Drukker\j.
Baarn,
We kunnen
kunnen dit
ditwerk
werkdededirectie
directievan
vanelkelk
plattelandeleesgezelschapaanbevelen.
aanbevelen.
plattelandsleesgezelschap
zij, die
die 't'tbuitenleven
buitenleven mede
mede doormaken,
doormaken, kunnen
kunnen dit
ditwerk
werkvatten
vattenen,
en,voor
voor
Alleen zij,
Alleen
7.oover zij
deelen, ervan
ervan genieten.
genieten.Stadsmenschen
Stadsmenschenbegrijpen
begrijpenbitter
bitterweinig
weinig
van
zoover
zij erin deelen,
va,n
den buitenman
buitenman in diens
diens leven
leven en
enlieven
lieven;
zelfsonze
onzeHollandsche
Hollandscheauteurs,
auteurs,die
dievoor
voor
den
; zelfs
een groot
groot deel
voor psychologen
psychologen willen
willen doorgaan,
doorgaan, hebben
hebben geen
geenbenul
benulvan
van't'tzielezieledeel voor
leven
den landman,
landman, gelijk
gelijk uit
uit zoovele
zoovele hunner
hunner werken
werken blijkt.
blijkt.
leven van den
Of
Mej. Koppen
Koppen dan
zoo'n diepen
heeft op
op den
denlandman
landman?? Dat
Dat niet
niet;; maar
maar
Of Mej.
dan zoo'n
diepen blik heeft
hoewel
eenvoudig teekent
toch naar
naar waarheid
waarheid het
het kleine
kleine leven
levenvan
vanhare
hare
hoewel eenvoudig
teekent zij
zij toch
dorpsgenooten.
Wat zij
zij geeft
geeft in
in hare
hare Herinneringen,
Herinneringen, 't
doch gevarieerde
gevarieerde verver·
't zijn
zijn eenvoudige doch
haaltjes, levendig
levenc1ig geschreven,
geschreven, geschikt
geschikt als
alslectuur
lectuurvoor
voordiegenen,
diegenen,welke
welkeerkennen
erkennen
haaltjes,
ons een
een afafkunnen slechts
Hoewel hare
hare vertellingen
vertellingen ons
kunnen
slechts weinig
weinig ontwikkeld
ontwikkeldtete zijn.
zijn. Hoewel
gelegen
Duitsch dorp
dorp voor
voor oogen
oogen stellen,
stellen, waarin
waarinnog
noggewoonten
gewoonten van
vaneene
eeneeeuw
eeuw
gelegen Duitsch
terug in eere
eere zijn,
zijn, beschrijft
besehrijft zij
en ander,
ander, hoewel
hoewel niet met
met de
de grappigheid
grappigheid
terug
zij 't een
een en
van Gedroogde
kruiden, toch
een eigenaardig
eigenaardig cachet,
cachet, 'twelk
'twelkdedeschrijfster
schrijfster
Gedroogde kruiden,
toch met een
haeft,om
omtetevertellen.
vertellen.ZijZij
is geene
zeurkous
hoewel
gemoedelijk,geene
ge eneblauwkous
blauwkous
haft,
is geene
zeurkous
hoewel
gemoedelijk,
hoewel verstandig,
verstandig, maar
maar eene
eene vrouw,
vrouw, die,
die,alle
allegekleurde
gekleurde
brilleglazen
vermijdende,
hoewel
brilleglazen
vermijdende,
lloor
gewoon vensterglas
vensterglas buren
buren en
endorpsgenooten
dorpsgenooten beziet,
beziet, vensterglas
vensterglas echter,
echter, dat
dat
door gewoon
helder en
eu duidelijk
duidelijk de
de lichtstralen
lichtstralen naar
naar binnen
binnen laat
laat vallen,
vallen, zoodat
zoodat we
weonze
onze
helder
schrijfster
in haar
haar»levenskringet,je
»levenskringetje op
opklompen".
klompen".
schrijfster bcgrijpen
begrijpen en
en meegaan in
H. G.
G.
H.
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Asch door
door G.
Deledda. Vertaald
Vertaald door
door B.
B. Stolk.
Stolk. —
- Almelo,
Almelo, W.
W.Hilarius
HilariusWz.
Wz.
G. Deledda.
ieder, die,
die, na
naeenige
eenigewerken
werkenuituit
Skandinavische
rijkentetehebben
hebbengelezen,
gelezen,
Een ieder,
dede
Skandinavische
rijken
dezen roman
roman ter
terhand
hand
neemt,zalzal
erdoorgetroffen
getroffenworden,
worden,dat
dathet
hetverschil
verschilvan
van
dezen
neemt,
erdoor
klimaat tusschen
tusschen dat
dat deel
deelvan
van't 'tNoorden
Noorden en
enItalië
Italiëniet
nietgrooter
grooterkan
kanwezen
wezendan
dan
klimaat
verschil der auteurs
auteurs van
van Noord
Noord en
en Zuid.
Zuid. Bij
Bijalle
alleweekheid
weekheidenenteederheid
teedel'heidvan
van
't verschil
den Noor
Noor gevoelen
toch iets
iets stroefs
stroefs en hoekigs
hoekigs in
in geest
geest en
en karakter,
karakter, dat
dataan
aan
den
gevoelen we
we toch
zijne boomen
hoomen en
bergen herinnert,
herinnert, terwijl in
in dit
ditwerk
werkeen
eenzachte
zachtezuidenwind
zuidenwindons
ons
zijne
en bergen
en een
een liefelijke
liefelijkezonnegloed
zonnegloed ons
ons koestert.
koestert. Voorts
Voortsworden
wordenwewegetroffen
getroffen
tegenwaait en
door de
de teerheid
teerheid van
van 't'tkleurrijke
kleurrijke Italiaansche
Italiaansche landschap,
landschap, dat
datzich
zichweerspiegelt
weerspiegeltin
in
door
den geest der
der bevolking.
bevolking.
den
Ook deze
deze schrijfster
schrijfster bezit
om in
in eenvoudige
eenvoudige taal
taal 't landleven weer
weer te
te
Ook
bezit het talent,
talent, om
zoo van
van den
den boer
boer op
op den
den akker
akkerals
alsvan
vandedevrouw
vrouwin in
huis,
terwijl
ongegeven, zoo
geven,
huis,
terwijl
zijzijongeons de
de zeden,
zeden, gewoonten
gewoontenen
endenkbeelden
denkbeeldender
der Sardinia's
Sardiniërs leert kennen.
kennen. Blijkbaar
Blijkbaar
zocht ons
zij op
opdit
diteiland
eilandthuis
thuisenenkent
kentzezededebevolking
bevolkingterdege.
terdege. Hoogst
Hoogsteigenaardig
eigenaardig
is zij
de beschouwing
beschouwing dezer
dezer eilanders
eilanders over
overde
destad
stadRome,
Rome,vooral
vooralvan
vanhen,
hen,die
die't'tgeluk
geluk
is de
hebben gehad haar
haar te
tebezoeken.
bezoeken.
hebben
alleen, dat
dat de
deauteur
auteurzoo
zoomakkelijk
makkelijkweet
weettetevertellen,
vertellen,dat
datzijzijtot
totluisteren
luisteren
Niet alleen,
dwingt, maar
maarook
ookbekoort
bekoortzij
zijvoortdurend
voortdurenddoor
doorteederheid
teederheid van
vantoon
toon;; zij
zij isiskennelijk
kennelijk
dwingt,
eene hoogst gevoelige
gevoelige vrouw
vrouwen
tochis iszijzij
(;venver
verwijderdvan
vanDuitsche
Duitschesentisentieene
en toch
evenver
verwijderd
mentaliteit als van
van Gallische
Gallische frivoliteit.
frivoliteit.
mentaliteit
karakterszijn
zijngoed
goedweerweerverhaal zelf isis zeer
zeer natuurlijk
natuurlijk in
in zijn
zijn gang;
gang; dedekarakters
Het verhaal
gegeven. Tot
Tot het
heteinde
einde toe
toe boeit
boeithet,
het,terwijl
terwijldededramatische
dramatischeschets
schetsvan
vanden
denstrijd
strijd
gegeven.
tusschen moeder
moeder en
zoon en evenzoo
evenzoo die van
van den
den jongeling
jongeling en
enzijn
zijnmeisje
meisjeons
onsdede
tusschen
en zoon
auteur
doen eeren
eeren als
als eene
eeneItaliaansche
Italiaansche vrouw,
vrouw, die
dieden
denernst
ernstdes
deslevens
levens helder
helder
auteur doen
en weergeeft.
weergeeft.
inziet en
de vertaling
vertalinggevoelt
gevoeltmen,
men,dat
dat
auteurmakkelijk
makkelijkschrijft.
schrijft. Een
Eenbewijs,
bewijs, dat
dat
Aan de
dedeauteur
de vertaalster
vertaalster een
eenprijsje
prijsje verdient.
verdient.
G.
H. G.
Een nieuwe
nieuwe dag,
dag, door
door A.
A. Wahlenberg.
Wahlenberg. Vertaald
Vertaalddoor
doorJ.J.E.E.Keyser.
Keyser.—- Amsterdam,
Amsterdam, H.H.
J. W. Becht.
Becht.
J.
Uit elke
elke bladzijde
bladzijde blijkt,
blijkt,dat
datMej.
Mej.W.
W.niet
nietiemand
iemandis,is,die
diemet
meteene
eeneplume
plumevolante
volante
over 't
gaat; integendeel:
integendeel:zijzijheeft
heefthaar
haar
onderwerp
goedoverdacht
overdachteneneerst
eerst
papier gaat;
onderwerp
goed
't papier
in
losse aanteekeningen
aanteekeningen zich
zich voor
voor oogen
oogen gesteld,
gesteld,voordat
voordat zij
zij hare
haregedachten
gedachtenuituitin losse
gewerkt toevertrouwde
toevertrouwde aan
aan 't papier.
Vandaar,
het verhaal
verhaal dan
danook
ook uitmunt
uitmunt door
door een natuurlijken
natuurlijken gang;
Vandaar, dat
dat het
gang; 't'tjonggejonggetrouwde
paar is gelukkig,
gelukkig, zooals
zooale 't'tinindie
dieomstandigheden
omstandighedengeluk
gelukkan
kansmaken
smaken;; de
de
trouwde paar
schoonmoeder,
in komt
komtwonen,
wonen,wordt
wordteven
evennatuurlijk
natuurlijkoorzaak
oorzaakvan
vanverwijdering,
verwijdering,
schoonmoeder, die
die in
waartoe
achteruitgang in
zaken ook
ook niet
niet anders
anders dan
dan mee
mee kan
kanwerken,
werken, terwijl
terwijl de
waartoe achteruitgang
in zaken
vriendschap
een Franschman
Franschman voor
voor de
de zich
zichongelukkig
ongelukkiggevoelende
gevoelendevrouw
vrouwhaar
haar
vriendschap van
van een
op
de~ rand
rand brengt
brengt van
van den
den afgrond.
afgrond. Geen
Geen deus
deus ex
ex machina
machina isis noodig,
noodig, om
om man
man
op dea
en
vrouw weer
weer te
tevereenigen,
vereenigen,want
wantlangs
langsden
dengeleidelijken
geleidelijkenweg
wegvan
vanopheldering
ophelderingen
en
en vrouw
uiting van
van wederzijdsche
wederzijdsche aanhankelijkheid
aanhankelijkheid komt
komt de
deverzoening
verzoeningtot
totstand,
stand,waarbij
waarbij
't herstel
hun eenig
eenig kind
kind alles
allesbekroont.
bekroont.
herstel van hun
weechter
echterniet
niet
verzwijgen:
heeftdedeschrijfster
schrijfsterzulk
zulkeen
een
Eene vraag
willen we
vraag willen
verzwijgen
: heeft
sterk
gebit, dat
datzij
zij spreekt
spreektvan
van»gaten
»gatenhappen
happeninin't 'tlaken",
laken",ofofisisdat
dateene
eeneons
ons
sterk gebit,
onbekende
Deensche uitdrukking
uitdrukking?
onbekende Deensche
?
H.
G.
H. G.
De
Hoeve. Door
Door K.
K. E.
Forsslund. Vertaald
door D.
O. Logeman-Van
Logeman-Van der
derWilligen.
Willigen.E. Fors.slund.
Vertaald door
—
De groote Hoeve.
W. Becht.
Becht.
Amsterdam.
Amsterdam, H.
H. J.
J. W.
Aan
dichters geen
geen gebrek,
gebrek, ook
ook in
in 't Noorden
blijkt alweer
alweer uit dit
dit
Aan dichters
Noordenniet.
niet. Dat blijkt
werk.
Forsslund isisvoorzeker
voorzeker een
een man,
man, begiftigd
begiftigdmet
metaanleg,
aanleg,kennis
kennisen
cnkracht
kracht
werk. Forsslund
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dichterlijken aard.
Datblijkt
blijkttelkens
telkensuituit
deze
vertaling,
zichaangenaam
aangenaam
van dichterlijken
aard. Dat
deze
vertaling,
diedie
zich
lezen en
en de
de lyrische
lyrischenatuur
natuurvan
vanden
dendichter
dichteruitstekend
uitstekend doet
doetuitkomen.
uitkomen. Dat
Dat
laat lezen
verhaal zoogoed
zoogoed als
alsgeene
geeneintrige
intrige bevat,
bevat, schaadt
schaadtvolstrekt
volstrekt niet
niet aan
aan de
de bebehet verhaal
langrijkheid van
van 't werk;
werk: 't hopen,
hopen, wachten
wachten en leven
leven van
van twee
tweejongelieden,
jongelieden,die
die
langrijkheid
elkaar liefhebben,
liefhebben, isis zoo
zoosympathiek
sympathiekbeschreven,
beschreven,dat
datMen
men
daaraanreeds
reeds
elkaar
daaraan
heeft.
genoeg heeft.
Wat
onze aandacht
aandacht steeds
steeds weer
weer boeit,
boeit, hoewel
hoewel hetzelfde
hetzelfde thema
thema ininallerlei
allerlei
W
at onze
verrukkingvan
vanauteur
auteurenen
hoofdpersoonbeiden
beidenvoor
voor
varianten terugkeert,
terugkeert, isisdedeverrukking
varianten
hoofdpersoon
over 't landelijk
landelijk leven.
miskent de
de schrijver
schrijver al te
te veel
veelde
devoorrechten
voorrechten van
van
leven. Al miskent
en over
stadsleven en
en al
alblijkt
blijktKarl-Herman
Karl-Hermanveel
veelmeer
meeriemand
iemandtetezijn,
zijn,die
dieoppervlakkig
oppervlakkig
't stadsleven
dathij
hijvrij
vrijdenkt
denkt
geeft
zich
namelijkuituit
voor
vrijdenker), de
de
denkt, dan
dan dat
denkt,
(hij(hij
geeft
zich
namelijk
voor
vrijdenker),
levendigheid van
stijl en
en de
dezuivere
zuiverekeuze
keuzevan
vanbeelden
beeldenmaken
makenniettemin
niettemin de
de
levendigheid
van stijl
aantrekkelijk.
lectuur aantrekkelijk.
eerstebeide
beidegedeelten.
gedeelten.Het
Het
derdedeel
deelbevat
bevateene
eeneschoone
schoone
geldtvooral
vooralvan
vandedeeerste
Dat geldt
derde
schildering van
van den
den herfst;
herfst; overigens
overigens isis 't opgevuld met
met beschouwingen
beschouwingen over
over de
de
schildering
weplotseling
plotselingstuiten
stuiten
natuur, die
die al
al dikwijls
dikwijls gegeven
gegeven en
enbeter
betergezegd
gezegdzijn,
zijn,terwijl
terwijlwe
natuur,
op een
een hors
hors d'oeuvre,
d'oeuvre, nl.
nl. eene
eeneaanprijzing
aanprijzing van
vandedewerken
werkenvan
vanEllen
EllenKey
Keyenen
op
van Maeterlinck.
Maeterlinck. Kortom
Kortom:: het
het slot
slotevenaart
evenaart de
debeide
beidevorige
vorige gedeelten
gedeelten noch
noch in
in
van
toon noch
noch in
in geest.
geest.
toon
G.
H. G.
Hoeddhistische Vertellingen.
Vertellingen. Door
Door P.
P. Dahlke.
Dahlke. —
- Leiden,
Leiden, Boekhandel
.Boekhandel en
en Drukkerij,
Drukkerij,
Boeddhistische
voorheen E.
Bril!.
voorheen
E. J. Brill.
Menigeen, den
den titel
titel ziende,
ziende, zal
zaleene
eeneneiging
neiginggevoelen,
gevoelen,omom
't boek
ongelezenter
ter
Menigeen,
't boek
ongelezen
zijde te
te leggen.
leggen.Immers,
Immers,zooveel
zooveeldergelijke
dergelijkelectuur
lectuurbestaat
bestaatuituit
broddelwerk,
zijde
broddelwerk,
ditobijgeloof,
bijgeloof,waardoor
waardoor
ontleend
eene vermenging
vermengingvan
vanOostersche
Oosterschewijsheid
wijsheidenendito
ontleend aan eene
de kennis
kennis omtrent
omtrent land
land en
en volk
volkgeenszins
geenRzinsvermeerderd
vermeerderd wordt.
wordt.
de
regel.
werk maakt
maakt eene
eene gunstige
gunstigeuitzondering
uitzonderingop
opdien
dientamelijk
tamelijkalgemeenen
algemeen enregel.
Dit werk
De heer
heer Dahlke
Dahlke geeft
geeft ons
ons een
eenvijftal
vijftalmet
metoordeel
oordeelgekozen
gekozenverhalen,
verhalen,goed
goeduiteenuiteenen uiteenzetting.
uiteenzetting. Zij
Zij zijn
zijn geenszins
geenszins banaal
banaal en
en wat
wat de
de
loopende in
loopende
in Rtrekking
strekking en
tendenz
aangaat, het
het nadenken
nadenken wel
welwaard.
waard. Hoewel
Hoewel 't Boeddhisme niet aangepreekt
tendenz aangaat,
wordt, bewijzen
bewijzen zij,
zÜ, dat
dat deze
dezeOosterlingen
Oosterlingenmeer
meerdoordenken,
doordenken, dan
dan men
men meestal
meestal
wordt,
In de
delaatste
laatstevertelling
vertelling:
DLevenenendood",
dood",zijn
zijn dedehoofdgedachten
hoofdgedachtenschoon
schoon
aanneemt. In
: »Leven
uitgewerkt,
terwijl raeer
meer dan
dan één
éénwijsgeerig
wijsgeerigtrekje
trekjedede
verhalenverheft
verheftboven
boven
uitgewerkt, terwijl
verhalen
vertelseltjes.
echter de
de dochter
dochter van
vanden
denzendeling
zendelingin
in
vertelseltjes. Een
Een vreemden
vreemden indruk
indruk maakt
maakt echter
wel 't Christendom,
eene wijze,
wijze. dat
dat
DNaastenliefde".
Christendom,maar
maarop
op zulk
zulk eene
DNa,astenliefde".Zij
Zij verdedigt
verdedigt wel
wij
zij er zelve
zelve wel
wel de
de grondbeginselen
grondbeginselen van?
van? Of
Oftast
tastook
ookdede
wij ons
ons afvragen:
afvragen: kent
kent zij
auteur
mis? Doordat
Doordat de
devertaling
vertalingzoo
zoogoed
goedis,is,vergaten
vergatenwij
wijNina
bijnadeze
deze
auteur hierin
hierin mis?
vraag
stellen.
vraag te stellen.
H.
G.
H. G.
Tijden
Naar het
het Zweedsch van
Henning Von
Von Melsted door Hendrika Bleeker.
van Henning
Tijden van
van ~trijd.
strijd. Naar
-— Amsterdam,
J. W.
W. Hech
Bech t.
Amsterdam, H.
H. J.
Tijrkn
titel belooft
belooft veel,
veel,wanneer
wanneerwij
wijons
onsvoorstellen
voorstellen tetehooren
hooren
Tijden van strijd:
die titel
strijd : die
van
»dagen van
van strijd",
strijd", welke, evenals
evenals onze voorzaten,
voorzaten, vele natiën
natiai hebben
hebben gekend.
van Ddagen
Nog
grooter belofte
belofte houdt
houdt hij
hij in;
in,. wanneer
wanneer hij
hij ons
ons voert
voert naar
naar het
hettooneel
tooneel van
vanhet
het
Nog grooter
gisting schier
schieronmiddellijk
onmiddellijk wordt
wordt gevolgd
gevolgdof
of
maatschappelijk
maatschappelijkleven,
leven, waar
waar de
de eene gisting
vervangen
eene andere.
andere. Maar
Maar het
hetallerverst
allerverstgaat
gaatdedebelofte,
belofte,wanneer
wanneer die
die
vervangen door
door eene
woorden
mensch heeft
heeft tetevoeren,
voeren, zij
zijhet
het
woordengelden
gelden den
den inwendigen
inwendigen strijd,
strijd, dien
dien ieder mensch
ook,
de aanleiding
aanleiding daartoe
daartoe zeer
zeer verschillend
v~rschillend is.
is.
.
ook, dat
dat de
N
aar de
de mate
matevan
vandat
datverschil
verschil rijst
rijst of
ofdaalt
daalt onze
onze belangstelling.
belangstelling. Hier
Hier geldt
geldt
Naar
de
strijd het
het oude
oude gevoel
gevoel van
vanden
denheld
helddesdes
verhaaIs
voor
Wando.,een
eenmooi
mooi
de strijd
verhaals
voor
Wanda,
winkeljuffertje,
hij eens
eens meer
meerdan
danplatonisch
platonischheeft
heeftbemind,
bemind,enenhet
hetnieuwe
nieuwe
winkeljuffertje,die
die hij
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gevoel voor
voor Martha,
Martha, een
meisje, dat doodelijk
doodelijk van
en dat
dat hij
hij neemt,
neemt,
gevoel
een lief meisje,
van hem
hem is
is en
om te voorkomen,
voorkomen, dat zij
zij al
al tetespoe-dig
spoe-dig verwelken
verwelken zou.
zou.
om
Het eerste
eerste gevoel
gevoel blijkt
blijkt het
hetsterkste
sterkstetetezijn,
zijn,want
want
Wandahem
hemeen
eenernstigen,
ernstigen,
alsals
Wanda
in zijne
zijne portefeuille
portefeuille naast
naast
treffenden afscheidsbrief
treffenden
afscheidsbriefschrijft,
schrijft,bewaart
bewaarthij
hij dien
dien in
evenwel niet
niet van
vandien
dienaard,
aard,dat
datwijwij
erdoorworden
worden
Martha's portret.
Martha's
portret. Zijn
Zijn strijd
strijd is
is evenwel
erdoor
gepakt.
gepakt. Eerder
Eerder zou
zoudat
dathet
hetgeval
gevalgeweest
geweestzijn,
zijn,indien
indienWanda's
'"anda'szieleleven
zieleleveneven
even
uitvoerig ware
ware beschreven
beschreven als dat
dat van
van haar
haar minnaar.
minnaar.
uitvoerig
Het
probleem zelf
is intusschen
intusschen niet
niet van
van dien
dienaard,
aard,dat
dathet
hetdede
algemeene
Het probleem
zelf is
algemeene
alkan
kanniet
niet
ontkend
worden,dat
datmenige
menigeernstige,
ernstige,
belangstelling
zal wekken,
wekken, al
belangstelling zal
ontkend
worden,
ontkenningofofoveroverware gedachte
gedachte wordt
wordt uitgesproken
uitgesproken nevens
nevens andere,
andere,die
dietottot
ware
ontkenning
denking
kunnen geven.
geven.
denking aanleiding kunnen
J. H.
H.
J.
Zestien
jaar. Naar
Naar het Deensch
Deensch van
van Karl
Karl Larsen
Lal'sendoor
doorMargaretha
Margaretha Meijboom.
Meijboom. Zestien jaar.
sterdam, H.
J. W.
W. Becht.
Hecht.
H. J.

—

Am-

Een aantrekkelijk,
aantrekkelijk, aanbevelenswaardig
aanbevelenswaardig boek.
boek. InInhare
hareverhouding
verhoudingtot
tothare
hare zuster,
zuster,
in haar
baal' omgang
omgang met
metallerlei
allerleimenschen,
menschen, ook
ook in
in hare
bare teleurgestelde
teleurgestelde liefde
liefde isis de
de
zestienjarige Beate
frisch, oorspronkelijk
oorspronkelijk kind,
kind, dat
datbelooft
beloofteene
eenelieve,
lie\'e,degelijke
degelijke
zes-tienjarige
Beate een frisch,
vrouw
worden.
vrouw te worden.
H.
J. H.

DE
D
E WON
I N G WET.
WONINGWET,

I.
Reeds
voordat de
stand kwam,
kwam, isis door
door schrijver
Reeds voordat
de Woningwet
Woningwet tot
tot stand
schritiver dezes
dezes
zij slechts
slechts zou
zoublijken
blijkentetezijn
zijneen
eenwassen
wassenneus
neus
uitvoerig
betoogd (*), dat
uitvoerig betoogd
dat zij
zou brengen in
de
toestanden,
die
en geen
en
geen noemenswaardige
noemenswaardige verbetering
verbetering zou
in
men verklaarde
met die
die wet
wet tetewillen
willenverbeteren.
verbeteren.
men
verklaarde met
En
nu isishet
het
eigenaardig,dat
datinderdaad
inderdaad ruim
ruimvier
vierjaar
jaar na
na haar
haar
En nu
eigenaardig,
afkondiging
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer de
de klacht
klacht opsteeg
opsteeg over
over de
degeringe
geringe
afkondiging uit
uit de
dusver van
van die
die wet
wet had
had ontwaard,
ontwaard, en
en dat
dat als
als
uitwerking,
uitwerking, rlie
die men
men tot
tot dusver
eerste
der klagers
klagers opstond
opstond .. . . de
maker der
der wet
wet zelf.
zelf.
eerste der
de maker
nog meer,
meer, dat
datdeze
dezemaker
makerthans
thans reeds,
reerIs, nu
nu zij
zij
Eigenaardig
Eigenaardigisis het
het nog
nauwelijks
verklaarde lust
te gevoelen
gevoelen haar
haar weer
weer tete
nauwelijksinin werking
werking is,
is, verklaarde
lust te
wijzigen.
De heer
heer Pierson
Pierson verhaalde,
vel'haalrle, dat
dat de
de geestelijke
geestelijke vader
vader van
van het
het onrler·
De
onderhavige wetgevende
wetgevende product
prorluct er, bijgestaan
bijgestaan door
door zijn
zijn ambtgenooten van
nachts aan
aan gewerkt
gewerkt had.
had. Men
Men zou
zou na
na die
die
financiën en
justitie, zelfs
zelfs 's nachts
financiën
en justitie,
mededeeling haast den
den wensch voelen
voelen opkomen,
opkomen, dat
dat hij er liever overaan mocht
mocht hebber)
hebben gewerkt
gewerkt;; het zou
zou niet
niet hebben
hebben geschaad,
geschaad, als
als
dag aan
heldere licht
licht van
vanden
den morgenstond ware beschenen.
arbeid door
door het heldere
zijn arbeid
In haar
haar constructie
constructie lijdt
lijdt de
de Woningwet
Woningwet aan
aan het
het euvel,
euvel, dat
dat zij
zij twee
twee
In
heterogene dingen
dingen te gelijk
gelijk wil
wil regelen
regelen:: de stadsuitbreiding,
stadsuitbreiding. een
een onderonderheterogene
rleel der publiekrechtelijke
publiekrechtelijke functiën der gemeente
gemeenteover
overhaar
haargrondgebied,
grondgebied,
deel
van
het
proletariaat,
een
onderdeel,
zoo
men
wil, der
der
en
de
huisvesting
en de huisvesting van het proletariaat, een onderdeel, zoo men wil,
sociale
sociale wetgeving.
wetgeving.
Misschien heeft
dit hinken
hinken op
optwee
twee
gedachten
ertoe
bijgedragen,
Misschien
heeft dit
gedachten
ertoe
bijgedragen,
dat geen
geen der
rler beide
beideonderwerpen
onderwerpen goed
goerl geregeld
geregeld is.is.
dat
De publiekrechtelijke
publiekrechtelijke bevoegdheden
bevoegdheden der
der gemeente
gemeentehouden
houdenverband
verband
De
met de
de artikelen
artikelen 141, 135
135 en
en ook
ook 150
150 der
der Gemeentewet.
Gemeentewet. Een
Een incidenincidenmet
optamelijk
tamelijk gebrekkige
gebrekkige wijs
wijs in
in de
de artikelen
artikelen 27
27 en
en
teele regeling,
regeling, als
als op
teele
28 der
der Woningwet
Woningwet isisbeproefd,
beproefd,heeft
heeftmet
met
volkshuisvesting niets
niets tete
28
volkshuisvesting
maken, doch
doch staat
staat met
metartikel
artikel 141
141 der
der Gemeentewet
Gemeentewet in
in de
denauwste
nauwste
maken,
betrekking.
betrekking.
Ware de
de gewenschte
gewenschte regeling
regeling in
in den
den vorm
vorm eener
eener aanvulling
aanvulling en
en
Ware
der Gemeentewet
Gemeentewet gegeven,
gegeven, dan
danzou
zoumen
menallicht
allichtmeer
meergelet
gelet
wijziging der
wijziging
op de
de quaesties
quaesties van
van gemeenterecht,
gemeenterecht, die
die bij
bij het
het hoofdstuk
hoofdstuk van
van
hebben op
hebben
(*)
(*) Fret
TIet wetsontwerp
wetsontwerpopopdede Volkshuisvesting.
Volkshuisvesting. —- Utrecht,
Utrecht, 1902,
1902.
1906.
1!l06. I.L
22
22

n,
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stedenbouw
bouwpolitie tetepas
paskomen,
komen,enenhad
had
men
waarschijnlijkeen
een
stedenbouw en bouwpolitie
men
waarschijnlijk
bruikbaarder geheel
gekregen.
bruikbaarder
geheel gekregen.
Thans zijn
zijn de
de gemeenten
gemeenten slechts
slechtsweinig
weiniggeholpen.
geholpen.
Thans
Het
eenige, wat
watzij
zijhebben
hebbengewonnen,
gewonnen,is,is,dat
dat
gemeenteraadthans
thans
Het eenige,
dedegemeenteraad
bevoegd is
in het
hetbelang
belangvan
vanstelselmatige
stelselmatigebebouwing
bebouwingteteverbieden,
verbieden, dat
dat
bevoegd
is in
gebouwen
worden gebouwd
herbouwd op
grond, welke
welke in
in de
de naaste
naaste
gebouwen worden
gebouwd of
of herbouwd
op grond,
toekomst
aanleg van
van een
een straat,
straat,een
eengracht
grachtofofeen
eenplein
plein
toekomst voO!'
voor den
den aanleg
bestemd is,
- welke
welkebevoegdheid
bevoegdheid vroeger
vroeger werd
werd betwist.
betwist.
bestemd
is, --Mooi
redactie van
van deze
deze bepaling
bepaling niet.
niet.
Mooi isis de redactie
Wat is
is de
denaaste
naastetoekomst
toekomst?
?
Welk
effect heeft
heeftdedebijvoeging
bijvoeging:: »in
»inhet
hetbelang
belangvan
vanstelselmatige
stelselmatige
Welk effect
bebouwing"
bebouwing" ??
Waarom
is het
hetbouwverbod
bouwverbod beperkt
beperkt tot
totgrond
grondvoor
voor een
een»straat,
»straat,
Waarom is
gracht
plein"? Kan
Kan soms
soms de
deingang
ingangtot
toteen
eenontworpen
ontworpen ppar
de
gracht of
of plein"?
a r k, de
aanleg
van een
een bb ru
rug,
de lijn
lijn van
van een
eenk ka
e, de
devorm
vorm van
van een
a ven
aanleg van
g, de
a dd e,
een hhaven
niet hopeloos
hopeloos worden
worden bedorven,
bedorven, als
een particulier
particulier op
op het
hetdaarvoor
daarvoor bebeniet
als een
stemde
gebouw neerzet
neerzet?Vergelijk
Vergelijkdaarmede
daarmedededeopsomming
opsomming
stemde punt
punt een
een gebouw
141Gemeentewet,
Gemeentewet,waar
waal'(waarschijnlijk
(waarschijnl\jkenuntiatief)
enuntiatief)sprake
sprake isis
in
artikel 141
in artikel
van »wegen,
»wegen, waterleidingen,
waterleidingen, straten,
straten, pleinen,
pleinen, grachten,
grachten,gebouwen,
gebouwen,
van
werken
en inrichtingen".
inrichtingen".
werken en
AI deze
deze onvolkomenheden
onvolkomenheden der
der redactie
redactie zijn
zijneven
evenzoovele
zoovele haken,
haken, waarwaarAl
aan
de practijk
practijk chicanes
chicanes kan
kan inhangen.
inhangen.
aan de
Het
heette bij
bij de
de totstandkoming
totstandkoming der
der wet,
wet, dat
datmen
mendedebevoegdheid
bevoegdheid
Het heette
der
gemeenten tot
totonteigening
onteigeningwilde
wildevergemakkelijken.
vergemakkelijken.
der gemeenten
daar nu
nu van
vanterechtgekomen
terechtgekomen?
Wat isis daar
behandeling dier
is, teterecht,
recht,uitdrukkelijk
uitdrukkelijk verklaard,
verklaard, dat
dat
de behandeling
dier wet
wet is,
Bij de
in
onze onteigeningswet
onteigeningswet onteigening
onteigening par
par zemes
zOlles is
is toegelaten.
toegelaten. Onder
Onder
in onze
vigueur
herhhaa aldel
a I delijij k -- zij
vigueur der
der oude
oude onteigeningswet
onteigeningswetisis dan
dan ook
ook her
dan door
doorniet-liberale
niet-liberaleministeries
ministeries—
- onteigening
onteigeningpar
parzemes
zones metterdaad
metterdaad
het dan
in de
de practijk
practijk toegepast.
toegepast.
in
Thans
moest bij
bij de
debehandeling
behandelingder
derJustitie-begrooting
Justitie-begrootinginindedeTweede
Tweede
Thans moest
Kamer
nog
worden
herinnerd,
hoe
wenschelijk
het
toch
zou
zijn,
om
Kamer nog worden herinnerd, hoe wenschelijk het toch zou zijn, om
te laten
laten!
onteigening
onteigening par
par zones
zónes toe te
!
onteigening mogen
mogen wij
wij nog
nog steeds
steeds
Ten aanzien
aanzien der
der gemeentelijke
gemeentelijke onteigening
Ten
»Zuster Anna,
Anna, ziet
ziet gij
gij nog
nogniets
niets
met Blauwbaard's
Blauwbaard's vrouw
vragen: : »Zuster
met
vrouw vragen
komen
?"
komen ?"
Art.
der wet
wet zegt
zegt::
Art. 77 der
algemeene nut
nut
»Zonder voorafgaande
voorafgaandeverklaring
verklaringbijbijdedewet,
wet, dat
dat het algemeene
de
onteigening vordert,
vordert, kan
kan (ten
(tenname
name der
dergemeente)
gemeente) in
in het
hetbelang
belang
de onteigening
(a) ter
terverkrijging
verkrijging van
van
der
volkshuisvesting onteigening
onteigening plaats
plaats vinden
vinden:: 4e (a)
der volkshuisvesting
teneinde
einde
de
beschikking over
over ongebouwde
ongebouwde of
of gebouwde
gebouwde eigendommen,
eigendommen, ten
de beschikking
kunnen geven
geven aan
aan een
eenininhet
hetbelang
belang
volkshuisvesting
uitvoering
uitvoering te
te kunnen
derder
volkshuisvesting
vastgesteld
bouwplan of
of (b) aan
een plan
plan van
vanuitbreiding
uitbreiding vastgesteld
vastgesteld in
in
aan een
vastgesteld bouwplan
der Woningwet,"
Woningwet."
verband
verband met
met § 66 der
Ik
heb er
erreeds
reedsv66r
vóórdedetotstandkoming
totstandkomingder
derWoningwet
Woningwetop
opgewezen,
gewezen,
Ik heb
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dat de
de volmaakt
volmaaktoverbodige
overbodigewoorden
woordenDin
Dinhet
hetbelang
bf!langder
clervolkshuisvesting"
volkshuisvesting"
in
den aanhef
aanhef beter
beter waren
waren weggelaten,
weggelaten, daar
daar zij
zij sub
sub 4°
4° a toch worden
worden
in den
herhaald.
Maar moet
nu in
in sub
sub 4°4°b binvoegen?
Maar
moet men
men ze
ze nu
invoegen ?
De
structuur der
der alinea
alinea schijnt
schijnt het
het teteverbieden.
verbieden.
De structuur
Immers, men
men kwam
kwam dan
dan tot
totdedeconsequentie,
consequentie, dat
dateen
eengemeente
gemeente
Immers,
haar uitbreidingsplan
uitbreidingsplan alleen
dan zou
zou mogen
mogen onteigenen,
onteigenen, als
als
krachtens haar
krachtens
alleen dan
zij
zeker was,
was, dat
dataan
aandedeontworpen
ontworpenstraten
straten
arbeiderswoningenzouden
zouden
zij zeker
arbeiderswoningen
komen
te staan
staan!!
komen te
Leest
men art.
art. 77
77Onteigeningwet
Onteigeningwet(nieuw)
(nieuw) en
enart.
art.2828Woningwet
Woningwetinin
Leest men
onderling
"erband, dan
dan komt
komt men
men wel
welongedwongen
ongedwongen tot
totde
deconclusie,
conclusie,
onderling verband,
dat
de gemeenten,
gemeenten, zonder
zonder tusschenkomst
tusschenkomst van
van den
den wetgever,
wetgever, krachtens
krachtens
dat de
het
onteigeningsplan alles
mogen onteigenen,
onteigenen, wat
wat daaraan
daaraan in
den weg
weg
het onteigeningsplan
alles mogen
in den
neemtechter
echterniet
nietweg,
weg,datdat
wenschelijkzou
zouzijn
zijn gegestaat.
Dat neemt
staat. Dat
hethet
wenschelijk
tervoorkoming
voorkoming van
van elken
eIken twijfel
twijfel de
degewraakte
gewraaktewooiden
woordenuit
uit
weest,
om ter
weest, om
weg te
telaten.
laten.
den aanhef
aanhef van
den
van art.
art. 77
77 weg
Het
zou een
een minister
minister een
een kwartier
kwartier tijds
tijds kosten,
kosten, om
om de
deanomalie
anomalie in
in
Het zou
aanhef weg te
te nemen
nemen;; de
de Kamer
Kamer zou
zou er
ergeen
geenuur
uurover
overbehoeven
behoeven
den aanhef
den
te doen.
doen.
Doet
niets .. . .. de
de fout
fout blijft
blijft staan.
staan.
Doet niets
Over
onvolkomenheid der
der hulp,
hulp, die
diededeWoningwet
Woningwetden
denschijn
schijnwekt
wekt
Over de onvolkomenheid
willenverstrekken
verstrekkenin indede
vervullinghunner
hunner
van den
den gemeentebesturen
gemeentebesturen tetewillen
van
vervulling
taak, zou
zou nog
nog veel
veel te
te zeggen
zeggen zijn.
zijn.
taak,
op, dat
datzijzijniet
nietveel
veelanders
andersdoet
doetdan
danaantasten
aantasten
Wij merken
merken alleen
alleen op,
Wij
met
een
onzer fundamenteele
fundamenteele rechtsinstellingen,
rechtsinstellingen, waarop
waaropwij
wijindertijd
indertijd met
een onzer
recht trotsch
trotsch waren
waren:: de
de autonomie
autonomie der
del' gemeenten.
gemeenten.
recht
gaat van
van het
het gezonde
gezonde beginsel
beginsel uit,
uit,dat
datde
de
Onze
Onze organieke
organieke wetgeving
wetgeving gaat
in
vrije
keuze
uit
de
plaatselijke
burgerij
geforplaatselijke
besturen,
plaatselijke besturen, in vrije keuze uit de plaatselijke burgerij geforin staat
staatzijn
zijndedeplaatselijke
plaatselijke belangen
belangen te
te
meerd,
hun aard
aard het
het best
best in
meerd, uit
uit hun
beoordeelen
te behartigen.
behartigen.
beoordeelen en
en te
Alleen
in zeer
zeerbuitengewone
buitengewonegevallen,
gevallen,wanneer
wanneereen
eenplaatselijk
plaatselijkbestuur
bestuur
Aileen in
de
hem toevertrouwde
toevertrouwde belangen
belangen op
opschromelijke
schromelijke wijze
wijzeverwaarloost,
verwaarloost, isis
de hem
er
reden voor
voor hooger
hooger gezag,
gezag, om
om in
in tetegrijpen.
grijpen.
er reden
Evenals natuurlijk
natuurlijk aan
hooger gezag
gezag de
deregeling
regelingmoet
moetblijven
blijven ofof
Evenals
aan hooger
worden
voorbehouden van
van die
die aangelegenheden,
aangelegenheden, welke
welkezich
zichuit
uithaar
haaraard
aard
worden voorbehouden
tot dén
ééngemeente
gemeentebeperken,
beperken, —- gelijk,
gelijk,om
omeen
eenrecent
recentvoorbeeld
voorbeeld
niet
niet tot
noemen, het
het verkeer
verkeermet
metmotorrijtuigen.
motorrijtuigen.
te noemen,
Onze
Aldus
oordeelden
de
ontwerpers
van onze
onzeGrondwet
Grondwet en
envan
vanonze
Aldus oordeelden de ontwerpers van
Gemeentewet.
En deze
deze vrijheid
vrijheid van
van den
den plaatselijken
plaatselijken wetgever
wetgever had
had te
te meer
meerreden
reden
En
in één wet de
de algemeene
algemeene regelen
regelen werden
werden samensamenvan bestaan,
bestaan, sedert
sedert in
van
gevoegd, bestemd,
bestemd, om
om zoowel
zoowel voor
voor de
de groote
groote steden
steden als
alsvoor
voorboerenboerengevoegd,
dorpen
werken.
dorpen te werken.
De
administr,atieve practijk
helaas I ! sedert
sedert dien
dien tijd
tijd op
op dit
dit
De administratieve
practijk heeft,
heeft, helaas
beginsel nu
nu en
en dan
dan wel
welinbreuk
inbreuk gemaakt,
gemaakt.
beginsel
L
~
I,
22*
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Maar het beginsel
beginsel bleef
bleefonaangetast.
onaangetast.
Maar
Totdat op
op het
hetstuk
stukderder
bouwpolitiedede
Woningwettegenover
tegenoverhet
het
Totdat
bouwpolitie
Woningwet
beproefde Nederlandsche
Nederlandsche vrijheidsbeginsel
gaan stellen
stelleneen
eenzuiver
zuiver
beproefde
vrijheidsbeginselisis gaan
Fransch bureaucratisch-centralistisch
bureaucratisch-centralistisch systeem,
hetwelk de
de
Fransch
systeem, krachtens
krachtens hetwelk
om
voor
Schoterland
of
Leeuwarden,
gemeenteverordeningen.
bestemd,
gemeenteverordeningen, bestemd, om voor Schoterland of Leeuwarden,
voor Oirschot
Oirschot of
of 's-Hertogenbosch
's-Hel-togenbosch te
te werken,
werken, feitelijk
feitelijkalle
allenaar
naaréén
één
voor
in het
hetMinisterie
Ministerievan
vanBinnenlandsche
BinnenlandscheZaken
Zakenworden
wordenontworpen.
ontworpen.
model in
model
zouders voorbeelden
voorbeelden te
te geven
gevenzijn
zijnvan
vanbepalingen,
bepalingen,iningroote
grootesteden
steden
Er zouden
Er
die Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten
Staten hebben
hebbenwillen
willenopleggen
opleggen
misschien toelaatbaar,
toelaatbaar, die
misschien
zijslechts
slechtsonheil
onheilkonden
kondenaanrichten,
aanrichten,
aan plattelandsgemeenten,
plattelandsgemeenten, waar
waar zij
aan
een lot,
lot, waarvoor
waarvoor de
debetrokken
betrokken gemeenten
gemeenten slechts
slechts na
na de
demeest
meestlanglangeen
dm'ige onderhandelingen
onderhandelingen soms
soms bleven
blevengevrijwaard.
gevl·ijwaard.
durige
Moet men
men nu
nu nog
nogverder
verderden
denweg
weg
opgaan
Franschebureaucratie
bureaucratie
Moet
opgaan
derder
Fransche
de gemeenten
gemeenten nog
nogmeer
meerberooven
beroovenvan
vanhaar
haal'zelfstandigheid,
zelfstandigheid, om
omalle
alle
en de
in handen
handen te
te leggen
leggenvan
vaneen
eente te
's.Gravenhagezetelend
zetelendcentraal
centraal
macht in
macht
's-Gravenhage
gezag, dat
dat van
van plaatselijke
plaatselijke toestanden
toestanden niet
de hoogte
hoogte kan
kan zijn,
zijn, ook
ook
gezag,
niet op
op de
niet begeert
begeert te
te wezen,
wezen,maar
maardedegemeenten
gemeentenreeds
reedsnunubehandelt
behandelt als
als
niet
die zich
zichmet
met
hun
beperkt
onderdanenverstand
collectieve onderdanen,
onderdanen, die
collectieve
hun
beperkt
onderdanenverstand
slechts
hebben te onderwerpen
onderwerpen aan
de decreten,
decreten, die
die men
men ininDen
DenHaag
Haag
slechts hebben
aan de
te
stellen
1
voor
allen
gelijkelijk
gelieft
vast
voor allen gelijkelijk
vast te stellen ?

11.
Maar niet
niet alleen
alleen uit
uithet
hetoogpunt
oogpuntder
derstadsuitbreiding,
stadsuitbreiding, ook
ook uit
uit het
het
Maar
oogpunt
volkshuisvesting isis de
Woningwet reeds
reeds nu
nu een
eenfiasco
fiasco
oogpunt der
der volkshuisvesting
de Woningwet
gebleken.
in het
het bureaucratische
bureaucratische karakter
karakter der
Zij
Een
der oorzaken
oorzaken ligt
Een der
ligt in
der wet.
wet. Zij
kan
niet tot
tot uitvoering
uitvoering komen,
komen, als
men er
er zich
zich in
in Den
DenHaag
Haagniet
nietmee
mee
kan niet
als men
in Den
Den Haag
Haag maakt
maakt men
men zich
zich niet
nietdruk
druk ;j men
men heeft
heeft wel
wel
bemoeit.
En in
bemoeit. En
wat
anders te
te doen,
doen, men
menhaast
haastzich
zichniet.
niet. Door
Doorhet
hetlange
langewachten
wachten
wat anders
van belangstellenden
belangstellenden afgeschrikt
afgeschrikt en
en de
de opgewektheid,
opgewektheid, om
om iets
iets
zijn
tal van
zijn tal
te doen,
doen, isis verloren
verloren gegaan.
gegaan.
het debat
debat in
in de
deTweede
TweedeKamer
KamermerkwaarmerkwaarDaaromtrent
Daaromtrent werden
werden in
in het
dige
getuigenissen gegeven
gegeven (*).
dige getuigenissen
De
heer De
De Klerk
Klerk zeide
zeide::
De heer
»Wel zijn
zijn hier
hierenen
daarwoningen
woningenonbewoonbaar
onbewoonbaarverklaard
verklaarden
enontruimd,
ontruimd,
daar
is er
erdoor
door de
de Woningwet
Woningwet niet
niet te
tezien
ziengekregen,
gekregen, dan
dan dat
dat
maar
meer is
maar meer
de
bewoners van
van die
die ontruimde
ontruimde woningen
woningen op
op straat
straatstonden
stonden en
en de
de
de bewoners
personen
die
tot
aan
de
inwerkingtreding
der
Woningwet
zich
met
de
personen die tot aan de inwerkingtreding der Woningwet zich met de
volkshuisvesting
daarmede, naar
naar 't'tschijnt,
schijnt, zijn
zijnopgehouden.
opgehouden.
volkshuisvesting inlieten
inlieten daarmede,
De
vraag isis dan
dan ook
ook alalgedaan,
gedaan, ofofdedeWoningwet
Woningwet gemaakt
gemaakt is
is om
om
De vraag
in
gemeente-archief opgeborgen
opgeborgen te
te worden."
worden."
in het gemeente-archief
En
de heer
heer Goeman
Goeman Borgesius,
Borgesills, na
na hoog
hoog opgegeven
opgegeven te
te hebben
hebben van
van
En de
de
schoone, sociale,
sociale, hygiënische,
hygiënische,humanitaire
humanitaire en
enandere
anderefraaie
fraaie bedoebedoede schoone,
lingen
zijner wet,
getuigt, »dat
"datopopditdit
oogenblikdedeWoningwet
Woningwet nog
nog
lingen zijner
wet, getuigt,
oogenblik

n.

(*)
Vergadering van
December 1905.
1905. Handelingen,
blz. 656
656 vlg.
Handelingen, blz.
van 14 December
(*) Vergadering
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niet
die resultaten
resultaten heeft
heeftgegeven,
gegeven,welke
welkevelen
velener er
van
verwachten",
niet die
van
verwachten",
waarvan
gemeentebesturen de
de schuld
schuld krijgen.
krijgen.
waarvan dan
dan de gemeentebesturen
Een
belangstellende schreef
den heer
heer Borgesius
Borgesius:: »Gij
»Gijzult
zultgezien
gezien
Een belangstellende
schreef den
hebben, , hoe
hier is
is met
met de
dewoningtoestanden,
woningtoestanden , maar
maar er
er isis
hebben
hoe treurig
treurig het
het hier
op
dit oogenblik
oogenblik niets
niets aan
aan te
te doen
doen;; want
want,, ziet
zietgij
gij,
ditmoeten
moetenwij
wijhet
het
op dit
, dit
gemeentebestuur toegeven,
gemeentebestuur
toegeven, aan
aanonbewoonbaarverklaring
onbewoonbaarverklaring valt
valtvoorloopig
voorloopig
denken,, voordat
voordat er
er nieuwe
nieuwe,, goede
goedewoningen
woningenzijn
zijnbijgebouwd
bijgebouwd,
niet te
te denken
niet
,
dat zal
zal nog
nog wel
wel lang
langduren."
duren."
en
en dat
heer Goeman
Goeman Borgesius
Borgesius inineen
eenKoninklijk
Koninklijk besluit
besluit de
de
Zelfs
las de
Zelfs las
de heer
totonbeonbeoverweging,
zekere gemeente
gemeente niet
niet doenlijk
doenlijk was
was tot
overweging , »dat
»dat het
het in zekere
omdat er
er in
in die
die gemeente
gemeentegebrek
gebrek
woonbaarverklaring over
woonbaarverklaring
overtete gaan,
gaan , omdat
aan
goede woningen
woningen was".
was".
aan goede
heden toelating
toelating ververllSlechts
bouwvereenigingen hebben
»Slechts twaalf bouwvereenigingen
hebben tot heden
het geheele
geheele land"
land" (moest
(moestzijn
zijn:
veertien).
kregen
over het
kregen over
: veertien).
De
heer Treub
Treub verklaart
verklaart,, dat
datzijn
zijn ervaring
ervaring is,
is, »dat
:tdatdedeuitvoering
uitvoering
De heer
geweest,, dat
dat niet
niet alleen
alleen van
van de
de bebevan
de Woningwet
Woningwet zoodanig
zoodanig is geweest
van de
wet niets
niets isis terecht
terecht gekomen
gekomen,, maar
maar dat
dat de
de zaak
zaak na
na de
de
doeling
doeling dier
dier wet
invoering
Woningwet slechter
slechter was
wasdan
dandaarvoor".
daarvoor".
invoering der
der Woningwet
Hij geeft
geeft teteverstaan
verstaan,
feitelijke
verantwoordelijkheidberust
berust
Hij
, datdat
de de
feitelijke
verantwoordelijkheid
DenHaag.
Haag.
bij
de bureau's
bureau's van
vanhet
hetMinisterie
Ministerievan
vanBinnenlandsche
BinnenlandscheZaken
ZakenininDen
bij de
Hij
geeft
staaltjes
van
de
langzaamheid
en
de
sleur,
waarmede
men
Hij
staaltjes van de langzaamheid en de sleur, waarmede men
die bureau's
bureau's heeft
heeftgewerkt,
gewerkt,zoodat
zood at
belangstellendenerermoedeloos
moedeloos
aan
aan die
dede
belangstellenden
onder
zijn.
onder geworden zijn.
De
heer Van
Van der
der Zwaag
Zwaag was
was ten
tenopzichte
opzichte tan
tandedeWoningwet
Woningwetaltijd
altijd
De heer
van haar
haar
sceptisch
gestemd geweest
geweest en
enheeft
heeftnooit
nooitgroote
grooteresultaten
resultaten van
sceptisch gestemd
ik gemeend
gemeend,, dat
dat zij
zij wel
wel een
eenlange
langereeks
reeksvan
van
verwacht.
»Steeds heb
heb ik
verwacht. »Steeds
zou blijven
blijven een
op papier
papier en
en de
de uitkomst
uitkomst heeft
heeft,, meen
meen ikik,,
jaren zou
jaren
een wet op
tot dusver
dusver mijn
mijn verwachting
verwachting bevestigd.
bevestigd.
vrijwelzonder
zonder toepassing
toepassing gebleven.
gebleven,
Tot
dusver
is
de
Woningwet
Tot dusver de Woningwet 6fOfvrijwel
Of heeft
heeft zij
zij,, waar
waar zij toegepast
toegepast is,
de menschen
menschen somtijds
somtijds in
in nog
nog
6f
is , de
grooter
ellende gebracht
gebracht dan
dan waarin
waarin zij
zij verkeerden."
verkeerden."
grooter ellende
Men
wil in
inofficieele
officieele kringen
kringen liever
liever niet
niet weten
weten,, dat
datgevallen
gevallen zijn
zijn
Men wil
gezet,, die
dieelders
elders
voorgekomen,
woning zijn
zijn gezet
voorgekomen ,waarin
waarinmenschen
menschenuit
uit hun
hun woning
geen
onderdak hebben
hebben kunnen
De heer
heer Van
Van der
der Zwaag
Zwaag bebegeen onderdak
kunnen krijgen.
krijgen. De
zich echter
echter op
op tal
talvan
vandagbladen
dagbladen,
waarin·zulke
zulkegevallen
gevallenvermeld
vermeld
roept zich
roept
, waarin.
zijn geweest.
zijn
Ook een
een deskundige
deskundige klaagt
klaagt daarover
daarover steen
steen en
en been
been ininzijn
zijnbekend
bekend
Ook
en Woningwet
Woningwet,
nl. de
de heer
heel' J.
J. H.
H. Faber
Fabel', , inlllwerkje:
werkje : Woningnood
Woningnood en
, nl.
specteUI'
van
de
volksgezondheid.
Daarin
staan
treffende
staaltjes,
die
specteur van de volksgezondheid. Daarin staan treffende staaltjes , die
wet werkt.
werkt.
ons
doen zien,
zien, hoe
hoe die
die wet
ons doen
De heer
heer Van
Van der
der Zwaag
Zwaag las
lasdaaruit
daaruithet
hetvolgende
volgendevoor
voor:
De
:
jare,, ininOctober
October,, een
een
»In
de gemeente
gemeente Wijhe
\Vijhe werd
werdten
tenvorigen
vorigen jare
»In de
woning
onbewoonbaar verklaard
verklaard,, daartoe
daartoe door
doorde
deGezondheidscommissie
Gezondheidscommissie
woning onbewoonbaar
Mei1904
1904
werdbepaa
bepaald.
voorgedragen,
de ontruiming
ontruiming uiterlijk
uiterlijk 11Mei
voorgedragen , terwijl
terwijl de
werd
Id.
Daar de
de bewoner
bewoner beweerde
beweerde geen
geenandere
anderewoning
wOlling tetekunnen
kunnenvinden
vinden
Daar
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en
de Raad
Raadgeen
geenverlenging
verlengingvan
vanden
dentermijn
termijn wenschte
wenschte teteverleenen
verleenen,,
en de
trad
na 11Mei
Mei,
voortgezettebewoning„
bewoning, een
een onwettige
onwettige toestand
toestand in
in
trad na
, bijbijvoortgezette
en werd
werd door
doormij
mijbijbijhethet
gemeentebestuur
ontmimingaangedrongen.
aangedrongen.
gemeentebestuur
opop
ontruiming
Op
16 Augustus
Augustus 1904
1904werd
werd
toen
woning
ontruimden
ensedert
sedert
Op 16
toen
de de
woning
ontruimd
gesloten,
naar ik
ik meen.
meen.
gesloten , naar
De bewoner
bewonel' heeft
heeft zich
zichtoen
toengevestigd
gevestigdopopden
denuiterwaard
uiterwaard van
van den
den
De
IJssel,
een door
door hem
hem gebouwde
gebouwde primitieve
primitieve tent
tent,, en
enwoont
woontdaar
daarnu
nu,,
IJssel , in
in een
1'1
November, , nog
nog met
met zijn
zijn gezin.
gezin. Een
Eenwoning
woningkan
kanhij
hijniet
nietvinden
vinden
11 November
zekernunu
in het
gure
seizoen
mindergoed
goedgehuisvest
gehuisvest
en
hij isiszeker
en hij
in het
gure
seizoen
nognog
minder
dan
in het
het krot
krot dat
dat hij
hij verliet."
verliet."
dan in
Uit
hetzelfde werkje
werkje deelt
deelt de
deheer
heerVan
Vander
derZwaag
Zwaag nog
nog het
het volvolUit hetzelfde
mede::
gende mede
»
Verleden jaar
jaar in
in November
November werden
werden ininDeventer
Deventereenige
eenigedakloozen
dakloozen
»Verleden
in
onbewoonbaar verklaarde
verklaarde woningen
woningen onder
onder dak
gebracht, , omdat
omdat er
el'
in onbewoonbaar
dak gebracht
te huur
huur was.
was, Het
Het
burgerlijkarmbestuur,
armbestuur, dedeburgemeester
burgemeester
geen
wonillg te
geen woning
burgerlijk
en
de voorzitter
voorzitter van
van de
degezondheidscommissie
gezondheidscommissie werkten
werkten daartoe
daartoe samen.
samen.
en de
wel een
een curieus
curieus geval
geval,, maar
maar een
eengevolg
gevolgvan
vanden
denovergrooten
overgrooten
Zeker wel
woningnood, In
In zulke
zulke gevallen
gevallen breekt
breekt nood
nood wet."
wet."
woningnood.
Vervolgens
heer Van
Van der
der Zwaag
Zwaag een
een geval
gevalaan
aan,
datplaats
plaats
Vervolgens haalt
haalt de
de heer
, dat
te Loenen
Loenen op
op dedeVeluwe.,
Veluwe.. »Het
llHethuis
huisvan
vanS.S,was
wasafgebrand
afgebrand en
en
had
had te
de
familie
moest
dientengevolge
haar
onderdak
zoeken
in
een
hoogst
de familie moest dientengevolge haar onderdak zoeken in een hoogst
bouwvallige
bergen. Het
Hetkrot
krot isisop
op
bouwvalligeschuur,
schuur ,tete slecht
slecht om
om vee
vee in
in te
te bergen.
Woningwet,
ondertoezicht
toezicht
last van
van hoogerhand,
hoogerhand, tengevolge
tengevolgevan
vandedeWoningwet
last
, onder
der Rijkspolitie
Rijkspolitie ontruim4
ontruimd, en
en afgebroken.
afgebroken.
der
Het huisgezin
huisgezin is
is nunuzonder
zonderonderdak
onderdak en
enhuist
huistopophet
hetoogenblik
oogenblik
Het
meter hoogen
hoogen bodem
bodem van
een hooiberg.
hooiberg. Tegen
Tegen
onder den
onder
den ongeveer
ongeveer1I meter
van een
de open
open kanten
kanten isiswat
watstroo
strooopgestapeld
opgestapeld,, zoodat
zoodat zij
zij tegen
tegen de
de ruwe
ruwe
de
wat beschut
beschut zijn.
zijn. Een
Eenpaar
paarder
derkinderen
kinderen zijn
zijn
stormen regenvlagen
regenvlagen wat
storm- en
door
familieleden opgenomen."
opgenomen."
door familieleden
De
heer Van
Van der
der Zwaag
Zwaagverhaalt
verhaaltdan
dan van
van een
een geval
geval,, dat
dathijzelf
hijzelf
De heer
heeft meegemaakt.
meegemaakt.
Een arbeider
arbeider had
een woning
woning gebouwd.
gebouwd. Hij
had nu
nu een
eensomsomHij had
Een
had zelf
zelf een
metje van
van f
/100
bijeengespaard ,, om
om daarmede
daarmede zijn
wat op
op te
te
zijn woning
woning wat
100 bijeengespaard
metje
dak was
was slecht
slecht geworden.
geworden.
kalefateren: : het
kalefateren
het dak
Maar volgens
volgens de
de krachtens
krachtens de
deWoningwet
Woningwetgemaakte
gemaaktegemeentelijke
gemeentelijke
Burgemeester en
en
verordening moest
hij daarvoor
daarvoor permissie
permissie hebben.
hebben. Burgemeester
verordening
moest hij
dat verlof
verlof te
te verleenen
verleenen en
en wilden
wilden den
den man
man
wethouders
wethouders weigerden
weigerden nu
nu dat
uit
zijn huis
huis zetten.
zetten.
uit zijn
oog gebracht
gebracht,"
gaat de
de heer
heer
llIk
den burgemeester
burgemeester onder
onder het
heb den
het oog
," gaat
DIk heb
Van der
der Zwaag
Zwaag dan
dan voort
voort,, »dat
»dat,, als
alsdie
dieman
manaan
aanden
dendijk
dijkgezet
gezetwerd
werd,,
Van
hij
nog slechter
slechter af zou
zou zijn
zijn,, en
endedeburgemeester
burgemeester erkende
erkende dat
dat,, maar
maar
hij nog
hij achtte
achtte het
het een
eenlastig
lastiggeval
geval,
omdat hij
hijgeen
geen permissie
permissie mocht
m0 cht
hij
, omdat
geven
volgens de
de verordening.
verordening.
geven volgens
Deman
manzou
zouzooveel
zooveel
Ten
slotte
zijn
wijditditovereengekomen.
overeengekomen. De
Ten slotte zijn wij
het moest
moest van
van den
den buitenkant
buitenkant zoo
zoo
mogelijk
woning herstellen
herstellen en
en het
mogelijk zijn
zijn woning
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weinig mogelijk
burgemeester
weinig
mogelijk in
in het
hetoog
oogloopen
loopenenendede
burgemeestermoest
moestnatuurlijk
natuurlijk
van niets
van
niets weten."
weten."
Aldus
geschied.
Aldus is
is geschied.
Men luistere
luistere nog naar
Men
naar het
hetverhaal
verhaal,, dat
datdedeheer
heerVan
Vander
derZwaag
Zwaaggeeft
geeft
derbouwverordening
bouwverordening in zijn
zijn eigen
eigen gemeente
gemeente,,
van
de totstandkoming
totstandkoming der
van de
Opsterland ;want
want dit
dit verhaal
Opsterland;
verhaal is typisch
typisch voor
vooralle
alleNederlandsche
Nederlandsche platteplattelandsgemeenten.
IIDWij
voorrecht toen
vooral met
het oog
oog op
op derderWij hadden
hadden het
het voorrecht
toenIlog,
nog, vooral
met het
den Raad
Raad te
te hebben
hebben een
een practisch
practisch man
man op
op
gelijke verordeningen
in den
gelijke
verordeningen, , in
dit
die jarenlang
jarenlang timmerman
timmel'lnan was
was geweest,
geweest, tal
talvan
vanarbeidersarbeidersdit gebied, die
en
andere woningen
woningen had
had gebouwd
gebouwd enenbijbijzijn
zijncollega's
collega'salgemeen
algemeenbekend
bekend
en andere
staat
als een
eenvan
vandedemeest
meest
bekwame
m~est
practischetimmerlieden
timmerlieden
staat als
bekwame
enen
meest
practische
in den
in
den omtrek.
omtrek.
Ook
deze maakte
maakte,, evenals
evenals ik
ik,, deel
deeluit
uitvan
vandedecommissie
commissie,, belast
belast
Ook deze
met
het ontwerpen
ontwerpen der
derverordening.
verordening. Toen
Toenwij
wijnunudaarmede
daarmedegereed
gereed
met het
waren , en
waren,
en dedeverordening
verordening natuurlijk
natuurlijk zoo
zoo hadden
hadden ontworpen
ontworpen, , dat
dat wij
wij
het verkrijgen
verkrijgen van
vaneene
eenedragedragezooveel
mogelijk hadden
hadden gestreefd
gestreefd naar
naar het
zooveel mogelijk
maaraan
aanden
denanderen
anderen kant
kantzooveel
zooveel
lijke
woning voor
voor dedearbeiders
arbeiders,, maar
lijke woning
de beurzen
beurzen van
van de
demenschen,
menschen,
mogelijk
mogelijk rekening
rekening hadden
hadden gehouden
gehouden met
met de
die
eventueel dergelijke
dergelijke woningen
woningen zouden
zouden moeten
moeten bouwen
bouwen,, kregen
kregen wij
wij
die eventueel
Statenterug
terug,
na eenigen
eenigen tijd
tijddede
bouwverordeningvan
vanGedeputeerde
Gedeputeerde Staten
na
bouwverordening
,
met de
de opmerking
opmerking,, dat
dat zij
zijniet
nietgoed
goedwas
was,
omdatdedebetrokken
betrokken ininmet
, omdat
specteur
allerlei aanmerkingen
aanmerkingen gemaakt
gemaakt had
had waaraan
waal'aan moest
moestworden
worden
specteur allerlei
tegemoet gekomen
gekomen om
omdedeverordening
verordeningalsnog
alsnoggoedgekeurd
goedgekeurd tetekrijgen.
krijgen.
tegemoet
Nu waren
waren dat
datjuist
juistaanmerkingen
aanmerkingen,, die
diemisschien
misschien zeer
zeer goed
goedop
ophun
hun
Nu
geweest wanneer
wanneer het
het huizen
huizen in
in een
een groote
groote stad
stad betrof,
betrof 1
-plaats
-plaats waren
waren geweest
maar die bepaald
bepaald overbodig,
ovel'bodig, en
en voor
voorwat
watenkele
enkelebetreft
betreftzelfs
zelfshinderlijk
hinderlijk
maar
betrof o.
o. a.
a. de
de
waren voor
voor arbeiderswoningen
arbeiderswoningen ten
waren
ten platten
plattenlande.
lande. Het betrof
mmen,, de
deplaatsing
plaatsingvan
vanluchtkokers
luchtkokers op
opprivaten
privaten en
endergedergedikte der
del' muren
dikte
meer,, zoodat
zoodat wij
wij na
na ernstig
ernstigoverleg
overlegdan
danook
ookbesloten
besloteneen
een
lijke dingen
dingen meer
lijke
gemotiveerd vel'slag
op te
te maken,
maken, waarin
waarinwij
wijeen
eenvoor
VOOI'een
eende
degemaakte
gemaakte
gemotiveerd
verslag op
aanmerkingen aan
een onderzoek
onderzoekonderwierpen
onderwierpen en
en er
erden
deninspecteur
inspecteur
aanmerkingen
aan een
op
wezen,
dat
hij
goed
zou
doen
met
zelf
ter
plaatse
inlichtingen
te
op wezen, dat hij goed zou doen met zelf ter plaatse inlichtingen te
inwinnen.
gaan inwinnen.
Het heeft
heeft niet
nietmogen
mogenbaten,
baten,wijwij
hebben
de verordeningopnieuw
opnieuw
Het
hebben
de verordening
terug gekregen
gekregen en
en toen
toenis ishethet
ook
weer
schipperengegaan.
gegaan.
terug
ook
weer
op op
eeneen
schipperen
Wij hebben
hebben dedeverordening
verordeningininelkander
elkalldergekregen,
gekregen, maar
maarwanneer
wanneer nu
nu
Wij
1100
een woning
woning moet
moet worden
worden gebouwd
gebouwd voor
voor een
een arbeider,
arbeider, zal
zal een
een f
een
100
meer moeten
moeten besteed
besteed worden
worden dan
dan ingeval
ingeval die
dieeerst
eerstdoor
doorden
denraad
raad
meer
opgemaakte verordening
verordening was
goedgekeurd, terwijl
terwijl dan
dan de
de arbeider
arbeider een
een
opgemaakte
was goedgekeurd,
voor
hem
even
goede
woning
gehad
had.
voor hem even goede woning gehad had.
blij,dat
datnog
nog
Ik zou
zou dus
dus wel
welwillen
willen—- en en
in dit
opzichtben
benikikblij,
Ik
in dit
opzicht
gemaakt —
- dat
dat
lang niet
niet alle
allegemeenten
gemeentenverordeningen
verordeningen hebben
hebben klaar
klaar gemaakt
lang
de Regeering
Regeering in
in dezen
dezen een
een beetje
beetjeoplette,
oplette,dat
datmen
menmeer
meer
rekeningmet
met
de
rekening
de practijk
practijk hield,
hield, en
en naast
naastdedetheoretici
theoreticiooli
ookmeer
meel'mannen
mannenvan
vandede
de
practijk van
van raad
raad en
en advies
advies deed
deeddienen."
dienen."
practijk
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En
ook de
dehoer
heel'Van
Van
Zwaaggetuigt
getuigtdan
danweer
weel':
»Wijhebben
hebben
En ook
derder
Zwaag
: »Wij
wij in
in den
den
wel
enkele woningen
woningen onbewoonbaar
onbewoonbaar verklaard,
verklaard, maar
maar als
als wij
wel enkele
geest van
van de
dewet
wetwilden
wildenvverken
werkenenenalle
alle
krottenzouden
zoudenlaten
latenafbreken,
afbreken,
krotten
dan
zouden wij
wij wel
welb.v.
b,v.half
halfBeets
Beetsmoeten
moetenafbreken.
afbreken. Wij
Wijlaten
latendus
dus
dan zouden
menschen in
in krotten
krotten wonen,
wonen, omdat
omdat wij
wij weten,
weten, dat,
dat, wanneer
wanneer wij
wij hen
hen
menschen
er uitzetten,
uitzetten, er
el' geen
geenandere
anderewoningen
woningendisponibel
disponibelzi,jn."
zijn."
De
heer Pierson
Pierson getuigt
getuigteveneens,
eveneens,dat
dathethet
»kwalijkkan
kanworden
worden ontontDe heer
»kwalijk
kend", dat
dat de
deuitvoering
uitvoering der
del' Woningwet
Woningwet veel
veelvertraging
vertraging heeft
heeftonderonderkend'',
vonden.
wel
hvonden. »Een
»Een zekere
zekere mate
mate van
van vertraging
vertraging was
was we
1 tetev ever
r wwa acchteil en
en met
met zulke
z u I k emoeilijke
moe i I ij kbepalingen
e b e p a I i n gen
als Woningwet
de Woningwet
ten
als de
bij dedeuitvoering
uitvoeringafafenentoe
toemoeilijkheden
moeilijkheden ontontmoest men
men natuurlijk
natuurlijk bij
moest
moeten."
De heer
heerPierson
Piersonlaakt
laaktdan
danhet
het
loop enover
over
talrijkebureaucratische
bureaucratische
De
loopen
talrijke
schijven,
hij door
door ....
meerderecentralisatie
centralisatie(!)(!)verbeteren
veI'beterenwil.
wi!.
schijven, wat
wat hij
.... meerdere
Het kan
kan dus,
dus, om
om met
metden
denheer
heerPierson
Piersonte te
spreken,
kwalijkontkend
ontkend
Het
spreken,
kwalijk
totdusver,
dusver, dedeWoningwet
Woningwetniet
niet
aan
verwachtinworden, dat,
dat, althans
althans tot
worden,
aan
dedeverwachtingen
van haar
haar maker
makel' en
enzijn
zijnpolitieke
politiekevrienden
vriendenheeft
heeftbeantwoord.
beantwoord.
gen van
het
kan
evenmin
ontkend
worqen,
dat
het
voorkomt,
of het
het
En
En het kan evenmin ontkend worden, dat het voorkomt, -— of
veel of
of weinig
weinig voorkomt,
voorkomt, doet
doet slechts
slechts betrekkelijk
betrekkelijk ter
zake —
- dat
dat ten
ten
veel
ter zake
gevolge
der Woningwet
vVollingwetmenschen
menschen uit
uithun
hunhuis
huisworden
worden gezet,
gezet,zonder
zonder
gevolge der
dat
zij een
een onderdak
onderdak hebben,
hebben, waar
waar zij
zijtoevlucht
toevluchtkunnen
kunnen vinden.
vinden.
dat zij
eenraadszitting
raadszittingvan
vanAmsterdam
Amsterdamdoor
doorB.B.enenNV.
'vV.
onlangs werd
werd inineen
Nog onlangs
praeadvies uitgebracht,
uitgebracht, d.
d. d.
d. 1212December
Decemberj.1.,
j.!.,op
ophet
hetadres
adresvan
vanJ.J. Brandt,
Brandt,
praeadvies
van de
deonbewoonbaar
onbewoonbaar verklaarde
verklaarde kelderwoning
kelderwoning van
vanperceel
perceel
bewoner van
bewoner
totApril
April 1906
1906uitstel
uitsteltetewillen
willenverleenen
verleenen
Nes 22,
22,houdende
houdende verzoek
verzoek tot
Nes
van de
de bevolen
bevolen ontruiming
ontruiming van
van genoemde
genoemde kelderwoning.
kelderwoning. De
Deconclusie
conclusie
van
tot
afwijzende
beschikking
en
werd
goedgekeurd.
strekte
strekte tot afwijzende beschikking en werd goedgekeurd.
is typisch
typisch voor
voor een
een geheele
geheele reeks.
reeks.
Dit geval
geval is
Dit
Typisch
ook het
het geval
gevalder
derGedempte
GedempteGracht
Grachttete's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Typisch is
is ook
Dit
is een
eenbuurt,
buurt, die
diemidden
midden ininde
destad
stadisisgelegen
gelegen en
enwaar
waar vele
vele
Dit is
lieden wonen,
wonen, gewoonlijk
gewoonlijkvan
vanIsraëlietische
Israëlietischeconfessie,
confessie,die
diemet
methandwagens
handwagens
lieden
straaten
endaarin
daarineen
eensober
soberbestaan
bestaanvinden.
vinden.
kleine
drijven langs
langs de
de straat
kleine neringen drijven
zoo duur,
duur, dat
dat het
het
Gaat men
men daar
daar bouwen,
bouwen, dan
dan blijkt
blijkt de
de grond
grond zoo
Gaat
stichten
van woningen
woningenvoor
vooronvermogenden
onvermogenden daar
daar een
eenfeitelijke
feitelijke onmoonmostichten van
vanlicht
lichtenenlucht,
lucht,straatbreedte,
straatbreedte,
gelijkheid is,
als men
men aan
aan de
deeischen
eischenvan
gelijkheid
is, als
huishoogte,
enz.,
die
men
in
het
belang
der
gezondheid
stellen moet,
moet,
huishoogte, enz., die men in het belang der gezondheid stellen
vasthoudt.
verrijzen, volkswoningen
volkswoningen niet.
niet.
Winkelhuizen kunnen
kunnen er verrijzen,
En nu
nu smeeken
smeeken deze
dezeneringdoenden
neringdoenden hen
hen niet
niet teteverjagen
verjagen uit
uit hun
hun
En
verblijf
het centrum
centrum der
der stad
stad:
niet, zij
zij moeten
moetelI eruit.
eruit.
baat niet,
verblijf in
in het
: het baat
Uit
Almelo meldde
meldde men
men kort
kort geleden
geleden aan
aan de
de N.
N. R.
R. Ct.:
Ct. :
Uit Almelo
)De
gevolgen
der
Woningwet.
en
de
daaruit
voortvloeiende
bouw»De gevolgen der Woningwet en de daaruit voortvloeiende bouwverordeningen
de gemeenten
gemeenten StadStad-enenAmbt-Almeloo
Ambt-Almeloo
verordeningendoen
doenzich
zich in
in de
geducht
bouwen isis door
door de
de hoogere
hoogere eischen,
eischen, die
die aan
aan de
de
geducht gevoelen.
gevoelen. Het
Het bouwen
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nieuw te
te bouwen
bouwen woningen
woningen gesteld
gesteldworden,
worden,vrij
vrijwat
wat
duurdergeworden,
geworden,
nieuw
duurder
er weinig
weinig
en
daal' ook
ook de
de prijzen
prijzen van
van den
den grond
grond vrij
vrij hoog
hoog zijn,
zijn, wordt
wordt er
en daar
gebouwd,
niet genoeg
genoeg om
om in
in de
de behoefte
behoefte aan
aan woningen
woningen te
te voorvoorgebouwd, lang
lang niet
zien. Ook
Ook het
hetonbewoonbaarverklaren
onbewoonbaarverklaren van
een aantal
aantal woningen
woningen in
in
zien.
van een
Stad-Almeloo,
trouwens hoog
hoog noodig
noodig was,
was,heeft
heeftden
denwoningnood
woningnood
Stad-Almeloo, wat
wat trouwens
toestand is
is zoo,
zoo, dat
datnoch
nochininStad-Almeloo,
Stad-Almeloo, noch
nochininAmbtAmbtvergroot.
vergroot. De
De toestand
mettetezamen.
zamen·ruim
ruim19,000
19,000
inwoners,één
éénarbeidersarbeidersAlmeloo, gemeenten
gemeenten met
Almeloo,
inwoners,
woning leeg
staat.
woning
leeg staat.
vier gezinnen,
gezinnen,wier
wierwoningen
woningenin in
den
nacht
vanZaterdag
Zaterdagop
opZondag
Zondag
De vier
den
nacht
van
te Ambt-Almeloo
Ambt-Almeloo afgebrand
afgebrand zijn,
zijn,kunnen
kunnendan
danook
ookgeen
geenonderdak
onderdakvinden.
vinden.
Ook
aan andere
andere woningen
woningen bestaat
bestaatgroot
grootgebrek,
gebrek,vooral
vooralaan
aanburger
burgerOok aan
woningen in
den prijs
prijs van
van J
Vanmaatregelen
maatregelen om
om in
in de
de
woningen
in den
f 120-/200.
120-1 200. Van
behoefte te
voorzien, hoort
nog toe
toeniets."
niets."
behoefte
te voorzien,
hoort mell
men tot nog
op het
het oogenblik
oogenblik de
de uitwerking
uitwerking der
der Woningwet.
Woningwet.
Ziedaar nu
Ziedaar
nu op

lIl.
Wel
verre van
vandoor
doordedeervaring
ervaringmet
metzijn
zijnwet
wetafgeschrikt
afgeschrikttetezijn
zijn,
Wel verre
,
haar willen
willenverscherpen.
verscherpen.
zou
de heer
heer Goeman
Goeman Borgesius
Borgesius haar
zou de
zijn met
met het
het feit,
feit,dat
dathuurders
huurders uit
uithun
hun
\Vel verre
tevreden te
Wel
verre van
van tevreden
te zijn
huis
kunnen worden
worden gezet, als
als het
hetniet
nietaan
aandedewettelijke
wettelijkeeischen
eischenbeantbeanthuis kunnen
woordt, onverschillig
of zij
in in
heth et
gege
h ehe
e I elge
non
der dak
woordt,
onverschillig
of dan
zij dan
gee en
onderdak
hebben,
i gen
a I' suituithun
hunhuis
huiszetten,
zetten,zoo
zoo
hebben, wil
wil hij
hij voortaan
voortaanook
ookeeig
e n aaars
dit
huis niet
niet aan
aan de
deautoriteiten
autoriteiten behaagt.
behaagt.
dit huis
De
heer Goeman
Goeman Borgesius
Borgesius zeide
zeideletterlijk
letterlijk:
De heer
:
Disverzuimd
verzuimd geworden
geworden in
in de
de wet
wetook
ookbepabepaBij
de Woningwet
Woningwet ....
Bij de
.... »is
lingen op
op tetenemen,
nemen,waardoor
waardoor het
hetmogelijk
mogelijkwordt
wordtook
ookverbetering
verbetering tete
lingen
brengen
volkshuisvesting (waarom
v 0 vI olk
k s hs uhi uis
s v est
i n g en
en
brengeninin de
de volkshuisvesting
(waarom
v esting
niet: : huis
h u i svvesting
est i n?)g?)
duizendenplattelanders,
plattelanders, die
in een
een eigen
eigen
die in
niet
vanvan
duizenden
huidje
gl'ond. Worden
geen
huije wonen op eigen grond.
Worden dienaangaande
dienaangaandeinin de
de wet geen
voorzieningen
gemaakt,
dan
zal
de
wet
voor
een
groot
deel
van
het
voorzieningen gemaakt, dan zal de wet voor een groot deel van het
platteland
niet
tot
haar
recht
komen."
platteland niet
haar recht komen."
De
heer Borgesius
Borgesiussprak
sprakblijkbaar
blijkbaarniet
nietironisch,
ironisch,maar
maarininvollen
vollenernst
ernst!
De heer
!
Ziedaar een
veelbelovende consequentie
consequentie van
van het
hetopopzichzelf
zichzelfjuiste
juiste
Ziedaar
een veelbelovende
DEen goede
goede volkshuisvesting
volkshuisvesting is een
eenzaak
zaakvan
vanhet
hetallergrootste
allergrootste
beginsel:: DEen
beginsel
belang;
dringend noodig
noodig voor
voor de
de zedelijke
zedelijke en
en stoffelijke
stoffelijke welvaart
welvaart
belang ; zij
zij is dringend
van
ieder volk."
volk."
van ieder
Zeker.
Maar volgt
nu daaruit,
daaruit, dat
dat dedestaatsoverheid
staatsoverheidlangs
langsbureaucratischen
bureaucratischen
Maar
volgt nu
tot
al
datgene,
wat
goed
is?
weg
moet
dwingen
weg moet dwingen
al datgene, wat goed is ?
Het
is b.v.
b.v. hygiënisch
hygiënisch heel
heelgoed,
goed,dat
datmen
men
opstaan's'smorgens
morgens
Het is
bijbij
hethet
opstaan
van kleedingstuk
kleedingstuk verwisselt
misschien nog
nog andere
andere dingen
dingen verricht.
vel'l'icht.
van
verwisselt en
en misschien
te ontleenen,
ontleenen,
Maal'
moet nu,
nu, om
om aan
aanVorst
VorstBismarck
Bismarck dit
dit voorbeeld
voorbeeld te
Maar moet
bij het
het bed
bed van
vanieder
iederstaatsburger
staatsburger 's morgens
morgens een
politieagent of
of
bij
een politieagent
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gezondheidsinspecteur staan,
om hem
hemdie
diehygiënische
hygiënische verrichtingen
verrichtingen te
te
staan, om
gelasten
en bij
bij gebreke
gebreke van
vandien
dienproces-verbaal
proces-verbaal op
op tetemaken
maken?
gelasten en
?
»Een goede
llEen
doelmatige kleeding
kleeding is
is een
eenzaak
zaakvan
vanhet
hetallergrootste
allergrootste
goede en doelmatige
zij
bevordert
de
volksgezondheid
en
daarmede
de
volksenergie
belang,
belang, zij bevordert de volksgezondheid en daarmede de volksenergie
en
de zedelijke
zedelijke en
en stoffelijke
stoffelijke welvaart
welvaart des
desvolks."
volks."
en de
niet tegen
tegen tetespreken.
spreken.
Ook
stelling is
Ook deze
deze stelling
is niet
Van het systeem
systeem Borgesius-Pierson
Borgesius-Pierson zou
zou nu
nu de
deconsequentie
consequentiezijn,
zijn,orn
om
Van
voortaan ook
ook sommige
sommige inspecteurs
inspecteurs der
der volksgezondheid
volksgezondheid met
met de
de zorg
zorg
voortaan
te belasten.
belasten.
voor de
de kleeding
kleeding der
der staatsburgers
staatsburgers te
voor
En dan
dan zou
zoumen
menkleeding,
kleeding,die
dieniet
nietaan
aandedewettelijke
wettelijkeeischen
eischenvolvolEn
doet, moeten
moeten verbeurdverklaren
verbeUl"dverklaren en
moeten stellen
stellen op
op het
hetdragen
dragen
doet,
en straf
straf moeten
daarvan.
gekleede lieden
lieden een
een betere
beterekleeding
kleedingkunnen
kunnenbetalen
betalen?
Of slecht gekleede
?
wetniet
nietnaar,
naar,evenmin
evenminals
alszijzijernaar
ernaarvraagt,
vraagt, of
of
Daar
vraagt de
de wet
Daar vraagt
slecht
gehuisveste lieden
lieden een
een betere
beterehuisvesting
huisvestingkunnen
~unnenbetalen.
betalen.
slecht gehuisveste
maar weer
weer de
de panacee
panacee en
en moet
moet de
de overheid
overheid
Dan wordt
wordt armenzorg
armenzorg maar
Dan
maar staatskleedingmagazijnen
staatskleedingmagazijnen oprichten
inrichtingen als
als Peek
Peek en
en
maar
oprichten of
of inrichtingen
Cloppenburg
subsidieeren.
Cloppenburg subsidieeren.
systeem.
logische consequentie
consequentie van
de logische
van het systeem.
Ziedaar de
Men
strijdt,
naar
het
oude
en
radicale
recept,
tegen sy
s ymmpto
p tom
Men strijdt, naar het oude en radicale recept, tegen
me en.n.
Men
de oorzaken
oorzaken angstvallig
angstvallig liggen.
liggen.Radical
Radical:: »from
»fromnever
nevergoing
going
Men laat de
to the
the root".
root".
to
Woningen
onbewoonbaar verklarell,
zij niet
niet deugen,
deugen, isisuitmunuitmunWoningen onbewoonbaar
verklaren, als
als zij
tend
--mits
mitserer
goede
woningenverkrijgbaar
verkrijgbaarzijn.
zijn.
tend -goede
woningen
heer Borgesius
Borgesius tuurt
tuurt zich
zich blind
blind op
ophet
hetonbewoonbaar
onbewoonbaar ver
verMaar de
de heer
klaren.
llOnbewoonbaar
verklaren", zegt
zegt hij,
hij,»is
Disimperatief
imperatiefvoorgeschreven
voorgeschreven
»Onbewoonbaar verklaren",
in
degevallen,
gevallen, waarin
waarin vaststaat,
vaststaat, dat
dateen
eenwoning
woningwerkelijk
werkelijkonbewoononbewoonin de
baar
is.
baar
Er
wordt dan
dan aan
aan dedewoning
woningeen
een
bordjebevestigd,
bevestigd,waaruit
waaruit blijkt
blijkt
Er wordt
bordje
dat
zij onbewoonbaar
onbewoonbaar is.
is.
dat zij
dat als
als dedebewoner,
bewoner, die
die ererininzit,
zit,om
omwelke
welkereden
reden
Daaruit volgt,
Daaruit
volgt, dat
eruit
uitgaat
gaatofofsterft,
sterft,erergeen
geenandere
anderemag
magintrekken
intrekken en
en dat
dat
dan ook
ook er
dan
:wodoende
van wijken
wijken bezaaid
bezaaid worden
worden met
met bordjes,
bordjes, die
die ververzoodoende allengs
allengs tal
tal van
klaren, dat de
de woningen,
woningen,waaraan
waaraanzijzijgehecht
gehecht
zijn,onbewoonbaar
onbewoonbaarzijn."
zijn."
klaren,
zijn,
De heer
heer Borgesius
Borgesius verwacht
verwacht dan
dan van
vandie
diebezaaiing,
bezaaiing,dat
datde
de gemeentegemeenteDe
besturen
het inzicht
inzicht zullen
zullen komen,
komen,dat
dathethet
dringendnoodig
noodig is,
is,
besturen tot
tot het
dringend
te doen
doen verrijzen.
verrijzen.
nieuwe
woningen te
nieuwe woningen
Best mogelijk.
mogelijk.
De
heer Borgesius
Borgesius erkent
erkent echter
echter zelf
zelf een
een poosje
poosje later,
later, dat
dat de
deaanaanDe heer
bouw van
van een
eenklein
kleinaantal
aantalnieuwe
nieuwe
woningenalalheel
heelweinig
weiniginvloed
invloed
bouw
woningen
heeft, als
als het
hetaantal
aantalbestaande
bestaandewoningen
woningen duizenden
duizenden en
en nog
nog eens
eensduiduiheeft,
zenden
bedraagt.
zenden bedraagt.
het directe
directegevolg
gevolgvan
vandedetoeneming
toenemingvan
vanhet
hetaantal
aantalafgekeurde
afgekeurde
En het
En
wonillgen
zal in
in elk
elk geval
gevalzijn
zijneen
een
verminderingvan
vanhet
hetaantal
aantalbeschikbeschikwoningen zal
vermindering
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bare woningen,
wOllingen, dus
dusverhoogde
verhoogde vraag
vraagnaar
naarwoningen,
woningen, dus
dustoenemende
toenemende
bare
woningnood.
Een
oogenblik oeconomisch
oeconomisch nadenken
nadenken had
had dit
dit gevolg
gevolg moeten
moeten doen
doen
Een oogenblik
voorzien.
Oeconomisch
redeneerende —
- en
in een
een onderwerp
onderwerp als
e h oor t
en in
alsdit
ditbbehoort
Oeconomisch redeneerende
te redeneeren
redeneel'en op
op oeconomische
oeconomische grondslagen
grondslagen —,
- , zou
zou men
mendit
dithebhebmen
men te
DIkwilwildede
volkshuisvestingverbeteren
verbeteren;; dat
dat wil
wil
ben
moeten zeggen
zeggen:: »Ik
ben moeten
volkshuisvesting
zeggen:
ik wil
wil bevorderen,
bevorderen, dat
datdedeonbemiddelden
onbemiddeldenofofweinig
weinigbemiddelden
bemiddelden
zeggen : ik
zoo weinig
weinig mogelijk
mogelijk geld
geld wonen
wonen ininzoo
zoogoed
goedmogelijke
mogelijkewoningen
woningen:
voor
voor zoo
dan
moet ik
ik dus
dus zien,
zien, dat
datikikhethet
a a n bod
woningenzooveel
zooveel
dan moet
aanbod
vanvan
woningen
maar ik
ik moet
moeterermij
mijzoo
zoozorgvuldig
zorgvuldigmogelijk
mogelijkvoor
voor
mogelijk
verhoog; ; maar
mogelijk verhoog
doen, wat
wat de
de vraag
v I' a a naar
g naar
woningenzou
zoukunnen
kunnenververwachten iets
wachten
iets te doen,
woningen
meerderen; ; want
dan bereik
bereik ik
ik juist
juisthet
hettegenovergestelde
tegenovergesteldevan
vanhetgeen
hetgeen
meerderen
want dan
bereiken."
ik zou
zou willen
willen bereiken."
ik
Maar
bU het
het maken
maken der
der wet
wet juist
juist niet
niettot
totdedeoeconomische
oeconomische
Maar men
men is
is bij
00
I' zak en
e n van
vanhethet
verschijnseldoorgedrongen
doorgedrongen en
en heeft
heeftzich
zichertoe
ertoe
oorzak
verschijnsel
willen
y m p tom en tetegenezen.
genezen.
willen bepalen
bepalens symptomen
Het
natuul'lijke gevolg
gevolg daarvan
daarvan was,
was, dat
datmen
menzijn
zijntoevlucht
toevluchtging
ging
Het natuurlijke
zoeken bij
bij palliatieven.
palliatieven.
zoeken
De heer
heer Goeman
Goeman Borgesius
Borgesius keurt
keurt het
het in
in hooge
hoogemate
mateaf,af,dat
datde
deeisch
eisch
De
wordt gesteld,
gesteld, dat
datdedetoegelaten
toegelatenbouwvereenigingen
bouwvereenigingen zich
zich moeten
moeten ververwordt
te verhuren
verhuren tegen
tegen lageren
lageren prijs
prijs dan
dan tegen
tegenden
den
binden
geen woningen
woningen te
binden geen
te bedingen
bedingen is.
is.
prijs,
prijs, die
die te
toch, die
die zich
zich daartoe
daartoe niet
nietverbinden,
verbinden, krijgen
krijgen geen
geen
Vereenigingen toch,
voorschot of bijdrage.
bijdrage.
voorschot
een bijdrage
bijdrage uit
uit de
de publieke
publieke kas
kas te
te geven
geven aan
aan ververImmers, door
door een
eenigingen,
die woningen
woningen verhuren
verhuren beneden
benedenden
denkostenden
kostendenprijs,
prijs, begeeft
begeeft
eenigingen, die
op het
het gebied
gebied van
van armenzorg
armenzorg en
en verleent
verleent een
eenbedeeling
bedeeling aan
aan
men
zich op
men zich
enkelen,
die
aan
allen
ten
goede
zou
moeten
komen.
enkelen, die aan
ten goede zou moeten komen.
Er
ligt trouwens
tl'Ouwens in
in 't algemeen
een gevaar
gevaar in
in deze
dezebedeeling
bedeeling van
van
Er ligt
algemeen een
in't
verleellen van
subsidies aan
aan woningvereeniwoningvereeniwoningvereenigingen,
woningvereenigingen, in
't verleenen
van subsidies
gingen.
Dat isis tete's-Gravenhage
's-Gravenhage gebleken,
gebleken, waar,
waar, onder
onder 't voorwendsel
gingen. Dat
hetbelang
belangder
dervolkshuisvesting
volkshuisvesting werkzaam
werkzaam te
zijn, een
een vereevereevan in
in het
van
te zijn,
kwamvragen,
vragen, welke
welke vereeniging
vereeniging
niging
een bijdrage
bijdrage uit
uitde
destadskas
stadskaskwam
niging een
bleek
het meest
meestverwerpelijke
verwerpelijkesoort
soortvan
vanhuisjesmelkerij,
huisjesmelkerij, de
destichting
stichting
bleek het
aan onvoldoende
onvoldoende straten,
straten, op
op het
hetoog
oogtetehebben.
hebben.
van ellendige
ellendige woningen
woningen aan
van
De
bedoeling van
van de
de Woningwet,
Woningwet, dat
daterkende
erkendede
deheer
heerBorgesius
Borgesiuszelf,
zelf,
De bedoeling
eellonderdeel
onderdeel van
vanarmenzorg
armenzorg tetezijn.
zijn.Maar
Maal'toch
tochwilde
wilde hij
hij
is
is nnii e t,
t, een
het
verkrijgen
van
woningen
voor
lagen
prijs
door
een
subsidiestelsel
door een subsidiestelsel het verkrijgen van woningen voor lagen prijs
bevorderen.
verkeerde daarbij
daarbij in
in de
de meening,
meening, dat
datde
demarktprijs,
marktprijs, de
de»prijs
»prijs
Hij verkeerde
te bedingen
bedingen is",
is", hooger
hooger isis dan
dall de
dekostende
kostendeprijs.
prijs.
die
die te
De heer
heel' Pierson
Pierson haastte
haastte zich
zichzijn
zijngeachten
geachtenvriend
vriend Borgesius
Borgesius te
te
De
co
rrige ere n.
corrigeeren.
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beriep zich
zich op
op een
eenuitspraak
uitspraak van
van John
John Burns
Burns ten
ten betooge,
betooge, dat
dat
Hij beriep
kunstmatig goedkooper
goedkooper maken
maken van
vanwoningen
woningen niets
niets anders
anders isisdan
dan
het kunstmatig
ophet
hetpunt
punt
van
loonen:
abnormaal
subsidie aan
aan de
de werkgevers
werkgevers op
een subsidie
van
dede
loonen
: abnormaal
goedkoope woninghuur
om in
in lager
lager loon.
loon.
goedkoope
woninghuurzet
zet zich
zich om
De ervaring
ervaring als
alspresident
presidentvan
vanhet
het
woningcollegetete's-Gravenhage
's-Gravenhage
De
woningcollege
heeft
dede
marktprijs
heeft den
den heer
heerPierson
Piersongeleerd,
geleerd,dat
dat
marktprijsvan
vangoede,
goede,bruikbruikbare woningen
woningen in
in Nederland
Nederland op
op een
eenzeer
zeergroot
grootaantal
aantalplaatsen
plaatsen staat
staat
bare
beneden den
kostprijs, zoodat
zoodat de
eisch van
van teteheffen
heffenden
denprijs,
prijs,Ddie
Ddietete
beneden
den kostprijs,
de eisch
bedingen is",
)niet is een
een harde
harde maar
maar een
eenzachte
zachtemaatregel".
maatregel".
bedingen
is", Dniet
llDe huisjesmelkers
huisjesmelkers koopen
koopen woningen
woningen op,
op, die
die inineen
eenallertreurigsten
allertreurigsten
»De
staat verkeeren,
verkeeren, en
en laten
laten die
dieniet
nietonderhouden.
onderhouden. Bouwt
Bouwt nu
nu een
een vereevereestaat
zij in
in 't algemeen
algemeen geen
geen hooger
hooger huur
huur
niging goede
goede woningen,
woningen, dan
dan kan
kan zij
niging
bedingen dan
dan de
de huisjesmelkers.
huisjesmelkers. Doch
Dochdaar
daarhet
hetkapitaal
kapitaalder
dervereeniging,
vereeniging,
bedingen
dat van
van genen,
genen,zoo
zoozal
zaldedemarktmarktdie goed
goed bouwt,
bouwt, veel
veel grooter
grooter is
is dan
dan dat
die
prijs menigmaal
menigmaal de kosten
kosten zeer
zeeronvolkomen
onvolkomen dekken.
dekken.
prijs
De kostende
kostende prijs
prijs zou
zoudaarom
daaromdikwijls
dikwijls hooger
hooger zijn
zijn dan
dan de
de marktmarktDe
prijs, de
de prijs
prijs Ddie
Ddie te bedingen"
bedingen" is,
is, en
en daarom
daarom isis de
debepaling,
bepaling, die
diehet
het
prijs,
eischen
van
den
marktprijs
voorschrijft,
niet
hard.
In
Friesland
is
de
eischen van den marktprijs voorschrijft, niet hard. In Friesland de
1010à 12
12 %
beneden den
den kostenden
kostenden prijs
prijs van
van goede
goede
marktprijs zelfs
V, beneden
marktprijs
zelfs
.
"
womngen.
woningen."
De Regeering
Regeering gaat
haal' eisch
zoo laag,
laag, als
als zij
zij kan,
kan, als
als zij
zij
De
gaat dus
dus met
met haar
eisch zoo
den marktprijs
marktprijs als
en nu
nu waarschuwt
waarschuwt de
de heer
heerPierson
Pierson ererden
als limiet
limiet stelt,
stelt, en
tegen, orn
om nog
nog lager
lager tetegaan
gaanenenden
denweg
wegder
derbedeeling
bedeelingtetebetreden.
betreden.
tegen,
men nu",
nu", zegt
zegt dedeheer
heerPierson,
Pierson,Dnaar
llnaarde
degemeentegemeenteDWanneer men
»Wanneer
besturen gaat
gaat en
en zegt
zegt:
dekostprijzen
kostprijzen kunt
kunt gij
gij niet
niet vragen,
vragen, dat
dat is
is uu
besturen
: de
maar gij
gij moogt
moogtzelfs
zelfsdede
marktprijzenniet
nietvragen
vragen;
vanuuwordt
wordt
bekend, maar
bekend,
marktprijzen
; van
verwacht, dat
gij bedeeling
bedeeling zult
zult doen
doen in
in den
denvorm
vormvan
vanzeer
zeerlage
lagehuurhuurverwacht,
dat gij
prijzen,
vrees ik
ik toch
tochzeer
zeerernstig,
el'llstig,dat
datmen
mendedegezindheid
gezindheid der
der
prijzen, dan
dan vrees
gemeentebesturen,
om krachtig
krachtig op
op te
te treden,
treden, waarlijk
waarlijk niet
nietvergrooten
vergrooten
gemeentebesturen, om
zoo veelmoeite
moeitehebben
hebbenmet
metdedehoofdelijke
hoofdelijke omomzal.
Zij, die
die nunureeds
reedszooveel
zal. Zij,
slagen,
zullen zich
zich niet
nietwarm
warmmaken
makenvoor
voordedeuitvoering
uitvoeringvan
van de
de WoningWoningslagen, zullen
zoo tot
tot hen
hengesproken
gesproken wordt."
wordt."
wet,
indien zoo
wet, indien
Zelfs
de commissie,
commissie, die
dieaan
aandedeMaatschappij
Maatschappij tot
tot Nut
Nut van
van 't AlgeZelfs de
bekende rapport
rapport uitbracht
uitbracht over
over het
het woningvraagstuk
woningvraagstuk en
en die
die
meen het
het bekende
de heeren
heeren Drucker,
Drucker, Greven
Greven en
enKruseman,
Kruseman, stelt
steltzich
zichop
ophet
het
bestond
bestond uit
uit de
standpunt,
dat de
de woningen
woningen (gelijk
(gelijkmen
mendat
dat
onzespreektaal
spreektaaluitdrukt)
uitdrukt)
standpunt, dat
ininonze
DeRegeering
Regeeringgaat
gaatnununog
nog
daarbeneden.
zichzelf
moeten bedruipen.
bedruipen. De
zichzelf moeten
daarbeneden.
wat zou
zou erernunu
gebeuren,alsals
de heeren
GoemanBorgesius
Borgesius en
en
En
En wat
gebeuren,
de heeren
Goeman
Treub
hun zin
zin kregen
kregenenenmen
menhethet
verhurenbeneden
benedenden
denmarktprijs
marktprijs
Treub hun
verhuren
in
de hand
hand werkte
werkte?
in de
?
Dan
zou
na
eenigen
tijdontstaan
ontstaanpeen
lleen
groepvan
vangepriviligeerde
gepriviligeerde
Dan zou na eenigen tijd
groep
waar men
mell minder
minder huur
huUl' betaalt
betaalt dan
dan elders".
elders".
woningen,
van woningen
woningen waar
woningen, van
De
heer Pierson
Pierson vraagt
vraagt nu
nu:: DWat
DWat isisdaarvan
daarvan te
teverwachten
verwachten voor
voor de
de
De heer
het probleem
probleem der
del' volkshuisvesting
volkshuisvesting?"
En hij
hij antwoordt
antwoordt:
oplossing
oplossing van
van het
?" En
:
»Niets.
aanûen van
van dit
ditpunt
puntheeft
heeftdede
duidelijke
Ten aanzien
er enaring
varing opopduidelijke
Niets. Ten
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en
volledige wijze
wijze uitspraak
uitspraak gedaan,
gedaan,want
wanterer
zijn
verschillendeplaatsen
plaatsen
en volledige
zijn
verschillende
in ons
ons land,
land, waar
waar de
de toestand
toestand zoo
zoo is
is ....
in
..
geeftdat?
dat?Eenvoudig
Eenvoudigeen
eenlange
lange
lijst
vancandidaten,
candidaten,verder
verderniets.
niets.
Wat geeft
lijst
van
invloed op
op den.
den.algemeenen
algemeenenmarktprijs
marktprijs?
In het
hetminst
minstniet.
niet.
? In
Heeft het invloed
Er
eenprivilege
privilegegeschonken
geschonkenaan
aansommigen.
sommigen. IsIskrachtig
krachtig bijgebijgeEr isis een
dragen
oplossing van
van het
het vraagstuk
vraagstuk der
der volkshuisvesting?
volkshuisvesting? Juist
Juist het
het
dragen tot oplossing
tegenovergestelde.
tegenovergestelde.
Wanneer
dergelijke vereenigingen
vereenigingen eenvoudig
eenvoudig den
denhuurprijs
huurprijs stelden
stelden
Wanneer dergelijke
op de
de marktwaarde,
marktwaarde, zouden
zouden haar
haar inkomsten
inkomsten natuurlijk
natuurlijk grooter
grooter zijn,
zijn, en
en
op
anders beoogen
beoogen dan
dan verbetering
verbetering van
van den
den toestand
toestand
aangezien zij niets
niets anders
op
woninggebied, zouden
meer kunnen
kunnen doen
doen ininhet
hetbelang
belang der
der
op woninggebied,
zouden zij
zij meer
volkshuisvesting.
Ik
kan een
eenvereeniging
vereeniging noemen
noemen op
opeen
eenplaats
plaats niet
nietver
vervan
van hier,
hier,
Ik kan
jaar inin jaar
jaaruituitaltijd
altijdditditvicieuse
vicieusesysteem
systeemheeft
heefttoegepast
toegepastenen
welke
welke jaar
zijdit
ditniet
nietgedaan,
gedaan,
daardoor zeer belangrijke
belangrijke inkomsten
inkomstenheeft
heeftgemist.
gemist.Had
Hadzij
daardoor
zou zij
zij thans
thansbij
bijmachte
machtezijn
zijnhet
hetwoningvraagstuk
woningvraagstukininhaar
haar gemeente
gemeente
dan
dan zou
zeer nabij
nabij te
te brengen
brengen aan
aan zijn
zijn oplossing."
oplossing."
zeer
Het zal
zal na
nadit
ditbetoog
betoogvan
vanden
denheer
heerPierson
Piersonduidelijk
duidelijk zijn,
zijn, dat
dat het
het
Het
palliatief,
om woningen
woningen tetegaan
gaanverhuren
verhurenbeneden
benedendedemarktwaarde,
marktwaarde,
palliatief, om
spannen van
van de
de paarden
paarden achter
achter den
den wagen.
wagen.
zou neerkomen
neerkomen op
zou
op het spannen
heer Treub
Treub —
- en
en ook
ook dat
dat isiswaar
waar—
-:
»Nuisisde
de
Maar nu
Maar
nu zegt
zegt de
de heer
: »Nu
zoo, dat
dat de
dekrotten,
krotten,waarin
waarinzijzijwonen,
wonen,
huisvesting
allerarmsten zoo,
huisvesting van
van de allerarmsten
en
die aan
aangeen
geenenkelen
enkelen
eisch
hygiëne
kunnenvoldoen,
voldoen, moeten
moeten
en die
eisch
vanvan
hygiëne
kunnen
opgeruimd
zijn wij
wij het
het allen
allen over
over eens.
eens. Laten
Laten wij
wij ons
ons
opgeruimd worden.
worden. Daar
Daar zijn
nu stellen
stellen voor
voor het
hetgeval,
geval,dat
datdiedie
menscheninineenigszins
eenigszinsgrooten
grooten getale
getale
nu
menschen
die krotten
krottenworden
wordenverwijderd,
verwijderd,dan
danmoeten
moetenzijzijtoch
tochvinden
vindenwoningen,
woningen,
uit die
die voldoen,
voldoen, ten
ten minste
minsteaan
aandede
meest
bescheideneischen
eischenvan
vande
dehygiëne.
hygiëne.
die
meest
bescheiden
een absolute
abs 0 I u t eon
m 0 gel ij k hei wanneer
d, wanneermen
men
En
dan isis het
En dan
het een
onmogelijkheid,
marktprij~, of
of tegen
tegenden
denkostenden
kostendenprijs,
prijs,
de
woningen verhuurt
verhuurt tegen
tegen marktprijs,
de woningen
om
hun woningen
woningen te geven,
geven, die
die zij
zij betalen
betalen kunnen.
kunnen. En
Enwanneer
wanneermen
men
om hun
de
zaak zoo
zoo stelt
stelt —
- enendat
datis isdede
eenigemanier
manierwaarop
waarop men
men die
die in
In
de zaak
eenige
de praktijk
praktijk stellen
stellen mag
mag —
- dan
dankan
kanmen
menniet
nietanders
andersdoen,
doen, dan
dan 6f
Of
de
alle
krotten te
te laten
latenstaan,
staan,want
wantmen
menkan
kan ererniets
nietsaan
aan doen,
doen, 6f
Ofze
ze
alle krotten
weg tetebreken
brekenenenopopdezelfde
dezelfdeofofopopeene
eeneandere
andereplaats
plaatswoningen
woningen te
te
weg
bouwen
voor de
de allerarmsten
allerarmsten en
en dan
daneen
eenhuurprijs
huurprijstetestellen,
stellen,die
dieonder
onder
bouwen voor
datkan
kanniet
nietwanneer
wanneermen
menverlangt
verlangt dat
dat zij
zij den
oen
hun bereik
bereik valt.
valt. En
Endat
hun
vollen kostenden
kostenden prijs
prijs of
of den
den normalen
normalen marktprijs
marktprijs zullen
zullen betalen."
betalen."
vollen
Treub en Borgesius willen
dus op
op den
den duur
duur beneden
beneden den
den
willen dus
De heeren Treub
marktprijs
De heer
heer Pierson
Pierson heeft
heeftaangetoond,
aangetoond, waarom
waarom dat
dat niets
niets
marktprijsgaan.
gaan. De
uitwerkt.
De heeren
heeren Treub,
Treub, Borgesius
Borgesius en
Pierson benevens
benevens de
de vorige
vorige en
en de
de
en Pierson
het echter
echter hierover
hierover eens,
eens, dat
dat men
men bU
zijn het
bij
tegenwoordige Regeering zijn
wijze
van ttijd
maatregel aan
aan uit
uit krotten
krottenverdrevenen
verdrevenen een
een
ij d ee 1I ij ken
k e n maatregel
wijze van
zalkunnen
kunnen schenken.
schenken.
deel
van den
den prijs
prijs zal
deel van
Welnu,
ook niets
niets dan
dan een
een palliatief.
Welnu, dat
dat is ook
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Gesteld,
dat men
men de
dekrotten
krottenaan
aandedeGedempte
GedempteGraclit
Grachttete's-Graven's-GravenGesteld, dat
zekerebuurten
buurtenininAmsterdam
Amsterdamofofelders
eldersopruimt
opruimt;
wanneer
hage of
ofininzekere
hage
; wanneer
er dan
dan woningen
woningen neerzet,
neerzet, die
dienaar
naar iets
iet zullen
s zullenlijken,
lijken, dan
dan zal
zal
men
men er
men,
op zijn
zijnallerminst,
allerminst,daarvoor
daarvoor f
/ 3 's's weeks
weeks moeten
moeten vragen.
vragen. De
De
men, op
tegenwoordige
bewoners kunnen
kunnen echter
echter niet
tegenwoordige bew?ners
niet meer
meer betalen
betalen dan
dan /i.
f 1.
Wanneer
men nu
nudien
dienbewoners
bewonerseen
een
privilegeopopdedenieuwe
nieuwewoningen
woningen
Wanneer men
privilege
datzuivere
zuiverearmenzorg.
armenzorg. En
En
geeft
enhun
hunhet
hetverschil
verschilschenkt,
schenkt,dan
danisisdat
geeft en
welniet
nietveel
veelmeer
meerzullen
zullengaan
gaan
aangezien
lieden bij
bij hun
hun leven
levenwel
aangezien deze
deze lieden
men hun
hun die
diebedeeling
bedeeling wel
wellevenslang
levenslangmoeten
moetengaan
gaan
verdienen,
verdienen, zal
zal men
schenken.
nietstegen
tegen
hebben,
voorzoover
zoo verdie
diebedeeling
bedeeling niet
niet ten
ten
Ik
zou ererniets
Ik zou
hebben,
voor
van
andere
armen
kwam,
die
niet
het
voorrecht
hebben
in
onbenadeele
nadeele van andere armen kwam, die niet het voorrecht hebben in onbewoonbare krotten,
men afbreekt,
afbreekt, te
tezijn
zijngehuisvest.
gehuisvest.
woonbare
krotten, die
die men
zal men
mendaarmede
daarmedegedaan
gedaanhebben
hebbenvoor
voordedevolkshuisvesting
volkshuisvesting
Maar
Maar wat zal
in
het algemeen
algemeen?
in het
?
Wederom niets
niets!!

IV.
De fout
fout isis·
enblijft,
blijft,dat
datmen
menbijbijdede
Woningwetmet
metangstvallige
angstvallige
De
. en
Woningwet
zorg vermeden
vermeden heeft
den wortel
wortel van
van het
het kwaad
kwaad te
te raken.
/'aken.
zorg
heeft aan
aan den
wilgenezen,
genezen,
\Vanneer men
men een
een ofofander
andermaatschappelijk
maatschappelijk kwaad
kwaad wil
Wanneer
dan
moet men,
men,v6érdat
vóórdatmen
meniets
iets
andersdoet,
doet,dede
oorzakenvan
vandat
datkwaad
kwaad
dan moet
anders
oorzaken
te sporen.
sporen.
trachten op
trachten
op te
Als een
een zieke
ziekeeen
eenbooze
boozezweer
zweervertoont,
vertoont,dan
danzal
zaleen
eenmedelijdende
medelijdende
Als
en
oppervlakkige geneesheer
geneesheer dat
dat leelijke
leelijke verschijnsel
verschijnsel wegbranden
wegbranden ofofer
er
en oppervlakkige
misschien een
pleister op
op leggen
leggen;; wanneer
wanneer een
een zieke
zieke koorts
koorts heeft,
heeft, zal
zal
misschien
een pleister
een
haastig en
enoppervlakkig
oppervlakkig dokter
dokter zich
zich ertoe
ertoebepalen
bepalenhem
hemkinine
kininevoor
voor
een haastig
te schrijven
schrijven;; maar
maar een
eenconsciëntieus
consciëntieusmedicus
medicusonderzoekt,
onderzoekt, ofoferervoor
voor een
een
en
ander soms
soms dieper
dieper liggende
liggende oorzaken
oorzaken aanwezig
aanwezig zijn,
zijn, en
en vraagt
vraagt zich
zich
en ander
af,
of hij
hij daartegen
daartegen wellicht
wellicht iets
iets vermag
vermag te
tedoen.
doen.
af, of
Zoo is
het ook
ook hier.
hier.
Zoo
is het
El'
zijn oorzaken
oorzaken voor
voor den
den woningnood.
woningnood.
Er zijn
Die
oorzaken zijn
zijn ininde
desteden
stedenen
enop
ophet
hetplatteland
platteland niet
niet geheel
geheeldezelfde.
dezelfde.
Die oorzaken
beide gevallen
gevallen komen
komen ze
ze toch
tochhierop
hieropneer
neer:
Maar
Maar in
in beide
:
Als
ik geen
geen behoorlijke
behoorlijke jas
kan betalen,
betalen, dan
dan komt
komt dat,
dat, 6f
Of omdat
omdat ik
ik
Als ik
jas kan
niet
genoeg
geld
verdien
naar
het
milieu,
waarin
ik
leef,
àf
omdat
de
niet genoeg geld verdien naar
milieu, waarin leef, bf omdat de
hoog
is voor
menschenvan
vanmijn
mijn
prijs
van een
een behoorlijke
behoorlijke jas
jas tetehoog
prijs van
is voor
menschen
maatschappelijke
positie.
maatschappelijke positie.
Als een
een werkman
werkmangeen
geenbehoorlijke
behoorlijkewoning
woning kan
kan krijgen,
krijgen, dan
dan komt
komt
Als
Ofomdat
omdatdedewerkmansloonen
werkmansloonen daarvoor
daarvoor te
laag zijn
zijn 6f
Of omdat
omdat de
de
dat,
dat, 6f
te laag
zoo hoog
hoog isisgeworden,
geworden,dat
datwerklieden
werklieden
prijs van
van behoorlijke
behoorlijke woningen
woningen zoo
prijs
ze
niet kunnen
kunnen huren.
huren.
ze niet
Als men
men nu
nu alleen
alleentheoretisch
theoretischredeneert,
redeneert,is is
niets
gemakkelijker,
niets
gemakkelijker,
loon(inkomsten)
(inkomsten) en
enbereikbare
bereikbare
dan
die gaping
gapingtusschen
tusschenbeschikbaar
beschikbaar loon
dan die
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woning
vullen door
door een
een subsidie.
subsidie. Het
Het doet
doet er
el' dan
dan zelfs
zelfs weinig
weinig
woning aan
aan te
te vullen
wilininden
denvorm
vorm van
van een
eentoelage
toelage
toe,
ofmen
mendiedie
subsidieverleenen
verleen en wil
toe, of
subsidie
op
het loon
loonofof
in dien
een subsidie
bouwondernemer,
op het
in dien
van van
een subsidie
aanaan
denden
bouwondernemer,
tot prijsverlaging
prijsverlaging in
in staat
staat te
testellen.
stellen.
ten einde
einde dezen
dezen tot
ten
Deze beide
beide wegen
wegenworden
wordentrouwens
trouwensdoor
doordede
philanthropiebewandeld
bewandeld
Deze
philanthropie
haarstandpunt,
standpunt,daar
daarzij
zijuit
uithaar
haal'aard
aardsteeds
steedspersoneelen
personeelen en
en
en
van haar
en van
individueelen nood
dat tetebegrijpen.
begrijpen.
individueelen
nood lenigt,
lenigt, is
is dat
Zoo is
is ererte te
Utrecht
fonds,
waaruittoelagen
toelagenworden
wordenverleend
verleend
Zoo
Utrecht
eeneen
fonds,
waaruit
aan
arbeiders, die
die men
men daardoor
daardoor in
in staat
staat wil stellen, om
om betere
betere woningen
woningen
aan arbeiders,
huren, dan
dan hun
hun anders
anders mogelijk
mogelijk zou
zou zijn.
zijn.
te huren,
De
andere weg
wegwordt
wordtgevolgd,
gevolgd,alsalseen
een
philanthropischevereeniging
vereeniging
De andere
philanthropische
zelf
bouwt en
en dan
dan haar
haar kosten
kosten niet
niet geheel
geheel dekt
dekt uit
uitde
deopbrengst
opbrengst der
der
zelf bouwt
heerPierson
Piersonwees
weesreeds
reeds
bedenkelijke
vandie
diemethode
methode
huren.
huren. De heer
op op
hethet
bedenkelijke
van
en
de overheid
overheid geeft
geeft (zie
(zieboven)
boven)geen
geensubsidie,
subsidie,zoodra
zoodrahetgeen
hetgeendede
en de
vereeniging
bijpast, de huren
huren beneden
beneden den
denmarktpri.js
marktprijs doet
doetdalen.
dalen.
vereeniging bijpast,
Het is
is echter
echter duidelijk,
duidelijk, dat
dat een
eenoverheid,
overheid, die
diehaar
haarroeping
roepingbegrijpt,
begrijpt,
Het
meteenvoudig
eenvoudig de
dekloof
klooftusschen
tusscheninkomsten
inkomsten en
en
niet
volstaan kan
kan met
niet volstaan
dempen.
woninghuur door
woninghuur
door subsidies
subsidies te dempen.
Het isis evenzeer
evenzeer duidelijk,
duidelijk, dat
dat een
een overheid
overheid er
erzich
zichmet
meteen
een»Jantje
»Jantje
Bet
zijdecreteert
decreteert:: »Gij
DGij woont
woont te
te slecht
slecht ininde
de
van Leiden"
Leiden" afmaakt,
afmaakt, als
alszij
van
kunt;; ik
ik zet
zetuudaaruit
daaruit;; zie
zie nu
numaar,
maar, dat
dat gij
gij
woning,
die gij
gijbetalen
betalen kunt
woning, die
een
andere woning
woning krijgt."
krijgt."
een andere
Integendeel:: het
het is
is de
de plicht
plicht der
deroverheid,
overheid, om
om bij
bijelk
elkongewenscht
ongewenscht
Integendeel
maatschappelijk
gaan en
en te
te overovermaatschappelijkverschijnsel
verschijnseltot
totde
de oorzaken
oorzakenterug
terug te
te gaan
wegen,
of zij
zij aan
aan die
dieoorzaken
oorzaken iets
ietskan
kanveranderen.
veranderen.
wegen, of
dat ware
ware in
in dezen
dezen geen
geenhopeloos
hopeloos geval.
geval.
En dat
En
De
loon en doen
doen rijzen
rijzen?? Zeker,
Zeker, dat
dat kan.
kan.
De loonen
In
de steden
stedenkan
kanmen
mendat
datdoen,
doen,door
doordedeindustrie
industrietetebevorderen,
bevorderen,
In de
zood
at de
vraag naar
naar handen
handen toeneemt.
toeneemt.
zoodat
de vraag
het bevorderen
bevorderen der
der industrie,
industrie, in
in het
hetalgemeen
algemeenhet
hetbevorderen
bevorderen
Doch
Doch het
is een
een overheidstaak,
overheidstaak, die
die niet
nietbij
bijeen
eenwoningwet
woningwet
der
volkswelvaart, is
der volkswelvaart,
dusthans
thansenenhier
hierniets
nietsmeer
meermag
magzeggen.
zeggen.
wordt geregeld
geregeld en
enwaarover
waaroverikikdus
wordt
Op
platteland kan
kan men
men dat
dat doen,
doen, door
door den
den landbouw
landbouw te
te bevorbevorOp het platteland
zood at wederom
wederom de vraag
vraag naar
naar handen
handen toeneemt.
toeneemt.
deren,
deren, zoodat
Op
het platteland
platteland ligt
ligtdedeoorzaak
oorzaakvan
vanhet
het
krottenbewonenblijkbaar
blijkbaar
Op het
krottenbewonen
in armoede
armoede en
enlage
lageloonen,
loonen,gevolg
gevolgvan
vanmalaise
malaise inin
wel voornamelijk
voornamelijk in
wel
het boerenbedrijf.
boerenbedrijt
Wilt
ge,dat
datdAár
dáárdedemenschen
menschenininnette
nettehuisjes
huisjeswonen,
wonen,zorg
zorgdan,
dan,
Wilt ge,
dat
de landbouw
landbouw zooveel
zooveel geld
geld verdient,
verdient, dat
dat dit
dit eraf
erafkan.
kan.
dat de
drukken:
deinvoer
invoervan
van
Twee
oorzaken zijn
zijn er,er,diedie
den
landbouwdrukken
Twee oorzaken
den
landbouw
: de
buiten
afvan
vangoedkoope
goedkoopelandbouwproducten
landbouwproducten en
endedeversnippering
versnipperillg van
van
buiten af
het grondbezit.
grondbezit.
Op deze
deze twee
tweepunten
puntenzal
zalmen
menmoeten
moeten
ingrijpen,
denboerenstand
boerenstand
Op
ingrijpen,
omom
den
maken.
welvarender te
welvarender
te maken.
'IV
ordt de
de boerenstand
boerenstand welvarender,
welvarender, dan
danzal
zalhij
hijmeer
meerbêhoefte
bêhoeftekrijgen
krijgen
Wordt
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aan
arbeidskrachten en
en hooger
hooger loonen
loonen kunnen
kunnen betalen
hetalen :: en
en dat
oat zal
zal de
aan arbeidskrachten
eenige manier
boerenarbeiders
eenige
manier zijn,
zUn, om
om tetemaken,
maken,dat
datdede
boerenarbeidersbeter
beterkunnen
kunnen
wonen, zoo
van
particuliere
gemeentelijke
wonen,
zoo men
menden
denweg
weg
van
particuliereofof
gemeentelijkeliefdadigliefdadigheid niet betreden
heid
betreden wil.
wil.
echter een
een quaestie,
quaestie, die
dieons
onsvoert
voertopopagrarisch
agrarischterrein
terreinenendie
die
Dit
Dit is echter
dus bij
bij een
een woningwet
woningwet ook
ook niet
niet valt
valt te
te regelen.
regelen.
dus
Maar
men dan
dan soms
soms de
dewoninghuren
woninghuren lager
lagermaken
maken?
Maar kan
kan men
?
Zeker , dat
Zeker,
kan ook
ook;; althans
althans in
in de
de steden.
steden.
dat kan
Wat de
de oorzaak
vanvan
denden
woningnood
Wat
de steden
stedenbetreft,
betreft,.zoo
zooligtligt
de oorzaak
woningnood
voor een
een groot
zoo niet
niet geheel,
geheel, inindedeprijzen
prijzenvan
vanden
dengrond.
grond.
voor
groot deel,
deel, zoo
Het
bouwen van
van goede
goedearbeiderswoningen
arbeiderswoningen is
is niet
nietzoo
zoo heel
heelduur.
duur.
Het bouwen
Maar
wat
ze
duur
maakt,
dat
zijn
de
grondprijzen.
duur maakt, dat zijn de grondprijzen.
Maar wat
er titie
jaargeleden
geledentoe
toemedegewerkt,
medegewerkt,om
om
Schrijver
Schrijver dezes
dezes heeft
heeft er
en njaar
voor
de gemeente
gemeente 's-Gravenhage
's-Gravenhage gronden
gronden te
te koopen,
koopen, weiland,
weiland, voor
voor
voor de
prijzen van
0.45 tot
prijzen
van ff 0.45
tot ff 0.77 den
den vierkanten
vierkanten meter.
meter. Thans
Thans liggen
liggen
die
gronden binnen
binnen de
bebouwde kom.
kom. Sommige
Sommige daarvan
daarvan zijn
nu ververdie gronden
de bebouwde
zijn nu
kocht voor
den vierkanten
vierkanten meter
meter en
en nergens
nergens zijn
zijn ze
ze
kocht
voor ff 17 A.à ff 18 den
voor minder
voor
minder dan
dan ff lOper
vierkanten meter
meter te
tekrijgen.
krijgen. Gronden,
Gronden, tien
tien
10 per vierkanten
jaar geleden
geleden voor
voor ff 1.25 gekocht,
gekocht, komen
komen nu
nu voor
voor .f
aan de
de markt.
markt.
jaar
if 25 aan
ff 100 per
per M.2
M.2 in
het
centrum
der
steden
is
reeds
lang
geen
zeldin
centrum der steden reeds lang geen zeldzaamheid meer.
meer.
zaamheid
Wat na
na weer
weer tien
tienjaren
jarenverder
verder de
deprijzen
prijzen zullen
zullen zijn,
zijn, isis inin 't algete gissen.
gissen.
licht te
meen licht
te vullen
vullen met
metstatistieken
statistiekenover
overdedeenorme
enorme
EI' zouden
zouden boekdeelen
boekdeelen zijn
zijn te
Er
stedelijke grondprijzen
grondprijzen in
laatste jaren.
jaren.
rijzing der
rijzing
der stedelijke
in de laatste
Het zal
zal niet
niet noodig
noodig zijn,
zijn, erel'hier
hiermeer
meervan
vantetezeggen
zeggen:
feiten
Het
: dedefeiten
zijn een ieder
ieder uit
uit zijn
zijn naaste
naasteomgeving
omgevingbekend.
bekend.
zijn
Dit verschijnsel
verschijnsel nu
nu heeft
heeft ten
tengevolge,
gevolge,datdat
arbeiderswoningen inin
Dit
arbeiderswoningen
eenigermate centraal
et m
mee
eenigermate
centraalgelegen
gelegenofofdruk
drukbezochte
bezochtestadswijken
stadswijkenniniet
eerr
te bouwen
hou wen zijn.
zij Il.
Ik meen
meen dus
dustetemogen
mogen
beweren,datdat
duurtevan
vanarbeiderswoningen
arbeiderswoningen
Ik
beweren.
dede
duurte
wijten
duurtevan
vanden
dengrond.
grond.
de steden
stedenwel
welvoornamelijk
voornamelijkis iste te
in de
wijten
aanaan
dede
duurte
Daar komt
komt nog
nog wel
wel bij,
bij, dat,
dat,vooral
vooral sedert
sedert de
deWoningwet
Woningwettot
totstand
stand
Daar
kwam en
en ook
ook reeds
reeds eerder,
eerder, de
degemeentebesturen
gemeentebesturen hoogere
hoogere eischen
eischenzijn
zijn
kwam
gaan stellen
stellen dan
dan vroeger
vroeger aan
aan den
den bouw.
bouw.
gaan
En ook
ook de
deprijzen
prijzen van
vanmaterialen
materialen en
endedearbeidsloonen
arbeidsloon en in
in de
debouwbouwEn
vakken
zijn
in
den
laatsten
tijd
wel
gestegen.
vakken zijn in den laatsten tijd wel gestegen.
Maal' de
hoofdoorzaak van
woningnood ligt
toch in
in de
degestadige
gestadige
Maar
de hoofdoorzaak
van den
den woningnood
ligt toch
schromelijke stijging
der prijzen
prijzen van
van den
den grond.
grond.
schromelijke
stijging der
Aan de
de welwillendheid
welwillendheid van
van den
den heer
heer M.
M. E.
E.Kuiler
Kuiler teteUtrecht,
Utrecht, die
die
Aan
als practisch
practisch architect
architect een
eengoeden
goeden naam
naam geniet,
geniet,dank
dank ikikdedevolgende
volgende
als
opgave, die zeer
zeer goed
goed als
alsvoorbeeld
voorbeeld kan
kandienen
dienen:
opgave,
:
1903werden
werdendoor
doorhem
hemvoor
voordedeDoopsgezinde
Doopsgezinde gemeente
gemeente te
te
A. In
In 1903
A.
Utrecht gebouwd
gebollwd aan
aan de
de Dorstige
Dorstige Hartsteeg
Hartsteeg vier
vier woningen,
woningen, bevattende
bevattende
Utrecht
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woonkamer,
slaapkamer, keuken
keukenmet
metgemetselde
gemetseldekast
kasten
enprivaat
privaatbeneden,
beneden,
woonkamer, slaapkamer,
zolder
slaapkamer boven.
boven. Oppervlakte
Oppervlakte van
vanelke
elkewoning
woningA=
+ 3434M.2.
M.2.
zolder met slaapkamer
De bouwkosten
De
bouwkosten van
van het
hetblok
blok bedroegen
bedroegen met
metinbegrip
inbegJ"Ïp van
van architect
architect
en opzichter
6085.20 of per
en
opzichter ff 6085.20
per woning
woning f 1521.30.
1521.30.
Dit
bedrag was
was ininditdit
speciale
gevalabnormaal
abnormaalhoog,
hoog, daar
daaronder
onder
Dit bedrag
speciale
geval
een deel
een
deel der
derwoningen
woningeneen
eenfundeering
fundeeringop
opbogen
bogenmoest
moestworden
worden aanaancrebracht.
gebracht.
B. Van
E.
ditzelfde type,
type, maar
maar op
opgewone
gewonefundeering,
fundeering,werden
werdenin
in 1901
1901
Van ditzelfde
door
denzelfden architect
College van
van Regenten
Regenten der
der GodsGods- en
en
door denzelfden
architect voor
voor het College
Gasthuizen
Utrecht aarr
aarr de
de Minstraat
Minstraataldaar
aldaargebouwd
gebouwd zes woningen.
Gasthuizen te
te Utrecht
De
oppel'vlakte van
van elke
elke woning
woning bedraagt
bedraagt 32.60
32.60M.2.
M,2. De
Debouwkosten
bouwkosten
De oppervlakte
van het
van
het blok
blok bedroegen
bedroegen ff 7594.72
of ff 1265.69 per
per woning.
woning.
7594.72 of
C.
de vorige
vorige werden
werden in
in hetzelfde
hetzelfde jaar
jaaren
envoor
voorrekening
rekeningvan
van
C. Naast
Naast de
hetzelfde College
vijf woningen gebouwd,
hetzelfde
College nog
nog vijf
voor grootere
grootere gezinnen
gezinnen
gebouwd, voor
bestemd
en bevattende
bevattende:: voorkamer,
vOOI'kamer, achterkamer,
achterkamel', trapkast,
trapkast, keuken
keuken
bestemd en
met keldertje
keldertje en
enprivaat
privaatbeneden
belledenenen
zolder
met
slaapkamerboven.
boven.
met
zolder
rnet
slaapkamer
De
oppervlakte van
elke woning
woning is 36.12
36.12 M.2.
M.2.
De oppervlakte
van elke
De bouwkosten
De
bouwkosten van
van het
hetblok
blokbedroegen
bedroegen ff 9099.67
of per
per woning
woning
9099.67 of

ff

1819.93.

AI
deze woningen
woningen voldoen
voldoen aan
aande
deeischen
eischenvan
vangoede
goedearbeiderswoningen
arbeiderswoningen
Al deze
en
maken
een
keuI'igen
indruk.
en maken een keurigen indruk.
Die
sub B
H (conform A) hebben
hebben een
voorkamer van
M.,
Die sub
een voorkamer
van 4,20
4.20 X 44 M.,
een
slaapkamer van
van 2.40
2,40 X 2 M.,
M., een
een keuken
keul,en van
van 3.60
3.60 X 1.90 M.
een slaapkamer
en dienovereenkomstig
dienovereenkomstig op
zolder flinke
flinke gelegenheid.
gelegenheid. Die
Die sub
sub C hebben
en
op zolder
een woonkamer
woonkamer van
M., een
een slaapkamer
slaapkamer van
van 33 X 3 M.
M. en
en
een
van 44 X 4 M.,
een keuken
keuken van
van 33 X 2 M.
M. beneden
beneden en
en boven
boven een
eenzoldervertrek
zoldervertrek van
van
een
X 4
4 Ms,
M., een
X 3.30
3.30 M.
M. en
en een
een van
van 3
3X
X 22M.
M.
4.70 x
een van
van 44 X
Wij zullen
'Vij
zullen verstandig
verstandig doen
doen met
met van
van type
type B als
als liet
het normale
normale uit te
te
gaan.
Oppervlakte
per
woning
+
32
1\1.
2
en
bouwkosten
per
woning
gaan. Oppervlakte per woning ±. 32 M.2 en bouwkosten per woning
+ f1200.
f 1200.-.. Men
Men hoort
hoort ook
ook wel
wel beweren,
beweren, dat
dateen
eenarbeiderswoning
arbeiderswoning
VOOI' LL+ ff 1000.—
1000.- kan
kan worden
worden gebouwd
gebouwd;; maar
maar laten
laten wij
wijvoorzichtigvoorzichtigvoor
heidshalve maar bij
bij 7.1_
+ f1200.
f 1200.- blijven.
heidshalve
De bouw
bouw isis natuurlijk
natuurlijk geheel
geheelininovereenstemming
overeenstemming met
metde
dezware
zware
De
eischen der
der bouwverordening
bouwverordenillg geschied.
geschied. Revolutiebouwers
Revolutiebouwers zijn
zijn ook
ook wel
wel
eischen
aan de
debouwverordening
bouwverordening gebonden,
gebonden, maar
maar zij
zij kunnen,
kunnen, door
dOOl' gebruik
gebruik te
te
aan
van minderwaardig
minderwaardigmateriaal
materiaalenenminderwaardige
minderwaardigearbeidskrachten,
arbeidskrachten,
maken van
de bouwsom
bouwsom verminderen,
verminderen, zonder
zonder in
strijd te
te komen
komen met
metdedeverordeverordede
in strijd
ning. Dat
Dat kan
kan een
eenarchitect,
architect,diedie
voor
philanthropisch
collegebouwt,
bouwt,
ning.
voor
eeneen
philanthropisch
college
doen. De
De bouwkosten
bouwkosten dezer
dezerwoningen
woningen geven
gevendus
duseen
eenbetrouwbaren
betl'Ouwbaren
niet doen.
soliden ma
maatstaf.
atstaf.
en soliden
De woningen
woningen zijn
zijn thans
thans verhuurd
verhuUl'd voor
voor f12,50
De
2.50 's weeks, naar
UtI'echtschen plaatselijken
plaatselijken maatstaf
beslist te
te weinig.
weinig. De
Deligging
ligging in111
Utrechtschen
maatstaf beslist
aanmerking genomen,
woningen sub
sub AA
aanmerking
genomen, zouden
zoudenbij
bij particulieren
particulieren de
de woningen
minstens
kosten
die
sub
B
minstens
12.75
en
die
sub C
C
minstens kosten f 3.—, die sub
minstens f 2.75 en die sub
f :3.25.
minstens 1
—

-

—

13.-,

1906. I.
I.
1906.

23
2,3
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Waarop baseeren
zich nu
deze prijzen?
baseeren zich
nu deze
Nu worden de
kosten van
van den
den grond in
casu !liet
omdat
de kosten
in casu
niet opgegeven, omdat
het bewuste
het
bewuste terrein
tel'l'ein sinds
sinds lang
lang in
in 't bezit
van 't betrokken
was
bezit van
betrokken college was
en niet
en
niet in
in veiling
veiling kwam.
kwam.
kunnen die
die kosten
Wij kunnen
kosten wel
wel ten
ten naasten bij
schatten.
bij schatten.
Newell wij aan,
Nemen
dat de
de verhuurder in
casu maakt
maakt 7 %
% vart
van zijn
aan, dat
in casu
zijn geld,
dan vertegenwoordigt
een huur
dan
vertegenwoordigt een
huur van
van ff 2.50 's weeks =
= /130.130.—
's jaars een kapitaal van f1'1850.—
1850.- ruim
ruim ;j de
gl'Ond is
is dus
dus waard
waard
de grond
fj. 650.—
650.- of circa
circa fPO.—
20.- per M.2.
Het aangenomen
aangenomen bedmg
"/" is
een gemiddelde.
gemiddelde .•Philanthropische
bedrag vall
is een
van 7 "/„
instellingen nemen
nemen 4 àA. 441/2
J/ 1 "/0 minstens
beroeps verhuurders nemen
instellingen
minstens j; beroepsverhuurders
allicht 10 %.
allicht
zij rekenen
rekenen:: ie. op veel
reparatiën o.
o. a. wegens
Vo, omdat
orndat zij
veel reparatiën
reeds aanvankelijk
slechten bouw
ook uitvoeren,
aanvankelijk slechten
bouw (of zij de reparatiën
reparatiën ook
is natuurlijk
een andere
vraag) j ; 20.
2°. hooge
hooge inningskosten
inningskosten j ; 3..
.3". risico
is
natuurlijk een
andere vraag)
van leegstaan;
4 (I. snelle
amortisatie wegens
wegens slechten
slechten bouw.
bouw.
leegstaan ; 4".
snelle amortisatie
Maar nemen wij nu
nu eens
Maal'
eens de
de proef,
proef, om
om deze woningen
type B te
woningen type
zetten op
zetteIl
terrein van
van verschillenden
verschillenden prijs.
op terrein
Zandgrond
hakhout, voor bouwterrein
kost den
den eersten
Zandgrond en hakhout,
bouwterrein bestemd,
bestemd, kost
eersten
1/ 2 cents per
pel' },ol.
2.
gelukkigen kooper gewoonlijk 10
40 cents en 12
121/2
M.2.
Nabij
el' een
eenuitgestrekt
uitgestrekt terrein
terrein met
metdennen
dennen begroeide
hegroeide duiNabij Zeist
Zeist is
is er
dat aan particulieren
van buitengewone
buitellgewone landschappelijke
landschappelijke schoonheid,
schoonheid, dat
nen van
voor villabouw
verkocht wordt
voor ff 0.35 den M.2.
villabouw verkocht
wordt voor
Andere terreinen
terreinen in
in dien
dien omtrek
omtrek worden aan particulieren aangeboden
aangeboden
f 1.pel' M.2. Er
El' is
is daar
daar een
een breede
breede en hooge sparrenlaan
sparren laan op,
voor st
1.— per
in schoonheid
schoonheid de
de beroemde allee van
van Holtwald
Hohwald in de Vogeezen overtreft.
die
die in
Nemen wij
wij nu
nu aan,
aan, dat
dat wij voor
voor arbeiderswoningen
arbeiderswoningen kunnen
kunnen krijgen
krijgen
Nemen
telTein van
van ff 1.—
1.- per
pel' M.2.
terrein
Geven
wij daar
daal' een
eell tuintje
tuintje bij
bij ter
tel' grootte
grootte van
van het
het huis,
huis, 4 M.
M. breed
Geven wij
M. diep,
diep, zoodat de oppervlakte
oppervlakte wordt
wordt 64
64 M.2
M.2 per
pel' woning.
woning. Dan
Dan
en 8 M.
wij::
krijgen wij
M.2 A,à f 11.-.
grond 64 M.2
= j.
64.—
—
f
64.bouwkosten. ..
= » J)1200.—
1200.bouwkosten
=

=

f 1264.—
1264.f
%
jaars of f
f 1.70 's weeks.
Huur aà 77 010
=_ f 88.50 's jaars
wij op
op dienzelfden
dienzelfden grond grootere woningen
wOllingen type
type C en geven
Zetten wij
een
tuintje,
driemaal
zoo
groot
als
het
huis,
zood
at de opperwij
die
wij die een tuintje, driemaal zoo groot als het huis, zoodat
M.2 = 108 M.'.
M.2. Dan
Dankrijgen
krijgen wij
wij::
vlakte wordt 3 X 36 M.2
= if
f 1.-.
f 108.—
108.grond 108 M.2 Aà f
—
1820.bouwkosten .
bouwkosten
. . . ...... = »» 1820.—

=

=

f 1964.—
1964.f
"/0 =_-ff 137.50 's jaars
jaars of f
f 2.60 's weeks, zoodat men
Huur à 77 V,
dan voor
voor iets
iets meer
meerdan
daneen
eenrijksdaalder
rUksdaaldeI' in
in de
de week
weekroyale
royale arbeidersarbeidersdan
hebben met een tuin
tuin van
van 108
108 M.2.
M.2.
woningen zou hebben

=
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wij nu
nu type
type B op
grond van
pel'M.2,
M.2, dan
dan
op grond
vanff 10.10.- per
Plaatsen wij
krijgen
krijgen wij
wij::
110.grond 64
grond
64M.2
M.2à A
/1.0.= If 640.=
bouwkosten.
= »
bouwkosten
=
D 1200.1840.1f 1840
.f 128.50 's's jaars
f 2.50 's weeks.
Huur àA,77%
jaars of
of 12.50
°/,== 1128.50
Op
grond van
van 120.perM.2:
M.2:
Op grond
f 20.- per
grond
64 M.2
1\1. 2A,à 120.= 1
f 20.- .
f 1280
grond 64
1280..bouwkosten.
= » 1200.bouwkosten .

f 2480.%
~ ff 173.50
'sjaars of
of ff 3.- 's weeks.
473.50 'sjaars
Huur àA 7 0/0
Op
grond van
van ff 30 per
pel' M.2:
M.2:
Op grond
grond
M.2 à'l
= /1920.f 1920.grond 64 M.2
-f 30.=
bouwkosten.
1200.==» »1200.bouwkosten
sf
/ 3120.%== ff 218.50 's's jaars
Huur àA,77 %
jaars of
of f
/4.20
weeks.
4.20 's'sweeks.
Op
grond van
van ff 50 per
pel' M.2,
M.2, zonder
zonder tuintje,
Op grond
M.2 àh f
/50.grond
grond 32 M.2
50.- . . . . = f
/1600.1600.1~OO.bouwkosten.
bouwkosten
= » »4200.-

f
/ 2800.~800.of ff 3.70 's weeks.
Huur àA 77 %
f 196.- 's'sjaars
jaars of
%== 1196.Op grond
grond van
van f
/100.pel'M.2:
M. ~ :
400.- per
Op
M.2 àå is
/100.grond
= f 3200.100.- ..
grond 32 M.2
= »
bouwkosten.
D 1200.bouwkosten

Huur àA. 7

%
°I,

= 1308.jaars of
of If 5.95
f 308.- 's'sjaars

ff 4400.'s weeks.

bel'ekeningen, die
die men
men naar
naar verkiezing
verkiezing kan
kan aanvullen,
aanvullen, ziet
ziet
deze berekeningen,
Uit deze
dat het
hetthans
thansreeds
reedsvrij
vrij
onmogelijkis,is,om
ominindedebebouwde
bebouwlle
men
dus, dat
men dus,
welwel
onmogelijk
kom
der groote
groote steden
stedenarbeiderswoningen
arbeiderswonillgen tetebouwen
bouwentegen
tegellhuurprijzen,
huurprijzen,
kom der
dOOI' arbeiders
arbeiders kunnen
kunnen worden
worden betaald.
betaald.
die
die door
is er
er in
in Utrecht
Utrecht
Volgens
betrouwbare inlichtingen,
ik ontving,
ontving, is
Volgens betrouwbare
inlichtingen,die
die ik
voor arbeiders
arbeiders geen
geen aankomen
aankomen aan
aan woningen
woningen van
van fJe 2.50. Arbeiders,
Arbeiders,
voor
die
trouwen willen,
willen, moeten
moeten maanden
maanden wachten,
voordat zij
zij een
een woning
wOlling
die trouwen
wachten, voordat
kmlllen vinden.
vinden. Wie een
een redelijke
redelijke woning
wonillgheeft,
heeft,verhuist
verhuistDiet,
niet,ook
ookniet,
niet,
kunnen
als
de huur
huurwordt
wordtopgeslagen
opgeslagen;; want
wanthij
hijweet
weetniet,
niet,waar
waarhij
hijelders
elders
als de
terecht zou
zou kunnen.
kunnen.
terecht
Aan den
den Amsterdamschen
Amstertlamschen straatweg
Utrecht zijn
zijn 12
12jaar
jaargeleden
geleden
Aan
straatweg te Utrecht
coöperatief
arbeiderswoningen gebouwd
gebouwd: : de grond
grond werd
werd gekocht
gekocht voor
voO!'
coiiperatief arbeiderswoningen
11
den M.2;
~f.2; thans
thaIIswordt
wordtvoor
voordenzelfden
denzelfdengrond
grond .f
per M.2
M.2 geboden.
geboden.
f 1 den
f 12 per
Hoe
zal het
het gaan,
gaan, als
als wij
wij weer
weer1212jaar
jaarverder
\'erderzijn
zij 11??
Hoe zal
I.
23'
234
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met deze
deze Utrechtsche toestanden
een belangrUk
Men vergelijke met
toestanden een
belangrijk en
rijk gedocumenteerd
gedocumenteerd opstel
opstel over
over Amsterdamsche toestanden
door Mej.
toestanden door
Helene
Mercier, dat
dat eenigen tijd
tijd geleden
geleden in
in De Gids
Helene. Mercier,
Gids verscheen.
Het Bestuur
Het
Bestuur der
del'Sociaal-technische
Sociaal-technische Vereeniging van
van Democratische
Democratische
Ingenieurs en
en Architecten
Architecten (*) komt
komt in
in een
een onlangs
onlangs verschenen
verschenen olllwerIngenieurs
omwerking
van de
de jongste
jongste woningwoning- en
en bewollingstatistiek,
Centrale
king van
bewoningstatistiek, die door het Centrale
Bureau
voor de
tie Statistiek
Statistiek werd
werd gepubliceerd,
gepubliceerd, tot
tot deze
deze conclusie:
Bureau voor
conclusie :
In
Nederland wonen
wonen in
in woningen
woningen met
metdrie
drieof of
mindervertrekken
vertrekken
In Nederland
minder
73"!u
bevolking. Gemiddelde
Gemiddelde bezetting
bezetting der
der vertrekken
vertrekken dezer
dezer
der bevolking.
73 V„ der
Gemidclelde bezetting
vertrek in
in eenpersonen. Gemiddelde
bezetting per
per vertrek
woningen 2,32 personen.
kamerwoningen 3,30 personen,
personen, in
in tweekamerwoningen
tweekamerwoningen 2,24
2,24 personen,
kamerwoningen
personen,
in driekamerwoningen
driekamerwoningen 1,62
1,62 personen.
Wat
Engeland en Schotland
Schotland betreft,
betreft, zoo
zoo komen
komen de
de heer
en Olshausen
Olshausen
Wat Engeland
heeren
naar woningtoestanden aldaar (t),
en Reincke, die een onderzoek instelden
instelden naar
(±),
tot deze
deze daarmee
daarmee overeenkomstige
ovel'eenkomstige conclusie:
conclusie :
»Dat
van de zijde
zijde der
der gemeenten,
gemeenten, zoowel als
van de
de zijde
zijde der
der partials van
DDat van
culiere
vereenigingen en
enkelevermogende
vermogendeliefdadige
liefdadige personen
personen zeer
zeer
en enkele
culiere vereenigingen
ge~chiedt, om
omden
denwoningnood
woningnood te
te lenigen, en
veel geschied
geschied is
is en
en nog
noggeschiedt,
veel
dat
het streven,
streven, voor
voor zooveel de
meer gezeten
gezetenarbeiders
arbeiders betreft,
betreft, ook
ook
de meer
dat het
gehad, maar
maar dat
dat het
hetprobleem,
probleem, om
om voor de armste klassen
succes
succes heeft gehad,
woningen, wier prijs
prijs met
met de
de verdiensten
verdiensten dier
dier klasse
klasse in
in
ruime woningen,
voldoend ruime
in voldoenden
voldoenden getale te verkrijgen,
verkrijgen, niet is
is opgelost.
overeenstemming
overeenstemming is, in
opgelost.
Voor bekwame
bekwame arbeiders met
met een
een geregelde
geregelde verdienste
verdienste van
van 25 Mark
Voor
(25 sbillings
daarboven zijn
zijn overal
overal nog
nog kleine
kleine een15.—) en
en daarboven
shillings = ff 15.-)
familie-huizen in voldoenden
voldoenden getale aanwezig.
aanwezig.
een deel
deel der
der slechter bezoldigde
bieden voor
voor een
Een-kamerwoningen bierlen
arbeiders
voldoend onderkomen,
onderkomen, maar
maar slechts
slechts zoolang als
niet meer
meer
arbeiders voldoend
als er niet
dan
twee, ofofgeen
geenkinderen
kinderenboven
bo\'en 7 jaren zijn. Bovendien
Bovendien zijn
zijn zulke
dan twee,
in beperkten
beperkten getale voorhanden.
voorhanden. De wensch van
woningen slechts
slechts in
woningen
elke kamer
kamer slechts
slechts 1' shilling
week
Mr. Boulnois uit
uit Liverpool,
Liverpool, dat
dat elke
shilling per
per week
zou kosten,
kosten, isis tot
totnunu
praktW',afgezien
afgezienvan
vanenkele
enkele geheel
geheel
zou
toetoe
in in
de de
praktijk,
op
zich zelf
zelf staande
staande gevallen,
gevallen, niet
nietvervuld."
\'ervuld."
op zich
wel:: nIs
men het
het woningvraagstuk niet
niet aantast
aantast in
in zijn
zijn
Men
dus wel
als men
Men ziet dus
het meer
meeren
enmeer
meereen
een onoplosspeculatie in
in grond,
grond, dan
dan zal
zal het
de speculatie
wortel, de
baar vraagstuk
vraagstuk worden.
boar
het algemeen
algemeen heeft
heeft de
deenorme
enormerijzing
rijzing der
der kapitaalprijzen van den
In
In het
h u ur1'stedelijken grond
een evenredige
evenredige rijzing
rijzing veroorzaakt
veroorzaakt van all
allee huu
grond een
P I'rijzzen,
van de
de prijzen
prijzen van
vanarbeiderswoningen
arbeiderswoningen alleen.
alleen.
niet van
p
e n, niet
De huurprijzen
hUUl'prijzen zijn
zijn gestegen,
gestegen,soms
somszelfs
zelfs
onduldbaardrukkende
drukkende
De
opop
onduldbaar
wijze
gestegen,
voor
woningen
niet
alleen
voor
werldieden
en
wie lager
woningen
niet
alleen
voor
werklieden
en
wijze gestegen,
dan
dezen
op
de
maatschappelijke
ladder
staan,
maar'
ook
voor
kleine
maar
ook
voor
clan dezen op de maatschappelijke ladder staan,
(*l
van Democratische
Democratische lngenieurs
Ingenieurs en
enArchitecten,
Architecten,
Sociaal-technischeVereeniging
Vereeniging van
(*) Sociaal·technische
Woningtoestandm
Nederland.Cijfers
Cijfersenengrafisrhe
grafische
voorstellingen.
Bewerkt
naar
de woningWoningtoestanden in Nederland.
voorstellingen.
Bewerkt
naar
de woningDecember 1899.
..1.Brusse.
Brusse.
statistiek van
van al
1899. -— Rotterdam,
Rotterdam,W.
W.L.L.&.1.
31 December
statistiek
(tl
Wohnungapjlege in England
Englandund
undSchottland.
Srholtland.Ein
Bin
Reiseberichtvon
von H.
Olshausen
1?eisebericht
H. Olshausen
Cber Wohnungspjlege
(f) Über
J. Reincke
Reincke in
in Hamburg.
Hamburg. —
- Braunschweig,
Hraunschweig, 1897.
1897.
und
Dr. J. J.
und Dr.
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ambtenaren,
voor middelbare
middelbare en
en hoogere
hoogereambtenaren,
ambtenaren,leeraren,
leeraren,officieren
officieren
ambtenaren, voor
en
wieverder
verdervan
vanvaste
vastetraktementen
traktementenmoeten
moetenleven
leven;
voorwinkelier:3,
winkeliers,
en wie
; voor
die om
om den
den hoogen
hoogendruk,
dmk,die
dieopop
hun
schitterendepuien
puienrust,
rust,inindonkere
donkere
die
hun
schitterende
en
bedompte achterkamertjes
achterkamertjes moeten
moeten huizen
huizen;; ja,
ja, ook
ookvoor
voormeervermomeervermoen bedompte
genden,
van wie
wieprijzen
prijzenworden
wordengevraagd,
gevraagd,waarvan
waarvanniemand
niemandvroeger
vroeger
genden, van
droomde.
he e I ebevolking,
bevolking, op
op alle
all elagen
lagen
Die
druk ligt
ligt loodzvvaar
loodzwaar opopdedege
Die druk
geheele
der
maatschappij;; hij
hij springt
springt alleen
alleenbij
bijwerklieden
weI'kliedenen
enbij
bijhet
hetz.g.
z.g.lompenlompender maatschappij
oog, omdat
omdat wie
wie daarboven
daarboven staat,
staat, altijd
altijd nog
nog
proletariaat sterker
proletariaat
sterker in
in het oog,
wel
bescheidener kan
kan gaan
gaan wonen,
wonen, maar
maar bij
bij dezen
dezen allengs
allengs de
de grens
grens
wel bescheidener
meestbescheiden
bescheidenmenschelijke
menschelijke
benaderd
overschreden wordt,
wordt, die
die de
de meest
benaderd of
of overschreden
het onbewoonbare
onbewoonbare krot
krot scheidt.
scheidt.
woning van
van het
woning
En nu
nu zal
zal alles,
alles,wat
watmen
mendoet,
doet,
lapmiddelblijven,
blijven,zoolang
zoolang men
men angstangstEn
lapmiddel
vallig schroomt
schroomt de
de algemeene
algemeeneoorzaak
oorzaak van
van de
dealgemeene
algemeeneellende
ellendeaan
aan
vallig
tasten:: de
de hooge
hoogegrondprijzen.
grondprijzen.
te tasten
En
juist dat
dat doet
doet de
de Woningwet
Woningwet niet.
niet.
En juist
een schakel
schakel verder
verdel' terug
terug in
in de
de causale
causale keten,
keten, dan
danvinden
vinden
Gaan
Gaan wij
wij een
wij als
als oorzaak
oorzaak der
derhooge
hoogegrondprijzen
grondprijzen het
hetsamentreffen
samentreffen van
van twee
twee
wij
verschijnselen: : den
aandrang naar
naar de
degroote
grootesteden,
steden,waardoor
waardooreen
eenvraag
vraag
verschijnselen
den aandrang
naarwoongelegenheid
woongelegenheid aldaar
aldaar uitstrekt,
uitstrekt, tete
van
tallooze personen
personen zich
zichnaar
van tallooze
zamen met
met het
het feit,
feit, dat
dat slechts
slechts een
een zeer
zeerklein
klein getal
getal personen
personen de
de gegezamen
vraagde
woongelegenheid
aanbieden.
vraagde woongelegenheid aanbieden.
Sterke
vraag tegenover
tegenover beperkt
beperkt aanbod.
aanbod.
Sterke vraag
De
grond rondom
rondom de
de steden
steden isis slechts
slechts in
inhanden
handen van
van weinige
weinigepersonen.
personen.
De grond
meestenbovendien
bovendien nog
noggeen
geenhaast,
haast,
En
onder die
die weinigen
weinigen hebben
hebben de
demeesten
En onder
te doen.
doen. De
De meesten
meesten zijn
zijn in
in de
de gegeom
hun grondbezit
grondbezit van
van de
de hand
hand te
om hun
geruirnen tijd
laten liggen,
liggen, totdat
totdat de
de vraag
vraag meer
meer
legenheid
legenheid het
het geruimen
tijd stil
stil te
te laten
en
meer gestegen
gestegen is.
is.
en meer
is het
heteen
eenspeculatie,
speculatie,om,
om,door
doorden
dengrond
grondonbebouwd
onbebouwd te
te
Van
velen is
Van velen
laten
liggen,
de
spanning
der
vraag
naar
woongelegenheid
steeds
hooger
laten liggen, de spanning der vraag naar woongelegenheid steeds hooger
te doen
doen stijgen
stijgen en
en zoo
zoo steeds
steeds hooger
hooger winst
winst te
temaken.
maken.
te
de rijzing
rijzingder
dergrondprijzen,
grondprijzen,hoofdoorzaak
hoofdoorzaakvan
vanden
denwoningnood,
woningnood,
Tegen de
kan de
de overheid
overheid tweeërlei
tweeërleidoen.
doen.Zij
Zijkan
kanindirect
indiI'ectenendirect
directtetewerk
werkga,an.
guano
kan
tegenover dedeaandringende
aandringende vraag
vraagnaar
naar
De
indirecte methode
methode isis:: tegenover
De indirecte
woongelegenheid
aanbod verhoogen
veI'hoogen:: meer
meer bouwterrein
bouwterrein aan
aan de
de
woongelegenheid ook
ook het aanbod
markt
brenge n.
markt brengen.
Dat
kunnen de
de gemeentebesturen
gemeentebestUI'en doen
doen op
op drieërlei
drieërlei wijs
wijs:
Dat kunnen
:
a.
Door
zelf
op
groote
schaal
weiof
bouwland
op
te
koopen,
zoolang
a. Door zelf op groote schaal wei- of bouwland op te koopen, zoolang
het nog
nog als
alsweiwei-of of
bouwlandte te
krijgenis.is.
Risicois isdaaraan
daaraan niet
niet
het
bouwland
krijgen
Risico
verbonden,
gemeente kan
kanaltijd
altijddederente
rentemaken,
maken,die
diededegrond
grond
verbonden, want
want een gemeente
als
weiland, bouwland
bouwland of
of warmoezeniersgrond
warmoezeniersgrond opbrengt.
opbrengt. En
Entoch
tochhebben
hebben
als weiland,
Staten gemeenten
gemeenten eerder
eerderbelemmerd
belemmerd dan
dan aangemoeaangemoekortzichtige Ged.
Ged. Staten
kortzichtige
op dien
dien weg
weg onder
onder Jan
Jan Salie's
Salie's zinledig
zinledig devies
devies: : »Het
»Het ligt
ligt niet
niet op
op
digd
digd op
den
weg
der
gemeente."
den weg der
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Het lag
lag integendeel
integendeel op
op den
den weg
wegder
dergemeenten,
gemeenten, zoolang
wolang el'
geHet
er gemeenten bestaan.
bestaan.
meenten
De gemeentebesturen
gemeentebesturen kunnen
kunnen meer
meerbouwterrein
bouwterrein aan
aan de
demarkt
markt
b. De
brengen door
de toepassing
toepassing der
der wet,
wet,die
dieopop
initiatiefvan
vanden
den
brengen
door de
hethet
initiatief
burgemeester van
van Frankfort,
Frankfort, Dr.
Dr. Adickes, in
in Pruisen
Pruisen is
is tot
tot stand
stawi geburgemeester
en onteigening
Ruilverkal·eling en
onteigening par
pal' z6nes
zones zijn
zijn de
de grondideeën
komen. Ruilverkaveling
van deze
deze wet.
wet.IkIkonderstel
onderstelhaar
haal'bijbijdede
lezers
tijdschriftbekend,
bekend,
van
lezers
vanvan
ditdit
tijdschrift
zij haast
haast bij de
de ontwerpers
ontwerpers van
van en
en de
dedebaters
debaters over
over de
de
al schijnt
schijnt zij
al
Woningwet tot
tot op
op den
den huidigen dag onbekend
onbekend gebleven
gebleven (*).
C).
Woningwet
c, Zeer
Zeel' veel
veel kunnen
kunnen de
de gemeentebesturen
gemeentebesturen ook
ook doen
doen door
door gemeenc.
telijke tramwegexploitatie,
tmmwegexploitatie, die
die de
de lijnen
lijnen tot
tot ver
vel' buiten
buiten de bebouWde
bebouwde
telijke
het
gebied
van
omliggende
gemeenten,
uitstrekt
kom,
desnoods
op
zelfs
op
het
gebied
van
omliggende
gemeenten,
uitstrekt
kom, desnoods
en zoo,
zoo, door
door vermindering
vermindering van
van den
den tijdsafstand tot het
het centrum, geheele
geheele
en
uitgestrekte plattelandsgebieden
plattelandsgebieden voor
voor bouwterrein
bouwterrein beschikbaar
beschikbaar maakt.
maakt.
uitgestrekte
En dan
dan kan
kan dedewoningnood
woningnood ook
ooknog
nog
direct,rechtstreeks
rechtstreeks worden
En
direct,
aangetast en
en wel
wel door
door den
den Rijkswetgever.
Rijkswetgever.
aangetast
Het is
is mogelijk,
mogelijk, op
op elk
elk gegeven
gegeven oogenblik verdere
verdere stijging
stijging der
del' grondgl'ondHet
tegen te
te gaan.
gaan.
prijzen tegen
Het blijft
hlijft de groote verdienste
verdienste van
Mr. S. van
van Houten,
Houten, daarop
daarop te
te
van Mr.
hebben
gewezen
bij
het
wetsvoorstel,
dool'
hem
in
het
jaal'
1883
ingediend.
hebben
bij het wetsvoorstel, door hem in het jaar
En het
het is
is wonderlijk, dat
men het
hetmet
metditditvoorbeeld
voorbeeld voor
voor oogen
dat men
En
anders heeft
heeft willen
wiJlen do.en.
d~en.
toch anders
toch
de gronden
gronden,, toebehoorende
toebehoorende aan
onze spool'\vegwaarvoor de
aan onze
spoorwegDe prijs, waarvoor
maatschappijen,, door
den Staat
Staat zullen
zuJlen kunnen
worden genaast
genaast,, staat
door den
kunnen worden
maatschappijen
eens
voor al
al vast.
vast.
eens voor
Welnu,
het isis mogelijk,
mogelijk, den
den prijs
prijs eens
eens voor al
vast te stellen, waarop
al vast
Welnu, het
gronden eventueel
dool' den
den Staat
Staatkunnen
kunnen worden genaast.
eventueel door
alle gronden
De
kohieren der
del' grondbelasting
grondbelasting zijn
zijn het
hetinstrument
instrument,, waarin
deze
De kohieren
waarin deze
naastingsprijzen kunnen worden
geve
den
eigenaars
worden aangeteekend. Men
Men
den eigenaars
het bedrag;
waarvoor zij
zij
gelegenheid
invloed te
te doen
doen gelden op
op het
bedrag; waarvoor
gelegenheid hun
hun invloed
hun
onroerende goederen
goederen in
in deze
deze kohieren
kohieren aangeteekend
wenschen te
aangeteekend wenschen
hun onroerende
zien. Zij zullen
dan naar
naar die
die bedmgen
en vermogensbedragen grondbelasting
grondbelasting en
zullen dan
belasting
moeten betalen
betalen;; maal'
bij verkoop
verkoop zullen
zullen zij
zij van
vall niemand
niemand ooit
ooit
maar bij
belasting moeten
meer kunnen
kunnen bedingen
bedingen dan
dan dat
dat bedmg,
omdat men
weten zal,
veel
bedrag , omdat
men weten
veel meer
dat
de Staat
Staat steeds
steeds voor
voor dat
dat bedrag zal
kunnen naasten.
naasten.
zal kunnen
dat de
of \ el'\vachtingen
worden niet
niet te
Verkregen aanspraken,
erwaehtingen worden
aanspraken , rechten
rechten of
niet
gedaan. Bij invoering eener zoodanige
zoodanige wet kan
kan ieder
ieder in
in het
het kohier
kohier
niet gedaan.
zijn grond hem waard is. Mits
hij er
el' maar
laten aanteekenen, wat
Mits hij
wat zijn
belasting
voor betaalt,
betaalt, mag
mag hij er
een zoo
zoo hoog
hoogspeculatie-percentage
speculatie-percentage
er een
belasting voor
op zetten, als hij slechts
verkiest.
slechts verkiest.
Maal'
kohieren met
met de
de naastingsprijzen
naasting-sprijzen eenmaal vastgesteld,
vastgesteld ,
zijn tie
de kohieren
Maar zijn
dan klinkt een
halt.
een halt.
(~)
H. Va1ckenier
Bouwterreinen volgens
volgens het
van Bouwterreinen
liet wets(1 Mr.
Mr. J.
J. H.
Valekenier Kips, ))De
nDe Omlegging van
d~n Burgemeester
Burgemeester Adickes", Rechtsgeleerd J[agazijn,
voorstel van
van den
Magazijn, 1896.
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Dan
zal de
de speculatie
speculatienimmermeer
nimmermeer noemenswaardig
noemenswaal'dig daarboven
daarboven kunkunDan zal
Den gaan.
nen
Is dat
Is
dat recht
recht??
Ja , want
Ja,
op den
den huidigen
huidigen dag
er geen
geen jurist,
jul'Ïst, die
die het
hetopperopperwant tot
tot op
dag is
is er
hoogheidsrecht
den grond
grond betwist.
betwist.
hoogheidsrechtvan
van de
de gemeenschap
gemeenschap over
over den
Particuliere eigendom
eigendom gaat
gaat slechts
Particuliere
slechts zoover,
zoover, als
als de
degemeenschap
gemeenschap wil
wil
toelaten.
Men
denke aan
aan onteigening
onteigening,, rooilijnen
rooilijnen,, bouwverordeningen
bouwvel'ordeningen en wat
wat
Men denke
dies meer
dies
meer zij.
zij.
Is dat
?
dat billijk
billijk?
Is
Ja,
er isisgeen
geenreden,
reden,omom
aan
enkele
particulierenprivileges
privileges toe
toe
Ja, want er
aan
enkele
particulieren
te kennen
kennen op
opwoekerwinsten
woekel'\vinsten van
van 1000
1000procent
procentenenmeer
meel'van
vanhun
hunkapitaal.
kapitaal.
In 't algemeen
Jn
moet de
de Staat
Staatden
denspeculatiegeest
speculatiegeest niet
nietfnuiken
fnuiken:
algemeen moet
dooI' studie
studie en
enintelligentie
intelligentiegegronde
gegl'Onde
speculatie
beteekent vooruitzien,
vool'Uitzien, door
speculatie beteekent
toekomstprognosen
door moed
moed,, volharding
volharding, , vlijt
vlijt die
die progprogtoekomstprognosenopstellen
opstellenen
en door
taak
ondernemers
nijvel'heid en
en
llosen
verwezenlijken. Dat
Dat isisdedetaak
nosen verwezenlijken.
derder
ondernemers
in in
ni.jverheid
handel, en
billijk, dat
dat hun
hun intelligentie
intelligentie en
studie, hun
hun energie
energie en
en
handel,
en 't is
is billijk,
en studie,
volharding
premie worden
worden beloond.
beloond.
volharding doOI'
door een
een premie
ligt de
de zaak
zaak niet
niet bij
bij het
hetgrondbezit.
grondbezit.
Maar zoo
Maal'
zoo ligt
niet
geringsteintelligentie
intelligentie,
hoogstzelden
zelden
In
tal van
van gevallen
gevallen isisererniet
In tal
dede
geringste
, hoogst
is
el' veel
veel werkkracht
werkkmcht ofofvlijt
vlijtvan
vandedezijde
zijdeder
derbezitters
bezitters
benoodigd,om
om
is er
benoodigcl,
te maken
maken, , dat
dat de
de stad
stad zich
zich over
over hun
hun weiland
weiland uitbreide.
uitbreide. In
In den
den regel
regel
hebben
ni ets
gedaan
wel'keloos
voordeelafgewacht
afgewacht,
hebben zij
zij el'
er niets
toetoe
gedaan
en en
werkeloos
hethet
voordeel
,
dat
hun onverdiend
onverdiend in
den schoot
schoot viel.
viel. En
Enin indiedieenkele
enkelegevallen,
gevallen,
dat hun
in den
waal'in
hun ondernemingsgeest
ondernemingsgeest ertoe
ertoe meewerkte,
meewerkte, om
om hun
hun weiland
weiland inin
waarin hun
zetten, , staat
staat een
een winst
winst van
van 1000
1000procent
procentofofmeer
meer
bouwterrein om
bouwterrein
omte
te zetten
op verre
verre na
na niet
niet ininverhouding
verhouding tot
totdedebetoonde
betoondegeestesinspanning.
geestesinspanning.
op
Aan die
die laatstgemelde
laatstgemelde gevallen
gevallen kan
kan worden
worden tetegemoet
ge moetgekomen
gekomendoor
door
Aan
MI'. Van
Van Houten's
Houten's ontwerp
ontwerp,, dat
dat de
de naasnaasde bepaling
bepaling overeenkomstig
overeenkomstig Mr.
de
met de
de'
gemaakte onkosten
onkosten en
enuitgaven
uitgavenvoor
vooromzetting
omzetting inin
tingsprijs met
tingsprijs
- gemaakte
bouwterrein verhoogd
verhoogd zal
zal worden.
worden.
bouwterrein
VOOI' het
het feit
feit,, dat
datenkele
enkele
Maar een geldige
geldigealgemeene
algemeenebillijkheidsgrond
billijkheidsgrond voor
Maar
waarde,, woekerwinsten
woekerwinsten
weinige personen,
pel'sonen, zonder
zondereenige
eenigepersoonlijke
persoonlijke waarde
weinige
maken. , waaronder
waal'onder een
gansche maatschappij
maatschappij wordt
wordt gedrukt
gedrukt,, zulk
zulk een
een
maken
een gansche
er niet
niet!
billijkheidsgl'ond isis er
billijkheidsgrond
!
Ziedaar, waar
\Voningwet den
den hefboom
hefboom had
hadmoeten
moeteninleggen.
inleggen.
Ziedaar,
waar de
de Woningwet
Maar dat
heeft men
men angstig
angstigvermeden.
vermeden.
Maar
dat heeft
Ik heb
heb niets
nietstegen
tegenliefdadigheid.
liefdadigheid.
Ik
Integendeel, ,.ikik acht
acht haar
haar inin
menschelijke
maatschappij
Integendeel
eeneen
menschelijke
maatschappij
onmisuaar.
onmisbaar.
Maar liefdadigheid
liefdadigheid beteekent
beteekent : partieel
partieel ingrijpen.
ingl'ijpen,
Maar
Overal daar
daar lenigend
lenigend optreden,
optreden, waar
waar de
dewonden,
wonden,door
doorden
denstrijd
strijdorn
om
Overal
het bestaan
bestaan geslagen
geslagen,, te hard
hard om
om tetedragen
dragen zijn.
zijn.
het
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Maar wanneer
wanneer sociale
sociale nooden
nooden geheele
geheele klassen
aangetast hebben
hebben,, of
Maar
klassen aangetast
zelfs de
zelfs
de geheele maatschappij
maatschappij,, dan
is liefdadigheid
liefdadighei(1 een
een verkeerd
verkeerdmiddel.
middel.
dan is
Verkeerd, omdat
omdat in
Verkeerd,
in de
de practijk voor
voor zulke
zulke kwalen
kwalen de
de krachten
krachten der
der
liefdadigheid
verre
te
kort
schieten.
liefdadigheid verre te kort schieten.
En verkeerd,
verkeerd , omdat
omdat,, zoo
zoo dergelijke
dergelijke algemeene verschijnselen
verschijnselen door
door
liefdadighei()
konden worden
worden gedekt,
gedek tt de
de oorzaken
oorzaken der
derverschijnselen
verschijnselen
liefdadigheid konden
zouden blijven voortt)uren.
onaangetast zOllrlen
zood at men
men slechts
slechts van
van kwaad
kwaad
voortduren , zoodat
tot erger kwam.
kwam.
De Woningwet
Woningwet heeft een
een vergeefsch beroep op de liefdadigheid
liefdadighei() gedaan,
gedaan,
De
een
beroep, dat
dat vergeefsch
st zijn
en vergeefsch
een beroep,
vergeefschmoe
moest
zijn en
vergeefsch zz a I1 blijven.
neemt den
den sc
h ij n aan
iets voor
voor het
het volk
volk tetewillen
willen doen;
Zij neemt
s c 11
aan iets
doen ; inderdaad is
is zij
zij gebleken
gebleken »voor
llvoor oe
armen
een
straf"
te
zijn
en
voor
de armen een
en voor
gemeentebesturen,
ambtenaren en
en particulieren
pal·ticulieren een
een bron van onvruchtgemeentebesturen, ambtenaren
baren
dwangarbeid,, van noodelooze
moeite .en
.en ergemis.
baren dwangarbeid
noodelooze moeite
ergernis.
En
En mocht
mocht men
men haar,
in werking,
willen gaan
gaan opopwerking , weer
weer willen
haar , nauwelijks
nauwelijks in
lappen , zij
lappen,
zal even
even onvruchtbaar
onvruchtbaar blijven,
blijven, als
als zij thans
thans is.
is.
zij zal
Omdat
van een
een vicieuzen grondslag
uitgaat.
Omdat zij
zij van
grondslag uitgaat.
Omdat
zij, product
pl"O(iuct van ondoordachte
ondoordachte wetgeving of
of wetgevende
wetgevende ondoorondool'Omdat zij,
dachtheid,
niet isis opgebouwd
opgebouwd op
op kennis
kennis van
van oeconomische wetten.
dachtheid , niet
Mr.
H. VALCKENIER KIPS.
Mr. J.
J. H.

DE NEDERLANDSCHE GARDES
GARDES D'HONNEUR
D'HONNEUR VAN 1813/'14.
1813/14.

III.
»Daar
en leefden
leefden wij
wij dan
dan teteLeipzig.
Leipzig. Als
Alsheeren
heeren?
Alsbandieten
bandieten?
)Daar zaten en
? Als
?
Als bedelaars
bedelaars?
weet het
het zelf
zelf niet.
\liet. Alles
Allesbetrekkelijk
betrekkelijk en
en in
in ververAls
? Ik weet
slechter of
of beter
betel' hadden,
hadden, ofofmet
metonzen
onzen
gelijking met
gelijking
met anderen
anderen die
die het
het slechter
eigen
toestand van
van vroeger
vroeger of
of later.
later.
eigen toestand
Het beterde
beterde er
el' clan
dan maar
maal' in
in '.ta
'.1 geheel
Alles werd
werd in
in de
de
Het
geheel niet
niet op.
op. Alles
stad
al schaarscher
schaarschel' en
enschaarscher,
schaarschel',al al
duurderenen
duurdei',eindelijk
eindelijk
stad al
duurder
duurder,
was er
el' bijna
bijna niets
niets meer
meel' te
te bekomen,
bekomen, uit
uit hoofde
hoofde van
van het
het groot
groot aantal
aantal
was
eters
en den
den beletten
beletten toevoer.
toevoer. Want
Wantwijwijwaren
waren
thans
afgesneden
eters en
thans
afgesneden
Frankrijk. Onze
Onze hospes
hospes berichtte
berichtte ons,
ons, dat
dat hij
hij ons
ons niet
niet meer
meel' te
te
van
van Frankrijk.
eten
kon geven
geven en
en dus
dusmoesten
moestenwij
wijzelf
zelf
uitzien.Wij
Wij
zagenwat
watvleesch
vleesch
eten kon
uitzien.
zagen
bekomen, gingen
gingen zelf
stad in
in het
hetveld
veld wat
watkool,
kool,raper'
rapenof
of
te bekomen,
zelf buiten
buiten de
de stad
aardappelen
opsnorren
en
kookten
ons
eigen
potje,
zoo
goed
en
zoo
aardappelen opsnorren en kookten ons eigen potje, zoo goed en zoo
kwaad wii
wij konden.
konden.
kwaad
Het was
was een
eenonophoudelijk
onophoudelijk geraas,
geraas, gerij
gerijenenlawaai
lawaaivan
vanmarcheerende
marcheerende
Het
troepen, rijdende
rijdende caissons,
caissons, kanonnen,
kanonnen, ambulances,
ambulances, smederijen, gekwetsten
gekwetsten
bij kleine
kleine schermutselingen,
schermutselingen, enen.Toost
wijwaren
warenhieraan
hieraan
bij
Joostweet
weet wat
wat al: wij
reeds gewoon
gewoon en
en stoorden
stoorden ons
ons niet
nietaan
aanalaldie
diebeweging
bewegingenenniemand
niemand
reeds
stoorde
zich aan
aan ons.
ons. Waar
\Vaar
escadrongebleven
geblevenwas,
was,wisten
wistenwij
wij
stoorde zich
onsons
escadron
in geen
geen velden
veMen of
of wegen,
wegen, zoomin
zoomin men
men bij
bij de
(Iecompagnie
compagnie wist,
wist,waar
waal'zij
zij
in
gebleven waren.
\Viizouden
zoudenden
dellafloop
afloop zoo
zoo maar
maarblijven
blijvenafzien.
afzien.
gebleven
waren. Wij
van onze
onze strooptochten,
strooptochten, proviand
proviand zoeken
zoeken of
ofwandelen
wandelen buiten
buiten
Bij een
een van
de
stad,
waren
wij
de
linie
van
het
Fransche
leger
genaderd
en
zagen
de stad, waien wij de linie van het Fransche leger genaderd en zagen
Napoleon opopzijn
a a I' d ejein
galopde
delinie
linie langs
langs ripen
rijden en
en de
de
Napoleon
zijnwit
wit ppaardj
in galop
armee
inspecteeren. Bij
Bij elk
elk regiment,
regiment, dat
dathij
hijvoorbij
voorbij reed,
reed, begon
begon de
de
armee inspecteeren.
muziek vroolijk
Ja, amuseert
amuseert jejemaar,
maal',kameraden,
kameraden,dachten
dachten
muziek
vroolijktete spelen.
spelen. Ja,
zoo lang
lang het
het nog
nogzoo
zoogaat
gaatisishet
hetwel,
wel,maar
maarjejezult
zultspoedig
spoedig je
je
wij,
wij, zoo
beurt krijgen.
krijgen. Weldra
·Weldra bemerkten
bemerkten wij
wij ook,
ook, dat
dat het
hetbegon
begonmeenens
meenens te
te
beurt
worden. Aan
Aan schieten
schieten was
was het
hetden
denanderen
anderendag
daggeen
geengebrek,
gebrek, met
met
worden.
kanonnen en
en klein
klein geweer,
geweer, dat
datdaverde
daverdezoo
zooden
dengeheelen
geheelendag
dagzonder
zondel'
kanonnen
Wij waren
warenalalvast
vastblijde
blijdedat
datwij
wijkogelvrij
kogelvrij zaten
zaten
ophouden door
ophouden
door (*).
(*). Wij
en
niets met
met alaldat
datrumoer
rumoei'te te
doen
hadden.
nieuwsgierigheiddreef
dreef
en niets
doen
hadden.
DeDe
nieuwsgierigheid
(*) Dit moet
gevecht bij
bij Wachau, waarmede
de driedaagschc
aanving,
rnoet het
het gevecht
driedaagsche slag
slag aanving,
waarmede de
den October
uen 16
plaats vOlId.
geweest
geweest zijn,
zijn, dat den
16den
October plaats
vorid.
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ons echter
ons
echter eens
eens een
eeneind
eindweg
wegbuiten
buitende
destad,
stad,doch
doch onder dat
leven
dat leven
en al
en
al dat
dat geschiet,
geschiet, dat
datniet
nietbeter
beterkan
kanvergeleken
vergeleken worden dan
bij het
het
dan bij
hard rijden
eenige boerenwagens
harn
rijden van
van eenige
boerenwagens ovel'
een straatweg
straatweg bij vriezend
over een
weer, (aanhoudend
weer,
(aanhouden!j geweel"\'uur,)
doormengd met donderslagen
donderslagen (kanongeweervuur,) doormengd
schoten) hoorden
en dan
dan een
een soort
soort van
van gefluit, waaruit wij
schoten)
hoorden wij
wij nu
nu en
vermoedden,dat
dat op
op al
al te
vermoedden,
te groote veiligheid
rekenen
veiligheid van
van die
die plaats
plaats niet
niet te rekenen
viel, en begrepen,
viel,
begl'epen, dat
dat het
hetde
devoorzichtigste
voorzichtigste partij was
terug te keeren.
was terug
volgenden dag
dag was
Den volgellden
was het
het weder stil;
nu een
een mensch moet
zich ook
ook
stil; nu
moet zich
verademen! Doch
eens verademen!
Doch den
daarop volgenden dag
had men
men het
het lieve
lieve
den daarop
dag had
weder gaande,
gaande, en
en nu
lIllscheen
scheenmen
menom
omden
denanderen
anderen dag
dag af
af tete
leven
leven weder
wisselen, men
men ziet
ziet dat
wisselen,
dat wel
wel eens
eens meel'
zoo wel bij
het weder als
bij de
de
meer zoowel
bij het
als bij
najaarskoortsen.
Het was
Het
was op
op een
een van
van die
die tusschendagen
het na den
eel'sten
tusschendagen --- of het
den eersten
of na
na den
den tweeden
slagdag was,
weet ik
ik niet
niet -— dat
dat wij
wij ook
tweeden slagdag
was, weet
ook weer eells
eens
warenonze
onze
ontmoetingenminder
millder
op
verkenning uitgingen,
uitgingen, doch
doch nu
nuwaren
op verkenning
ontmoetingen
aangenaam.
Het eerst
eerstontmoetten
ontmoetten wij
(n.l. het
eerste buitengewoons)
aangenaam. Het
wij (n.l.
het eerste
een
oud soldaat,
soldaat, wiens
wiens been
been was
wasafgeschoten,
afgeschoten, althans
althansaan
aanzijn
zijn lichaam
een oud
lich.aam
te slingeren,
slingeren, nog
nogvoortsukkelend
voortsukkelend op
op zijn
zijn geweer,
geweer, trachtende·
hing
hing te
trachtende• de
stad
te bereiken,
bereiken, doch
doch daar
daar hij
hÜ bijna
bijna niet
niet vooruit
vooruit kon
kon en de
de afstand
stad te
het
den
reeds
uitgeputten
sukkelaar
nog
aanmerkelijk
was,
is
nog aanmerkelijk was, is het den reeds uitgeputten sukkelaar zeker
niet
mogen gelukken.
gelukken.Langzamerhand
Langzamerhand begonnen
begonnen wij
wij meerdere
meerdere dooden
niet mogen
ontmoeten, totdat
totdat wij eindelijk
eindelijk geheel
geheel door
dOOl' hen
hen
en gekwetsten te
te ontmoeten,
omgeven waren
en de
de levendige
levendige en
en flare
Ilare indruk
indruk dien
dien de
de eerste
eerste op
opons
ons
waren en
gemaakt had
had aanmerkelijk
aanmerkelijk begon
begon te
te verflauwen
verflauwen en
ell wij reeds eenigergemaakt
mate aan
aan dat
dat gezicht
gezicht gewend
gewend werden.
mate
Het was
was intusschen een treffend
treffend schouwspel;
dooden en gekwetsten
gekwetsten
Het
schouwspel ; dooden
waal" men
men de
de oogen ook heensloeg:
heensloeg ; er WaS
was trouwens geen
geen mogelijkheid
waar
om
al de
de gekwetsten
gek wetsten te
te bezorgen
bezorgen of
of de
de (louden
dooden weg te
te voeren.
om al
De terugtocht
terugtocht naar
naar Frankrijk
Frankrijk was
was afgesneden.
àfge~neden. InInLeipzig
Leipzigwaren
waren
De
alle
hospitalen,
kel'ken
en
publieke
reeds
ingenomen
en
opgebouwen
alle hospitalen, kerken en publieke
en opgevuld;; de geneesheeren
geneesheeren hadden
hadden werk
dat zij niet behoefden
behoefden
gevuld
werk genoeg dat
opzoeken en
en awl
aan begraven
begraven viel
viel in
in 't geheel
geheel niet
niet te
te denken.
te gaan opzoeken
nog meer
meer gebeuren.
gebeUl"en.
Er moest nog
Het gekerm
gekel'lll en
en gejammer
gejammer was
was dan ook
ook algemeen.
algemeen. Koude,
Koude, dorst,
dorst,
Het
pijn en afgematheid
afgematheid door
door vermoeienis en
en bloedvedies
bloedveI"lies kwelden en
en folterden
folterden
pitjn
reeds 24 uren
ongelukkigelI, die
die op
op allerhande
allerhande manieren gewond,
gewond, reeds
die ongelukkigen,
meer of
of minder
minder aan
aan hun
hun lot
lot waren
waren overgelaten.
meer
wij gelukkig:
gelukkig; ook
ook zij
zij zelf
zelf dachten
dachten er
er zoo
zoo over
over::
De dooden keurden wij
I'amour de
de Dieu!
Dieu! tuez
tuez moi"
moi" riepen zij; anderen
»Camarades, pour l'amour
smeekten om
om een
een weinig drinker',
drillken, dat
dat hun
hUil op
op een
een dorre
dorre vlakke
vlakke heide
heide
smeekten
worden;; verder
verdel' staken
staken eenigen
eenigen de handen omhoog
lIiet kon
kon bezorgd
bezorgd worden
niet
schreeuwden wat
wat zij
zij konden,
konden, als
als er
er een
een kanon,
kanon, legerwagen
legerwagen of iets
iets
en schreeuwden
dergelijks kwam aanrennen
aanrennen en
over
hen
heen
zou
rollen;
doch
hun
dergelijks
en over hen heen zou rollen ; doch hun
stemmen werden
werden niet
niet opgemerkt,
opgemerkt, want
want men
men hoorde
hoorde ze overal
oveml en alges'temmen
meen
IIleell;; vermeed
vermeed men
mell den
den een
een dan
dan trof
trof men
men den
den ander.
ander. Andereu
AlIderelI
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trachtten
een smeulend
smeulend vuur
vuur van
van een
een bivouac,
bivouac, dat
dat door
dOOl' minder
mindel' zwaar
zwaar
trachtten een
gekwetsten
nog wat
wat was
was aan
aan (len
den gang
gang gehouden,
gehouden, te
te naderen
naclel'en en
enzich
zich
gekwetsten nog
te
warmen, doch
doch werden
wenlen meestal
meestal door
door het
hetvermeerderen
vermeerderen van
van het
het
te warmen,
bloedverlies
bij de
detertigkeerende
terllgkeerende lichaamswarmte,
lichaamswarmte, spoedig
spoedig het
hetslachtslachtbloedverlies bij
ofTer
van deze
deze hun
hun laatste
laatste inspanning.
inspanning. InIneen
eenwoord
woord het
hetwas
wasververoffer van
schrikkelijk
minste hulp
hulp aan
aan te
te brengen.
br(>ngen.
schrikkelijk(>n
en geen
geen cle
de minste
Wij naderden
nadel'den meer
meel' (le
de eerste
eer~telinie
linievan
vanslagorde,
slagorde,waar
waar
meer en
en meer
ieder
man moest
moest blijven
blijven staan,
staan, de
de cavalerist
cavalerist afgestegen
afgestegen en
en waar
waal' op
op de
de
iefler man
plaats zelve,
zelve, vivres,
vivres, brood
brood en
en brandewijn
brandewijn of
ofdergelijke
dl·rgelijke werden
werden rondgerondgeplaats
deeld.
Wij verstoutten
verstoutten ons
ons zelfs
zelfs buiten
buiten deze
dezelinie
linie tetegaan,
gaan,tot
totwij
wij
deeld. Wij
den
vijandelijken voorpost
tusschen de
de twee
twee legers
legers
den vijandelijken
voorpostvoor
voorons
ons zagen
zagen en
en tusschen
in, zoo
zoo dicht
dicht bij
bij het
heteene
eenealsalsbijbijhet
hetandere
anderewaren.
waren. DeDeFransche
Fransche
in,
linie
stond op
op een
een meer
meer verheven
verheven terrein
terrein met
met de
de stad
stad achter
achter zich,
zich, de
de
linie stond
vijandelijke
op
een
helling
met
een
bosch
in
den
rug.
Wij
vertrouwden
vijandelijke op een helling met een bosch in den rug. Wij vertrouwden
wel, dat
dat ziaj
zij beiden
zin hadden
ha(lden van
van wat
wat uit
uitteterusten,
rusten,doch
dochachtten
achtten
wel,
beiden wel
wel zin
het
evenwel niet
niet raadzaam,
madzaam, hier
hier lang
lang te
te vertoeven
veltoeven en
en keerden
keerden weder
weder
het evenwel
-naar
Leipzig terug,
terug, vervuld
vervuld van
van al
al de
de ellende
ellende die
diewij
wijgezien
gezienhadden.
hadden.
-naar Leipzig
Op zekeren
zekeren nacht
nacht echter,
echter, na
na een
een(lag
dagvan
vanbataille
bataille was
was het
hetleven
leven
Op
daar
buitengewoon en
en verschrikkelijk,
verschrikkelijk. zoodat
zooflat wij
wij reeds
reedsvroegtijdig
vroegtijdig
daar buitengewoon
besloten, toch
weer eens
eens buiten
buiten de
de stad
stad te
te gaan
gaan om
om te
te zien
zien wat
wat er
er
besloten,
toch weer
gaande
Maar dit
dit aelukte
gelukteon's
onsniet
nietzonder
zondel'moeite
moeite door
door de
de vele
vele
craandewas.
was. Maar
troepen,
dede
stad
gekomen
zagen
wij, dat
dat
troepen,die
dieons
onsontmoetten.
ontmoetten.Buiten
Buiten
stad
gekomen
zagen
de geheele linie
was opgebroken.
opgehroken. Wij
vVijvroegen
vroegen naar
naar den
den stand
stand van
van
linie was
zaken.
»L'armée est
est en
endéroute!"
déroute I" was
was het
hetantwoord.
antwoord. DWI
DOli sont
sont les
les
zaken. »L'armée
gardes
cI'honnenr?" vroegen
»Déjà partis
partis depuis
depuis hier!"
hiel'!" Dat
Dat zag
zag
gardes d'honneur?"
vroegen wij.
wij. »MA,
er
mooi uit.
uit.DeDe
Saksershadden
haddenhun
hunpakje
pakjeoingekeerd,
omgekeerd, waren
waren op
op de
de
er mooi
Saksers
Fransehen gaan
gaan vuren
vuren en
enhadden
haddenook
ookeenige
eenigegardes
gardesd'honneur
d'honneur dooddoodFranschen
ge~ehoten. Dit'
Dit' laatste
laatste —
--11.1.
n.l. niet
niet het
hetdoodschieten
doodschieten van
van een
eenpaar
paar
geschoten.
gal"des d'honneur,
d'honneur, maar
maal' de
de veranderde
veranderde meening
meening der
del'Saksers
Saksel's—
- had
haflzoo
zoo
gardes
het
!'cheen
een
beslissillg
aan
de
zaak
gegeven
en
de
vlucht
van
het
het scheen een beslissing aan (le zaak gegeven en de vlucht van het
Fransehe
leger
ten
gevolge
('j.
Fransche leger ten gevolge (*).
Nu
begon het
het waarlijk
waadijk dan
dan ook
ook tijd
tijd teteworden,
worden,dat
datwij
wijmaatregelen
maatregelen
Nu begon
namen
voor ons
ons zelven.
zelven. Wij
\Vijkeerden
keerdenoogenblikkelijk
oogenblikkelUk naar
naar de
destad
stad
namen voor
terug en
en besloten
besloten oin
om ons
om;burgerplunjes
bUl"gerplunjes aan
aan te
teschaffen,
schafTen, doch
doch de
dekans
kans
terug
daartoe
was verkeken.
verkeken. Alle
Allehuizen
huizenwaren
waren gesloten
gesloten en
en inin(lie
diegroote
groote
daartoe was
drukte
en vervvarring
verwarring was
was er
el' niets
niets te
te bekomen.
bekomen. Blijven
Blijvenkonden
konden wij
wij
drukte en
dus niet.
niet. InInalle
allehaast
haastzochten
zochtenwij
wUhet
hetonze
onzebijbijelkander,
elkander. pakten
pakten ons
ons
dus
boeltje in
in de
Ile porte-manteau,
porte-manteau, zadelden
zadelden onze
onzehalf
halfverhongerde
verhongerdepaarden
paar(len en
en
boeltje
(')
Met een
een enkel
enkel woord
woont zij
zij herinnerd,
herinnerd, dat
dathet
tIPtden
den
lS d• nOctober
Octoher was,
was, toen
toen het
het
(*) Met
18den
groote dratna
dramazich
zichbijbijLeipzigLeipzi~afspeelde
af~peeldeen
('nNapoleon's
~ap()leon'sbondgenooten,
hondgenooten,de
deSaksers,
Saksers,ten
tengetale
getale
van
12000 man
man met
met40
~Ostukken
stukkpngeschut
!,'eschutnaar
naarden
denvijand
\'ijaIltIoverliepen.
orerliepen. Hun
Hunafval
afmtcornCOIl1van 12000
promit.tl'erde dan
dan ook
ook de
de Fransche
Fransche wapenen
wapenen niet
nil't weinig
weinig en
enverhoogde
verhoogde daarentegen
daarentegen het
het
promitteerde
moreel der geallieerde
geallieerde troepen.
troepen.
moreel
Als blijk,
de lieizer
Keizer de
de door
door het
hetSaksische
Saksi;che korps
korps bij
bij Liitzen
Lützen en
enBautzen
Hautzen bewezen
bewezen
blijk, dat
dat de
dienstpn
gering,chatte, dient,
dient,dat
dathijhijbegin
beginAugustus
Augustuseen
eentwaalftal
twaalftalofficieren,
officieren, die
die
diensten niet geringschatte,
tot ridders
riddersvan
vanhet
hetLegioen
L('gioPIl van
van Eer
Eerbenoemde.
benoemde.
zich
bijzonder onderscheiden
ondpr,"cheiden had,ten,
zich bijzonder
hadlen, tot
(DagM((d
Df'pt. der
der ,1[o"d",
V1111 de
rlp Maas
Maas van
ran 21
21 Augustus
Augustus 1813.)
1813.)
(Dayblad va"
van het
het Dept.
Monden van
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volgden de
steeds aftrekkende
aftrekkende menigte.
menigte, Het
Hetwas
wasdes
desmorgens
morgensnaar
naar
volgden
de steeds
den October,
gissing
half tien
tien uur,
uur, van
van den
den 19
October.
gissing half
19den
Ik
behoef nauwelijks te zeggen dat
het een
een drukte
drukte en
enverwarring
verwarring
Ik behoef
dat het
laatbeschrijven.
beschrijven, Het
Hetwas
wnsomstreeks
omstJ'eeks half
half elf;
elf; de
de
was die
die zich
zich niet
nietlaat
was
tot
in
de
stad
doorgedrungen
en
wij
geallieerde
troepen
waren
reeds
geallieerde troepen
reeds tot in de stad doorgedrongen en wij
geven, doch
doch
moesten
plaats maken
maken om
om Napoleon
Napoleon den
den doortocht
doortocht te geven,
moesten nog
nog plaats
op elkander
voort te
te komen.
komen,
nu
drong men
men ook
ook allerverschrikkelijkst
allerverschrikkelijkst op
nu drong
elkander om
om voort
Er'ger
erger' werd het,
vooral toen
toen de
de massa
massa zich
zichvan
vanverschillende
verschillende
Erger en
en erger
het, vooral
de poort
poort te
te geraken die
wij uitrnoesten,
kanten
uitmoesten.
kanten ontmoette,
ontmoette,om
om tot
tot de
die wij
tel' zijde
zijde van
van de
de poort werd
werd het
het graf van
honderden,
Een gracht ter
van honderden.
werden erel'ingedrongen,
ingedrongen, vooral
vooral wanneer
wanneer een
een kruitGeheele menigten
menigten werden
metvier
viel'ofofzeszes
paarden
bespannen,
de
wagen of dergelijk,
dergelijk, met
tusschen
paarden bespannen,
troepen indrong,
Het
voetvolk
kon
zich
tusschen
het
gedrang
del'
het gedrang der
indrong. Het voetvolk kon zich
staande houden,
houden, het
het werd
wer'd eerst verdrukt,
verdl'ukt, daarna
daal'l1a vertrapt
vertrapt
niet staande
paarden niet
tusschen en
door de
de paarden;
was geen
geen mogelijkheid
mogelijkheid om
om dit
rlit te
te
er was
en door
paarden ; er
men rekende
rekende zich
zich slechts
slechts gelukkig,
gelukkig, als
als men
men zelve
zelve wat
wat
voorkomen en
en men
vooruitkwam, Zoo
Zoo drongen
drongen dan
dan ook
ook wij eindelijk
dool' de
de poort,
poort, terwijl
eindelijk door
vooruitkwam.
gekneusd werden,
werden, vooral
vooraldoor
doorde
debol
bolopstaande
opstaandeknoopjes
knoopjes
de beenen half gekneusd
waarmede
de buitenzijde
buitenzijde van
van onze
onze rijbroek
r\jbroek bezet
bezet was.
was.
waarmede geheel
geheel de
hetiningalop,
galop, rechts en
links door
door
en links
Buiten de
de poort
poort gekomen,
gekomen, ging
ging het
Buiten
het veld
veld en
enover
overden
denweg
weg
al naar
omstandigheid,om
omtoch
tochmaar
maal'vooruit
I'ooruit
al naar
omstandigheid,
te komen.
komen, Het
Hetontbrak
ontbrak echter
echterniet
nietaan
aanmeerdere
meerder'eplaatsen,
plaatsen, hetzij
te
het overtrekken
overtrekken van
van kleine
kleine riviertjes,
rivier'tjes, hetzij
hetzij smalle
smalle wegen,
wegen,
voor het
bruggen voor
hoogte alwaar
alwaar het
het gedrang
gedrang zich
zich weder
weder
loopende langs
langs een
een meer steile
loopende
steile hoogte
vernieuwde
met den
den best
best mogelijken wil
niet bij elkander kon
wil niet
vernieuwdeen
en men
men met
maar van
van elkaar
elkaargedrongen
gedrongenenenverwijderd
verwijderd werd,
werd, zoodat men
blijven, maar
blijven,
elkander'
uit het
het oog
oogverloor
verloor en
en bij
welke gelegenheden
men
gelegenheden men
bij welke
elkander geheel
geheel uit
soms
weder in
in groot
groot gevaar
gevaar kwam.
kwam, Zoo
Zoo redde
redde ik
ik mij "en
mijn jongsten
en mijn
soms weder
terwij1
een been
been van
van den
den kant
kant gleed,
gleed, terwijl
makker, wiens paard
paard reeds
reeds met
met een
ik
zelf
op
den
uitersten
rand
was
van
een
diepte,
"waarin
reeds'
ver.waarin
reeds•
verik zelf op den
rand was van een diepte,
hun paarden
paal'den het
hetonderste
onderste boven
lagen, dool'
door
scheidene
anderen met
boven lagen,
met hun
scheidene anderen
met mijn sabel
te houwen
houwen op
op den
den kop
kop van
van een
een paard
paard dat
dat met
met nog
Bag
sabel in
in te
op zulk een plaats
plaats
vijf anderen voor
voor een caisson
caisson gespalmen
was en
en die
die op
gespannen was
tel' zijde en
kwamen doordringen.
Dool' den
den slag
slagverschrikt
verschrikt dro'ng
het ter
dróng het
kwamen
doordringen. Door
wij
ontkwamen gelukkig
gelukkig het
het gevaar.
gevaar, De
De verwarring
verwarring werd
werd benevens
wij ontkwamen
gebrek,
vermoeienis en
en ellende
ellendedagelijks
dagelijks meerder,
meerder, zoodat het mij ongebrek, vermoeienis
geven maar
maar ik
ik slechts
slechts
mogelijk is
van
alles
een
geregelde
beschrijving
te geven
is van alles een geregelde
orde."
eenige ontmoetingen
kan opteekenen
opteekenen zonder
zonder eenige
eenige geregelde orde,"
ontmoetingen kan
Hier
dienen we
we weder een oogenhlik
verhaal af
af
den draad
draad van
van ons
ons verhaal
oogenblik den
Hier dienen
te breken, ten
einde met
met een
een kort
kOl,t woord
woord den
stand van
van zaken
zaken der
der
den stand
ten einde
laatste dagell
hetgedetailleerde
gedetailleerde dagverhaal van
van den
den Drentschen
uit het
dagen uit
Van der
Scheel' toe te
te lichten
lichten (').
garde d'honneur Van
(*).
der Scheer
(0) In
In het
het interessante
interessante artikel
artikel van
\"an den
den heer
heer A.
A. J.
J. Kymmell over
de Drentsche
Drentsehe
over de
(*)
Volkl-Almanak voor
jaar 1896) wordt
voor het
het jaar
(Drentsche Volks-Almanak
gardes d'honneur van 18131'14 (Drentsche
het belangrijkste gedeelte
i!edeelte uit dit
dit dagverhaal en dat vaIl
den garde Dassen medegedeeld,
van den
\'001' dit
geschrift een
~en en
en ander overnamen.
OvernalllE>n.
WaanUIl
we voor
dit geschrift
waarvan we
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Op
den 1.8den
18 den October
October bleef
bleef voor
voor de
deFranschen
Franschen alleen
alleen de
degelegenheid
gelegenheid
Op den
wegnaar
naarWeissenfels.
Weissenfels.
open
voor den
den aftocht
aftocht langs
langs den
den zwak
zwakbezetten
bezettenweg
open vo6r
AI gaf
gaf Napoleon
Napoleon daartoe
daartoe reeds
reeds des
desmiddags
middagsbevel,
bevel,eerst
eerst
hetinvallen
invallen
Al
bijbijhet
der
duisternis trokken
trokken allen
allen terug
terugbehalve
behalvededetroepen,
troepen,
belast
,:aren
der duisternis
diedie
belast
Nyaren
met de
de verdediging
verdediging der
dervoorsteden
voorstedenvan
vanLeipzig,
Leipzig,waar
waarde
deKeizer
Keizerden
den
met
nacht
doorbracht -— den
laatsten —,
- , want
want ininden
dennamiddag
namiddag van
van den
den
nacht doorbracht
den laatsten
den deden
19
Verbondenen hun
hun intocht
intocht in
in Leipzig.
Leipzig.
gden
deden de
de Verbondenen
rle eerste
eerstedagen
dagen
volkerenslagdwaalde
dwaaldehet
hetkorps
korpsgardes
gardes
In de
In
nana
denden
volkerenslag
d'honneur, waarbij
der Scheer
Scheer behoorde,
behoorde, inindedeomstreken
omstreken van
van
d'honneur,
waarbij Van
Van der
Frankfort en
Hanau om
om 'het
'het bijna
bijna vernietigde
vel'llietigde Fransche
Fransche leger,
leger,waarvan
waarvan
Frankfort
en Hanau
nog weinig
weinigmet
metzekerheid
zekerheidwist,
wist,alalliepen
liepenererdededroevigste
droevigstegeruchten,
geruchten,
het nog
daar men
men voor
voor de
dekozakken
kozakken op
opzijn
zUnhoede
hoedemoest
moest
zijn,
verdubbelden
en
en daar
zijn,
verdubbelden
de
chefs hun
hun waakzaamheid.
waakzaamheid.
de chefs
,Zoo
Callenfels verder,
verder, »den
)lden dag
dagvan,
van, of
ofeen
een twee
twee
hoorden wij",
wij", zegt
zegt Callenfels
1Zoo hoorden
dagen
na ons
onsvertrek
vertrel, uit
uitLeipzig
Leipzig een
eendoffen
doffen slag
slagenenvernamen
vernamen later,
later,
dagen na
dat
men eene
eenebrug,
brug,diedie
gelukkig
nog
waren
overgekomen, had
had
dat men
wijwij
gelukkig
nog
waren
overgekomen,
om dedeons
OllS
achtervolgendetroepen
troepenininhun
hunvoortgang
voortgang
laten springen,
springen, om
laten
achtervolgende
te belemmeren
belemmeren (*).
Dithad
hadechter
echterplaats
plaatsgehad,
gehad,v66r
vóórnog
nogdedelaatsten
laatsten
(*). Dit
in
der
onzen
de
brug
waren
overgetrokken,
waardoor
deze
derhalve
der onzen de brug waren overgetrokken, waardoor deze derhalve in
handen van
van den
den vijand
vijand vielen.
vielen.
handen
Te
Wei mar was
was ons
ons dedepas
pasafgesneden
afgesneden;
diestad
stadwas
wasdoor
door de
de
Te Weimar
; die
deze meenden
meenden den
den terugkeer
terugkeer tetehebben
hebben ononBondgenooten bezet,
Bondgenooten
bezet , en
en deze
was eene
eene kleine
kleinebrug
brug ter
terzijde
zijde van
van de
de
mogelijk
mogelijk gemaakt,
gemaakt , maar
maar er
er was
stad
over een
een riviertje
riviertje gelegen,
gelegen, en
en daar
daar moesten
moesten wij
wij met
met wel
wel 20.000
stad over
man twee
twee aan
aan twee
twee over,
ovel', na
naalvorens
alvorens tetezijn
zijn afgestegen.
afgestegen. DeDevijand
vijand
man
had de
de hoogten
hoogten in
in den
den omtrek
omtrek bezet
bezetenenvuurde
vuurdeonophoudelijk
onophoudelijk met
met het
het
had
kanon
op de
de brug.
bl'llg. Om
Omdeze
dezereden
redenwerden
werden erertirailleurs
tiraillems van
van ons
ons afafkanon op
wat afleiding
afleiding te
te geven
geven en
enbezig
bezigtetehouden
houden,
gezonden
den vijand
vijand wat
gezonden om
om den
,
ten einde
einde den
den overtocht
overtocht wat
wat minder
minder gevaarlijk
gevaarlijk te
maken. Wij
Wijwaren
waren
ten
te maken.
gelukkig
onder de
de tirailleurs
tirailleurs, , maar
maal' men
men had
had tot
tot ons
ons geluk
geluk het
het
gelukkig niet
niet onder
vijandelijk
de brug
brug voor
voor eenigen
eenigen tijd
tijd doen
doen staken
staken, , toen
toen het
het
vijandelijk vuur
vuur op
op de
onze
beurt werd
werd om
om over
over de
de brug
brug te
te gaan.
gaan. Wij
'Vijbereikten
bereikten dus
dus gegeonze beurt
lukkig
de overzijde
overzijde en
en moesten
moesten nu
nu eene
eenesteilte
steiltebeklimmen
beklimmen,, die
diemen
men
lukkig de
voor den
den overtocht
overtocht van
van een
eenleger
legergeheel
geheel
onmogelijkhad
hadgerekend.
gerekend.
voor
onmogelijk
hier vele
vele legerwagens
legerwagens enz.
enz. zelfs
zelfs koetsen
koetsen van
van
Dientengevolge
Dientengevolge vonden
vonden wij
wij hier
staan, , daar
daar men
men slechts
slechts met
metdedepaarden
paardenwas
wasvoortvoortgeneraals
vel'laten staan
generaals verlaten
gebruikt om
het geschut
geschut op
op tete
getrokken
hen zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk had
had gebruikt
getrokken of
of hen
om het
slepen.
op een
een meer
meervlak
vlakterrein
terrein gekomen
gekomen stonden
stonden er
er eenige
eenigeveldveld·
'Weder
Weder op
op een
een hoogte
hoogte,, die
diegestadig
gestadig vuur
vuur gaven
gaven in
in de
deflank
flank van
van de
de
stukken
stukken op
in één
één défilé
défilé als
alshet
hetware
warevoorttrok,
voorttrok,
voortvluchtende menigte,
voortvluchtende
menigte , welke
welke in
zoo mogelijk
mogelijk den
Rijn te bereiken.
bereiken. De
Dekogels
kogelsvlogen
vlogenzoo
zoogestadig
gestadig
om
om zoo
den Rijn
(*l Dit was
was de
dr steenen
sternenbrug,
brug,welke
welkeover
overden
den
EIsteI'
voerde
last
vanNapoleon
Napoleon
(*)
Elster
voerde
enen
diedie
opoplast
van
wa,
gereedgemaakt, om
om tetekunnen
kunnenspringen.
springen,wanneer
wanneerdedeachterhoede
achterhoedezon
zon zijn
zijn terugterugwas gereedgemaakt,
getrokken.
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over den
den grond,
f(rond, dat
dat wij
wij eenigen
eenigen tijd
tijd stonden
stonden te
te overleggen
overleggen of
of wij niet
Iliet
over
::;ourt van bedekten
!Jedekten weg,
weg, door eeh
eell natuurnatuureenigszins terzijde
terzijde een
een sourt
liever eenigszins
lijke afloop
afloop van
van het
het terrein
terrein gevormd
gevormd" zouden
zouden kiezen,
kiezeIl , doch
doch gedurende
gedurende
lijke
beraadslagingen werd
werd een kurassier
kurassiel' ,, die voor
voor ons was
was,, met paard
paard
deze beraadslagingen
en al
al door
door een
eenkanonskogel
kanonskogel ondersten
ondersten boven
boven geworpen.
geworpen.
en
bang,, ik
ik wil
wil het
het wel
wel bekennen
bekennen,, geducht
geducht bang
bang voor
voor kanonsIk was
was bang
Ik
het besluit
besluit om
om
en schrikte
schrikte Diet
niet weinig,
weinig, doch
doch nam
nam ook
ook dadelijk
dadelijk het
kogels en
terre het
het zoo
zoo bedreigde
bedl'eigde punt
punt over
over te
te rijden. Ik
Ik had
had een
een goed
goed
ventl'e à terre
ventre
en hoewel
hoewel het
hetdoor
door'longer
honger en
envermoeienis
vermoeienis reeds
reeds veel
veelgeleden
geleden
paard, en
had, bracht
bracht het
het mij
mijpijlsnel
pijlsnelachter
achter eene verhevene
verhevene plaats
plaats en
en buiten
buiten
had,
gevaar,, terwijl
terwijl ik
ik toen omziende
omziende ook
ook mijne makkers op
op eenigen afstand
gevaar
aankomen,, die
die met
met mij gelukkig
gelukkig de
de veilige
veilige plaats
plaats opzochten.
opzochten. Dit
Dit
zag aankomen
dat wij
wij gevaar
gevaar liepen
liepen door
door het
hetvijandelijk
vijandelijk
was de
de eenige
eelJige reis niet
Iliet,, dat
was
vuur,, wij
wij waren
waren toch
tochbijna
bijnaoveral
overalvan
vanweerskanten
weerskantendoor
doorvijandelijke
vijandelijke
vuur
omgeven,, die
die op
op enkele plaatsen
plaatsen uit
uit de
de bosschen op ons
ons vuurtroepen omgeven
Ikwas
wasdan
dangewoon
gewoonafaftetestijgen
stijgenenennaast
naastmijn
mijnpaard
paard tete gaan
gaan,,
den, Ik
den.
aan den
den tegenovergestelden
tegenovergestelden kant
kant namelijk
namelijk van
van diet)
dien waar
waar het
het v.vuur
uur van
aan
kwam,, en
en zoo
zoo gebruikte
gebruikte ik
ik mijn
mijn trouw
trouw dier alsdan
alsdan tot
tot borstwedaan kwam
daan
Het eerste
eerstewat
watik ik
dieverwarring
verwarring
ring voor de
de vijandelijke
vijandelijke kogel::;,
kogels. Het
in in
al al
die
kwijt
geraakte
was
mijn
sabel
en
dat
wel
in
gedrang
bij een
zulk
een
gedrang
kwijt geraakte was mijn sabel en dat wel in
doortocht,, als
als ik
ik vroeger
vroeger beschreven
beschreven heb.
Bij het
het voorbijnauwen doortocht
heb. Bij
nauwen
anderen cavalerist
cavalel'ist geraakte
geraakte de
de spoor
spoor van
van een
een der
der
van een
een anderen
dringen van
laarzen
die op
opzijn
zijnporte-manteau
porte-manteau waren
waren gebonden
gebonden in
in het
het gevest
gevest van
van
laarzen die
de scheede en
(leed haar vervolgens
vervolgens op
op den
den
miin sabel, rukte haal'
en deed
haar uit
uit de
mijn
te denken, want stilstaan
grond nedervallen.
nedervallen. Aan
Aan oprapen
oprapen viel
niet te
viel niet
grond
was onmogelijk,
onmogelijk, veel
veel minder
minder afstijgen
afstijgen en
en bukken;
het laatste
laatste zou
zou mij
bukken ; het
was
het
leven gekost
gekost hebben. Ik
moest dan aan
de omstandigheden
omstandigheden mijn
aan de
Ik moest
het leven
sabel
het eerst
eerst ten
ten offer
offer laten
...Weldra
Weldra bracht
gewillig ook
ook mijn
mijn
bracht ik
ik gewillig
laten.
sabel het
offer,
die
mij
zonder
sabel
slechts
last
scheede en sabeltasch ten
zonder
sabel
slechts
tot
last
ten offer, die
boven op
op het
het
verstrekten. Wij hadden
nog éénmaal in eeu
schuur of
of boven
een schuUl"
hadden nog
graan of hooi
hooi gelogeerd
gelogeerd en
en daar
daar had
had ikik deze
dezemeubels
meubels opgehangen
opgehangen en
en
ze
!Jij het afklimmen vergeten.
Daar zij
zij mij
mij de
de moeite
moeite niet
nietwaard
waard
vergeten. Daar
ze bij
waren,
om nog
nog eens
eensdie
dieluchtreis
luchtreistetemaken,
maken,liet
lietikikzezedaar
daarhangen.
hangen.
waren, om
zij daar
daar nog!
nog!
Wellicht
hangen zij
Wellicht hangen
Onze toestand werd intusschell
dag tot dag
dag hachelijker.
hachelijker. Geld
Geld
van dag
intusschen van
hetbestond
bestondiningoud
goudenenwas
wasvroeger
vroegerreeds
reedsdoor
door
hadden
wij genoeg,
genoeg, het
hadden wij
ons gedeeltelijk
in
onze
dassen
en
broekspijpen
vastgenaaid,
gedeeltelijk
gedeeltelijk in onze dassen en broekspijpen vastgenaaid, gedeeltelijk
in een lederen
gordel, dien wij
over het
het hemd
hemd op
op het
het lijf
geborgen
wij over
lederen gordel,
geborgen in
niet te
te bekomen.
bekomen. Voor
Voor geld
geld althans
althans
droegen,
droegen, doch
doch eetwaren
eetwaren waren
waren er
er niet
er niets
niets te
te krijgen.
krijgen, Alles
Allestrok,
trok, zooals
zoo als gezegd
gezegd is,
is, langs
langs een
een weg,
weg,
was
was er
in
van
welken men
men zich
zich niet
niet durfde
durfde verwijderen
verwijderen uit
uit vrees
vrees van
vandadelijk
dadelijk in
van welken
de
handen van
van den
den vijand
vijand tetevallen.
vallen,Het
Het
hoofd
onzer
colonnevond
vondalles
alles
de handen
hoofd
onzer
colonne
vermorste, wat
wat het
het
nog
wel in
in overvloed,
overvloed, doch
doch gebruikte,
gebruikte,misbruikte,
misbruikte, ofofvermorste,
nog wel
vond
voor ons,
ons, die
die àh la
queue waren,
waren, was
was niets
niets ov.
o~ergebleven.
ergebleven.
la queue
vond en
en voor
Geheel
de streek
streekwas
wasverlaten
verlatenof of
uitgeplunderd,dedehuizen
huizendoor
doorhunne
hunne
Geheel de
uitgeplunderd,
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bewoners verlaten.
verlaten. en
gedeeltelijk afgebroken
afgebrokell om
omtot
totbrand
brandin
in 't bivouac
en gedeeltelijk
te
dienen. Er
Er was
was dus
dus ook
ook niet
niet aan
aall te
te denken om
nog ollder
om nog
onder dak
dak te
te dienen.
komen
ell eIken
brachten wij
onder regen,
wind, zelfs
zelf~ onder
olHler
nacht brachten
wij onder
regen, wind,
komen en
elken uacht
belle étoile, door.
Wat aardappelen
aardappelen werden
wenlen
beduidende nachtvorst,
nachtvorst, àh la
door. Wat
beduidende
la belle
gezocht
in het
het vuur
vuur gelegd; voor zij
gaar waren,
waren, was
was men
men door
door
zij gaar
gezocht en
en in
het
VUUl'
uitging
en
de
koude
OIIS
vermoeienis
ingesluimerd
en
als
en
als
het
vuur
uitging
en
de
koude
ons
vermoeienis ingesluimerd
wakker
maakte, waren
waren de
de aardappelen
aardappelen meest
meest verbrand
verbrand en
en zoo
zoo strektelI
wakker maakte,
strekten
zij
ons tot
tot ontbijt,
ontbijt, soms
soms met
met eenige pruimen,
de boeren
boeren op
op hun
pruimen, die
die de
zij ons
wij vonden
vonden ook
ook wel
wel een
een pot
pot pruimenmoes
zolder hadden
hadden gedroogd,
gedroogd, of
zolder
of wij
dat ons tot eenig voedsel
voedsel dienen
dienen kon.
kon.
Onze
paarden hadden
niet beter. Deze arme dieren
weillig
dieren kregen weinig
Onze paarden
hadden het
het niet
niets, meest
meest een
een bos stroo, soms
een weinig
weinig hooi,
hooi, dikwijls
soms een
dikwijls geen van
of niets,
beide,
altijd gezadeld,
gezadeld, nimmer
lIimmer den
toom uit
uit den
den mond en
zoo moesten
moesten
den toom
en zoo
beide, altijd
dan
zij
ons
dan
nog
dienelI.
Menigeen
kon
het
dali
ook
volhouden,
nog
dienen.
Menigeen
kon
het
niet
zij ons
m!lal' weigerde
bleef staan.
staan. De
De ruiter het niet meer kUllnelH:le
maar
weigerde dienst
dienst ell
en bleef
kunnende
tot zijn plicht
brengen en
en ook
ook niet
niet .meedragen,
,meedragen, moest
moest het achterlaten.
achterlaten.
plicht brengen
Hierdoor vOlld
het veld
veld een
eenmenigte
menigtepaarden
paarden rondttwalen,
rOlld(~walen,
Hierdoor
vondmen
men op
op het
sommigen stonden
onbewegelijk, alsof
alsof zij
zij van
van hout
hout waren
waren gemaakt
gemaakt met
met
stonden onbewegelijk,
de beellell
wijd van
van elkander
elkander en
en hangenden kop, anderen in
in de
de kluchbeenen wijd
tigste houding
op hun derrière
lucht. Het
Het beest
beest
derrièremet
met den
den kop
kop in
in de
de lucht.
houding op
voedsel op,
het weer
weel'wat
watbekomen
bekomenzijnde,
zijnde,
op, tot het
rustte wat, zocht eenig voedsel
militair, die
het zitten
ook weer
weer beter
beter vond,
vond, dan
dan het
het
dool' een
een ander militair,
zitten ook
die het
door
gaan,
werd opgevangen,
opgevangen, in
in bezit
bezit gènomen en
gebruikt om
om eenige uren
uren
en gebruikt
gaan, werd
vooruit te
te komen;
het zoo
zooonophoudelijk
onophoudelijk marcheeren
mal'cheeren door vochwant het
komen ; want
vooruit
tigheid en
koude was
wasniet
nietaangenaam,
aangenaam,vooral
vooraldaar
daar de
delaarzen
laarzen bitter
bitter
en koude
begonnen te
knellen, zoo
zoo door
dOOI' het
hetzwellen
zwellen der
der voeten, als
door het
het
begonnen
te knellen,
als door
krimpen van
het leder,
leder, als
als men
men de
de voeten
voeten bij
bijhet
hetvuur
vuurininhet
hetbivouac
bivouac
van het
ddroogde
I'oogde en
warmde.
en warmde.
hinderde werd
werd weggeworpen
weggeworpen en
en wat men meende noodig
1100dig te
Wat hinderde
hebben, genomen,
waar
men
het
bekomen
kon,
zonder
zich
om den
den
genomen, waar men het bekomen kon,
zich om
eigenaar
te
bekommeren.
Zoo
was
de
weg
bezaaid
met
kurassen,
die
eigenaar
bekommeren. Zoo was de weg bezaaid met
de
eigenaars zeker te lastig
lastig waren
waren geworden
gewordelI en
en wanneer
wanneer een
een arme
de eigenaars
sukkel
zich uitgeput
uitgeput nederzette
nedel'zette en
in slaap,
slaap, flauwte
flauwte ofofgeeuwhonger
geeuwhonger
en in
sukkel zich
viel,
werd er
er dadelijk
dadelijk uitzoeking
uitzoeking gedaan
gedaan;; wat
wat de voorbijgaande behoefde
behoefde
viel, werd
van heele schoenen,
zakdoek, of wat
wat maal'
waarde had
had of
of dienen kon,
kOIl,
maar waarde
schoenen, zakdoek,
werd
hem ontnomen
ontnomen en
en hij
hijzelf
zelfwerd
werdverder
verderaan
aande
dezorgen
zorgen van
van de
de
werd hem
goede
natuur overgelaten.
overgelaten.
goede natuur
Daar wij
wij ons
ons niet
niet ontkleedden,
ontkleedden, konden wij ook niet
aan wasschen of
niet aan
baardscheren denken
en
ofschoon
allen
nog
niet
even
sterk gebaard
allen
nog
niet
even
sterk
denken en
waren, werden
werden wij
wij toch
toch eindelijk
eindelijk ontoonbaar
OIItoonbaar en
onkenbaar, zelfs
zelfs voor
voor
en onkenbaar,
waren,
wanneer men
men elkander
elkander in
in eenige dagen
dagen niet
niet gezien
gezien
de beste kennissen
kennissen wanneer
had, vooral nog
dool' dat
dat onophoudelijk
onophoudelijk geknabbel
geknabbel van
van gebrande
gebrande aardnog door
appelen, of na
na een maaItijd
van tarwemeel uit
uit het
het vuistje.
vuistje,
maaltijd van
\Vij vervolgden
onwn weg,
weg, doch
noch kregen
kregen in
in den
den zin
zin om
om toch
toch eens een
Wij
vervolgden onzen
kleine afwijking
afwijking te
te maken
maken naar
naar een
eel! dorpje eenigszins ter zijde
zijde gelegen.
kleine
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Daar echter
met onze
Daal'
echter met
onze paarden
paarden een
eenboerenwoning
boerenwoning binnengerukt
binnengeruktzijnde,
zijnde,
vernamen wij,
wij, dat
kozakken
rl at er
erkort
kortte voren
te voren
kozakkenopophet
hetdorp
rlorpgeweest
geweest
vernamen
waren
werkelük zagen
wij er eenige
eenige ronddwalen.
rondrlwalen. Wij
'Vij hielden
hielden ons
ons
waren en
en werkelijk
zagen wij
stil, wachtten
wachtten een
een poos
poos en
en zagen
zagen toen
toen weder
weder op
op den
rlen gewonen
gewonen weg
weg te
te
stil,
geraken.
Bij eene
eenedergelijke
dergelijke gelegenheid
gelegl'nheid was
was een
een garde
garde d'honneur
d'honneul' in
in
geraken. Bij
hanrlen
van de
de kozakken
kozakken geraakt,
geraakt, geheel
geheel uitgeplunderd
uitgeplunderd en
en naakt
naakt uituithanden van
gekleed ; men
men had
Na
gekleerl;
had hem
hem alleen
alleen zijn
zijn roode
roode schako
schako laten
laten behouden.
behouden. Na
zich
eenigen tijd
tijd inineen
een
varkenshokte te
hebbenopgehouden,
opgehouden, had
had hij
hij
zich eenigen
varkenshok
hebben
zich
deken weten
weten te
te verschaffen
verschaffen en
en bedkussens
hedkussens om
om de
rle voeten
voeten gegezich een
een deken
bonden.
Zoo uitgedoscht,
uitgedoscht, met de
de roode
roode schako
schako op,
op, had
had hij
hij een
een rondrondbonden. Zoo
loopend
zonder toom
toom of
of zadel
zadel bemachtigd,
bemachtigd, (lat
dathij
hijdoor
doorhet
hetrechts
rechts
loopend paard
paard zonder
of
lillks tegen
tegen het
hethoofd
hoofrl teteslaan,
slaan,bestuurde
bestuurdeen
enkwam
kwamzoo
zooverder
verderbij
bij
of links
de zijnen
terug.
de
zijnen terug.
Over het algemeen
Over
algemeen leden
ledendedegardes
gardesd'honneur
d'honneurnog
nogoneindig
oneindigveel
veel meer
meer
dan
de andere
andere troepen,
troepen, daar
daar deze
deze meer
meer aan
aanden
rlenkrijg
krijggewoon,
gewoon, beter
beter
dan de
geleerd hadden
daarentegen,
geleerd
hadden zich
zich teteredden.
rerlrlen.Wij
""ij
daarentegen,van
vangoeden
goedenhuize,
huize,
aanzware
zwarevermoeienissen,
vermoeienissen, in
in den
denbeginne
beginne
nog zeer
nog
zeer jong,
jong,ongewoon
ongewoon aan
veel bewogen
bewogen met
ml't het
het lot
lotvan
vananderen,
anrleren,om
omons
onszoo
zoomaar
maaralles
alles
zelfs
zelfs te
te veel
toe
te eigenen
eigenen of
of liever
liever te
te stelen
stelenenenteteplunderen,
plunderen,leden
ledenmeer
meergebrek
gebrek
toe te
dan de
de ruwe,
ruwe,aan
aan
alles
meer
gewone,
reeds
ongevoeligwordende
wordende
dan
ditdit
alles
meer
gewone,
reeds
ongevoelig
Zoo doorzocht
doorzocht ik
eens een
een woning
woning die
rlie nog
nogniet
nietverlaten
verlatenwas
was
krijgsman, Zoo
krijgsman.
ik eens
en ontdekte
ontdekte in
in een
een hoek
hoek een
eenbrood,
brood, zoodat
zoorlat een
eenoud
oudman,
man,die
diebemerkte
bemerkte
en
dat
hetverborgen
verborgenoverschot
overschotgevonden
gevonden werd,
werd, de
de tranen
tranen uit
uitdedeoogen
oogen
dat het
sprongen, waarop
waarop- ik
ik het
hetweder
wedernederzette
nederzette waar
waarikikhet
hetgevonden
gevonden had.
harl.
sprongen,
Fransch Infanterist,
Infanterist, die
di~ mij
mij kort
kort
Doch minder
minder meedoogend
meedoogend was
was een
een Fransch
Doch
opvolgrle, het
insgelijks ontdekte
ontdekteenen
zonrlercomplimenten
complimentenmedenam.
medenam.
opvolgde,
het insgelijks
zonder
De man
man had
hall dus
elus door
door mijn
mijn medelijden
medelijden niets
niets gewonnen
gewonnen en
en ik
ik veel
veel vervel'waarom
ik
besloot
alle
medelijden
te
onrlerdrukken.
Daarbij
waren
loren,
loren, waarom ik besloot alle medelijden te onderdrukken. Daarbij waren
wij bij
hij de
de meeste
meestetroepen
troepengehaat.
gehaat.De
Deoude
oudegarde
garde
was
tegen
onsomdat
omdat
wij
was
tegen
ons
wÜ sedert
sedert kort
kort door
door den
den Keizer
Keizer bij
bij haar
haarwaren
wareningelijfd,
ingelüfd,enendat
datwaren
waren
wij
knevelbaarden van
belang en wij
wij meest
meest jonge
jongevlasbaarden.
vlasbaarden. De
Deoverige
ovel'ige
knevelbaarden
van belang
troepen hadden
hadden steeds
t'lteeds met
metweerzin
weerzingezien,
gezien, dat
datwij
wijvoortdurend
voortllurend met
met
troepen
eenige onderscheiding
onderscheiding waren
altijd genoeg
genoeg
eenige
waren behandeld
behandeld geworden
geworden en
en altijd
hadden om
om waar
waar 't mogelijk
mogelük was
was in
in onze
onze behoeften
behoeften tetevoorzien
voorzien en
en
hadden
kameraden,die
dieelkander
elkandermoeten
moeten
beschouwden ons
dan evenmin
evenmin als
alskameraden,
beschouwden
ons dan
bijstaan en
en helpen.
helpen.
bijstaan
Doch hoezeer
hoezeer mijn
mijn medelijden
medelijden afgezworen
afgezworen hebbende,
hebbende, ik
ik kwam
kwam niet
niet
Doch
meer in
in de
de gelegenheid.
gelegenheid. InIneen
eendorp
dorp
vondenwij
wijinineen
eender
derbeste
beste
meer
vonden
huizen, van
zolder tot
den kelder,
kelder, op
op den
den trap
trap en
en ininden
dengang,
gang,inin
huizen,
van den
den zolder
tot den
kamers overal,
overal, tot
totvoor
VOOI'
deur
zelfs,
predikatiënover
overallerlei
allerlei
alle kamers
alle
de de
deur
zelfs,
predikatiën
onderwerpen. Ik geloof
geloof dat
zij mooi
mooi waren
waren om
om te
te lezen,
lezen, doch
doch ze
ze konkononderwerpen.
dat zij
den
ons
thans
niet
dienen.
Zoo
hadden
ook
onze
voorgangers
gedacht,
den ons thans niet dienen. Zoo hadden ook onze voorgangers gedacht,
toen zij,
zij, wellicht
wellicht met
metveel
veelmoeite,
moeite,een
een
bureau
haddenopengebroken
opengebroken
en toen
bureau
hadden
hetproduct
productmisschien
misschienvan
vaneen
een
daarin niets
niets vonden
vonden dan
dan predikatiën,
predikatiën, het
en daarin
halve eeuw
eeuw van
van(lezen
dezen ofofgenen
geneneerwaardigen
eerwaar,ligendorpspredikant
dorpspredikant en
enalzoo
alz(lo
halve
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in
hunne hoop
hoop deerlijk
deerlijkwaren
warenteleurgesteld,
teleurgesteld,hadden
haddendeze
dezevoortbrengvoortbrengin hunne
selen van
selen
van 's mans
vernuft en
en kennis
I{ennis het
het moeten
moeten ontgelden
ontgelden en
en waren
waren
mans vernuft
met
kwistige hand
hand het
hetgeheele
geheelehuis
huisdoorgestrooid.
dool'gestr·ooid.
met kwistige
Te
Eisenach ging
ging het,
het. eenigszins
eenigszins betel.;
betel'; het
het stadje
stadjewas
waszoo
zoo't'1.scheen
scheen
Te Eisenach
in
allerijl verlaten,
verlaten, althans
althans de
debewoners
bewonershadden
haddenveel
veel achtergelaten.
achtergelaten. Wij
Wij
in allerip
vonclen
wel het
het beste
beste en
en meeste
meestezal
zaldoor
dooronze
onze
vonden nog
nog veel,
veel, doch
doch veel
veel en
en wel
voorgangers zeker zijn
voorgangers
zijn medegenomen.
medegenomen.
Bij Hanau
Bij
Hanau gekomen,
ontstond er
el' eenige
eenige stremming
stremming in
in de
de vooruitvooruitgekomen, ontstond
vemamen de
dereden
redenhiervan
hiervan was
was
gaande
beweging der
del' colonne.
colonne. Wij
\Vijvernamen
gaande beweging
dat
de vijand
vijand den
den doortocht
doortocht bezet
bezet had
had en
enmen
menzich
zichdus
dushierdoor
hierdoorheen
heen
dat de
zou
moeten slaan.
\Vij stegen
stegen dadelijk
dadelijk af
af om
om niet
niet van
,'an de
de partij
partij te
te
zou moeten
slaan. Wij
moeten zijn
zijn en
endoor
dool' een
een hoofdofficier
hoofdofficier daaromtrent
daaromtrent ondervraagd
ondervraagd en
en waarom
waarom
wij
niet bij
bij dedecompagnie
compagniewaren,
waren,gaven
gavenwij
wijten
tenantwoord
antwoord dat
datonze
onze
wij niet
paarden
door den
den zadel
zadel gedrukt
gedrukt waren
warenenenwijwij
reeds
verscheidenedagen
dagen
paarden door
reeds
verscheidene
te voet
voet hadden
hadden moeten
moeten gaan
gaanwaarop
waarophijhijons
ons
naar
hetachterste
achterstegedeelte
gedeelte
naar
het
waar de
de gewonde
gr.wonde paarden
paarden bijeen
bijeen waren.
waren.
van
een bosch
bosch verwees,
verwees, waar
van een
Het
moet er
el'vooraan
vooraan bij
bU de
de aftrekkende
aftrekkende menigte
menigte beter
beter hebben
hebben uituitHet moet
gezien,
bij ons,
ons, die
die zoo
zoo wat
wat Aà lalaqueue
queuewaren
warenenennaar
naarikikvermoed
vermoed
gezien, dan
dan bij
toch ook
ook steeds
steeds gebleven
gebleven zijn,
zijn, want
want anders
anders had
had zij
zij het
hetnooit
nooitgedaan
gedaan
toch
gekregen. Bij
Bij ons
ons was
was het
het een
eenklucht
Iduchtalles
allesdoor
doorelkander
elkandertetezien
zien;
van
gekregen.
; van
alle
wapens die
die het
hetFransche
Franscheleger
leger
opleverde,gedeeltelijk
gedeeltelijkofofgeheel
geheel
alle wapens
opleverde,
ontwapend, ziekelijk,
ziekelUk, kreupel,
kreupel, afgemat,
afgemat, verarmde
vp.rarmdc cavaleristen
cavaleristen met
met den
den
ontwapend,
porte-manteau aan
aan den
densabel
sabelofofover
overden
dellschouder,
schouder,infanteristen
infanteristen met
met
porte-manteau
hun lange
lange geweren
geweren gezeten
gezeten op
op een
eenverlaten
verlatenpaard,
paard,alles
alleszonder
zondereenige
eenige
hun
troep schapen
schapen of
ofganzen
ganzen voorttrekkend.
voorttrekkend. De
De garde
gardealleen,
alleen,
orde als
als een
een troep
orde
hoorden wU
zeggen, was
goede orde,
zU ik
ik weet
weet het
het
hoorden
wij zeggen,
was nog
nog in
in goede
orde, hoe
hoe het
het zij
niet en
en wie
wieererons
onsdoorgeholpen
doorgeholpen heeft
heeft weet
weet ik
ik nog
nogniet,
lIiet,veel
veel minder
minder
niet
toen wie
wie er
er ons
onsdoor
door helpen
helpen zou.
zou. Wij
\VUbekreunden
bekreunden ererons
onsook
ook niet
niet
toen
maar begaven
begaven ons
ons achter
achterininhet
hetbosch
boschbijbUdedechevaux
chevauxblessés.
blessés.
ovel', maar
over,
Het duurde
duurde ook
ook Diet
niet lang,
lang, ofofwij
wijhoorden
hoordenhet
hetgeschut
geschutbulderen
bulderen(*).
(').
Het
Ik
plantte
mUn
karabijn
met
den
tromp
in
den
grond
om
de
paarden
Ik plantte mijn karabijn met den tromp in den grond orn de paarden
aan vast.
vast.te
te binden,
binden, want
wantdede-boomen
-boomen waren
waren tot
dat einde
einde te
te dik
dik en
en
aan
tot dat
achter een
een dezer
dezer bejaarde
bejaal'de heeren
heeren zetten
zetten wij
wUons
onsopopons
onsgemak
gemakneder,
neder,
achter
om nog
nog zoo
zoowat
watbeveiligd
beveiligd tetewezen
wezenvo.or
vooreen
eenongelukkigen
ongelukkigen kogel,
kogel, die
die
om
soms eens
eens komen
komen mocht
mocht en
enbleven
blevenhier
hierden
denafloop
afloopder
derzaak
zaakafwachten.
afwachten.
soms
De reis
reis werd
werddes
desanderen
anderendaags
daagsvoortgezet
voortgezet en
enbij
bijhet
hetaanhoudend
aanhoudend
De
gebrek en
en dedeonophoudelijke
onophoudelijke vermoeienissen
vermoeienissen en
en het
het gemis
gemis aan
aan rust,
rust,
gebrek
werd onze
onze toestand
toestand van
van dag
dag tot
totdag
dagbeklagenswaardiger.
beklagenswaardiger. Niet
Nietver
vervan
van
werd
Frankfort kvvamen
kwamen wij
wij op
op een
eenavond
avondinineen
eengehucht
gehuchtofofdorpje
dorpje aan,
aan,
Frankfort
had bijna
bijnaden
denganschen
gansehendag
daggeregend
geregend en
enhet
hetregende
regende nog
nogaanaanhet had
zagen vier
vier dorpen
dorpen in brand
brand staan,
staan, ook
ook een
een gedeelte
gedeelte van
van
houdend. Wij
houdend.
Wij zagen
Fmnkfort aan
aan de
deoverzijde
overzijlle van
van den
den Alain.
Main. Witj
WU waren
waren door
door en
en door
door
Frankfort
vonden nauwelijks
nauwelijks plaats
onze paal'den
maken en
en het
het
nat, vonden
plaats om
om onze
paarden vast
vast te maken
was vol
vol troepen.
troepen.
was
(*) Het gevecht
gevecht bij
bij Harlan
lIanan (29
(29 October)
October) moet
moet toen
toen een
eenaanvang
aamanghebben
hebbengenomen.
genomen.
(*)

1906. I.
I.
1906.
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hield de
dewacht
wachtbijbij
drie
paarden.
terwijl
mijn
vriendzou
zoutrachten
trachten
Ik hield
de de
drie
paarden,
terwijl
mijn
vriend
toch wat
wat brand,
brand, stroo
stroo of
of aardappelen
aardappelen op
zoeken. Na
Nalang
langtoevens
toevens
toch
op te
te zoeken.
kwam hij
hij met
met een
een bos
bos stroo
stroo en
entwee
tweegroote
grootestukken
stukkenhout
houtterug,
tel'Ug, het
het
kwam
wathij
hijhad
hadkunnen
kunnenbemachtigen.
bemachtigen. Dat
Datweinige
weinigewas
wasons
onsintusschen
intusschen
eenige wat
weder ontvreemd
ontvreemd en
en nu
nu zouden
zouden wij
wij tetezamen
zamen nog
nogeens
eensrond
rond
spoedig weder
spoedig
gaan
gaan zien,
zien, doch
doch vonden
vonden niets
niets als
alsnog
nogeen
eenpaar
paarstukken
stukkenhout
houten
enwerden
werden
geheel mismoedig.
mismoedig. Nat
Nat en
en koud,
koud, zonder
zonder iets
ietstetehebben
hebbengenuttigd,
genuttigd,
geheel
zoomaar
maal'
slijk
nedervleien,dede
porte-manteau
zouden wij
wij ons
onszoo
zouden
in in
hethet
slijk
nedervleien,
porte-manteau
van mijn
mijn vriend
vriend was
was intusschen
intusschen reeds
reedsdoor
dool'een
een
ronddwalende
van
derder
ronddwalende
weerdoor
dooranderen
anderen
soldaten meegenomen,
hout was
was mede
mede ook
ook weer
soldaten
meegenomen, ons
ons hout
want men
men beroofde
beroofde elkander
elkander als
de raven;
raven; daarom
daarom werd
werd
weggehaald, want
weggehaald,
als de
de haak
haak van
van den
den karabijn
karabijn aan
aan een
een riem
riemvan
vanden
denporte-manteau
porte-manteau vastvastde
gemaakt en
en deze
deze laatste
laatstealzoo
al zootottot
hoofdkussengebruikt,
gebruikt, want
want
gemaakt
eeneen
hoofdkussen
zonder deze
deze voorzorg
voorzorg had
had men
menveel
veelnood,
nood,dat
datingesluimerd
ingesluimerd zijnde
zijnde de
de
zonder
porte-manteau ons
van onder
onder 't hoofd
hoofd werd
weggehaald, en
wie kon
kon
werd weggehaald,
en wie
porte-manteau
ons van
het duister
duister enenin in
zulk
foule
en verwarring
tusschenzooveel
zooveel
in het
in
zulk
eeneen
foule
en verwarring
tusschen
terugvinden? Wij
Wij legden
legden
menschen, paarden,
paarden, wagens
wagens enz.
enz. den
den dader
dadel' terugvinden
menschen,
ons dan,
dan, met
met moeite
moeitehiertoe
hiertoeeen
een
plaatsgevonden
gevondenhebbende,
hebbende, op
opdeze
deze
ons
plaats
wantletterlijk
letterlijkvond
vondmen
menbijna
büna
wijze niet
niet ver
ver van
van onze
onzepaarden
paarden neder,
neder, want
wijze
geen plaats
plaats om
om den
den voet
voet tetezetten,
zetten,veel
veelminder
minderom
omzich
zichneer
neerteteleggen
leggen
geen
zoo
wat
in,
in
onze
mantels
gewikkeld,
onder
een
geen
sluimerden
en sluimerden zoo wat in, in onze mantels gewikkeld, onder een gestadigen
regen, toen
toen ikikmijn
mijnoogen
oogenopsloeg
opsloegen
enbijbijdedeopslaande
opslaandevlam
vlam
stadigen regen,
onzer paarden
paarden waren
waren weggenomen
weggenomen en
men bezig
bezig
ontwaarde, dat
ontwaarde,
dat twee
twee onzer
en men
het derde
derde los
los te
te rnaken.
maken. Ik
Ik haastte
haastte mij,
mij, dit
dit tetebeletten,
beletten, het
het
was
was ook
ook het
ging
voor een
een abuis
abuis door,
door, doch
doch de
de twee
twee anderen
anderen waren
waren niet
niet meer
meel' tete
ging voor
vinden.
Bij
het aanbreken
aallureken van
van den
den dag,
dag,dat
datininditditjaargetijde
jaargetijde (het
(hetwaren
waren
Bij het
laatste dagen
dagenvan
vanOctober)
October) niet
niet zeer
zeervroeg
vroeg was,
was, begaven
bega ven wij
wij ons
ons
de
de laatste
zonder
minste gegeten
gegetell of
ofgedronken
gedronken te
te hebben,
hebben, weder
weder op
op weg.
weg.
zonder het
het minste
Wij
legden mijn
mijn porte-rnanteau
porte-manteau en
wij nog
nog meer
meel' over
over hadden
hadden op
op
Wij legden
en wat
wat wij
ons
eenig overgebleven
overgebleven paard,
paard, dat
dat door
door den
den een
een geleid
geleid en
endoor
doorden
dell
ons eenig
ander
met een
eenstok
stokvoortgedreven
voortgedreven werd
werd en
en hoopten
hoopten te
te Frankfort
Frankfort het
het
ander met
een
of ander
ander ter
tel' onzer
onzer voeding
voeding en
en verfrissching
verfl'Îssching te
te zullen
zullen vinden.
vinden. Het
Het
een of
uiterlijk
stad was
was echter
echtergeheel
geheelveranderd.
veranderd. Waar
Waal'
uiterlijk aanzien
aanzienom
om die
die stad
vroeger
mooie wandelingen,
wandelingen, buitentjes
buitentjes en
en tuinen
tuinen geweest
geweest waren,
waren, was
was
vroeger mooie
niets als
als verwoesting
verwoesting en
entottot
ons
grootsteongeluk
ongelukvonden
vonden wij
wij de
de
nu
nu niets
ons
grootste
barrières
of
toegangen
gesloten.
De
plaats
had
brandschatting
betaald
barrières toegangen gesloten. De plaats had brandschatting betaald
geen militair
militair mocht
mochthaar
haar binnen
binnen komen.
komen. Met
Met moeite
moeiteechter
echterbekwamen
bekwamen
en
en (Teen
wij
door de
degoedheid
goedheid enenhet
hetmedelijden
medelijden van
van een
eeningezetene,
ingezetene, die
diewij
wij
wij door
stuk geld
gelddoor
dool'Iledestijlen
stijlenvan
vanhet
hetgesloten
geslotenijzeren
ijzerenhek
hekter
terhand
hand
een
een stuk
ons weder
weder in
in staat
staat stelde
stelde
stelden,
brood en
en een
een flesch
flesch wijn,
wijn, 't welk
welk ons
stelden, een
een brood
te vervolgen.
vervolgen. Wij
'Vij werden
werden intusschen
intusschen allengs
allengs hoe
hoe meer
meerververonzen
onzen weg
weg te
moeid
en
afgemat,
ons
arm
diel'
niet
minder
dat
eindelijk
onbewegelijk
moeid en afgemat, ons arm dier niet minder dat eindelijk onbewegelijk
bleef
en zelfs
zelfs door
door vele
vele stokslagen
stokslagen niet
niet meer
meerininbeweging
bewegingwas
waste
te
bleef staan
staan en
brengen.
Wij moesten
beest laten
laten staan
staan en
en het
hetons
onsnog
nogoverovermoesten dus
dus het
het beest
brengen. Wij
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geblevene
groot
geluk
geble\'ene zelf
zelfop
opden
denschouder
schoudernemen.
nemen.Tot
Totons
ons
groot
gelukontmoetten
ontmoetten
wij een
eenkameraad
kameraad uit
uitGoes,
Goes,dien
dienwijwij
vroeger
reeds
goed
gekenà
hadden
wij
vroeger
reeds
goed
gekend
hadden
en die
die ook
ooktot
totonze
onzecompagnie
compagniebehoorde
behoorde;
dezelegde
legdeons
ons
pakje
zijn
en
; deze
pakje
opopzijn
met ons
ons te
te voet.
voet.
paan'! en
ging met
paard
en ging
Maar helaas!
helaas! toen
toen wij
wij dat
rlat beest
beest ergens
ergens even
evenop
opstal
stalhadden
harldengezet,
gezet,
Maar
denkelijk om
voor ons
ons zelven
zelven op
op te
tezoeken,
zoeken,werd
werdook
ookmijn
mijnporteportedenkelijk
om iets
iets voor
manteau
manteau met
met alles
alleswat
watikikhad,
had,mij
mijontstolen,
ontstolen,zoodat
zoodatwij
wijallengs
allengsvan
van
alle zorg
zorg ontslagen
ontslagen werden.
werden.
alle
Wij bereikten
bereikten dan
rlaneindelijk
eindelijkhinkende
hinkendeenenkreupel
kreupelvan
vanvermoeienis,
vermoeienis,met
met
Wij
klemmende
laarzen,
opellgeloopen
en
gezwollen
voeten
Castel
aan
rlen
klemmende laarzen, opengeloopen en gezwollen voeten Castel aan den
alwaar eenige
eenigerust
rustenenverversching
ververschingwerd
werdgenomen.
genomen.Daar
Daal'ikikwegens
wegens
Rijn, alwaar
Rijn,
pijn
aan de
de voeten
voeten mijne
mijne laarzen
laal·zen voor
voor eenigen
eenigen tijd
tijdnittrok,
uittrok, dat
datininvele
vele
pijn aan
dagen Diet
niet gebeurd
gebeurd was,
had ik
ik kort
kort daarna
daal'l1a de
de verrassing
verrassing dat
dat zij
zij gege·
dagen
was, had
kreegvan
vanonzen
onzellGoeschen
Goeschenvriend
vriendeen
eenpaar
paarsloffen,
sloffen,
stolen werden,
werden, en
enkreeg
stolen
waarmede ik
mijn reis
reis over
over den
(IenRijn
Rijnmoest
moestvoortzetten.
voortzetteIl. Een
Eengroot
groot
waarmede
ik mijn
den 248ten
24sten Augustus
Augustus; ; toen
reden wij
wij met
metons
onsescadron
escadron
verschil sedert
verschil
sedert den
toen reden
in groot
groot tenu
tenu geheel
geheel in
in orde,
orde, den
den Rijn
Rijn over,
over, thans
thans keerde
keerde ikill terug
teruginin
in
den ongelukkigsten
ongelukkigsten toestand,
toestand, van
van alles
allesberoofd,
beroofd,dood
doodvermoeid,
vermoeid,morsig,
morsig,
den
kreupel, op
op een
een paar
paar geleende
geleendesloffen.
sloffen.
gehavend, kreupel,
gehavend,

IV.
Over den
Over
den Rijn
Rijn gekomen
gekomen werden
werden wij
wijdoor
doorgensdarmes
gensdarrnes die
die tot
tot dat
dat
einde
daar geplaatst
geplaatst waren,
waren,gevraagd
gevraagdnaar
naarons
onsregiment;
regiment;escadron,
escadron,enz.
enz.
einde daar
en vervolgens
en
vervolgens een
een plaats
plaats aangewezen
aangewezen ininden
denomtrek,
omtrek,waarheen
waal'heenwij
wU
ons
moesten begeven.
begeven. Die
plaats was
was zoo
zoo ik
ik meen,
meen, Frankenthal.
FrankenthaI. Wij
Wij
ons moesten
Die plaats
vertoefden
nog eenigen
eenigen tijd
tijd teteMentz
Mentzen
endeden
deden ons
onsaldaar
aldaar te
te
vertoefden echter
echter nog
goed
in
een
logement
C).
goed in een logement (*).
Nu
begaven wij
wij ons
onsnaar
naarWorms
Wormsenen
niet
voortkurmende,huurden
huurden
Nu begaven
niet
voortkunnende,
wij
daar een
een rijtuig
rijtuig en
en lieten
lietenons
onsnaar
naarFrankenthal
FrankenthaIvoeren,
voeren,alwaar
alwaarwij
wij
wij daar
in
een logement
logement onzen
intrek en
en eenige dagen
Hier was
was
dagen rust
rust namen.
namen. Hier
onzen intrek
in een
onze
compagnie weder
gedeeltelijk bij
bij elkander
elkander gekomen,
gekomen, doch
doch wij
wij
onze compagnie
weder gedeeltelijk
stoorden
aan eenigen
eenigen dienst
dienst en
enhielden
hieldenons
onsafgezonderd
a(lSezonderdin
in ons
ons
stoorden ons
ons niet
niet aan
rust gekomen,
gekomen, de
degevolgen
gevolgenvan
vanonze
onzevermoeievermoeielogement,
logement, (laar
daar wij,
wij, tot rust
nissen
meer en
en meer
meel'gevoelden.
gevoelden.Op
Opeen
een
middagechter,
echter,nadat
nadatwij
wij weder
weder
nissen meer
middag
ons
diner genomen
genomen hadden,
hadden, kwam
kwam ons
onseen
eenbrigadier
brigadiel' of
ofmaréchal
maréchal de
de
ons diner
vervolg des
des morgens
morgens en des
des
logis
opzoeken en
en vermaande
vermaande ons,
logis opzoeken
ons, in
in het vervolg
appèl te
te komen,
komen, waaraan
waaraan wij
wijechter
echtergebrekkig
gebrekkigvoldeden,
voldeden,
avonds
avonds op
op het app61
at zelfs
eens na
naherhaalde
herhaaldeaanmaningen,
aanmaningen, 24
24uren
urenpolitiekamer
politiekamer
zood
zoodat
zelfs nog eens
het
gevolg was
was van
van onze
onze nalatigheid.
nalatigheid.
het gevolg
(0)
van Eel!hen:
Een garde
garde d'lzonneur
van P.
P. van
Eeghen: Een
d'honneur in
in 1813
artikel van
1813(briefmedpdeeling
(briefmededeeling
(*) In
In het
het artikel
VinCéllt de
de Swart,
Swart, d.d. d.
rl. Mainz,
Mainz, 25
blz. 41:
van
October 1813),
1813), lezen
lezen we
25 October
we op
op blz.
van den
lien garde
garde Vincent
41:
))»De
De Garde
Garde d'Honneurs
in het
het veld
,'eld zijn
met weerom,
weerom,
zijn geweest,
geweest, komen
komen allen
allen te voet
d'ilonneurs die
die in
reden hiervan
hiel'l'an is
de kozakken
paarden
sommige
sommige zelfs
zelfs zonrler
zonder hemd;
hemd; de
de reden
is dat de
kozakken zin
zin inin hun
hun paarden
gekregen
hun zoo
zoo geplunderd
geplunderd hebben,
zij nu
nu zelf
zelf mooi
mooi zijn
de
hebben, dat
dat zij
zijn met
met de
gekregen hebben,
hebben, en
en hun
dan zoo
zoo arm
arm teruggekomen
teruggekomen zijn,
zijn, rl~t
dolmans
pelzen onzer
onzer kameraden,
kamerarlen, die
die dan
dolmans en
en pelzen
(lat er
er zelfs
zelfs
op de
de markt
markt van
van Mentz
Mentz (Mainz)
(Mainz) van
van honger
honger en
en kommer
een
kommer gpstonen
gestorven is."
is."
een hier
hier op

I.
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eenigen tijd
Na eenigen
tijd werden
wij weder
weder met
metdedeonzen
onzenverplaatst
verplaatst naar
naar
werden wij
Griinstadt. waar
GrÜnstadt.
waal' wij
wij weder,
weder, hoe
hoegebrekkig
gebrekkigdan
dan ook,
ook, eenigen clienst
ciienst
begonnen
doen, woals
voor de
de politiekamer,
politiekamer, bij het hospitaal
hospitaal
begonnen te doen,
zooals wacht
wacht voor
Nu kregen
kregen wij
wij op
op zekeren
zekeren dag
dag order
order om
om elk,
elk, met
metalles
alles
en
dergelijke. Nu
en dergelijke.
wat
ons nog
nog over
over was,
was, op
op een
eell appèl te komen. Men
was namelijk
namelijk
wat ons
Men was
meest gezonden
gezonden
voornemens,
ons in
in drie
klassen te verdeelen, de
voornemens,om
om ons
drie klassen
de meest
en wel
weder te
te équipeeren en
wel het
het hun
hun ontbrekende
ontbr'ekende aan
aan te
te vullen met
weder
datgene
wat de
de minder
minder gezonden
gezonden nog
nog over
over hadden
hadden;; de middensoort in
datgene wat
te laten
Grünstadt te
laten tot
tot het
het doen
doen van
van eenigen plaatselijken
plaatselijken dienst
en de
de
Griinstadt
dienst en
rest tetelaten
latenterugtrekken
terugtrekken naar
naar het
het depot.
Mijn twee makkers
makkers waren
waren
rest
dep6t. Mijn
onder de
laatsten. Ik
Ik moest
moest blijven!
onder
de laatsten.
blijven ! . . .
Allertreurigst was
was het
het voor
voor mij van mijne kameraden
kameraden te worden
gescheiden;
ik deed
deed hen
hen een
eell eindweegs uitgeleide
~itgeleide en gevoelde
gevoelde eene
gescheiden ; ik
weemoedigheid en
en droefheid,
droefheid, toen
toen ik
ik eindelijk
terug
buitengewone weemoedigheid
eindelijk terug
moetende keeren, afscheid
Het was
wasalsof
alsofeen
eenvoorgevoel
voorgevoel mij
m!j
afscheid nam.
nam. Het
is een
een afscheid om elkander nooit wener'
te zien.
zien. Zeer
Zeer
weder te
dat is
zeide: dat
welkom was
was mij dan
ook de
de ontmoeting
ontmoeting van
van een
eenanderen
anderenkameraad
kameraad
clan ook
welkom
uit Gent,
Gent, die
die ook had
had moeten
moeten vertrekken,
vertrekken, doch
doch nog
nog was
was achter'gebleven,
uit
achtergebleven,
brief wachtende
wachtende was.
was. Hij sloeg
omdat hij te Grünstadt
en brief
Griinstadt een wissel en
mij voor,
voor, tegen betaling
betaling van
van 25 of 50 frank voor
voor mij
mij te blijven
blijven en
en mij
mij
met
goedvinden van
van den
den commandant
commandant van
van ons
onsdetachement
detachement in
in zijn
zÜn
met goedvinden
plaats
te doen
doen vertrekken.
vertrekken. Wij deden
deden hiertoe
hiertoe de
de noodige pogingen
pogingen en
en
plaats te
het
gelukte ons de
vergunning er voor
bekomen. Ik
Ikvertrok
vertrok dus
dus
de vergunning
voor te
te bekomen.
het gelukte
een
paar dagen
dagen later,
later, in
in de
de blijde
blijde verwachting welhaast mijne vrienden
een paar
weder
te zullen
zullen ontmoeten en
door mijn
mijn komst
komst te
te verrassen.
verrassen. Ik
Ik
en door
weder te
marcheerde daags
twee étappen en haalde op
op deze
deze wijs
wijs spoedig
spoedig het
bet
marcheerde
daags twee
detachement
in. Ik
Ik vond
vond het
hetverstrooid
verstrooid en
enuiteen,
uiteen,ingekwartierd
illgekwartierdinineen
een
detachement in.
langs den
den weg
weg zeer
zeeruiteen
uiteenliggend
liggend dorp,
dorp, doch kon
geen
bescheiden
langs
kon geen bescheiden
inwinnen waar
waal' zich mijne
vriendelI bevonden.
bevonden. Ik
Ik hoopte dus
dus des anderen
inwinnen
mijne vrienden
daags
op marsch hen
te ontmoeten,
ontmoeten, dÇlch
vond hen
tot mijn verdriet
daags op
doch vond
hen te
hen tot
nergens,
hoe dikwijls
dikwijls ik
ik ook het
voorste of
of achterste
achterste gedeelte van
van de
de
nergens, hoe
het voorste
uiteenloopende
verstrooide reeks
reeks van
van manschappen
manschappen in
in oogenschouw
en verstrooide
uiteenloopende en
nam.
Men wist
wist mij weinig
niets van
van hen
hen te
te zeggen. Aileen
Alleen meende
meende
weinig of
of niets
nam. Men
dat zij een
rijtuig gehuurd
gehuurd hadden en vooruit
vooruit naar
naar Homburg
Homburg
men,
men, dat
een rijtuig
waren gereden
gereden om
omdaar
daardedeaankomst
aankomstvan
vanhet
het.detachement
detachement af
af te
te wachten.
waren
Ik vernam
vernam later
dit werkelijk
werkelijk het geval
geval was
was geweest,
geweest,omdat
omdat mijn
later dat
dat dit
aanstaan~e zwager
zwager door
door vermoeienis
vermoeienis en
en de
devoorboden
voorboden van
van ziekte niet
aanstaancle
meel'
weg kon.
kon. Ik
Ikmarcheerde
marcheerde dus
dus mede
mede tot
totHomburg
Homburg alwaar ik hoopte
meer weg
te ontmoeten,
ontmoeten, doch
doch dit
dit geluk
geluk mocht
mocht mij
mij niet te beurt
beurt vallen
vallen hoewel
hen te
hen
later ontwaard
ontwaard heb,
heb, dat
dat ik
ik in
in hetzelfde
hetzelfde logement geweest ben,
waar
ik
ben, waar
ik later
mijn vriend
vriend toen
toen doodziek
doodziek op
op eell
bovenkamer te
te bed
bed lag
lag;; later heb ik
ik
een bovenkamer
mijn
daar
ook ziek
ziek gelegen
gelegen en
en eenige maanden
maanden vertoefd,
vertoefd, zooals ik
ik nader
nader
daar ook
hoop te vermelden.
hoop
Ik kreeg
kreeg order
order mij met 25 of 30 man
man te begeven naar
naar een
een dorpje
dorpje
Ik
van Homburg,
Homburg, terwijl
terwijl anderen op verschillende
op eenigen afstand
afstand van
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plaatsjes in
in den
den omtrek
omtrekgekantonneerd
gekantonneerd werden,
wel'den;maar
maarnauwelijks
nauwelijksaldaar
aldaar
plaatsjes
gekomen werd
deze ziekte
ziektewerd
werdspoedig
spoedigzoo
zooerg
erg
dat
mijll
Efekomen
werdikik ziek
ziek en deze
dat
ikikmijn
geneesmiddelen moest
moest
bed niet
niet kon
kon verlaten
verlaten en
enzonder
zonder eenige
eenigehulp
hulpofofgeneesmiddelen
bed
blijven liggen.
Alleen zocht
zocht de
de schoolmeester
schoolmeester eenige
eenige wortels
wortels en
enmaakte
maakte
blijven
liggen. Aileen
daarvan een
moest drinken.
drinken. Ik
Ik dacht
dacht hier
hiel' tetemoeten
moeten
daarvan
een aftreksel,
aftreksel, dat
dat ik
ik moest
sterven en
en leed
leed veel
veeldoor
doorde
devlijt
vlijtvan
vandede
huismoedel'enenhare
haredochters,
dochters,
sterven
huismoeder
die van
van 's morgens,
morgens, als
de dag
dagaan
aanden
den hemel
hemel kwam,
kwam, tot
tot 's avonds
als de
die
laat, altijd
altijd door
dool' zaten
zaten tetespinnen,
spinnen,welk
welkgesnor
gesnorenengeraas
geraasmij
mijniet
niet
laat,
weinig onrust
onrust en
en verveling
verveling bezorgde.
bezorgde. Driekwart
Driekwartbuiten
buitenmijzelve
mijzelve en
en
weinig
half bewusteloos,
bewusteloos, werd
werd ik
ik uit
uitdezen
dezenstaat
staatopgewekt
opgewektdoor
dool'een
eenmijner
mijner
half
medemakkers, die
die naar
naar Homburg
Homburg geweest
geweest zijnde,
zijnde, mij
mijkwam
kwamverhalen
verhalen
medemakkers,
dat hij
hij mijne
mijne vrienden
vrienden ontmoet
ontmoet had
had enendat
dateen
een
hunner
mij
desanderen
anueren
dat
hunner
mij
des
daags
daags zou
zou komen
komen opzoeken,
opzoeken, wijl
wijl hij
hijhem
hemverhaald
verhaald had,
had, dat
Jat ikikdaar
daal'
kwam hij
hijden
denvolgenden
volgendendag
dagenenverhaalde
verhaalde
ziek lag.
lag, —
- Werkelijk
'Werkelijk ook
ook kwam
ziek
mij, dat
dat mijn
mijnaanstaande
aanstaandeschoonbroeder
schoonbroedeI' overleden
ovededen was
was (9(9December),
December),
mij,
dat hij
hij mij
mij naar
naarTweebruggen
Tweebruggenzou
zouoverbrengen,
overbrengen,omdat
omdatikikinindeze
dezeplaats
plaats
dat
niet blijven
blijven konde,
konde, dat
dat hij
hijvoor
voorons
ons
verlof
had
bekomenvoor
voordrie
drie
niet
verlof
had
bekomen
ons op
op nieuw
nieuw geheel
geheel equipeerden
equipeerden enz.
Ikbegreep
begreep
maauden, mits
maanden,
mits wij
wij ons
enz. Ik
eu verstond
verstond alles
alles maar
maar ten
tenhalve
halve
moest
overal
genoegenmede
mede
en
en en
moest
overal
genoegen
nemen,
want
ik
was
te
vel'
weg
om
eenige
tegenwerpingen
te
maken.
nemen, want ik was te ver weg om eenige tegenwerpingen te maken.
Mijn vriend
vriend bestelde
bestelcle dus
dus alles,
alles, nam
nam een
een boerenwagen
boerenwagen met
met linnen
linnen huif
huif
Mijn
el' over,
over, legde
legde op
op den
den wagen
wagen stroo,
stroo, een
een bed
beden
endekens
dekensenenmij
mijhierop
hierop
er
voet, naast
naast aen
aen wagen
wagen gaande,
gaande, met
met mij
mij op
op
neclerleggen,le, trok
nederleggende,
trokhij
hij te
te voet,
en dan
clan de
dehuif
huifoplichtende
oplichtende om
om tetezien
zienofofikiknog
nogininleven
levenwas.
was.
weg, nu
nu en
weg,
Ik
was dan
danook
ookwaarlijk
waal'lijk verre
verre weg
wegen
enontwaakte
ontwaakte nu
nu en
endan
dau slechts
slechts
Ik was
clewagen
wagensoms
somsmaakte,
maakte,
uit mijne
mijne verdooving
verdooving door
door de
deonzachte
onzachtevallen
vallendie
diede
uit
wanneer
wielover
overeen
eensteen
steenof of
hard
bevrorenkluit
kluitaarde
aarderolde,
rolcle,
wanneer het wiel
hard
bevroren
er inindiediebergachtige
bergaehtigestreken
strekenen
eninindezen
dezenstrengen
strengenwinter
winterbij
bij
zooals er
zooals
menigte
langs
clen
weg
gevonden
werden.
menigte langs den weg gevonden werden.
Zoo
kwamen wij
wij eindelijk
eindelijk teteTweebruggen,
Tweehl'llggen,doch
dochnieuwe
nieuwetegenspoed
tegenspoed!
Zoo kwamen
!
. ......daar
daarstond
stondik ik
met
mijnwagen
wagenopopdede
markt,dedevoerman
voermanwilde
wilde
met
mijn
markt,
naar
huis en
en niemand
niemand wilde
wilde mij
mij onder
onder dak
dak hebben.
hebben. De
Dezoogenaamde
zoogenaamde
naar huis
legerpest,
waaraan zoovele
zoovele militairen
militairen stierven
stienen en
die zich
zich aan
aan de
de ininlegerpest, waaraan
en die
woners
mededeelde, harl
zulk een
een schrik
schrik verspreid,
verspreid, dat
dat niemand
niemand mij
mij in
in
woners mededeelde,
had zulk
laug sukkelen
sukkelen werd
werd het
het mij
mijvergund
vergund onder
onder
huis
wilde nemen
nemen C). Na
Na lang
huis wilde
uitdrukkelijke
anderen daags
daags weder
weder moest
moestververuitdrukkelijkevoorwaarde,
voorwaarde,dat
datikik des
des anderen
(*) Over
ziekte zegt
zegtGeneraal
GeneraalDe
OeSégur,
Ségur,dezelfde,
dezelfde,die
die in
in 1813
1813 het
het derde
derdereg.
reg.gardes
gardes
Over deze ziekte
d'honneur
aamoerde, in zijn
zijn lIIémoires
VI):
Ménzoires (t. V1):
d'honneur aanvoerde,
))»De
De moeielijke
moeielijke omstandigheden
wij ons
ons bevonden
be\"Onden werden
werden vermeerderd
vermeerderd met
met
omstandigheden waarin
waarin wij
twpe
plagen;; den
en de
detyphus.
typhus.De
Delegerpest
legerpestofoftyphus
typhuswoedde
woeddeininhet
hetleger
legerniet
niet
twee plagen
den winter en
alleen
maar ook
ook in
in de
dedorpen
dorpenonder
onderr'ijk
rijk en
enarm.
arm.DeOesymptomen
~ymptomenvarieerden,
varieerdpn,sommigen
sommigen
alleen maar
werden
plotseling ter
ter aarde
aardegeworpen
geworpen en
en stierven
stierven van
van uitputting,
uitputting,anderen
anderenoverviel
overviel een
een
werden plotseling
\"Un razernij.
razernij. Men
Men zag
zag zelfs
zelfs de
de ongelukkigen
ongelukkigen zich
zich uit
uit de
devensters
venstersneerstorten
neerstorteneneninin
soort
soort van
de
half bevroren
bevroren modder
modder terecht
terechtkomen
komen waar
waarmen
menze
zestervende
stervende en
en ten
ten prooi
prooi aan
aan de
de
de half
hevigste
opnam.
hevigste stuiptrekkingen opnam.
~leer
dan twee
twee honderd
honderd Gardes
Gardes van
van genoemd
genoemd regiment
regiment waren
waren ininNovember
November door
door die
die
Meer dan
afschuweliJke
een zestigtal
zestigtal was
was reeds
reedsbezweken."
bezweken."
afschuwelijke ziekte
ziekte aangetast
aangetast en een
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trekken. Ik
Ik liet
liet mij
mij maar
maal' afladen
afladen en
en had
had van
vanalles
allesweinig
weinigmeer
meerweet
weet
trekken.
bewustheid dan
dan een
een katoenbaal
katoenbaal of
of zoo
zoo iets,
iets, die
diemen
menbrengt
brengt waar
waar
of bewustheid
men
men ze
ze hebben
hebben wil.
wil. Intusschen
Intusschen herinner
herinner ik mij
mij nog
nog als
als inineen
eendroom,
droom,
dat er
el' een
eengeneesheer
geneesheer bij
bijmij
mijkwam
kwamenenikikéén
éénofof
meerlepels
lepelsvan
van
dat
meer
een
bitterachtig medicijn
medicijn heb
heb moeten
moeten slikken
slikken en
en dat
datde
de
een sterk,
stel'k, leelijk
leelijkbitterachtig
waard en
en de
de waardin
waardin aan
aan 't vechten
vechten raakten
raakten en
en elkander
elkander vechtende
vechtende
waard
naliepen. Wie
Wie weet
weet of
of ik
ik de
de reden
reden van
van dien
dien huiselijken
huiselijken twist
twist niet
niet
naliepen.
opleverde? ?Enfin,
werd het
het geheel
geheel nacht
nacht voor
voor mij.
mU. IkIkwerd
wel'ddes
des
opleverde
Enfin,nu
nu werd
anderen daags
daags weder
wedervervoerd
vervoerdnaar
naarHomburg
Homburg ininhetzelfde
hetzelfdelogement,
logement,
anderen
waar mijn
mijn vriend
vriend gestorven
gestorven was,
was,eneninindiezelfde
(Iiezelfdekamer
kamernedergelegd,
nedergelegd,
waar
Ik weet
weet van
vandit
ditalles
allesniets
nietsen
enheb
hebhet
het
wellicht op
hetzelfde bed.
wellicht
op hetzelfde
bed. Ik
vernomen.
later vernomen.
Franschen. trokken
trokken intusschen
intusschen meer
meel' en
en meer
meeraf;
af;dedeBondgenooten
Bondgenooten
De Franschen
mijn vriend
vriewl moest
moest zich
zichspoeden
spoedenom
omvan
vanzijn
zijnverlof
verlofgebruik
gebruik
naderden en
naderden
en mijn
maken en
eu niet
niet in
in hun
hun handen
handen te
te vallen.
vallen. Hij
Hij beval
beval mij
mij dus
dus aan
aan de
de
te maken
aanstaandevrouw's
vrouw's
zorg van
van den
den hospes,
hospes, dien
dienhijhijbijbijdede
ziekte
mijnaanstaande
zorg
ziekte
vanvan
mijn
broedeI' had
had leeren
leerenkennen,
kennen,rekende
rekendemij
mijverloren,
verloren,betaalde
betaaldeeen
eenzekere
zekeresom
som
broeder
nam mijn
mijnhorloge
horloge mede
medeals
alsaandenken
aandenken
voor verpleging
verpleging en
en begrafenis,
begrafenis, nam
voor
voor de
de familie,
familie, zeide
zeide mij
mij vaarwel
vaarwelen.
eRvertrok.
vertrok.
voor
lag ik
ik toen
toenalleen,
alleen,doodziek,
doodziek,opgepast
opgepastdoor
dooreen
eenFransch
Franschsoldaat,
soldaat,
Daar lag
die mij
mij sloeg
sloegenenmishandelde,
mishandelde, wanneer
wanneer ik
ik ijlende
ijlende uit
uit het
het bed
bed viel
viel en
en
die
hem telkens
telkens zijn
zijn rust
l"Ilst benam.
benam. Ik
Ikverbeeldde
verbeelddemij
mijijlende
ijlendenamelijk,
namelijk,mijn
mijn
hem
weg tetezien
zienhuiswaarts
huiswaartsnemen
nemen
vriend over
over bergen
bergen en
en door
door da.len
dalen den
den weg
vriend
staan viel
viel ikiktelkens
telkensuit
uit
en
wilde hem
hem dan
dan volgen,
volgen, doch
doch niet
niet kunnende
kunnende staan
en wilde
bed op
opden
dengrond.
grond,Zoo
Zoobleef
bleef
ettelijkedagen,
dagen,meestal
meestalbewusteloos
bewusteloos
het bed
ikikettelijke
en
malende.
en malende.
Op
een morgen
morgen kwam
kwammijn
mijnhospes
hospesmij
mijbezoeken
bezoeken;
zieden
denmageren
mageren
Op een
; ikikzie
man
dunkt
mij
llOg,
in
zijn
grijze
jas;'
ik
geloof,
dat
het
de
eerste
man dunkt mij nog, in zijn grijze jas ik geloof, dat het de eerste
bezinning
weder kreeg.
kreeg. Hij
Hijsprak
sprak mij
mijeenige
eenigewoorden
woorden toe
toe
bezinningwas
was die
die ik
ik weder
en
wat later
later kwamen
kwamen twee
tweeofficieren
officieren van
vangezondheid
gezondheid bij
bij mij,
mij,waarvan
waarvan
en wat
de
één Hollander
Hollander was.
was. Het
Het
deed
mij
genoegenmijne
mijnemoedertaal
moedertaal tete
de één
deed
mij
genoegen
hOOl'en,
want doodziek
doodziek zijnde
zijnde nog
nog een
een vreemde
vreemdetaal,
taal,Duitsch
DuitschofofFransch
Fransch
hooren, want
te
moeten spreken,
spreken, valt
valtvoorzeker
voorzekeruiterst
uiterstonaangenaam.
onaangenaam. Hij
Hijrookte
rookte
te moeten
tabak,
ik zeide
zeide hem
hemdat
dat
tabaksreukmij
mijaangenaam
aangenaam was,
was, waarop..
waarop.,
tabak, ik
dede
tabaksreuk
hij
mij moed
moedinsprak,
insprak, dat
dat een
een goed
goedteeken
teekennoemde
noemde en
enmij
mij.
zeide dat
dat
hij mij
.zeide
ik
dan
wel
zoude
herstellen,
Werkelijk
begon
ik
langzamel'hand
te
ik dan wel zoude herstellen. Werkelijk begon ik langzamerhand te
beteren.
Ik kreeg
kreeg eenigen
eenigen eetlust,
eetlust,doch
dochwas
wasdoodelijk
doodelijk zwak
zwak en
en moest
moest
beteren. Ik
na
weinige dagen
dagen een
eentweeden
tweedenoppasser,
oppasser,een
een
goeden
Franschenjongen,
jongen,
na weinige
goeden
Franschen
die
mij door
door die
dieofficieren
officieren van
vangezondheid
gezondheid bezorgd
bezorgd was,
was, missen,
missen,
die mij
streekdoor
door de
de Franschen
Franschen
misschien
daal' de
denaderende
naderendeBondgenooten
Bondgenooten deze
deze streek
misschien daar
geheel
deden ontruimen.
ontruimen. Uit
Uit vrees,
vrees, dat
datmen
menmij
mijals
alsFransch
Franschmilitair
militair
geheel deden
mocht
herkennen,
werden
mijne
kleel'en
met
eenige
voorwerpen
van
mocht herkennen, werden mijne kleeren met eenige voorwerpen van
waarde
achter
een
muur
weggemetseld
en
ik
zou
voor
den
zoon
des
waarde achter een muur weggemetseld en ik zou voor den zoon des
huizes
Ik kreeg
kreeg dan
dan ook,
ook, toen
toen ik
ik zoo
zoo wat
wat op
op ging
ging zitten,
zitten,
huizes doorgaan.
doorgaan. Ik
een slaapmuts,
lang wit
wit vest
en jas
jas van
van den
den hospes
hospes en
en begon
vest en
slaapmuts,een
een lang
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langzamerhand met
ook beneden
beneden te
komen. Ofschoon
Ofschoon ik
ik uit
uit
langzamerhand
met dit
dit tenu
tenu ook
te komen.
zwakte nauwelijks
nauwelijks op
op straat
straat iets
ietsonderscheidde
onrlerscheidde en
en alles
allesmij
mijvoor
voorde
de
zwakte
ik thans
thans dedeplaats
plaatsenenontwaarde
ontwaarde dat
datikik
oogen schemerde,
schemerrle, herkende
herkenrle ik
oogen
was en
enzoo
zooikikmeende
meendenog
nog
vroeger
eenige oogenblikken
geweest was
vroeger aldaar
alrlaar eenige
oogenblikken geweest
iets
p:ebruikt
had.
Veel
begon
ik
nu
door
den
honger
te
lijden;
de
iets gebruikt had. Veel begon ik nu door den honger te lijden ; de
paarDmilchbrbdchen",
)milchbrödchen",
bracht mij
mij elken
eIkenmorgen
morgeneen
eenkop
kopkoffie
koffieeneneen
eenpaar
meid bracht
waarnaar ik
soms een
eenpaar
paaruren
urenvan
vante te
vOI'en
zoohard
hardlag
lagteteverlangen,
verlangen,
waarnaar
ik soms
voren
zoo
dat ik
ik schreide
schl'eide als
alseen
eenkind
kindwanneer
wanneerdat
datzoo
zoolang
langduurde
duurde (want
(want uit
uit
dat
deze ziekte
ziekte komende,
komende, is men
men waarlijk
waarlijk als
als een
eenkind).
kind).
deze
werd intusschen
intusschen al
al kouder
kouder en
en kouder,
koudei', want
wanthet
hetwas
waseen
eenstrenge
strenge
Het werd
winter, zoodat
zood at ik
ik het
het boven
boven niet
niet meer
meer kon
kon uithouden.
uithouden. Ik
Ikbegon
begondus
dus
winter,
naar beneden
beneden te
te komen
komenenen
vonddede
gewone
grootekamer
kamerdagelijks
dagelijks
naar
vond
gewone
groote
meer opgevuld
opgevuld met
met Russen,
Russen,Pruisen
Pruisenof of
Kozakken.Maar
Maal'waar
waardezen
dezen
meer
Kozakken.
het huisgezin
huisgezin allengs
allengs verminderd.
verminderd. De
De ziekte
ziekte
zich vermeerderden
vermeerderden was
was het
zich
had zich
zich ook
ook hier
hier verspreid
verspreid en
en haar
haal' offers
offers gekozen.
gekozen.Mijn
Mijn goede
goedehospes
hospes
had
was
daarinin
was reeds
reeds dood
dood enenbegraven,
begrave,n,insgelijks
insgelijks een
eenoude
oudemoeder
moeder die
diedaar
eendochtertje,
dochtertje, die
dieikikbeide
beidenimmer
nimmergezien
gezienhad.
had.Thans
Thans
huis woonde,
woonde, en
en een
huis
was ook
ook dedeoudste
oudstedochter,
dochter,een
eenmeisje
meisjevan
vanachttien
achttienjaar,
jaar,bezweken.
bezweken.
was
Zij lag
lag inineen
eenwit
wit
gewaadof of
lijkkleed,met
met
bloempjesofof
palmtakken
Zij
gewaad
lijkkleed,
bloempjes
palmtakken
bedekt; ; een
kaars stond
stond bij
bij haar,
haar,benevens
benevens een
eenbakje
bakjemet
metgewijd
gewijd
bedekt
een kaars
water en
en een
een palmtakje
palmtakje er
er in.
in. Een
Eenpaar
paarburen
burenofofvriendinnetjes
vriendinnetjes bebewater
lijk met
metgewijd
gewijdwater,
water,knielden
knielden aan
aanhaar
haarsponde
sponde en
en
sprenkelden het
sprenkelden
het lijk
deden een
een stil
stilgebed
gebedvoor
voor de
deoverledene.
overledene. Mijn
Mijngevoel
gevoelwas
wasopgewekt
opgewekt
deden
vertrokkenwaren
warenvolgde
volgde ikikhun
hunvoorbeeld,
voorbeeld,
door
dit tooneel,
tooneel, toen
toenzijzijvertrokken
door dit
knielde en
en bad
bad insgelijks
insgelijks voor
voor dedevroeg
vroeggestorvene
gestorveneenenbesprenkelde
besprenkelde
knielde
haar lijk
lijk met
met gewijd
gewijd water.
water.
haar
Tot
de begrafenis
begrafenis waren
waren eenige
eenigevrienden
vriendenof of
naastbestaanden gegeTot de
naastbestaanden
noodigd,
droegen of
volgden het
het lijk
lijknaar
naarhet
hetgraf,
gmf,bij
bijdezen
dezen
noodigd, deze
deze droegen
of volgden
naar landslands- of
of plaatselijk
plaatselijk gebruik,
gebruik, zoo
zoo velen
velen als
alsererbelang
belang
voegden
voegden zich
zich naar
in de
deoverledene
overledene en
en wel
welachtereenvolgens
achtereenvolgens het
het lijk
lijk de
de
mochten
stellen in
mochten stellen
woningen
der zoodanigen
zoodanigen werd
wel'd voorbijgedragen.
voorbijgerll·agen. Ik
volgde insgelijks
insgelijks de
de
woningen der
Ik volgde
dood
baal'. Aan
Aan het
het graf
grafhield
hielddedepastoor
pastoorofofdominé
dominé(want
(wantniettegenniettegendoodbaar.
vroeger gezegde,
gezegde, weet
weetikikniet
nietrecht
recht
dezelieden
liedenRoomsch
Roomsch
staande
staande het
het vroeger
of of
deze
....of
of Protestantsch
PJ'otestantsch waren,
waren, daar
daar erel'in in
Duitschlandzoo
zooeen
eenmiddensoort
middensoort
Duitschland
van
godsdienst is,
is, waarbij
waarbij eenige
eenigeRoomsche
Roomschegebruiken
gehruikenbewaard
bewaardschijnen)
schijnen)
van godsdienst
hield
geestelijke dan
dan bij
bijhet
hetgraf
graf
eene
lijkredeofoftoespraak,
toespraak,waarvan
waarvan
hield de geestelijke
eene
lijkrede
Deter
tel'begrafenis
begrafenisgenoodigden,
genoodigden, onder
onder welke
welke
ik
niet veel
veel verstaan
verstaan heb.
heb. De
ik niet
ik
dan
ook
behoorde,
werden
ter
maaItijd
gehouden.
Ieder
had
een
ik dan ook behoorde, werden ter maaltijd gehouden. Ieder had een
Ikgeloof
geloofbijzonder
bijzonder voor
voor
flesch
wijn voor
voor zich
zich en
en fijn
fijn gebakken
gebakken brood.
brood. Ik
flesch wijn
meerandere
andere zaken,
zaken, die
diedoor
Iloormij
mij
zulke
gelegenheden vervaardigd
vervaardigd en meer
zulke gelegenheden
want maaltijden
maaltijden kan
kanik ik
altijdmaar
maarslecht
slechtonthouden.
onthouden.
vergeten
zijn, want
vergeten zijn,
altijd
Het
was echter
echter niet
niet alleen
alleen inindit
dithuisgezin,
huisgezin, dat
datdeze
dezevreeselijke
vreeselijke en
en
Het was
zoo
veel offers
offers wegslepende
wegslepende ziekte
ziekte woedde,
woedde, maar
maar de
de geheele
geheele plaats,
plaats, ja
ja
zooveel
de
gansche streek
streek welke
welke het
hetaftrekkende
aftrekkendeleger
legerhad
haddoorgetrokken
doorgetrokken was
was
de gansche
dOOI'
zeer groot
groot dee)
deel der
del' inwoners
inwoners was
was door
door haar
door haar
haar aangetast.
aangetast. Een
Een zeer
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ten
grave gesleept,
gesleept, men
men berekende
berekende 2/3.
2/3' Hoe
Hoe dit
dit zij,
zij,dederouw
rouwen
ten grave
en
droefenis
was algemeen
algemeen en
en alleen
alleen de
dedagelijksche
dagelijkscheafwisseling
afwisselingder
del'doordoordroefenis was
trekkende geallieerde
geallieerde troepen
tl'Oepen gaf
gafeen
eenweldadige
weldadige afleiding,
afleiding, zoo
zoo voor
VOOI' de
de
trekkende
eeniggeld,
geld,afgescheiden
afgescheiden
inwoners
als voor
voor mij,
mij, die
dienunualleen,
alleen,zonder
zondereenig
inwoners als
van mijne
mijne familie
familie en
en betrekkingen,
betrekkingen, nog
nog zwak
zwak en
enals
alsverlaten
verlaten was
was
van
achtergebleven.
hetakelige
akeligeenenonbegrijpelijk
onbegrijpelijkvervelende
vervelende van
van volvolHiel' ondervond
ondervond ik
ik het
Hier
strekte ledigheid
ledigheid j; de kleine
kleine voorraad
voorraad lectuur
lectuUl' was
wasspoedig
spoediguitgelezen,
uitgelezen, ik
ik
had in
in 't geheel
niets te doen
doen j; wat
wat rondkijken,
rondkijken, op
op de
devensterruiten
vensterruiten of
of
geheel niets
had
op de
de tafel
tafel trommelen
trommelen was
was alles
alles wat
wat ikik uitvoerde
uitvoerde en
en behalve
behalve het
hetververop
langen
naar etenstijd,
etenstijd, vervulde
vervulde de
de hoop
hoop op
op eenige
eenige tijding
tijding of
ofuitkomst
uitkomst
langen naar
eenig
alleen geheel
geheel mijn
mijn geest.
geest.Doch
Dochlangzamerhand
langzamerhand werd
werdook
ookdeze
deze
eenig en alleen
went men
men aan
aan alles.
alles. Ik
Ik schreef
schreef
vervelende ledigheid
dmgelijk, zoo
zoo went
vervelende
ledigheid meel'
meer dragelijk,
gedurig brieven
brieven naar
naar mijn
mijll ouders,
ouders, naar
nam' mijn
mijn broeder
broeder te
teLeiden,
Leiden, naar
naar
gedurig
mijn oom
oom te
te Rotterdam,
Rotterdam, doch
doch zuchtte
zuchtte dagelijks
dagelijks te
te vergeefs
vergeefs om
omeenig
eenig
mijn
antwoord.
\JVanneer de
posttijd daar
daal' was,
was, klopte
klopte mij
mij het
hethart
hartvan
vanververantwoord. Wanneer
de posttijd
langen,
maal' elke
elke morgen
morgen gaf
gafeen
eennieuwe
nieuweteleurstelling.
teleurstelling.De
DeFranschen
Franschen
langen, maar
waren nog
nog in
in het
hetkwartier
kwartier
waar
mijne
ouderswoonden
woonden en
en door
door de
de
waren
waar
mijne
ouders
hetpostwezen,
postwezen,kwamen
kwamen mijne
mijne
ongeregeldheid inin alles,
ook in
in het
ongeregeldheid
alles, dus
dus ook
recht.
brieven
brieven niet
niet te recht.
Eens
kwam er
er een
eenbrief
briefuituit
Maastrichtaan
aanmijn
mijnreeds
reedszoo
zoo lang
lang
Eens kwam
Maastricht
Genie;;
vertl'Okken vriend,
vriend, geschreven
geschreven door
dool'zijn
zijnoom,
oom,hoofdofficier
hoofdofficierbij
bijde
deGenie
vertrokken
ik
veranderde het
het adres
adresopopdedeachterzijde
achterzijde en
engaf
gafhem
hemweder
weder op
op de
de
ik veranderde
post.
Deze brief
brief kwam
kwam terecht
terecht en
enbij
bijzijn
zijnontvangst
ontvangstmeende
meendemen
menmijn
mijn
post. Deze
te herkennen.
herkennen. Men
Men verheugde
verheugde zich
zich zeer
zeel'enenzond
zonddezen
dezenbrief
briefaan
aan
schrift
schrift te
al
mijne kennissen,
kennissen, ten einde
einde zich
zich rneer
meel' te
te overtuigen
overtuigen of
of allen
allen in
in het
het
al mijne
gevoelen
mijn hand
hanli was,
was, daar
daarmen
menmij
mijop
ophet
hetbericht
bericht
gevoelen deellien,
deelden, dat
dat het rnijir
van
mijn vriend
vriend niet
niet anders
anders dan
dan dood
dood rekende;
rekende; en
en toen
toen allen,
allen, als
als uit
van mijn
een
m01\(1
die
meening
bevestigden,
was
de
hoop
op
mijn
leven
weder
een mond die meening bevestigden, was de hoop op mijn leven weder
geheel
opgewekt.
geheel opgewekt.
Kort
daal'l1a kwam
kwam er
erook
ookeen
eenofof
meel'van
vanmijn
mijnbrieven
brieven terecht
terecht
Kort daarna
meer
en
mijne ouders
ouders beijverden
beijverden zich
hulp te verstrekken.
verstrekken. Zij
Zij zonzonen mijne
zich om
om mij
mij hulp
den
namelijk een
een man
man afafdiediemij
mijzoude
zoucleafhalen
afhalenenenmij
mijtevens
tevellsgeld
geld
den namelijk
zoo tot
tot het
hetbetalen
betalenmijner
mijnerverblijfkosten
verblijfkosten als
als tot
tot het
het
tel'
hand stellen,
stellen, zoo
ter hand
doen
del' terugreis.
terugreis. Daar
Daal'echter,
echter,zooals
zooalsvroeger
vroeger
gezegdis,is,dedeFranschen
Fmnschen
doen der
gezegd
deze
streek nog
nogniet
nietverlaten
verlatenhadden,
hadden, kon
kon deze
deze man
man niet
nietverder
verderdan
dan
deze streek
hetLuxemburgsche
Luxemburgschekomen
komen;; het
hetwerd
werd hem
hemniet
nietvergund
vel'gund door
door
tot inin het
reizen naar
naardedestreken,
streken,
reeds
door
Bondgenootenbezet
bezetwaren.
waren.
te reizen
diedie
reeds
door
de de
Bondgenooten
weder geheel
geheelhersteld
hersteld was,
was,begon
begonikikweder
wederkleine
kleinewandewandeToen
ik weder
Toen ik
lingen te
doen en
endaar
daal'hethet
dmgen
witte
slaapmutsendoor
dool' de
de
lingen
te doen
dragen
vanvan
witte
slaapmutsen
inwoners hier
hier niet
niet geheel
geheelongewoon
ongewoon was,
was,ging
gingikikopopdezelfde
dezelfdewijze
wijze
inwoners
Tweebruggen, waar
toen een
een paar
paal' dagen
dagen kermis
kermis
uitgedoscht
uitgedoscht naar
naar Tweebruggen,
waar het
het toen
te
verzetten.
Op
mijne
terugreis
ontmoette
een
was,
om
mij
eens
was, om mij eens te verzetten. Op mijne terugreis ontrnoette ikikeen
heel' te
te paard,
paard,diediemijmij
vroeg
gardes
d'honneUl'gestaan
gestaan
heer
vroeg
of of
ik ik
bijbij
de de
gardes
d'honneur
had. Ik dacht:
Wat gaat
gaat U
aan", doch
doch tevens ook »waarom
»waarom zoude
zoude
dada : »»Wat
u dat aan",
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ik niet
niet zeggen
zeggen zooals
zooals het
het is".
is". Ik
Ikzeide
zeidederhalve
derhalve kortweg
kortweg »Ja”.
»Ja". Hoe
Hoe is
is
ik
dan
uw naam,
lIaam, vroeg
vroeg hij
hijverder.
verder.Dezelfde
Dezelfdegedachten
gedachtenkwamen
kwamenweder
wederbij
bij
dan uw
mij
op, doch
doch ook
ook dezelfde
dezelfde redenen
redenen bewogen
bewogen ....jcij
H1ij mijn
mijn naam
naam tetezeggen.
zeggen.
mij op,
»Dan heb
heb ik
ik geld
geltl voor
voor u'',
u", zeide
zeide hij
hij mij.
mij. Een
Een
blijdeboodschap,
boodschap, een
een
»Dan
blijde
onverwachte
uitkomst voorwaar
voorwaar!!
onverwachte uitkomst
Ik begreep
begreep niets
niets van
vandeze
dezeomstandigheid,
omstandigheid,doch
dochnunuverhaalde
verhaaldehij
hijmij,
mij,
Ik
dat
mijne ouders
oudel's geschreven
geschreven hadden
hadden naar
naareen
eenwijnhandelaar
wijnhandelaarininKeulen,
Keulen,
dat mijne
die
sedert vele
vele jaren
jarenwijn
wijnaan
aanonze
onzefamilie
familiegeleverd
geleverd had
had en
en die
die nu
nu
die sedert
aan
hem, met
metvvien
wienzijzijin in
handelsbetrekking stond,
stond, verzocht
verzocht had
had mij
mij
aan hem,
handelsbetrekking
zeshonderd fl'allk
hand te
te stellen,
stellen, welke
welkehij
hijmij
mijdan
dan ook
ook tegen
tegen
zeshonderd
frankter
ter hand
kwitantie
toetelde in
in een
eennabij
nabijgelegen
gelegenherbergje,
herbel'gje,waarna
waal'llawij
wijbeiden
beiden
kwitantie toetelde
onzen
vervolgden. Ik
Ik vernam
vernam thuiskomende,
thuiskomende, dat
dat die
die heer
heer ininmijn
mijn
onzen weg vervolgden.
logement
geweest
was,
naar
mij
gevraagd
hat!
en
vernemende,
dat
ik
logement geweest was, naar mij gevraagd had en vernemende, dat ik
naar Tweebruggen
Tweebruggen gegaan
gegaan was,
was, mtin
mUn uiterlijk
uitedijk had
hadopgenomen
opgenomenenenzoo-zoo'·
naar
doende
op den
t!en weg
weg had
hat!herkend.
hed,end, Mijn
broedeI' was
was intusschen
intusschen uit
uit
■ Ilju broeder
doende mij
mij op
Leiden ook
ook op
op reis
reisgegaan
gegaanom
ommij
mijhulp
hulptetekomen
komenverschaffen,
verschafTen, doch
doch
Leiden
keerde toen hij
hij teteKeulen
Keulenbijbijvoornoemden
voornoemd enwijnhandelaar
wijnhandelaarverUam,
vernam, dat
dat
keerde
mü
ge!d bezorgd
bezorgd was,
was, naar
naar de
de academiestad
academiestad terug.
terug.
mij geld
Terstolld ging
ik te
te paard
paard op
op reis
reis en
en inin twee
tweeofofdrie
driedagen
dagenkwam
kwam
Terstond
ging ik
ik
zonder eenige
eenige bijzondere
bijzondere ontmoetingen
ontmoetingen te Trier
Trier aan.
aan. Het
Hetgezicht
gezichtop
op
ik zonder
die
stad
was
f!'aai
en
indrukwekkend,
Na
gedurende
vele
uren
door
die stad was fraai en indrukwekkend. Na gedurende vele uren door
dicht
begroeide bosschen
hebben, stond
stond ik
ik als
alseensklaps
eensklaps op
op
dicht begroeide
bosschen gereden
gereden te
te hebben,
een
hooge, steile
steile rots
rotsenen
Moezel
met
zijn
groene
boorden,
een hooge,
zagzag
denden
Moezel
met
zijn
groene
boorden,
statig
en bekoorlijk
bekool'lijk tusschen
tusschen het
het steile
steile gebergte
gebergtezich
zichmet
metvele
velebochten
bochten
statig en
heen
kl'onkelen, en (le
de oude
oude eerwaardige
eerwaardige stad
staddaar
daarbeneden
benedenmij
mijliggen.
liggen.
heel] kronkelen,
Een zigzagsgewijs
zigzagsgewijs loopende
loopende weg
weg voerde
voerde mij
mij tot
tot haar,
haar, en
en weldra
weldra was
was
Een
ik
binnen hare
hare muren
muren (28
(28 Maart).
Maart). Daar
Daal' moest
moestikikmij
mijnunu
denCornComik binnen
bijbijden
missaris· generaal van
Politie aanmelden,
aanmelden, doch
doch hoewel
hoewel mijn
mijn kortste
kortste weg
weg
missaris-generaal
van Politie
door
het
Luxemburgsche
op
Luik
liep,
konde
ik
geen
andere
feuille
de
door
Luxemburgsche op Luik liep, konde ik geen andere feuille de
route
bekomen dan
dan over
o\'er Coblentz,
Coblentz, Bonn,
Bonn,Keulen
Keulenenz.
enz.daar
daal'dit
iEtde
deeenige
eenige
route bekomen
militaire weg
was. Ik
Ik getroostte
getroostte het
hetmij,
mij,ofschoon
ofschoon met
mettegenzin,
tegenzin,daar
daal'
militaire
weg was.
mijn verlangen
vedangen naar
naar huis
huis z66
zóó groot
groot was
was en
en sloeg
sloegeen
eenpaar
paurdagreizen
dagreizen
mijn
naar Coblentz
in één
één dag
dag aflegde.
aflegde. De
De weg
weg was
was
naar
Coblentzopopweg,
weg, welke
welke ik
ik in
schoon
bekoorlij k langs
Moezel, doch
meer kreeg
kreeg het
het
schoon en
en bekoorlijk
langs den
den Moezel,
doch meer
meer en meer
verdriet van
eenige dagen
dagen langer
langer tetemoeten
moetenreizen
reizenbijbijmijmij
overhand
verdriet
van eenige
dede
overhand
en
toen ik
ik 's'savonds
avonds in
in het
hethuis
huiswaar
waarikikwas
was
ingekwartierd,een
eenkaart
kaart
en toen
ingekwartierd,
in handen
handen kreeg,
kreeg, teekende
teekendeikikeenige
eenigeplaatsjes
plaatsjes
(dorpjesofof
gehuchtjes)op
op
in
(dorpjes
gehuchtjes)
die
richtinglagen
lagenwelke
welkeikikhouden
houden moest.
moest.
die in
de de
richting
Want daar
daal' ik
ik nu
nuden
dengrooten
gl'Ooten weg
weg lang
langvoorbij
voorbij was,
was, moest
moest ik
ik een
een
Want
geheel
ongebaande streek
streek doortrekken,
doortrekken, waar
waal' geen
geen wegen
wegengevonden
gevonden
geheel ongebaande
werden
die slechts
slechts zeer
zeer zeldzaam
zeldzaam hier
hier en
endaar
daal'bezocht
bezochtwerden
werdenom
om
werden en
en die
hout
te halen
halen of
ofiets
ietsdergelijks.
dergelijks.
hout te
Den eersten
eersten avond
avond op
opeen
eendorpje
dOl'pjeinineen
eenherberg
herbergkomende,
komende, vroeg
vl'Oeg
Den
men mij
mU spoedig
spoedig naar
naaI' mijn
mün reispas.
reispas, Ik
Ikzeide,
zeide,dat
datdiedie
münmantelzak
mantelzak
men
ininmijn
was geborgen
geborgen en
dat ik
ik hem
hem toonen
tOOlwn zou,
Ik vroeg
vroeg wat
wat te
te eten
eten en
en
was
en dat
zou. Ik
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hietmede bezig
hiermede
zijnde, gaf
gaf ik
ik tetekennen
kermen thans
thansmijn
mijnreispas
reispas tetezullen
zullen
bezig zijnde,
nemendat
datalles
allesvolkomen
volkomen in
in orde
orde was.
was.
halen,
om den
den schijn
schijn aan
aan tetenemen
halen, om
MUn
DHet heeft
zoo geen
geen haast"
haast" zeide
zeide de
tie man
manDeet
Deet
Mijn list
list slaagde
slaagde best.
best. DHet
heeft zoo
eerst."
Ik
deed
zulks
en
scheen
het
toen
weer
te
vergeten.
Ik
sprak
eerst." Ik deed zulks en scheen het toen weer te vergeten. Ik sprak erer
ook
niet meer
meer van
van en
entoen
toenikikdes
des
anderendaags
daags
weder
zouvertrekken
vertrekken
ook niet
anderen
weder
zou
weder ter
ter sprake.
sprake. Toen
Toen de
de waard
waard zag,
zag, dat
dat ik
ik niet
nietop
opmijn
mijn
kwam
kwam het
het weder
route
was, zeide
zeide hij
hijmij,
mij,dat
dathijhijmij
mijniet
niethad
hadmogen
mogenherbergen,
herbergen, als
als
route was,
ja zelfs
zelfs mij
mijdadelijk
dadelijk behoorde
behoorde aan
aan te
tegeven.
geven. Ik
Ik
hij
zulks geweten
geweten had,
had, ja
hij zulks
bewijzen,doch
dochhijhijverzekerde
verzekerde
verzocht
hem mij
mij dezen
dezendienst
dienstniet
niettetebewijzen,
verzocht hem
dat ikikstellig
stellig
spoedig
zoude
aangehoudenworden
worden'
en raadde
raadde mij
mij
mij
mij dat
spoedig
zoude
aangehouden
.en
te
keeren.
Ik
dankte
hem
voor
zijn
raad,
doch
zette
weder
koers
tel'Ug
terug te keeren. Ik dankte hem voor zijn raad, doch zette weder koers
naar het
naar
het Noord-Westen.
Noord- Westen.
ik ongesteld
ongesteld enenleed
leed
verschrikkelijken dorst,
dorst, terwijl
terwijl
Dien
dag werd
werd ik
Dien dag
verschrikkelijken
ik
weder niet
eene woning
woning of
ofmensch
mensch gewaar
gewaarwerd,
werd,doch
dochikikkwam
kwam gegeik vveder
niet eene
lukkig
waarin helder
helder water
kristal uit
uit den
den
lukkig eindelijk
eindelijkaan
aaneene
eene beek
beek waarin
water als kristal
mij, leschte
leschte mijn
mijn dorst
dorst en
en kreeg
kreegweder
weder
berg
vloeide; nu
nu verkwikte
verkwikte ik
berg vloeide;
ik mij,
vervolgen. NaNatwee
twee
dagensukkelens
sukkelens
lust
en moed
moedom
ommijn
mijn weg
wegtetevervolgen.
lust en
dagen
kwam
ik op
op den
den grooten
grooten weg,
weg, welke
welke door
door die
die streek
streek loopt
loopt en
en wel
wel in
in
kwam ik
het
stadje
Praym
of
Prüm.
Hier
vond
ik
eene
menigte
kozakken
die,
het stadje Praym of Priim. Hier vond ik eene menigte kozakken die,
Frankrijk teruggekeerd,
teruggekeerd, geld
geld enenmenig
menigvoorwerp
voorwerp van
vanwaarde
waarde bij
bij
uit Frankrijk
uit
datzijzijwaarschijnlijk
waarschijnlUkvolgens
volgenshunne
hunneloffelijke
loffelijkegewoonte
gewoonte
zich
hadden, dat
zich hadden,
hetals
alshet
het
hunne
beschouwende,medemedeniet zoozeer
zoozeer gestolen,
gestolen, als
als wel,
wel, het
niet
hunne
beschouwende,
genomen
zij zien,
zien, nemen
nemen zij
z~j mede
medeals
alshet
hethun
hun
genomen hadden,
hadden, want
want 'wat
'wat zij
op den
den nagang
nagang en
enbelet
beletmen
menhet
hethun,
hun,dan
dan
bevalt, doch
doch komt
komt men
men op
bevalt,
zij het
hetweder
wederaf;
af;hiervan
hiervanzou
zouik ik
ook
staaltjes
kunnenmedemede·
geven zij
geven
ook
nognog
staaltjes
kunnen
deelen, doch
doch genoeg
genoeg!! Ik
Ik dacht,
dacht, hier
hier zal
zalhet
hetmis
misraken,
raken,vooral
vooralindien
indien
deelen,
ik eenige
eenige vrees
vrees laat
laat blijken.
blijken. IkIkbegaf
begafmijmij
middenonder
onderhen,
hen,
ik
dusdus
midden
naar
hun
spelen,
dronk
een
borrel
en
wenl
nauwelijks
door
hen
keek
keek naar hun spelen, dronk een borrel en werd nauwelijks door lien
opgemerkt.
Nabij
Malmady
geraakte
ik,
hoe
dit
is
toegegaan
weet
ik
opgemerkt. Nabij Malmady geraakte ik, hoe dit toegegaan weet ik
niet, verdwaald
verdwaald en als
als verward
verward inineen
eenbosch,
bosch,dat
datzoo
zoodicht
dichtbegroeid
begroeid
niet,
dat er
el'bijna
bijna niet
nietdoor
door was
wastetegeraken
gerakenenenwaar
waar'zooveel
zooveelfraai
fraai en
en
was, dat
was,
veelsoortig mos
mos op
op de
destammen
stammenenentakken
takkender
derboomen
boomenwas
wasgegroeid
gegroeid
veelsoortig
dat het
het erer'alsals
tropheeënenen
guirlandesbij
bijneerhing.
neerhing. IkIkverzamelde
verzamelde
dat
tropheeën
guirlandes
in mijn
mijn schako,
schako, brak
braktot
totmijn
mijnspijt
spijtbij
bijdeze
deze of
of
eenige bijzondere
bijzondere soorten
soorten in
eenige
eene vroegere
vroegere gelegenheid
gelegenheid het
het pijpje
pijpje dat
dat ik
ik uit
uitHomburg
Homburg had
hadmeegemeegeeene
op mijn
mijn schako
schako stak
stak en
en ontmoette
ontmoette tot
totmijn
mijn
bracht en
als een
een pompon
pompon op
bracht
en als
hetrechte
rechtepad
padbracht.
bracht.IkIkwas
wasblijde
blijde
geluk een boer,
boer, die
die mij
mij weder
wederop
ophet
geluk
Fransch te
te hooren
hooren spreken.
spreken.
hier weder
weder Fransch
hier
Toen ik
ik teteLuik
Luikkwam,
kwam, vond
vond ik
ik de
de stad
stad vol
vol militairen.
militairen. Hier
Hiel' was
was
Toen
thans het
het hoofdkwartier
hoofdkwartier van
van den
denkroonprins
kroonprins van
vanZweden
Zwedengevestigd,
gevestigd,
thans
ik begreep
begreep ook
ook thans
thans niet
nietverder
verderzonder
zonder feuille
feuille de
deroute
routevoort
voort
zoodat ik
zoodat
te kunnen.
kunnen. Met
Metmijn
mijn vorig
vorig tenu
tenu kon
kon ik
ik geheel
geheel en
en alal niet
nietmeer
meervoor
voor
den dag
dag komen.
komen.IkIkmeldde
melddemijmij
aan
denbevelhebbenden
bevelhebbendengeneraal,
generaal,
den
dusdus
aan
bijbU
den
wat ik
ik niet
nietzeggen
zeggen
verhaalde hem
mijne omstandigheden,
omstandigheden, verzweeg
verzweeg wat
verhaalde
hem mijne
datikikin in
mijn
laatste
nachtverblijfmijn
mijn
durfde en
en maakte
maaktehem
hemwijs,
wijs,dat
durfde
mijn
laatste
nachtverblijf
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feuille de
route had
had laten
laten liggen,
liggen, tevens
tevensom
omeen
eenandere
andereverzoekende.
verzoekende.
de route
Mijn verhaal
voor waarheid
waarheid aangenomen,
aangenomen, ten
ten minste
minste ikikkreeg
kreegeen
een
Mijn
verhaal werd
werd voor
feuille de route
route in
in optima
forma, waarbij
waarbij ik bevolen
bevolen werd,
werd, mij
mijonmiddellijk
onmiddellijk
optima forma,
huiswaarts
begeven. Het
Het was
wasopopden
den2den
2 den April
April 1814,
1814, den
den dag
dag
huiswaartstete begeven.
waarop
ik
te
Coblentz
had
moeten
wezen,
afgegeven.
Over
St.
TI'uien,
waarop ik Coblentz had moeten wezen, afgegeven. Over St. Truien,
moest ik
ik de
de reis
reisneme.n
nemen en
en
Til'lemont, Leuven,
Tirlemont,
Leuven,Brussel,
Brussel,Aalst
Aalst en
en Gent
Gent moest
op
die plaatsen
plaatsen de
de reispas
reispas laten
laten afteekenen.
afteekenen. Deze
Deze reis
reis zou
zou dan
dan ook
ook
op al die
spoedig
en gelukkig
gelukkig zijn
zijn afgeloopen,
afgeloopen, als
nog niet
niet eene
eene zeer
zeeronaanonaanspoedig en
als ik
ik nog
gename ontmoeting
ontmoeting gehad
gehad had.
had.IkIkkreeg
kreeg
overalofficiersbiljetten
enwerd
werd
gename
overal
officiersbiljetten en
overal vriendelijk
vriendelijk ontvangen.
Brussel kon
kon ik
ik niet
niet voor
voor een
eenbepaald
bepaald
overal
ontvangen. Te
Te Brussel
uur
te recht
recht komen
komenom
ommijn
mijnpas
pasafgeteekend
afgeteekelld tetekrijgen,
krijgen,waarom
waarom ik,
ik,
uur te
te houden,
houden, zonder
zonder aan
aandeze
deze
geen geduld
geduld hebbende
hebbende om
om mij
mij hiervoor
hiervoor op
op te
geen
formaliteit
voldoen verder
verder reed.
reed.
formaliteit te voldoen
Een
paar uren
uren van
vanBrussel
Brusselverwijderd
verwijderdwas
wasik ikongelukkiger
ongelukkigerwijze
wijze
Een paar
herberg aan
om iets
iets tetegebruiken.
gebruiken. Toen
Toen
afgestegen
afgestegen aan
aan een
een herberg
aan den
den weg
weg om
ik weder
weder tetepaard
paardwas
wasgestegen
gestegenkwamen
kwamendrie
(h'iePruisische
Pruisischehuzaren
huzaren op
op
ik
mij
aanrijden, wien
wien ik
ik zeker
zekerwegens
wegensmijn
mijn
bijzondertenu
tenuverdacht
verdacht
mij aanrijden,
bijzonder
voorkwam.
Zij vroegen
vroegen mij,
was en
en waar
waar ik
ik heen
heen wilde
wilde?? Ik
Ik
voorkwam. Zij
mij, wie
wie ik
ik was
vertelde alles
alles naar
naar waarheid.
waarheid. »Indien
»Indien gij
gij dan
dan naar
naar huis
huis gaat
gaat hebt
hebt gij
gij
vertelde
meernoodig",
noodig", zeiden
zeiden zij,
zij, »geef
»geefdien
dienaan
aanons
ons!"
ook
dien schako
schako niet
nietmeer
ook dien
!"
»Ik
kan toch
toch niet
niet ininmijn
mijnbloote
blootehoofd
hoofd rijden".
rijden". »Wij
»Wij zullen
zullen uu een
een
»Ik kan
politiemuts geven,
zult nu
nu toch
toch die
diemonteering
monteering niet
nietmeer
meerdragen".
dragen".
politiemuts
geven, gij
gij zult
Ik
zeide die
die zelf
zelf betaald
betaald te hebben
hebben en
en met
met haar
haar nu
nu nog
nogwel
weltetewillen
willen
Ik zeide
»ZOO, dan
dan wilt
wiltgegemet
met
Fransche
plunjesnog
nogpronken".
pronken".
thuis komen.
komen. »Zoo,
thuis
diedie
Fransche
plunjes
Hoe dit
dit zij,
zij, zeide
zeide ik,
ik, ge
ge hebt
hebt het
het recht
recht niet,
niet, zezemij
mijafafte te
nemen,wat
wat
Hoe
nemen,
ik heb
heb! ! »Neem
»Neem hém
hem den
den schako
schako van
van den
den kop
kop!"
een en
en een
een
ik
!" zeide
zeide el'
er een
tweede.
was spoedig
spoedig gereed
gereed zulks
zulks te doen.
doen. Ik
Ikschold
scholden
endreigde
dreigdeterug
terug
tweede was
te keel:en
keel'en en
en hen
hen aan
aan tetegeven
gevenbij
bijden
dencommandant
commandant te
teBrussel,
Brussel, doch
doch
te
begreep
tevens, dat
dat ikikdaar
daal'niet
nietveel
veelbijbijzou
zouwinnen,
winnen,maar
maarwel
weltijd
tijd
begreep tevens,
ik met
metmijn
mijll pas
pas gezondigd
gezondigll en
en was
was dus
dus niet
niet in
in 't
vel'liezen, ook
had ik
verliezen,
ook had
rechte.
Het was
wasom
omdiedie
verzilverdekettingjes
kettingjes tetedoen,
doen,die
dieaan
aallden
den
rechte. Het
verzilverde
schako
wal'en; ; de
de foudraal
foudmal werd
werd erel'afgedaan
afgedaan en
eno 0wee
wee!
daarvond
vond
schako waren
! daar
men nog
nog de
de Fransche
Fransche cocarde,
cocarde, waaraan
gedacht had.
Nu was
was
men
waaraanikik niet
niet gedacht
had. Nu
het geheel
geheel en
en al
al mis.
mis. IkIkbegon
begontetevreezen
vreezendat
datmen
menook
ookmijn
mijn portehet
manteau met
mijn geld
geld zou
zou gaan
gaan nazien.
nazien. Ik
Ik zeide
zeide dus,
dus, teteverlangen
vel'langen
met mijn
weg tetekunnen
kunnen voortzetten,
voortzetten, liet
liethun
hundedeschako,
schako,vroeg
vroeg de
de mij
mij
mijn weg
mijn
verkreeg een
een klein
kleingroen
groenkozakken-mutsje
kozakken-mutsje met
met
beloofde
politiemuts, verkreeg
beloofde politiemuts,
rooden
band, dat
dat ikiknauvvelijks
nauwelijks kon
kon opzetten,
opzetten, doch
doch was
was blijde
blijde weder
weder
rooden band,
uit hun
hun handen
handen te
te wezen.
wezen.
uit
Men April
April moest ik
ik volgens
volgens mijn
mijn marschpas
mal'schpas eerst te
te Leuven
Leuven wezen,
wezen,
Den -iden
teAalst
Aalstopopeen
eenuur
UUl"
afstandsvan
vanGent.
Gent.Vandaar
Vandaar
doch
was reeds
reeds te
doch was
of of
vijfvijf
afstands
vertrok ik
ik den
den volgenden
volgenden morgen
morgen naar
naar Gent
Gent en
en toen
toell ik
ik op
op den
den mij
mij bekenden
bekenden
vertrok
nietmeer
meel'tetehouden.
houden.DeDe
afstandvan
vanhuis
huisbedroeg
bedroeg
bodem stonll,
was ik
ik niet
bodem
stond, was
afstand
nog
à 99 uren,
uren, doch
doch deze
deze werden
werden ook
ook nog
nogafgelegd
afgelegdenenv66r
vóórhet
hetnocr
nog
nog 8 A.
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geheel en
en al
al donker
donker was,
was, was
was ik
ik in
in den
den schoot der
del' mijnen
mijnen teruggekeerd
teruggekeerd
geheel
1814).
(5 April 1814).
thuiskomst zal
zal noch kan
kan ik
ik beschrijven.
Deze thuiskomst
vVeinige weken
weken daarna
daarna was ik
ik weder aan de
de Hooge School te Leiden,
Leiden,
Weinige
vatte de
de afgebroken werkzaamheden
werkzaamheden weder op,
op, begon
begonmet
methet
hethoofdstuk
hoofdstuk
vatte
dolore.~, waar
waar ik
ik bij mijn
mijn vertrek
vertrek gebleven
gebleven was,
was, werd
werd door
door mijn
mijn
der dolores,
uroeder goed
goed weder
weder op
op den
den weg
weggeholpen
geholpellen
enpromoveerde
promoveerde twee
tweejaren
jaren
broeder
zonder dat
dat mijn
mijnafzijn
afzijn hierin
hierin eenige vertraging had
had teweeggebracht."
teweeggebracht."
later, zonder
deze mededeelingen
mededeelingen heeft men
men kunnen zien,
zien, dat
dat het
het den
den gardes
gardes
Uit deze
aan een
een behoorlijke.
behoorlijke leiding
leiding ontbroken
ontbroken heeft en
en de
de krijgstucht
d'honneur aan
te wenschen overliet,
overliet, hetgeen
desertie in
in de
de hand
hallt! werkte.
werkte. Van
Van de
de
hetgeen de
de desertie
welke deel
deel uitmaakten van
van het
het leger,
leger, dat
dat zich
zich nabij
eskadrons gardes,
eskadrons
gardes, welke
concentreerde, is
is het
hetniet
nietmogelijk,
mogelijk,dedejuiste
juistesterkte
sterkteop
opte
tegeven.
geven.
Leipzig concentreerde,
Leipzig
Saint Hilaire
Hilaire deelt alleen mede, dat
(lat den Odell
10 den Augustus
Augustus 1813
Marco de
Marco
de Saint
van den
den wapenstilstand
wapenstilstand van
van Dresden
Dresden er
er reeds
ree(ls 10
bij het beëindigen van
eskadrons gardes
gardes d'honneur
d'honneur bij
bij het leger
leger waren
waren onder
ondel' bevel
bevelvan
vanGeneraal
GeIleraal
eskadrons
commandant der
der garde-cavalerie
garde-cavalerie (*).
(.). Boymans
Boymans (±)
(t) zegt, dat
dat
Nansouty, den commandant
Lei pZÎg over
over ongeveer
ongeveer 6000 gardes beschikte
beschikte;; de overigen
Napoleon bij Leipzig
waren aan
aan den
den linker-Rijnoever
liuker-Rijnoever gekantonneel'd
bevonden zich
zich bij,de
bij ,de
gekantonneerd of bevonden
waren
hunner regimenten.
regimellten. Niet
onbelangrijk is,
ons het
het dagvier depots
depots hunner
vier
Niet onbelangrijk
is, wat ons
garde d'honneur
d'honneUl' Van
Van der
(Ier Scheer
Scheer mededeelt
mededeelt (§). Daaruit
van den
den garde
boek van
vememen we,
we, dat
dat Van
Vander
derScheer's
Scheer'seskadron,
eskadron, behoorende tot
tot het
het
vernemen
de regiment,
sten Augustus 1813
33de
t!en 30
233 ruiters
Na in
in de
de
miters telde.
telde. Na
1813 233
regiment, den
30sten
maand met
met 4 eskadrons
van het
het 1lste
sle en 4de
4 de regiment
regiment te
te zijn
zijn
volgende maand
eskadrons van
volgende
den October geïnspecteerd
versterkt,
werden zij
zij in
in den
den morgen
morgen van
vanden
den 44den
ge'inspecteerd
versterkt, werden
door
Generaal
Kellermann,
die
tevredenheid
over
hun
mali oeuvres
tevredenheid
over
zijn
manoeuvres
door Generaal
Na een
een tweede
tweedeinspectie
inspectievoor
voorgenoemden
genoemden generaal
generaal teteMainz
Muinz
betuigde.
betuigde. Na
klonk
op
den
gden
October
het
commando:
voorwaarts!
en
trokken
de
klonk op den 9den October het commando : voorwaarts ! en trokken de
waarna zij in
de eerste dagen
na den
den slag
slag
5 eskadrons
den Rijn,
Rijn, waarna
dagen na
in de
eskadrons oveI'
over den
-18 Oct.)
in de
de omstreken
omstreken van
\"aU Frankfort
Frankfort en
en Hanau
bij
Leipzig (16 —18
Oct.) in
bij Leipzig
om
het bijna
bijna vernietigde
vemietigde Fransdte
leger zwierven.
Fransche leger
om het
Op
den terugtocht
terugtocht vereenigden zich
deze eskadrons
eskadrons in
in den
den morgen
zich deze
Op den
de regiment, zoodat
vall
een drietal
drietal eskadrons
eskadrons van
van het
het 22de
October met
met een
van 25 October
er
toen acht
acht eskadrons
eskadrons der
der vier
\'iel' regimenten
regimenten bijeen
bijeen waren.
waren.
er toen
Volgens Frédéric \\Iasson
(Hl
geeft
een
situatiestaat
van 15 September
geeft
een
Masson (**)
1813 aan 42 officieren
en 1045
f,!ardes en
een van
van 15 October d.a.v.
en een
4045 g-ardes
officieren en
48 officieren
officieren en
slechts 853 gardes.
Dat was
was volgens Masson
Masson het aantal
gardes. Dat
en slechts
gardes,
deelnam aan
aan den
den slag
slag bij Leipzig
en onder bevel stond van
van
Leipzig en
gardes, dat
dat deelnam
Kolonel Dauthenconrt,
vall het
het 1lste
ste regiment Pooische
chevaux
Poolsche chevaux
majoor van
Dauthencourt, majoor
légers
lanciers. Het
woord deelnemen
deelnemen mag
hier niet
in zijn
zijn volle
volle
niet in
mag hier
Het woord
légers lanciers.
(0)
(*)

Histoire de
Garde Inzpériale,
lmpériale, tome
TIl, p.
p. 162.
- Bruxelles, 1846.
tome III,
162. —
de la Garde
Ristoire

(tl
Garde d'honneur.
d'honneur. Note
XVI. -— Bruxelles, IS22.
1822.
Note XVI.
Le Garde
(t) Le

(§) »De Drentsclle
J. K.
K. Kymmel.
door A.
A. J.
Kyminel. Drentsche
1813/14" door
Drentsche Gardes d'honneur van 1813/,14"
Vulhalmanale,
1895.
relksalmanak, 18\15.
(·'l
Napolé01l, p. 72. -— Par
is, 189:i.
1895.
Paris,
Cavaliers de
de Napoleon,
(") Cavaliers
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beteekenis wbrden
beteekenis
worden opgevat.
DeKeizer
Keizer besefte
beseftetoch
tochgenoegzaam
genoegzaam zijn
zijn
opgevat. De
verantwoordel\jkheid,
het leven
levenvan
vandeze
dezeonervaren
onervarenruitersoldaten
ruitersoldaten —
verantwoordelijkheid, om
om het
voor het
het meerendeel
meel'endeel zijn
zijn kostbare
kostbare gijzelaars
gijzelaars tevens
tevens —
- niet
nietnoodeloos
noodeloos
voor
in de
waagschaal te
en begreep
begreep tevens,
tevens, dat
dathet
hetzaak
zaak was,
was, zezeeerst
eerst
in
de waagschaal
te stellen,
stellen, en
voor den
den krijgsdienst
krijgsdienst te bekvvamen.
bekwamen. Den
Den 16dee
16deo October
October liet
liet hij
hijhen
henals
als
voor
dercavalerie
cavalerievan
vandedeoude
oude
gardedeelnemen
deelnemen
reserve aan
aan de
de bewegingen
bewegingen der
reserve
garde
18den gaf
gaf hij
hij Kolonel
Kolonel Dauthencourt
Dauthencourt bevel,
bevel, om
om ze
ze ininhet
hetgezicht
gezicht
en
den 18deu
en den
van
den vijand
vijand te
te laten
laten manoeuvreeren,
manoeuvreeren, »sans
»sans les
lesexposer
exposel'que
queleIemoins
moins
van den
possible". Die
Die bezorgdheid
bezorgdheid ging zelfs
zelfs zoover,
zoover, dat,
dat,toen
toenDauthencourt
Dauthencourtop
op
possible".
eigen
initiatief een
een beweging
beweging had
had uitgevoerd,
uitgevoerd, die
die noodzakelijk
noodzakelijk was
was gegeeigen initiatief
gevolge van
vanhet
hetverraad
vermadder
der
Saksers,de de
Keizer
onmiddellijk
worden ten gevolge
worden
Saksers,
Keizer
onmiddellijk
Generaal
Nansouty op
op hem
hem afzond
afzond met
met opdracht
opdmcht hem
hem onder
onder het
het oog
oog
Generaal Nansouty
brengen, dat
dat hij
hij dedegardes
gardeste te
veel
blootgesteld
vondenendat
dathij
hijwilde,
wilde,
te brengen,
veel
blootgesteld
vond
»)qu'on
voir sans les engager
engagel' jusqu'à
pqu'on les
les fit voir
jusqu'à la
la del'llièl'e
dernière extrémité"
extrérnite C).
()it
verschillende
opgaven
der
troepensterkte
kunnen we
we deze
deze
Uit die
die verschillende opgaven der troepensterkte kunnen
gevolgtrekking
maken, dat
dat het
hetaantal
aantalgardes,
gardes,door
dool'Boymans
Boymansopgegeven,
opgegeven,
gevolgtrekking maken,
te
hoog moet
moetwezen.
wezen,In In
aanmerkingdient
dientgenomen
genomen teteworden,
worden, dat
dat
te hoog
aanmerking
Boymans
bij de
de gardes
gardes bij
bij Leipzig
Leipzig isis ingedeeld
ingedeeld geweest
geweestmaar
maar bij
bij
Boymans niet
niet bij
het depot
depot van
van het
het 2de
2dc regiment
regiment te‘
té Metz
Metz en
en eerst
eerstvan
vaneen
eenenenander
anderna
na
het
zijn vlucht
vlucht uit
uit die
die plaats
plaats isisingelicht
ingelichtgeworden.
geworden.
zijn
hij verder
verder over
over de
de gardes
gardes bij
bij Leipzig
Leipzig heeft
heeftaangeteekend,
aangeteekend, ververWat hij
dient
in verband
verband met
methet
hethierboven
hierbovenmedegedeelde
medegedeelde
FrédéricMasson's
Masson's
dient in
uituit
Frédéric
werk
alsnog vermeld
vermeld te
te worden.
worden. Hij
Hijla.at
laat dan
danvolgen
volgen:
werk alsnog
:
DEenige
voor den
den slag
slag liet
liet men
mende
deGardes
Gardes inindedeomstreken
omstreken
»Eenige dagen
dagen voor
van
Naumburg oefeningen
oefeningen op
op groote
groote schaal
schaalverrichten
verrichtenenendaar
daarzij
zijslecht
slecht
van Naumburg
hoe weinig
weinig nut
nut zij
zij konden
konden wezen.
wezen.
manoeuvreerden, bleek
bleek 't van
van hoe
manoeuvreerden,
Napoleon die
die volkomen
volkomen de
de kunst
kunst verstond
verstond zijn
zijn leger
legel' voor
voor den
den slag
slag
Napoleon
op
te stellen,
stellen, wist
wistvan
vandedeGarde
Garded'honneur
d'honneurtoch
toehpartij
partijte te
trekkendoor
door
op te
trekken
haal'
gedekt door
door de cavalerie
cavalerie der
del' Oude
Oude Garde,
Garde, als
als reserve
reserve tetehouden.
houden.
haar gedekt
Hij wees haar
haar een
een positie
positie aan,
aan,waar
waarzijzijduidelijk
duidelijkdoor
doorhet
hetvijandelijke
vijandelijke
Hij
leger
kon worden
wordell opgemerkt
opgemerkt en
en een
een korps
korps scheen
scheentetevormen
vormen dat
dat
leger kon
minstens
acht àh tienduizend
was. Eenige
Eenigehoofdofficieren
hoofdofficieren der
del'
tienduizend man
man sterk was.
minstens acht
gealliëerden
hebben
mij
te
Frankfort
medegedeeld
dat
het
zien
van
gealliëerden hebben mij te Frankfort medegedeeld dat het zien van
een
zoo geducht
geducht cavaleriekorps,
cavaleriekorps, het
hetwelk
welkeen
een
beslissendenaanval
aanvalininden
den
een zoo
beslissenden
zin
scheen te
tehebben,
hebben,eenige
eenigeweifeling
weifelingin in
bewegingender
dergeallieerde
geallieerde
zin scheen
dede
bewegingen
troepen,
die zich
zich tegenover
tegenover de
de Gardes
Gardes bevonden,
bevonden, teteweeg
weegbracht.
bracht. Toen
Toen
troepen, die
Napoleon den slag
slagals
alsverloren
verlorenbeschouwde
beschouwdedeed
deedhijhijdedeGardes
Gardesd'honneur
d'honneur
Napoleon
in
tijds aftrekken.
aftrekken. Eenige
Eenige matte
matte kogels
kogels die
die inindedegelederen
gelederender
derGardes
Gardes
in tijds
man en
en kwetsten
kwetsten er
er vijf
vijfofofzes."
zes."
vielen doodden
vielen
dooddentwee
twee of
of drie
drie man
30 October -— vielen de gardes
gardes d'honneur
d'honneur voor
voor 't't eerst
eerstaan.
aan.
Blj Hanau
Hanau -— 30
Bij
Twee
eskadrons
ter
sterkte
van
ongeveer
400
man
van
het
3de
regiTwee eskadrons ter sterkte van ongeveer 400 man van het 3de regiment verschenen
verschenen uit
uit het
hetbosch
boschvan
vanHanau,
Hanau,tenten
einde
doorden
denvijand
vijand
ment
einde
dede
door
teruggedrongen grenadiers
grenadiers te paard
paard te
teondersteunen.
ondersteunen. De
Degardes
gardeskwamen
kwamen
teruggedrongen
in
bataille en
en voerden
voerden met
methun
hunuitgeputte
uitgeputtepaarden
paarden een
een charge
charge uit,
uit,
in bataille
(.)
(*)

Cavaliers de
de Napoléon, p. 73.
73, -— l'aris,
Paris,1895.
1895,
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maar zoo
1.00 flink,
flink, zegt
zegt Generaal
Generaal De
De Ségur
Ségur(*),
C), dat
dat de
de vervolging
vervolging van
van den
denvijand
vijand
tnaar
De teruggedrongen
teruggedrongen grenadiers
grenadiers toch
toch verzamelden
verzamelden zich
zich
gestuit werd.
werd. De
gestuit
ouder den
den kreet
kreet van
van:: »Vivent
»Vivent les Gardes
Gardes d'Honneur
cl'Honneur!"
tel'wijl de
de vijand,
vijand,
!" terwijl
onder
eerstverjaagd
verjaagdhad,
had,verbijsterd
verbijsterdterugweek.
terugweek.
die hen
hen eerst
die
het 3de
3d~ regiment drie
drie
Bij den
den aanval
aanval dezer
dezerbeide
beide eskadrons
eskadrons kreeg
kreeg het
Bij
gewonde officieren,
officieren, terwijl
op een
een ander
ander punt
puntvan
vanhet
hetslagveld
slagveld het
het
gewonde
terwijl op
4 de ook
ook gelegenheid
gelegenheid had
had zich
zich teteonderscheiden
onderscheiden (±).
(t).
4de
Daar in
in geen
geen enkel
enkel dagboek
dagboek iets
ietsover
over .deze
'deze charge
charge gerept
gerept wordt,
wordt,
Daar
ook geen
geenNederlanders
Nederlanders aan
aan hebben
hebben deelgenomen, aangezien
aangezien de
de
zullen er ook
zullen
in onze
onze landslieden
landslieden toenmaals
toenmaals weinig
weinigvertrouwen
vertrouwen stelden,
stelden, en
en
Franschen in
Franschen
daartoe bestond
bestond wel
wel eenige
eenige reden.
reden.
daartoe
Hetgeen
we
echter
in
een
paardagboeken
dagboeken van
van Nederlandsche gardes
gardes
Hetgeen we echter in een paar
de
d'honneur, tot het
het 3de
3 regiment
regiment behoorende,
behoorende, mochten
mocht.en vermeld
vermeld vinden,
vinden,
d'honneur,
om 't !tier
hier over
over te nemen,
nemen, daar het
achten we niet
niet van
van belang
belang ontbloot,
ontbloot, om
achten
van de
deweinige
weinigeactie
actievanvan
korpsgardes,
gardes,waarbij
waarbijdedeschrijvers
schrijvers
getuigt van
hethet
korps
dier journalen
journalen zich
zich bevonden.
bevonden.
(lier
In het
het artikel
artikel van
vanden
den heer
heer A.
A. T.
T.Vos
Vos inin De Groningsche VolksVolksIn
Almanak voor
voO!' het
het jaar
jaar 1905,
getiteld:
Van een
een Groningsch Garde
»Van
1905, getiteld
: »
Almanak
naar »een
»een memoria of aanteekening
aanteekening van de reizen
d'Honneur", bewerkt
bewerkt naar
de
de escadron en uitgehet
3
regiment
55de
gedaan
als
Garde
d'Honneur
van
3de
van
gedaan als Garde
sten
den Mei
trokken uit Groningen
Groningen den
den :30
den 66den
308ten Juni 1813
1843 en teruggekomen den
1814", vinden
vinden we echter
echter deze
dezelezing
lezingbetreffende
betreffendede
de wederwaardighéden
wederwaardighéden
der
gardes bij
Hanau.
bij Hanau.
der gardes
op blz.
blz. 187, dat
10p een
eenhalf
halfuur
uurafstand
afstand van
van
Daarin
dat Pop
Daarin lezen
lezen we
we op
met verscheidene
verscheidene andere
andere troepen
troepen en
en bataille opgesteld
Hanau de
Gardes met
de Gardes
gebuldel' heen en weer,
waren. Ordonnancen renden onder het vreeselijk gebulder
de
lucht
was
een
groote
vuurgloed
en
te
midden
van dat ijselijk tooneel
vuurgloed
en
te
midden
van
de lucht was een
maakten ook
de Gardes
Gardes zich
hun eerste
eerste gevecht,
gevecht, dat
dat zeer
zeer
ook de
zich gereed
gereed tot
tot hun
zou
zijn
afgeloopen.
De
schrijvel'
(der
memoria)
zeker noodlottig
voor
hen
schrijver
noodlottig
zou zijn
het maar
maar heel
heel gelukkig
gelukkig was,
was, dat
dat de
de Franschen zich
zegt toch dat
zich er
dat het
door
sloegen, daar
daar anders
anders een gedeelte
van het
het regiment
regiment het
het slachtgedeelte van
door sloegen,
offer
zou zijn
zijn geworden.
geworden. Zoo
Zoo duurde
duurde het tot
tot 9 uur 's avonds toel~
het
toen het
offer zou
bevel
om weer
weer op
op Felkenheim terug
trekken."
terug te trekken."
bevel kwam
kwam om
In
het reeds
reeds genoemde
genoemde dagboek
dagboek van
van Van
Van der
der Scheer
Scheer komt voor,
voor, dat,
In het
toen
»met de
de zijnen
zijnen te
te Weinbach was aangeland -— 29 October, -—
toen deze
deze »met
een dorp
militairen overvuld,
des nachts een Nederlandsch garde
overvuld, daar des
dorp met militairen
]) 'Vij zijn
verloren en
en moeten
moeten naar
naar
d'Honneur doorreed roepende:
zijn verloren
roepende : »Wij
Hanau
!" Gewekt
door de
de trompet,
trompet, vlood
vloo(l alles
alles den
den volgenden morgen
Gewekt door
Hanau!"
naar
bezaaid met
met dood
en en
alien
dooden
en gewonden, bijna allen
naar Mainz
Mainzlangs
langs een
een weg bezaaid
door
voorbijgetrokken
soldaten
uitgeschud
beroofd.
soldaten
uitgeschud
en
beroofd.
door
Mainz gekomen
stijgen, ten
ten einde
einde
In
werd bevel
bevel gegeven
gegevenom
om af
af te
te stijgen,
gekomen wel'd
In Mainz
te
trekken
en
de
bevolking
aan
de
in
paradeuniform
den
Rijn
over
den
Rijn
over
te
trekken
en
de
bevolking
aan
de
in
niet geheel
geheel was
was vernield,
vernield,
overzijde
leger nog niet
Fransche leger
dat het Fransche
toonen, dat
te toonen,
overzijde te
(*)
Histoire et
Mémoires, tome
VI, p.
p, 92.
1813.
Paris, 1813.
92. -— Paris,
tome VI,
et Mémoires,
(*) Histoire
(t)
Frédéric Mas50n,
71. -— Pal'is,
p. 7~.
Paris, 1895.
1895.
Napolion, p.
de Napoléon,
Cavaliers de
Masson, Cavaliers
(t) Frédéric
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leverde
het ordelijk
ordelUk binnentrekken
binnentI'ekken der
der stad
staddoor
doorzeven
zevenA,à acht escadrons
leverde het
Gardes d'Honneur een trotsch aanzien
Verheugd een
een streek
streek te
te
aanzien op.
op. Verheugd
van dagelUksche
gevaren en
en ellende,
ellende, verblijdde men
dagelijksche gevaren
hebben yerlaten
verlaten van
Vaderland en
vleide zich
zich met
met de
de
het Vaderland
en vleide
zich over
over gunstige
gunstige berichten
berichten uit het
zich
weder als
als vrije
vrije mannen tot zijn bloedverwanten terug
hoop
van eenmaal
eenmaal weder
hoop van
zullen keeren.
te zullen
keeren.""
het
Ondanks
de zware
zware verliezen
verliezen bij Leipzig
wist het
Ondanks zijn
zijn minderheid
minderheid en
en de
Leipzig wist
Fransche leger
leger zich
zich bij
bij Hanau toch
toch door
door den
den vijand
vijand een
een doortocht
doortocht te
te
Fransche
banen, van
van welk gevecht Napoleon
Napoleon getuigde:
"Hanau n'a
n'a pas été une
une
getuigde : »Hanau
banen,
victoire,
mais bien une
une troueé"
troueé" (*).
victoire, mais
C).
Het was
was bij
bij die
diegelegenheid,
gelegenheid, dat
dat de
de Beiersche generaal
Graaf
Het
generaal Graaf
Von
Wrede, die
die in
in 1812 onder
de Fransche adelaars
had
gestreden
onder de
Von Wrede,
adelaars had gestreden
en
daarna den
den Keizer
Keizer afvallig
afvallig was
was geworden,
geworden, Napoleon's
Napoleon'sdoortocht
doortocht bebeen daarna
stookte. Aan
Aan beide
beide zijden
zUden werd dapper gevochten, maar
maar ten gevolge
gevolge
Wrede genomen,
genomen, gelukte
gelukte het
het
van
de verkeerde
verkeerde beschikkingen, door
door Wrede
van de
den Fl'anschen,
hier ver in
de minderheid
minderheirj waren,
waren, door
door het
hetflink
flink
in de
Franschen, die
die hier
artillerie van
van Drouot en
der cavalerie
cavalerie van
van Sebastiani hem
optreden der
der artillerie
en der
aan
het wijken
wijken te
te brengen.
brengen.
aan het
De Fransche rijdende
rijdende batterij
batterij List
en het
het regiment
regiment Oud-Hollandsche
List en
nO.
11
werkten
mede
tot
het
succes
vandien
diendag,
dag,waardoor
waardoor
huzaren
huzaren no.
werkten mede
het succes van
het Fransche leger
naar Frankfort
Frankfort kon
kon worden
van het
leger naar
de opmarsch van
voortgezet (t).
In
die dagen
dagen geleek
geleekNapoleon
Napoleon op
op een
een getergden
getergden leeuw,
leeuw, die
die inin zijn
In die
laatsten
schuilhoek was
teruggedrongen. Men
Men verwijt den
Keizer, dat
dat
laatsten schuilhoek
was teruggedrongen.
den Keizer,
den achter
den 16
achter de Saaie
teruggetrokken, daar de gelederen
Saale ig
46den
is teruggetrokken,
hij niet den
van
zijn leger
leger aanmerkelijk
aanmerkelijk gedund
gedund waren
waren en
en de
deartillerie
artilleriebijna
bijnaalal haar
van zijn
paarden had
had verloren.
verloren. Eenige maatregelen,
maatregelen, tot
totden
den terugtocht
terugtocht dienende,
dienende,
paarden
17deu
deu
zUn
den
17
genomen,
terwijl
in
den
daaropvolgenden
nacht de
de
in den
zijn
nacht
meer achterwaartsche stelling
innamen, om
om
Fransc!Je legerkorpsen
legerkorpsen een
een meer
stelling innamen,
Fransche
de
gebeurtenissen van
van den
den volgenden dag
af te
te wachten.
wachten. Hoewel
Hoewel een
een
de gebeurtenissen
dag af
overwinning niet denkbaar
men zich toch
toch verwonderen,
verwonderen, dat
dat
denkbaar was,
was, moet men
den den
de Fransche troepen
tl'Oepen den
den 18
den vijand
vijand nog
ontzag wisten
wisten in
in te
te
18deo
nog ontzag
oorzaken werkten
werkte)) echter tot
tot de
de nederlaag
nederlaag mede.
mede.
Verschillende oorzaken
boezemen. Verschillende
Het Fransche
Fransche leger
leger was
was afgemat,
afgemat, er heerschte
heerschte gebrek
gebrek aan levensmiddelen, de aanvoering liet
hier en
en daar
daar te
te wenschen over
en de
de staven
staven
liet hier
over en
waren slecht
slecht georganiseerd.
georganiseerd.
waren
het merkbaar,
merkbaar, dat
dat dedegebeurtenissen
gebeurtenissen van
van den
den
Bij Hanau was
was het
laatsten
tijd Napoleon's
Napoleon'sgeestkracht
geestkrachthadden
hadden gebroken.
gebroken. Gedurende
Gedurende het
het
laatsten tijd
gevecht overviel
overviel hem
hem een
een diepe
diepe zwaarmoedigheid, hetgeen deed
deed denken
gevecht
hethoofd
hoofdverloren
verloren had.
had. In
In dien toestand trof Maarschalk
aan
iemand, die
die het
aan iemand,
steu
denmorgen
morgenvan
van den
den 30
Macdonald den
toen hij
hij ininden
Macdonald
den Keizer
Keizer aan,
aan, toen
30stell
E. Marco
Marco de
de Saint
Saint Hilaire,
Hilaire, Histoire
Histoire de
de lalaGarde
Garde Impériale,
Impériale, tome
p, 250.
250. —
(*) E.
tome IB,
Ill, p.
1846.
Bruxelles, 1846.
(t)
deF3as,
Ras, Prins Frederik
Prederilc der
derNederlanden
Nederlandenenen zijn tijd,
tijd, afl.
XX, p.
535.
p. 535.
ail. XX,
(i) F. de
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October op
de Beieren
Beieren stuitte.
stuitte. NaNa
eerst
vruchtelooseen
eenpaar
paarzijner
zijner
October
op de
eerst
vruchteloos
naar den
denKeizer
Keizerom
omdringende
dringendeversterking
versterkingtetehebben
hebben
ordonnance-officieren naar
ordonnance-officieren
gestuurd,
besloot de
de maarschalk
maarschalk daar
gaan vragen
vragen en
en zijn
zijn
gestuurd, besloot
daar zelf
zelf om
om te gaan
naar Napoleon,
Napoleon, die
geen half
half
paard de
sporen gevend,
gevend, galoppeerde
galoppeerde hij
paard
de sporen
hij naar
die geen
UUl'
van hem
hem verwijderd
verwijderd was.
was. In
In 't kort
schetsteMacdonald
Macdonald den
den Keizer
Keizer
uur van
kort schetste
den
toestand. »Wat
»Wat wilt
wiltge,
ge,dat
dat
daaraandoen
doen
washet
hetonveronverden toestand.
ik ik
daaraan
zalzal?"
?" was
bevelen, doch
doch men
men luistert
luistert
schillige antwoord
»ik geef
geef bevelen,
schillige
antwoord van
van Napoleon
Napoleon; ; »ik
niet
naar mij."
mij." —
- »Maar
»Maar hoe
hoe komt
komtuw
uwgarde
gardenog
nogniet
nietopop
marsch?"
niet naar
marsch
?"
hernam Macdonald;
»wanneerzij
zij niet
nietspoedig
spoedigverschijnt,
verschijnt,zijn
zijnwe
weverloren."
verloren."
hernam
Macdonald; »wanneer
)lIk kan
kan ererniets
nietsaan
aan
doen."
antwoorddeNapoleon
Napoleonkoel.
koel.Intusschen
Intusschen
-— »Ik
doen,"
antwoordde
gaf
dezen
eenige
bevelen
ontbood
hij
den
majoor-generaal
(Berthier),
ontbood hij den majoor-generaal (Berthier), gaf dezen eenige bevelen
en
beloofde Macdonald,
Macdonald, dat
gedeelte der
der garde
garde zou
zouaanrukken,
aanrukken, om
om
en beloofde
dat een
een gedeelte
zijner beschikking
beschikking te
te worden
worden gesteld.
gesteld.Vier
Vierbataljons
bataljonsjagers
jagerskwamen
kwamen
te zijner
weldra aan
aan het
het bedreigde
bedreigde punt
punteneneenigen
eenigentijd
tijddaarna
daarnaverscheer,
verscheen de
de
weldra
het hoofd
hoofd van
vandedeoverige
overigetroepen
troepenzijner
zijnergarde
garde en
en
Keizer
aan het
Keizer zelf
zelf aan
Toen zij
zij aan
aanden
denrand
randvan
vanhet
hetbosch
boschkwamen,
kwamen,
andere
korpsen (*). Toen
andere korpsen
sprongen
granaten in
in de
degarde
gardeeneneen
een
ontplofte
achter's'sKeiKeisprongen eenige
eenige granaten
ontplofte
ererachter
zers paard,
paard, dat
dat toen
toeneen
eenzijsprong
zijsprongmaakte,
maakte, terwijl
terwijlhij
hijuitriep
uitriep:: »Eh,
:tEh,eheh!
zers
!
celle-Ià
était
près."
Daarna
begon
hij
een
liedje
te
neuriën,
waarvan
celle-là était près." Daarna begon hij een liedje te neuriën, waarvan
daareen
eenenkel
enkelwoord
woordopving
opving Ct).
was,
zijn omgeving
omgeving bier
hier en
endaar
zijn
(t). Het was,
alsof
Napoleon dien
dien dag
dag den
den dood
dood zocht.
zocht.
alsof Napoleon
Den 1isten
sten November
November kwam
de Fransche
Fransclle veldheer
veldheer te
te Frankfort
Frankfort en
enin
in
kwam de
den morgen
morgen van
van den
den volgenden
volgenden dag
dag te
te Mainz,
Mainz, waar
waar zich
zich het
hetoverschot
overschot
den
staat van
van dat
dat leger
legerzeit
zegtGeneraal
Generaal
van zijn
zijn leger
leger verzamelde.
verzamelde. Over
Over den
den staat
van
Ségur in
in zijn
zijn Mémoires (§):
(§): »Quant
llQuant àA,notre
De
De Ségur
notrearmée,
armée, Ie
le misérable aspect
de
cesrestes
restesdedetrois
troiscent
centmille
millehommes,
hommes,lalaplupart
plupart affamés,
affamés, nus
nus et
et
de ces
sans
arm es, me
meconsterna
con sterna !! On
On&It
eût dit
dit que
queleIespectre
spectI'ededelalaGrande
Grande
sans armes,
armée,
morte rannée
l'année précédente,
précédente, reparaissait!
reparaissait! même
mêmedélabrement,
délabrement,
armée, morte
même désordre,
désordre, même
même anéantissement
anéantissement:: au
au lieu
lieu de
de colonnes,
colonnes, des
des files,
files,
même
et confuses,
confuses,d'hommes
d'hommes de
de toutes
toutesarmes
armes;; dans
dans lalaGarde
Garde même,
même,
traÎnantes
trainantes et
des
pelotons au
au lieu
lieu de
debataillons
bataillons!! Cette
Cette seconde
seconde retraite
retraite en
enautomne,
automne,
des pelotons
de
quinze jours
jourset et
de quatre.vingt-douze
lieues
seulement,
travers
de quinze
de quatre-vingt-douze
lieues
seulement,
A, àtravel's
1812, sasaBérésina,
Bérésinu, ses
ses
la fertile
fertile Allemagne,
Allernagne, avait
comme celle
celle de
de 1812,
la
avait eu,
eu, comme
fuyards,
maraudeurs, sa
famine et
et sa
sagloire
gloire!"
fuyards, ses
ses maraudeurs,
sa famine
!"
Te
Mainz werd
werd nog
nog zooveel
zoo veel mogelijk
mogelijk getracht
getracht wat
wat orde
orde en
eneenheid
eenheid
Te Mainz
den
in
die
heirschaar
te
brengen,
welker
veldheer
den
7
November
in die heirschaar te brengen, welker veldheer den 7den November tete
Parijs terugkwam.
terugkwam.
Parijs
tot de
de gardes
gardesd'honneur
d'honneUl' terug.
terug.
Keeren wij
wij tot
Toen
het leger
legerteteMainz
Mainzwas
was
aangekomen,werden
wel'dendedevier
vierregimenten
regimenten
Toen het
aangekomen,
teneinde
eindeeen
eenreorganisatie
reorganisatieteteondergaan
ondergaan
aan
den Rijn
Rijn ingekwartierd,
ingekwartierd, ten
aan den
oeversvan
vandien
dienstroom
stroom te
te
en
tevens om
om een
eenwaakzaam
waakzaamoog
oogopopdedeoevers
en tevens
houden.

n.

(0)
Souvenirs du maréchal
maréchal Macdonald
J[acdonaldDue
DurdedeTarente,
1'arente, p.
p. 231.
- Paris,
Paris, 1892.
18112.
(*) Souvenirs
231. —
(tJ
Général Baron
BarondedeDedem
Dedemdede
Ge/der, p.
- Paris,
Paris, 1900
1900
Mémoires du Général
Gelder,
p. 355. —
(t) ,~[émoires
(§) Tome
p. 194,
Tome n,
VI, p.
194.
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Een
rappOl·t van
van Generaal
Generaal Nansouty,
Nansouty, die
die inindedemaand
maandDecember
December
Een rapport
datdedeuitrusting
uitrusting en
en
genoemde
inspecteerde, gewaagt ervan,
el'van, dat
genoemde regimenten
regimenten inspecteerde,
de voeding
de
voeding der
del' gardes
gardes over
over het
het algemeen
algemeen veel
veel tetewenschen
wenschenoverlieten
overlieten
en dat
dat hun
hun paarden
paarden verre
verre van
van flink
flink waren.
wal'en.
en
ste , het 2de
de regiment
De commandanten
2 de en
De
commandanten van
van het 118te,
en het
het 33de
regiment schenen wel
voor hun
hun taak
voor
taak berekend,
berekenrl, maar
maar die
die van
van het
het4de
4 deregiment
regimentdaarentegen
daarentegeninin
't geheel
niet,Generaal
GeneraalNansouty
Nansoutywilde
wildev66r
vóóralles
allesflinke
flinkeofficieren
officiel'enen
enonderondergeheel niet.
officieren
zegt de
de generaal,
generaal, aan
aan tucht
tucht
officierenhebben.
hebben. Het ontbrak den
den jongelieden,
jongelieden, zegt
en
opleiding, maar
maal' als
als zij
zij goed
goedgeleid
geleidwerden,
werden,zou
zouererwel
weliets
ietsgoeds
goedsvan
van
en opleiding,
maken zijn,
zijn, daar
daar het
het hun
hun aan
aangoeden
goedenwil
wilniet
nietontbrak.
ontbrak. Aan
Aandit
dit
hen
hen te maken
waarschijnlijk de
de benoeming
benoemingvan
van een
een
rapport
Generaal Nansouty
Nansouty isis waarschijnlijk
rapport van
van Generaal
groot
aantal officieren
officieren en
en onderofficieren
onderofficieren uit
uit de
degendarmerie
gendal'merie bij
bij de
de
groot aantal
gardes
d'honneur niet
vreemd, evenals
evenals de
deaanstelling
aanstellingvan
vanGeneraal
Generaal
gardes d'honneur
niet vreemd,
Picquet tot
tot overste
overste bij
bij het
het 118te
ste regiment,
van Generaal
Generaal Vallin
Vallin bij
bij het
het 2de,
2 de ,
Picquet
regiment, van
van
Generaal Vincent
Vincent bij
bij het
het 3de
3 de en
envan
van Generaal
Generaal Merlin
Merlin bij
bij het
het4de.
4 de •
van Generaal
Deze
heeren, in
1793inindienst
dienstgetreden,
getreden, waren
warenvan
vangeen
geenhooge
hooge
Deze heeren,
in 1793
strenge tucht
tuchtbekend.
bekend.De
Deregimenten
regimenten
geboorte
stonden wegens hun
hun strenge
geboorte en
en stonden
te maken
maken van
van de
deoude
oude garde
garde
gal'des
d'honneur hielden
gardes d'honneur
hieldennu
nuop
op deel
deel uit
uit te
en
werden op
op een
eendivisie
divisievan
vantwee
twee
brigades
gebracht,aan
aanwelker
welkerhoofd
hoofd
en werden
brigades
gebracht,
de
Keizer zijn
zijn oud-stalmeester
oud-stalmeester Generaal
Generaal Defrance
Defrance plaatste,
plaatste,een
eenman
manuit
uit
de Keizer
het
volk, maar
maar bekend
bekend wegens
wegens zijn
zijn moed,
moed, beleid
beleid en
entrouw.
trouw.
het volk,
ste regiment
het 118te
officieren en
en
Op
dat tijdstip
tijdstip (December)
(December) telde
telde het
Op dat
regiment 35 officieren
763 gardes,
gardes, het
het 2de
2 de 41
41officieren
officieren en
en948
948gardes,
gardes,hethet
officiel'en
3de3 dc
3333
officieren
1483 gardes,
gardes, het
het 4de
4 de 6363officieren
officieren en
en 1820 gardes,
totaal 172
172
en 1483
en
gardes, totaal
officieren
gardes. Zeker
Zeker isis 't,'t,dat
dathet
het
effectief
toenhet
hethoogst
hoogst
officierenen
en 5014 gardes.
effectief
toen
was en
en alles,
alles, wat
wat zich
zichhad
hadkunnen
kunnenvereenigen,
vereenigen, ook
ookverzameld
verzameld had.
had.
was
hospitaal,dedeongeschikten
ongeschikten
Dit aantal,
aantal, de
deverliezen,
verliezen,dedezieken
ziekenininhethet
Dit
hospitaal,
vOl'mde de
lichting van
van 10,000
10,000
en vooral
vooral de
de deserteurs
deserteurs medegerekend,
medegerekend, vormde
en
de lichting
man. Aldus
Aldus Frédéric
Frédéric Masson
Masson (*).
(').
man.
Onder de
de Hollandsche
Hollandsche gardes
gardes vooral
vooral waren
waren de
de desertiën
desertiën talrijk,
talrijk,
Onder
hetgeen op
op hun
hun Italiaansche
Italiaansche collega's
collega's van
van niet
niet weinig
weiniginvloed
invloed moet
moet
hetgeen
wantverscheidenen
verscheidenen dezer
dezerhebben
hebbenhet
het
voorbeeldonzer
onzer
zijn geweest,
geweest, want
zijn
voorbeeld
Ia:ndgenooten gevolgd. Degene, die
die over
over zijn
zijn vlucht
vlucht een
eeninteressant
interessantgeschrift
geschl'ift
landgenooten
in het
het licht
lichtgegeven,
gegeven,isisdede
heer
Boymans.
reeds
genoemd
heeft in
heeft
heer
Boymans.
In In
zijnzijn
reeds
genoemd
werk:: Le Garde
Garde d'honneur,
d'llOnneur, wordt
wordt door
door hem
hem op
op boeiende
boeiende wijze
wijze zijn
zijn
werk
gevaarvolle, avontuurlijke
avontuurlijke tocht
van uit
uitMetz
Metznaar
naai'onsons
vaderland
gevaarvolle,
tocht van
vaderland
beschreven.
beschreven.
echter aan
aan alle diensten
diensten wist
wist teteontontEen garde
garde d'honneur,
d'honneur, die
Een
die zich
zich echter
trekken, was
de heer
heer Sirtema
Sil'tema van
van Grovestins.
Grovestins. InInzijn
zijn Souvenirs
Souvenirs
trekken,
was de
(t) wordt
wordt mededeeling
mededeeling gedaan,
gedaan, dat
dat hij
hij zich
zich 6f
Of in
in het
het
Biographiques (±)
Biographiques
hospitaal Of
in dedestad
stadMetz
Metzbeyond,
bevond,maar
maarnooit
nooitinindedekazerne
kazerne tete
hospitaal
6f in
vinden was.
was. Hij
Hijwist
wistin in
roeiboot
te ontsnappenenendaarmede
daarmedelangs
langs
vinden
eeneen
roeiboot
te ontsnappen
Moezel, na
na het
hetdoorstaan
doorstaanvan
vantaltalvan
vangevaren,
gevaren,Coblenz
Coblenztetebereiken.
bereiken.
den Moezel,
(*)
(Ol Cavaliers
Callalim de
de Napokon,
Napoleon, p.
p. 74175.
74/70.
(t)
(tl 1867,
1857. p.p. 14.
14.

1906. I.
1906.

25
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»Napoleon wilde,
wilde, dat
dat ik
ik hem
hemdiende,"
diende," getuigt
getuigtdedeheer
heer
Grovestins,
»Napoleon
Grovestins,
ik heb
hebnimmer
nimmereenigen
eenigendienst
dienstonder
onderhem
hemgedaan
gedaan en
enwanneer
wanneer
l>maar ik
»maar
helftvan
vanEuropa
Europadeze
deze
handelwijzegevolgd
gevolgdhad,
had,dan
danzou
zouNapoleon
Napoleonzich
zich
de helft
handelwijze
op een
een zoo
zooverheven
verheven standpunt
standpunt hebben
hebben weten
weten teteverheffen."
verheffen."
nooit op
nooit
het laatst
laatstvan
vanNovember
Novemberenenbegin
beginDecember
December1813
1813werd
werdden
den
In het
In
Nederlandschen gardes
in dienst
dienst waren,
waren,aangezegd,
aangezegd,
Nederlandschen
gardes d'honneur',
d'honneur, die
die nog
nog in
dat
denden
in hun
vaderland
uitgebroken
dat zij
zij ten
tengevolge
gevolgevan
van
in hun
vaderland
uitgebrokenopstand
opstand
als gijzelaars
gijzelaars zouden
zouden worden
worden beschouwd
beschouwd en
enhun
hunpaard
paard en
enwapenen
wapenen
als
afgeven.
moesten afgeven.
Om te
te doen
doenzien,
zien,hoe
hoe
voor
gardeszoo
zoovernederende
vernederendegebeurtenis
gebeurtenis
Om
diedie
voor
dedegardes
betertetekunnen
kunnendoen,
doen, dan
dande
de
zich heeft
heeft toegedragen,
toegedragen, vermeenen
vermeenenwe
weniet
nietbeter
zich
volgende regelen,
aan een
een drietal
drietal dagboeken
dagboeken ontleend,
ontleend, mede
mede te
te deelen.
deelen.
volgende
regelen, aan
het3de
3 deregiment)
regiment) naar
naarOffenOffenNadat de
de Nederlandsche
Nederlandsclle gardes
gardes (van
(van het
Nadat
zij
volgens
het
dagverhaal
van
Van
der
bach
waren
gevoerd,
werden
bach waren gevoerd, werden zij volgens het dagverhaal van Van der
Scheer »voor
»voor den
den Generaal
Generaal Graaf
Graaf de
de Ségur
Ségur geleid,
geleid, die
diehen
henop
opzijn
zijn
Scheer
beurt verwees
verwees naar
naar een
een officier,
officier, die
die bevel
bevel gaf
gafde
dewapenen
wapenen af
afteteleggen
leggen
beurt
op een
een aangewezen
aangewezen plaats
plaats nadere
nadere bevelen
bevelen af
af te
te
en den
den volgenden
volgenden dag
dag op
en
wachten. Onder
Onder commando
commando van
van een
een vreemd
vreemdofficier
officierreed
reedmen
menververwachten.
naar Frankweiler,
Frankweilel', waar
waar men
men onze
onze vrienden
vrienden de
de door
door hen
henzelven
zelven
volgens naar
volgens
Franschen ininhavelooze
havelooze
betaalde paarden
paarden ontnam
ontnam en
en overgaf
overgaf aan
aanFranschen
betaalde
(*).
uniformen" (*).
Hieraan
het journaal
journaal van
van den
den garde
garde Dassen
Dassen toe
toe te
te
Hieraan valt
valt uit
uit het
voegen::
voegen
l>»Na
Na geruimen
geruim en tijd
tijd op
straat gewacht
gewachttetehebben,
hebben,kregen
kregenwij
wijeindelijk
eindelijk
op straat
bevel
onze mantelzakken
mantelzakken en
en mantels
mantels van
van de
de paarden
paarden af
af te
te nemen
nemen en
en
bevel onze
tranen
moesten
onze dieren
dieren aan
aan deze
dezesmeerlappen
smeerlappen overgeven,
overgeven, de
de tranen
moesten onze
stonden
in de
de oogen,
oogen, toen
toen wij
wij het
hetbeest,
beest,dat
datwij
wijininHolland
Holland zelf
zelf
stonden ons
ons in
gekocht
en op
opweg
wegzorgvuldig
zorgvuldig opgepast
opgepast hadden,
hadden, thans
thans aan
aan deze
deze
gekocht en
Fmnsclle
hongerlijders moesten
moesten overgeven"
overgeven" (±).
(t).
Fransche hongerlijders
Verder
ontleenen we nog
nog aan
aan Van
Vander
derScheer's
Scheer'sdagverhaal
dagverhaal:
:
Verder ontleenen
)JIn
de eerste
eerste dagen
dagenvan
vanDecember
DecemberteteLuneville
Lunevillegekomen
gekomenwerd
werd bevel
bevel
»In de
gegeven
zich behoorlijk
behoorlijk tete reinigen
de kleeding
kleeding na
na te
te zien
zien om
om den
den
gegeven zich
reinigen en
en de
te
kunnen
verschijnen,
een
bevel,
volgenden
dag
voor
den
generaal
volgenden dag voor den generaal te kunnen verschijnen, een bevel,
waaraan
zonder kwaad
kwaad vermoeden
vermoeden onmiddelijk
onmiddelijk werd
werd voldaan,
voldaan, terwijl
terwijl
waaraan zonder
men
den avond
avond vroolijk
vroolijk doorbracht
doorbracht en
enminder
minderbezorgd
bezorgdvoor
voorde
detoekomst
toekomst
men den
ter
ruste ging.
ging. Den
Denvolgenden
volgenden dag,
dag, op
op het
hetafgesproken
afgesproken uur,
uur, ter
tel'
ter ruste
I' plaatse
verschenen, bracht
bracht men
mendedeGardes
Gardesd'honneur
d'honneurnaar
naarde
de
bepaalde
bepaalder
plaatse verschenen,
Paardenschool
nauwelijks daar
daar binnen,
binnen, werden
werden alle
alle uitgangen
uitgangen
Paardenschool (manège);
(manège) ; nauwelijks
zood at men
menzich
zichniet
nietanders
andersvoorvoordoor
gewapende militairen
militairen bezet,
bezet, zoodat
door gewapende
of een
eengevangenneming
gevangenneming stond
stond voor
voor de
de deur.
deur. Men
Menhad
haddaarin
daarin
stelde
stelde of
d'honneur
juist gezien
gezien;; de
degeneraal
generaalverklaarde
verklaardededeNederlandsche
NederlandscheGardes
Gardesd'honneur
beneden
den graad
graadvan
vanonderofficier
onderofficiervoor
voorstaatsgevangenen
staatsgevangenen;
zijontvingen
ontvingen
beneden den
; zij
zij die
dienog
nogbezaten,
bezaten, af
af te
te leggen
leggen en
en
bevel
de wapens,
wapens, voor
voor zoover
zoover zij
bevel de
zich,
de overigen,
overigen, in
in de
de macht
macht van
van den
den generaal
generaal te
te stellen.
stellen.
zich, met
met de
(*) en (t)

Drentsche Almanak
Almanak voor
jaar 1696,
1896, blz. 116.
voor het jaar
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Tusschen bajolletten
werden de
de jongelieden
jongelieden door
door een
eendetachement
detachement
bajonetten werden
karabiniers geleid
het Palais
Palais dedeJustice,
Justice,overgeleverd
overgeleverd aan
aan den
den
karabiniers
geleid naar
naar het
cipier en
beroofd van
de mantels,
mantels, die
die hen
hen zoo
zoo dikwijls
dikwijls tegen
tegen regen
regen en
en
cipier
en beroofd
van de
beschermd."
koude
hadden beschermd."
koude hadden
Den
volgenden dag
dag werden
werdendedegevangenen
gevangenenonder
ondermilitair
militairgeleide
geleidenaar
naar
Den volgenden
Nancy gebracht,
gebracht, om
om zich
zich vandaar
vandaar naar
naar Metz
Metz te
begeven. Vervolgens
Vervolgens
Nancy
te begeven.
naar Nancy
Nancy gemarcheerd,
gemarcheerd, waar
waar van
van toen
toen af
afaan
aan hun
hun
werd
opnieuw naar
werd opnieuw
latervertrokken
vertrokken de
de gardes
gardes van
van
behandeling verbeterde.
Eenige dagen
dagen later
behandeling
verbeterde. Eenige
naar Charmes,
Charmes, waar
waar de
de maire
maire hun
hun mededeelde,
mededeelde, dat
dat de
de
uit
deze plaats
plaats naar
uit deze
hetvoornemen
voornemenwas
wasnaar
naarGrenoble
Grenoblemaar
maarop
op
reis niet,
niet, zooals
zooalsaanvankelijk
aanvankelijkhet
reis
Bourges was gericht, welke vesting
vesting aangewezen
aangewezenvvas,
was, om
om de
de als
als staatsgevanstaatsgevanharemuren
muren op
op te
tesluiten.
sluiten.
genen beschouwde
beschouwde Nederlandsche
Nederlandschegardes
gardesbinnen
binnenhare
De
marsch
ging
nu
over
Mirecourt,
Dijon,
Autun,
Luzy,
BellevueDe marsch ging nu over Mirecourt, Dijon, Autun, Luzy, Bellevuenaar Bourges,
BOUl'ges, waar
waarmen
menvrij
vrijopgewekt
opgewektden
den18den
18 den
les-Bains,
Nevers naar
les-Bains, Nevers
Januari 1814
binnentrok.
Januari
1814 binnentrok.
in het
het »onuitgegeven
»onuitgegeven dagverhaar
dagverhaal" van
van den
den garde
gal'de
vonden we
we in
Voorts vonden
Abraham
van den
(*), die
Zeeuwsch contingent
contingentbehoorde,
behoorde,
Abraham van
den Broecke Jz. (*),
die tot het Zeeuwsch
dat
bij het
het depot
depot van
van het
het 1 ete
regiment te Versailles
Versailles was
was ingedeeld,
ingedeeld,
ate regiment
dat bij
in gevangenschap
gevangenschap overgingen
overgingen(±).
(t).
hoe in die
die plaats
plaats de
de Nederlandsche
Nederlandsche gardes
gardes in
l)Den 20
~O November
November 1813
1813 werd
werdininde de
kazernegezegd
gezegddat
datdezen
dezen
»Den
kazerne
morgen de visite
visite voor
voordedeReforme
Reformedoor
doorden
den
chirurgijn-majoorLoré
Loré zou
zou
morgen
chirurgijn-majoor
worden
gepasseerd
dat
ook
gebeurde.
Ik
werd
na
gexamineerd
te
zijn
worden gepasseerd dat ook gebeurde. Ik werd na gexamineerd te zijn
geplaatst in
de cathegorie
cathegorie no.
no. 1.
1.
geplaatst
in de
Den
December kwam
kwam des
des morgens
morgens bericht
bericht dat
dat heden
hedenzou
zouworden
worden
Den 88 December
tot de
dedefinitieve
definitievereforme
reformeder
dergeproponeerde
geproponeerdepersonen.
personen.
overgegaan
overgegaan tot
met alle
allezeer
zeerverheugd
verheugdover
overdit
ditzoo
zooschielijk
schielijkals,
als,tegenwoordig
tegenwoordig
Ik was
was met
Ik
uit hoofde
hoofde der
deromstandigheden,
omstandigheden, onverwachte
onverwachtevoorval,
voorval, hoewel
hoeweldeze
dezevreugd
vreugd
met vrees
vreesgepaard
gepaard ging
ging wegens
wegens mogelijke
mogelijke mislukking.
mislukking. Te
Te
nog
altijd met
nog altijd
11 uur
uurwerden
werdenwij
wijper
perdepartement
depm·tementafgescheiden,
afgescheiden,daarna
daarna verzocht
verzocht de
de
Lantsheer,
J.
H.
en
P.
N.
Schorer,
Verploegh
luitenant
aan
mij,
Becius,
luitenant aan mij, Becius, Lantsheer, J. H. en p.
Verploegh
en
Wilhelrnie (volontair
(volontair uit
uit Breda)
Breda) hem
hem te
te volgen,
volgen, waarover
waarover wij
wij zeer
zeer
en Wilhelrnie
bedenkende onze
protectie, verbeelden
verbeelden wij
wij ons
ons
verwonderd waren
verwonderd
waren maar
maar bedenkende
onze protectie,
dit
nog een
eenbijzondere
bijzondere vriendschap
vriendschap was
om ons
ons 't eerst
te doen
doen
dit nog
was om
eerst te
reformeeren. Dan
Dan ondef
oudel' 't voortgaan
waren er
er natuurlijk
natuurlijk allerhande
allerhande
reformeeren.
voortgaan waren
gissingen
over de
de wonderlijke
wonderlijke manier
manier waarop
waarop dit
ditininzijn
zijnwerk
werkging.
ging.
gissingen over
dat uit
uithoofde
hoofdevan
vanhet
hetvoorgevallene
voorgevalleneininHolland
Holland
Deze
verbeeldde zich
zich dat
Deze verbeeldde
zouvorderen,
vorderen, een
eenander
anderhield
hield
nien
wellicht een
eeneed
eedvan
vangetrouwheid
getrouwheidzou
nien wellicht
daar de
deColonel
Colon el zulks
zulks nog
nog
zich integendeel
integendeel van
van de
dereform
reformverzekerd
verzekerd daar
zich
kwamen wij
wijals
alsschapen
schapen ter
ter
dezen
morgen gezegd
gezegd had.
had. Intusschen
Intusschen kwamen
dezen morgen
plaatse
waar
men
ons
geleidde,
zijnde
de
Caserne
des
Ecuries
de
la
Reine.
plaatse waar men ons geleidde, zijnde de Caserne des Ecuries de la Reine.
tweeGeneraals
Generaals en
en
Aan de
de poort
poortvonden
vondenwij
wijonzen
onzenKapitein,
Kapitein, Colonel,
Colonel, twee
Aan
een onbekend
onbekend officier
officier alsmede
alsmedeonzen
onzenvriend
vriendBijleveld
Bijlevelden
enden
denHr.
Hr.Verspiek
Verspiek
(0)
op de
de Provinciale
Provinciale Bibliotheek
Bibliotheek van
milZeeland.
Zeeland.
(*) Berustende
Berustende op
(t)
Dit contingent
bestond uit de
de H. H. J. van
van Stapele,
Stapele, J.
J. H. Schol'er,
N. Schorer,
Schorer,
(t) Dit
contingent bestond
Schorer, P. N.

H. du
BuissOll Becius,
Becius, J. F.
F. Bijleveld
Bijleveld (zoon
(zoon van
van den
den maire
mairevan
vanMiddelburg),
Middelburg), G.
G. P.
P.VerVel'du Buisson
ploegh,
van Citters
Cittcl's en J.
J. F.
F. Lantsheer.
Lantsheel'.
ploegh, J.J. W.
W. T.
T. van
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en
Wijnands van
van Breda.
Breda. Wij
Wij wel'den
op een kamer
werden samen in de Caserne op
en Wijnands
geleid
en waren zeer verwonderd
verwonderd dat
dat daar
daal' niets naar
naar een
Conseil de
de
geleid en
een Conseil
reforme geleek.
het inkomen
inkomen van
van eenige GensGensDan
deze vervvondering
verwondering verdween
verdween bij
bij het
Dan deze
darmes,
die de
dedeuren
deuren bezetten,
bezetten, waarna
waarna het
het volgende voorviel.
voorviel. Een der
del'
dames, die
Generaals,
zijnde de
de Commandant
Commandant van
van Versailles,
Versailles, vroeg
vroeg ons
ons ieder zijn
Generaals, zijnde
naam, geboorteplaats,
geboOl·teplaats, het
het bedrijf
bedrijf onzer ouders
en hun
hundomicilie,
domicilie, daarna
daarna
naam,
ouders en
ons zoover
zoo ver ik
heb kunnen
kunnen onthouden
onthouden het
het volgende
volgende:
zeide hij
ik heb
hij ons
»
Messieurs!! Les
Les nouvelles,
nouvelles, que
suis chargé
chargé de
de vous communiquer
commulliquer
que je suis
»Messieurs
vous
fait venir
ici pOU!'
la reforme
mais cela
cela n'en
n'en
vous affligeront, je vous ai
ai fait
venir ici
pour la
reforme mais
est
pas le
Ie but,
but, cependant
vous n'avez
n'avez rien àA, craindl'e,
cependant vous
craindre, on vous traitel'a
est pas
traitera
avec tous
les égards
égards qui vous
sont dus
dus;; vous
vous devez
devez savoir
savoir sans doute
tous les
vous sont
que quelques départements
dépal'tements de
la
Hollande
se
sont
révoltés
de la
révoltés et qu'on a
arrêté
plusieurs Frangais
Français qui s'y
trouvent; ainsi
ainsi j'ai
j'ai l'ordre
I'ordre de prendre
arrêté plusieurs
s'y trouvent;
pom otages
tous ceux
ceux qui sont
nés Hollandais.
Hollandais. Je vous dis
enCOl'e que
que
sont nés
otages tous
dis encore
pour
nullement vous
vous inquiéter,
inquiéter, ce n'est qu'une mesure de sûreté
doit nullement
sareté ;;
cela ne doit
vous
serez ensemble,
vos amis peuvent
peuventvous
vous voir
voir trois
trois à la fois. 11
ensemble, vos
Il vous est
vous serez
pel'mis d'écrire à vos
parents, nnais
mais vous
laisserez vos lettres ouvertes
ouvel'tes
vos parents,
vous laisserez
permis
et je
je prendrai
prendrai soin
soin de I'expédition.
Dans Ie
cas oil
ou vous
vous auriez
auriez àh faire
l'expédition. Dans
le cas
des réclamations
vous n'avez
n'avez qu'
qu' àA, me
faire parvenir et je
je ferai
réclamations vous
me les faire
tout ce
ce que
que ma
ma conscience
conscience tne
me permettra.
pel'mettra.
pour vous tout
vos armes,
armes, ilil ne vous
vous est plus
plus permis
permis de
de les gardeI',
garde'',
Rendez maintenant vos
êtes comme I'eformés."
vous n'avez
Il'avez aussi
aussi plus besoin de médecin,
vous êtes
médecin, vous
reformés."
vous
Na
dezeaanspraak
aanspl'aakrecommandeerde
recommandeerde hij
ons aan
den officier
hij ons
aan den
officiel' del'
Na deze
der
Gendal'merie
deze aan
aan zijne manschappen.
manschappen. Veel
Veel ging
gillg el'
bij ons
ons
er bij
Gendarmerie en
en deze
waren zeer
zeel' geindigneerd
geindigneel'd over
de valsche manier waarop
waarop wij gelokt
om, waren
over de
om,
waren, ook
ook niet min
droevig wegens
het lot
lot dat
dat ons
trof en
ongerust
ons trof
en ongerust
min droevig
wegens het
waren,
ouders en
en naastbestaanden
naastbestaanden bij
bij het
vel'llemen dezer
dezer tijding
tijding
het vernemen
voor onze ouders
op
een tijd
tijd dat
dat velen
velen hunner reden hadden ons
te huis
huis te
te verwachten.
vel'\vachten.
ons te
op een
warendedemeesten
meestenonzer
onzer zeel'
maakten
Dan bij
bij dit
dit alles
alleswaren
zeer bedaard
bedaard en
en maakten
Dan
van
de
goede
luim
des
Generaals
gebruik
om
te
verzoeken
oponze
onze
van de goede luim des Generaals gebruik om te verzoeken op
kamers
te
mogen
blijven
met
een
Gendarme,
dan
dit
werd
geweigerd,
met een Gendarme, dan dit
kamers mogen
geringe verzoek
verzoek om
om met
met zulk geleide,
al was
was het
het maar
maar een
geleide, al
het geringe
zelfs het
uur eenige order
op onze
onze zaken
zaken te
te stellen.
stellen. Wij moesten achter de
order op
niet inindedelucht
luchtkomen,
komen, dit
dit alles
alles trof ons zeel'
wij
grendels en
zeer daal'
daar wij
grendels
en niet
en niet konden
wat in
in Holland
Holland gebeurde.
gebeurde.
konden helpen
helpen wat
oorzaak wal'en
waren en
geene oorzaak
Alleen
gedachte ons
ons op,
op, het
het isisvoor
voorhet
hetVaderland
Vaderland dat
dat zich
zich
de gedachte
Aileen beurde de
van
het
gehate
Fransche
juk
zocht
te
ontdoen.
juk zocht te
van
gehate
Luitenant (vermoedelijk
(vermoedelijk J.
J. van
van Stapele) door
welke
Onze
Colonel en Luitenant
Onze Colonel
door welke
zeer geprotegeerd
geprotegeerd wierden,
wierden, waren vel'baasu
over het gebeurde, daar
daar
wij zeer
verbaasd over
wij
zij
ons verzekerden
verzekerden zoo
zoo min
min als
als wij,
wij, iets
iets er
el' van
van te
te hebben geweten.
zij ons
Hun medelijden
medelijden was
was groot
groot gelijk
gelijk ook
ook hunne
hunne dienstaanbieding. De eerste
Hun
zeide aan
den Generaal
Generaal dat
dat wij jongelieden,
jongelieden, onze
onze manschappen
manschappen in
in dit
dit
aan den
corps
geleverd hadden,
hadden, daarna
daarna zelfs
zelfs gedesigneerd waren
waren en
en nu,
nu, daar
daar
corps geleverd
wij de reforme met
recht waren
waren wachtende,
wachtende, voor
voor otages \vierden
wierden gemet recht
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nomen,
dan dit
dit alles
alles baatte
baatteniets.
niets.WijWij
obsel'veerdenintusschen
intusschen de
de
nomen, dan
observeerden
dat wij
wijZeeuwen
Zeeuwen waren
waren en
enbehoorden
behoorden tot
toteen
eenDepartement
Departement
Generaal dat
Generaal
waar
alles rustig
rustig was.
was.
waar alles
zUn rapport
rapport hiervan
hiervan melding
melding te
tezullen
zullenmaken,
maken, 't'tgeen
geen
Hij beloofde
beloofde in
in ziin
den
volgenden morgen
morgen onder
onder de
deoogen
oogenvan
vanZijne
ZijneMajesteit
Majesteitzou
zougebracht
gebracht
den volgenden
worden en
en waarvan
waarvan wij
wijden
denuitslag
uitslagmoesten
moestenafwachten
afwachtenenenbeginnen
beginnen
worden
met
te gehoorzamen.
gehoorzamen. Wij
Wijwierden
wierdenvervolgens
vervolgensdoor
dooreenige
eenigeGensdarmes
Gensdarmes
met te
gehragt
naar het
het Maison
Maison d'Arrêt
d' Arrêt dat
dat op
ophet
hetplein
pleinvan
vandedeCaserne
Caserne
gebragt naar
bragtop
opeen
eenkleine
kleine
uitkomt en
en overgeleverd
overgeleverd aan
aan de
de cipier,
cipier, die
dieons
onsbragt
uitkomt
reeds 22 hekken
hekken agter
agterons
onswaren
warentoegesloten.
toegesloten.
vierkante
vierkante kamer
kamer nadat
nadat el'
er reeds
Deze kamer
kamer was
was om
om ons
ons tetelogeeren
logeeren een
een half
halfuur
uur tetevoren
vorendoor
door gegeDeze
vrouw~n die
die er
el' ininopgesloten
opgesloten waren,
waren, ontruimd.
ontruimd. Wij
Wij vonden
vonden er
er
meene
meene vrouwen
een
kachel en
en 7 kribben
kribben voor
persoon, waarop
waarop wij
wij niettemin
niettemin met
met
voor één
één persoon,
een kachel
twee moesten
moesten leggen.
leggen.Matrassen
Matrassen enendekens
dekensstinkend
stinkendvuil
vuil;
opstraat
straat
twee
; op
konden
Men las
ons de
de les
les en
ensfoot
sÎoot
konden wij
wij niet
niet zien
zien zonder
zondertete klimmen.
klimmen. Men
las ons
daarna
deur met
met grendels,
grendels, alleen
alleen een
eenklein
klein gat
gatinindezelve
dezelve bleef
bleef
daarna de
de deur
te roepen.
I·oepen.
open om
om door
dooI' te
open
Kort na
na onze
onze opsluiting
opsluiting werden
werden nog
nog ingebragt
ingebragt de
de Hr.
Hr. Anemaet
Anemaet en
en
Kort
Steenbergen,Eeltjes
Eeltjesvan
vanBreda
Bredaenenden
denvolgenden
volgendendag
dag
de
Neve van
vanSteenbergen,
de Neve
geld konden
kon(len wij
wij goed
goed eten
eten
Hoppenbrouwer mede
Hoppenbrouwer
medevan
vanBreda.
Breda. VoO!'
Voor ons
ons geld
en
drinken, maar
maar om
om teteslapen
slapen moesten
moesten wij
wij alaldedekribben
kribbenbij
bijelkaar
elkam'
en drinken,
winnen. Wij
Wij moesten
moesten niettemin
niettemin 10
10 Fr.
Fr.betalen
betalen
schuiven
om plaats
plaats te winnen.
schuiven om
op stroo
stroo te
teslapen.
slapen.
voor iedere
niet op
voor
iedere krib
krib om
om niet
De
heer Macaré
Macaré (te
(teVersailles
Versailleswoonachtig)
woonachtig)was
was
dadelijk
voorons
onsnaar
naar
De heer
dadelijk
voor
Parijs gegaan
gegaan om
om den
den'heer
heerApelius
Apelius(Staatsraad)
(Staatsraad)hiervan
hiel'vankennis
kennis tete
Parijs
geven
en Z.Ed.
Z.Ed. voorspraak
voorspraak te
teverzoeken.
verzoeken. Wij
Wijkregen
kregenpermissie
permissie om
om
geven en
drie
gelijk ininhethet
tuintje
vanden
dencipier
cipiertetewandelen,
wandelen, dat
datininden
den
drie te gelijk
tuintje
van
omtrek
stappen groot
gmot was.
was.
omtrek maar
maar 45 stappen
Den
10 en des
desnnorgens
morgens ten
ten1111uur
uurkregen
kregenwij
wijdoor
doorden
denGeneraal
Genemal
Den 10en
vrijheidstelde
stelde;
berigt Zijne
Zijne Majesteit
Majesteit ons
ons op
opdedegedane
gedanereclames
reclamesininvrijheid
berigt
;
wij
moesten ons
ons weder
wederbij
bijonze
onzeCompagniën
Compagniën voegen
voegen 't geen
geen ons
ons niet
niet
wij moesten
zeer
aanstond. Wij verlieten
verlieten ons
ons hok
hokzoo
zoospoedig
spoedigmogelijk
mogelijkmaar
maal'tevens
tevens
zeer aanstond.
met de
de vrees
vrees er
er spoedig
spoedig weder
zullen komen
. .... .
met
weder in
in te
te zullen
komen.
.
Den 16en
16 en kreeg
kreeg ik
ikvan
vanden
dendokter
doktereen
een
permissieom
omvoortaan
voortaanzonder
zonder
Den
permissie
dienst
doen op
op mijn
mijn kamer
kamer te
te blijven,
blijven, dan
dan het
het was
wasvan
vanweinig
weinignut
nut
dienst te
te doen
want
denzelfden morgen
morgen werden
werden wij
wij op
opnieuw
nieuwgearresteerd
gearresteerd en
endoor
dooI'
want denzelfden
onze
Capitein naar
Decipier
cipiergenaamd
genaamd
onze Capitein
naar hetzelfde
hetzelfde Gevangenhuis
Gevangenhuisgeleid.
geleid. De
Biset
ruimde eenige
eenige zijner
zijner kamers
kamers waar
waar wij
wij zoo
zoo goed
goed waren
waren als
als op
op
Biset ruimde
dagen
geduurd:
intusschen
de
onze. Deze
Dezelevenswijs
levenswijs had
had nu
nureeds
reeds1414
de onze.
dagen
geduurd
: intusschen
had de
de reforme werkelijk
gehad, maar
maal' van
van ons
onswas
wasgeen
geennotitie
notitie
had
werkelijk plaats
plaats gehad,
hetscheen
scheenmen
menons
ons
aan
geduurigeverandering
verandering wilde
wilde
genomen.
Dan het
genomen. Dan
aan
geduurige
Januari kwam
kwam de
deheer
heerBiset
Bisetons
onsberigten
be~'igten
blootstellen want
blootstellen
want den
den 33 Januari
wij dien
dien dag
dagons
onsmoesten
moestengereed
gereedmaken
makenom
omden
denvolgenden
volgendengetransgetranswij
porteerd te worden
worden naar
naar Grenoble.
Grenoble.
.
porteerd
iets dergelijks
dergelijks gewagt
gewagt hadden
hadden trof
trofhet
hetnogtans,
nogtans, wii
wij
Hoezeer wij
Hoezeer
wij iets
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waren bijna
bijna den
den geheelen
geheelen nacht
nacht op,
op, de
deheer
heerMacaré
Macaréging
gingnaar
naarParbs
Parijs
waren
er reeds
reeds 44 gensgensvoor ons
ons om
om geld,
geld,des
desmorgens
morgens ten
ten 99uren
uren waren
waren er
voor
darmes. Vele
Vele kennissen
kennissen kwamen
kwamen afscheid
afscheid van
van ons
onsnemen
nemen;
wijdeden
deden
darmes.
; wij
dit van
van den
den heer
heel' Macaré
Macaré en
en de
defamilie
familie Biset
Bisetmet
metdankzegging
dankzeggingvoor
voorde
de
dit
January 1814
met de
de
menigvuldige diensten
vertrokken zo
menigvuldige
diensten en
en vertrokken
zo den
den 44 January
1814 met
Gouvernement te
te
Gensdal'mes te
paard en
en een
eenbagagewagen
bagagewagen van
van 't Gouvernement
Gensdarmes
te paard
uit Versailles.
Versaille~ door
door en
engevolgd
gevolgdvan
vaneen
eenmenigte
menigtemenschen,
menschen,waarvan
waarvan
voet uit
de meeste
meeste zeer
zeeronvergenoegd
onvergenoegd wegens
wegens de
demanier
manierwaarop
waarop men
men ons
ons
de
er die
die overluid
overluid zeiden
zeiden:: »Est
DEst ce
ceainsi
ainsique
que
transporteerde, Zelfs
Zelfs waren
wal'en er
transporteerde.
d'Honneur!"
I'on conduit
conduit des
des Gardes
Gardes d'Honneur!"
l'on
De reis
reis ging
gingnullU
achtereenvolgensover
overdedeplaatsen
plaatsenCorbeil,
Corbeil,Melun,
Melun,
De
achtereenvolgens
Montereau, Sens, Joigny,
Joigny, Auxerre,
Auxerre,Vermanton,
Vermanton,Avallon,
AvalIon,Arnay,
Arnay,Chalons,
Chàlons,
Montereau,
daarterug
terugnaar
naarArnay
Arnayten
teneinde
eindeover
overClamesy
Clamesy
Ivry en
en Chagny,
Chagny,van
vandaar
Ivry
Chàteau-Neuf aan
aan te
te komen.
komen.
te Chateau-Neuf
Ivry", zegt
zegt het
hetdagverhaal,
dagverhaal, »waren
»warendedemenschen
menschengeweldig
geweldigbang,
bang,
Te Ivry",
het was
washen
henaan
aantetezien.
zien.Tot
Tot
ontmoetingenaldaar
aldaarbehoorden
behoorden vier
vier
het
de de
ontmoetingen
gewapend: : de
met een
een sabel,
sabel, de
de
mannen als
slachters gekleed
mannen
als slachters
gekleed en
en gewapend
de een
een met
ander met
een jachtgeweer
jachtgeweer enz.
enz. die
die tot
tot de
de levée
levéeenenmasse
massebehoorden
behoorden
ander
met een
gaanvechten,
vechten,niettegenstaande
niettegenstaande alles
alles
en
nog couragie
couragie betoonden
betoonden om
en nog
om te pan
wijken."
moest wijken."
Chàteau-Neufkwamen,
kwamen,werd
werdhun
hunbekendgemaakt,
bekendgemaakt,
Toen de
de jongelui
jongeluiteteChateau-Neuf
Toen
dat
zij
provisioneel
naar
Bourges
moesten
gaan,
waar
zij dan
danook
ookden
den
dat zij provisioneel naar Bourges moesten gaan, waar zij
26sten
s
26 ten Januari
Januari 1814
18-14binnentrokken.
binnentrokken.
met twee
tweezijner
zijnerlotgenooten
lotgenootenvoor
voor
Hier
werd door
door Van
Van den
den Broecke
Broecke met
Hier werd
kamergehuurd
gehuurd voor
voorden
denredelijken
redelijkenprijs
prijsvan
van26
26francs.
francs.
een maand
maand een
een kamer
een
te Bourges
Bourgesdeelt
deeltVan
Vanden
denBroecke
Broecke in
in zijn
zijn aanaanOver
zijn verblijf
verblijf te
Over zijn
eenige interessante
interessantebijzonderheden
bijzonderheden mede,
mede, die eveneens vermelvermelteekeningen eenige
ding
verdienen. Op
Op 28
28Februari
Februari 1814
1814schrijft
schrijft hij,
hij,dat
datsommigen
sommigen der
der
ding verdienen.
Hollandsche
zwarte kokardes
kokardes hadden
hadden opgezet
opgezet ininnavolging
navolging van
van
Hollandsche gardes
gardes zwarte
eenige zeeofficieren,
zeeofficieren,die
die Bourges
Bom'geswaren
warendoorgetrokken.
dOOl'getrokken,Zooals
Zooals begrijpelijk
begrijpelijk is,
is,
gevoelden de
de Franschen
Fransehenzich
zichdaardoor
daal'doorbeleedigd,
beleedigd,daar
daardedezaken
zakenininHolland
Holland
Er ontstonden
ontstonden oneenigheden,
oneenigheden, hetgeen
hetgeen ten
ten
nog
niet afgewikkeld
afgewikkeld waren.
waren, Er
nog niet
den
gevolge
had, dat
dat ininden
denmorgen
morgenvan
vanden
den10den
10 Maart
Maartdedegardes
gardesop
ophet
het
gevolge had,
appèl
door den
den generaal
generaal nagenoeg
nagenoeg op
opdeze
dezewijze
wijzewerden
werdentoegesproken
toegesproken:
appèl door
:
suis très
très mécontent
mécontent de
de votre
votre conduite
conduite;; je
je sais
saisqu'il
qu'il
DMessieurs!
»Messieurs ! Je
Je suis
très bons
bons sujets,
sujets, mais
mais ilil y en
aussi de
de très
très maumauy aa parmi
parmi vous
vous de
de très
en aa aussi
vais;
présentj'ai
j'aieueubeaucoup
beaucoupd'indulgence
d'indulgence envers
en vers vous,
vous, mais
mais
vais ; jusqu'
jusqu'àprésent
je n'en
n'en aurai
aumi plus.
plus, De
Detemps
tempsenentemps,
temps,j'ai
j'airegu
reçudes
desplaintes,
plaintes,même
même
très graves.
graves. Cela
Cela me
medéplait
déplait;
voussavez
savezdedequelle
quellemanière
manièreon
onvous
vous
de
de très
; vous
aa traités
traités jusqu'ici,
jusqu'ici, mais
mais les
les circonstances
circonstances exigent
exigent de
de la
la sévérité.
sévérité.
traitera rnilitairement
militait'ement; ; on
on fera
fera deux
deux fois
fois par
par
Dorénavant on
vous traitera
on vous
jom'
appel à 99 et
et àa, 33 heures
heures;; les
les lieutenants
lieutenants van
van Stapele
Stapele etetCliffort,
ClifIOI't,
jour appel
veilleront àh eet
m'en rendront
rendl'ont compte,
Le soir
soit' à 10 heures
hem'es
appel et
et m'en
compte. Le
cet appel
,'entré eh
ez lui
lui; ; je
sais ce
ce que
que sont
sont des
desjeunes
jeunesgens,
gens,
chacun
chez
je sais
chacun doit
doit être
être rentié
ce
que
sont
des
saldats;
fen
ai
manié
beaucoup.
Si
vaus
VOllS
conce que sont des soldats; j'en ai manié beaucoup. Si vous vous con-
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duisez mal,
mal, je
je vous
vous fourrai
fourrai dedans
dedans les
les prisons
prisons et les
les cachots
cachots ne
ne sont
sont
pas faits
quia amanqué
manquéA,à
pas
faits pour
pour les
les chiens
chiens;; cela
cela ne
ne déshonore
déshonore pas
pas celui
cel ui qui
son
devoir; ; autrement
été souvent
souvent
son devoir
autrementjeje serais
serais bien
bien déshonoré,
déshonoré, car
car j'y
j'y ai été
je ne
ne
moi·même,
Ainsi, Messieurs
Messieurs! ! suivez
suivez bien
bien mes
mes ordres
ordres afin
afin que
que je
moi-même. Ainsi,
sois
pas obligé
obligé de
de me
meservir
servird'une
d'uneverge
vergedede
quejejesaurai
sauraimaintenir.
maintenir,
sois pas
ferferque
VOllS fåchez
fàchez contre
contre moi,
moi, peu
peum'importe,
m'importe,mais
maïsprenez
prenezgarde
garde que
que
Si
vous vous
Si vous
neme
mefAche
fàchecontre
contrevous,
vous,
celuique
quejeje
pincerai,jejeleIepincerai
pinceraiferme.
ferme,
je ne
carcar
celui
pincerai,
viensdededire,
di re,qu'il
qu'il y aa parmi
parmi vous
vous de
de très
très bons
bons
Je sais,
sais, comme
comme jejeviens
Je
je sais
sais qu'il
qu'il est
esttrès
trèsdésagréable
désagréable pour
pour eux
euxdedesouffrir
souffrir pour
pour les
les
sujets,
sujets, je
au
tres et
et de
derecevoir
recevoir cette
cette legon,
leçon, c'est
c'est aussi
aussi pour
pour eux
eux que
que je
je sois
sois sisi
autres
que je
je ne
nevous
vousaiaipas
pasfait
faitrentrer
rentreravec
aveclalaretraite,
retraite,comme
comme
indulgent
indulgent et
et que
j'en
ai
eu
I'intention,
Que
je
ne
reçoive
plus
aucune
plainte,
car en
en
j'en ai eu l'intention. Que je ne regoive plus aucune plainte, car
ce
cas-Ià je
je saurai
saurai que
que faire
fail'e de
devous
"ous!"
ce cas-là
!"
llDeze
ze paste,
paste, was
wasvoor
voorandere
andere
aanspraak zoo
zoo declineerend
declineerendop
op wie
wie ze
»Deze aanspraak
flatteus
geval was
was niettemin
niettemin algemeen",
algemeen", laat
laat Van
Van den
den
flatteus genoeg,
genoeg, dan
dan het
het geval
Broecke erop
erop volgen.
volgen,
Broecke
Wat Van
Van den
den Broecke
Broecke verder
verder van
van belang
belang mededeelt,
mededeelt, zullen
zullen we
wehier
hier
onveranderd
zijn aanteekeningen
aanteekeningen overnemen.
overnemen,
onveranderd uit
uit zijn
llDen
13den (Maart)
het affiche
affiche der
dercomedie,
comedie, En attendant
attendant
»Den 13den
(Maart) stond
stond op
op het
les rous
Hollandais. Dit
was voor
voor ons
ons zeer
zeer onaangenaam
onaangenaam en
er was
was
fous Hollandais.
Dit was
en er
veel misnoegen
misnoegen over,
Van Stapele
Stapele adresseerde
adresseerde zig
zig deswegens
deswegens aan
aan den
den
veel
over. Van
Commandant,
ons had
had aangesproken
aangesproken en
en beklaagde
beklaagde zig
zig over
over deze
deze
Commandant,die
die ons
De Commandant
Commandant
partijdigheid, verzoekende
voldoening. De
partijdigheid,
verzoekende deswegens
deswegens voldoening.
verklaarde hier
niets van
van teteweten,
weten,lietliet
den
Directeurvan
vande
de
verklaarde
hier nog
nog niets
den
Directeur
in het
hetbijzijn
bijzijnvan
vanVan
Van
comedie
komen, reprimandeerde
reprimandeerde hem
comedie komen,
hem deftig
deftig in
annonceeren op
op straf
strafvan
van gegeStapele,
waarschuwde dit
stuk niet
niet teteannonceeren
Stapele, waarschuwde
dit stuk
hem:
llSi
vous
voulez
la
jouer
mettez
donc
plutot
vangenis
en
zeide
vangenis en zeide hem : »Si vous voulez la jouer mettez donc plut6t,
à faire
faire des
des choses
choses
les
fous Frangais,
Français, sont-ce
sont-ce maintenant
maintenant des
des moments
moments A,
les fous
pareilles. "
pareilles."
Maart werd
werd een
een man
man geguillotineerd,
geguillotineerd, die
die zijn
zijnkameraad
kameraad
Den 22sten
22 sten Maart
waal'mee
gedeserteerd was,
was, om
om zijn
zijn geld
geld had
hadvermoord.
vermoord. Het
Hethoofd
hoofd
waarmee hij
hij gedeserteerd
maar werd
werd door
door een
een bediende
bediende van
van den
denscherpregter
scherpregter vastgevastgevalt niet,
niet, maar
valt
houden
en vertoond
vertoond; ; hetzelfde
hetzelfde vonnis
vonnis moest ondergaan
ondergaan een
een vrouw,
vrouw, die
die
houden en
haar
kind had
had omgebragt
omgebragt maar
maar den
den morgen
morgen van
van de
deregtspleging
regtspleging gaf
gaf
haar kind
zij
voor zwanger
zwangel' te zijn,
zijn, dus
dus werd
werd deze
dezeexecutie
executieuitgesteld.
uitgesteld,
zij voor
April werd
wel'dverboden
verbodendedekoffyhuizen
koffyhuizentetebezoeken
bezoekendewijI
dewijl
Den 5deu
5 den April
Den
daar
propos gehouden
gehouden worden
wOl'den die
die tegenwoordig
tegenwoordig onvoeglijk
onvoeglijk zijn
zijn en
enmen
men
daar propos
ook
op de
dekaart
kaartEuropa
EUl'opareeds
reedsverdeelde
verdeeldehetwelk
hetwelkstootend
stootend voor
voor de
de
ook op
Fransehen
was,
Franschen was.
aten April
Den 888ten
April vertrokken
vertrokken 16 Gardes
na Censere,
Censere, zijnde
zijnde
Gardes d·Honneur
dlionneur na
dOOI' welke
welkededemeeste
meesteonaangenaamheden
onaangenaamhedenvoorvoorgehouden
voor diegenen
diegenen door
gehouden voor
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vielen. De
De toegang
toegang tot
tot de
de koffyhuizen
koffyhuizen werd gepermitteertl,
Heden liepen
gepermitteerd. Heden
vielen.
dat te
te Parijs
ParijsdedeKoning
Koninggeproclameerd
gepl'Oclameertlwas,
was,dan
dan niets
niets
ook de
de gerugten,
gerugtell, dat
ook
metzekerheid
zekerheid want
want er kwam
kwam geen
geen post
post;; alleen
alleen couriers
cour'iers bij
bij
men met
wist men
den Senateur.
Senateur'.
gden was
was alles
alles op
op de
de been,
been, de
de wagten waren
waren verdubbeld en met
met
Den 9deu
scherp geladen.
geladen. Oneindig
Oneindig waren
waren de
de vertelsels
vertelsels;; de Keizer was onttroond,
onttroond,
scherp
de
de Keizerin
Keizerin was
was geen
geen dochter
dochter van
van den
den Keizer
Keizer van
van Oostenrijk
Oostenrijk etc.
etc. etc.
etc,
12 uur
uur werd
were! aangeplakt
aangeplakt de
de DExtraits
DExtmits des Moniteurs" van 1-6
1-6
Ten 42
April waaruit
waaruit de
de afzetting
afzetting des
desKeizers
Keizers bleek waar
waar te zijn
zijn alsmede
alsmede de
de
April
in
de
regeering
van
Lodewijk
de
achttiende,
dat
ons
alle
opvolging
veel
van Lodewijk
achttiende, dat
opvolging in de
genoegen gaf.
gaf. Nog
Nog werd
wel'd geaffigeerd
geaffigeerd een proclamatie
proclamatie van
van de
de Keizerin
Keizerin
genoegen
tot hare
hare hulp
hulp en
en maintien van
van den
den Koning
Koning van
van Rome
Rome alle
alle
waarbij zij tot
opriep. Dit
Dit liep
liep gevaar
gevaar van
vanverdeeldheid
verdeeldheid tetezullen
zullentengevolge
tengevolge
Franschen opriep.
met al
al het
het gehebben, want
want hoewel
hoewel de
de adel
aflel en
en de
de meeste
meeste burgers
burgers met
hebben,
zeer tevreden
tevreden waren,
waren, zoo
zou zijn
zijn er
er nogtans Keizergezinden.
Keizergezinden. Men
beurde zeer
de post
post aan
aan met
met
vreesde voor
voor inwendige
inwendige Oorlog,
Oorlog, dan
dan ten
ten 2 uur kwam de
vreesde
de Moniteur, Gazette
Gazette de
de France
France en
enJournal
Journal des
des Débats van
van den
den 7,
waaruit bleek
bleek de
de Keizer
Keizer afstand had
had gedaan
gedaan van
van de
de Regeering en zich
de geoffreerde
geoffreerde 6 millioen.
millioen.
vergenoegd met de
vergenoegd
deu had
had iets plaats
plaats dat
dat wij nimmer
nimmer gezien
Met de
de
gezien hadden.
hadden. Met
Den 10
10deu
der voorname
voorname dames
dames en
en jongejuffers verzeld
verzeld met
Paschen gingen
gingen eenige der
Paschen
heeren in
de kerk
kerk rond
rond met
met gouden
gouden bekers
bekers om
om geld
geld in
in te zamelen.
in de
Zij
deden
dit
niet
alleen
daar,
maar
kwamen
ook
in
de
Zij deden dit niet alleen daar, maar kwamen ook in de Comedie en
op
ons appèl, deden
veel geld
geld op
op en
en wilden dit
wel bekennen
bekennen
dit wel
deden van
van ons
ons veel
op ons
want des
des avonds
avonds in
in het
het koffyhuis op
de billardkamer
billal'dkamer gingen
zij alleen
alleen
gingen zij
op de
want
d'Honneur hebben
zeiden : de Heeren Gal'des
Gardes d'Honneur
rond bij de Franschen en zeiden:
meer gegeven
gegeven als
als alle
alle te
te samen.
samen, DeDemeeste
meestegaven
gavenook
ookmaar
maar
reeds
reeds meer
koper,
hiertoe zouden
zouden eindelijk
eindelijk ook
ook hebben moeten resolveeren, want
koper, hiertoe
er
waren 6 dames
en die
die kwamen
kwamen dezer
dezer dagen
dagen wel
wel viermaal
viermaal terug.
terug.
dames en
er waren
De eenige satisfactie
voor ons
ons was
was een
eenvriendelijke
vriendelijke groet
groet voor ons geld
satisfactie voor
van
deze lieve
lieve demoiselles,
demoiselles, genaamd
genaamd Dquêteuses·'.
Dquêteuses".
van deze

11 den. Heden
Hedenwerd
werddedenieuwe
nieuweConstitutie
Constitutieaangeplakt.
aangeplakt.
Den
Den 'Wen.
Den
12den werd
werd de witte
witte vlag
vlaguit
uitdedetoren
torengestooken
ge stook enen
enhet
hetdraagen
draagen
Den 12den
der
witte
cocarde
aan
de
militairen
geordonneerd;
des
middags
ten
der witte cocarde aan de militairen geordonneera ; des middags ten
55 uur
uur werd
werd ininstatie
statiehet
hetwitte
witte
vaandeldoor
doordedestad
stadgedraagen,
gedraagen, ververvaandel
Prefekt, Maire,
Maire, Officieren,
Officieren, dedeGarde
GardeUrbaine
UI'baineenenMuzykanten.
Muzykanten.
zeld
door:: Prefekt,
zeld door
aanspraak gedaan,
gedaan, die
die gevolgd
gevolgd
Op
onderscheidene plaatsen
plaatsen werd
werd een
eenaanspraak
Op onderscheidene
het herhaald
herhaald geroep
geroep »Vive
»Vive leIeRoi
Roi!
basleslesCommis
Commis!
bas
werd
door het
werd door
! AA
bas
! AAbas
Rats de
de cave",
cave", vervolgens
vervolgens werd
werdhet
hetvaandel
vaandel op
op het
hetstadshuis
stadshuisgebragt.
gebragt.
les Rats
Den
13den kwam
kwam het
het berigt
berigtdat
dathet
hetprovisioneel
provisioneelgouvernement
gouvernement had
had
Den 13den
gedecreteerd
de vrijstelling
vrijstelling der
der Gardes
Gardesd'honneur,
d'honneur, dadelijk
dadelijk liepen
liepen we
we
gedecreteerd de
door de
de menigte
menigte die
die direct
direct wilde
wilde
om
paspoorten en
en wagens
wagens 't geen
geen door
oin paspoorten

DE
NEDERLANDSCHE GARDES
GARlJES D'HONNEUR
D 'HONNEUR VAN
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den bekwamen
veel moeite
moeite in
in had
had C).
we onze pasbekwamen we
vertrekken, veel
(*). Den 14
14den
vertrokken."
plaatsen in
in een
bespraken plaatsen
een rijtuig
rijtuig naar Vierzon en vertrokken."
poorten, bespraken

Over
zijn terugreis
terugreis met
met de
de Zeeuwsche vrienden
vrienden valt
nog alleen
alleen uit
uit
valt nog
Over zijn
op zijn
dat Van
Van den
den Broecke op
zijn terugl'eis
terugreis in
het dagverhaal te vermelden, dat
JérCime Napoleon,
het plaatsje
plaatsje La
La Motte
Motte den
den ex-koning
ex-koningvan
vanWestfalen,
Westfalen, Jérome
het
die op
op een naburig
buitenverblijf logeerde,
particulier gekleed
gekleed zag.
zag.
naburig buitenverblijf
logeerde, als
als particulier
die
De reis
reis ging
gingverder
verder over
over Orleans,
Orleans, Parijs
Parijs (waar
(waal' tien
tien dagen
rlagen werd overDe
gebleven),
Amiëns (welke
stad geillurnineerd
ge'illumineel'tl was
was ter
tel' eere van
van de komst
gebleven), Amiëns
(welke stad
van
LodewUk XVIII
XVIII aldaar
aldaar op
op 28 April),
April), vervolgens
vervolgens over
over Rijssel, Gent,
van Lodewijk
den Mei
Middelburg, waar
waar Van
Van den
den Broecke den 33de"
Mei den
den
Aardenburg en
en Middelburg,
betreden.
drempel zijner ouderlijke
ouderlijke woning
woning werler
mocht betreden.
weder mocht
hun terugkeer
terugkeer in
in het
het vaderland
vaderland keerde
keerde het
het meerendeel der geBij hun
wezen gardes
in den
den werkkring,
werkkring, waaruit
waaruitzij
zij waren gerukt,
terug, terwijl
terwijl
gerukt, terug,
gardes in
andel'en
el' de voorkeur aan gaven, om bij het staande
staande Nederlandsche
Nederlandsche
anderen er
leger te worden opgenomen,
Voor clie
verzochten o.a.
o.a. vel'scheiverscheiopgenomen. Voor
die laatste
laatste positie verzochten
denen der
gardes, die
die deel
deel uit
uit hadden gemaakt van
van het contingent
contingent
der gewezen gardes,
van het
het departement
departement der
del'monden
monden van
vandedeMaas,
Maas,blijkens
blijkens een
eenmissive
missive
van
in
dato 7 Juli 1814 van Luit.-Generaal Janssens (tl aan den Gouverneur
Gouverneur
in dato
der
provincie Zuid-Holland
Zuid-Holland in
aanmerking te
mogen komen.
komen. In
Indat
dat schrijder provincie
in aanmerking
te mogen
ven wordt
wordt erop
erop gewezen,
gewezen, dat
dat »men
»men allergestrengst in
de
beoordeeling
in de
officieren zijn
zijn inoet,
moet, zij
zij zijn
zijn de
de pépinière van hoovan candidaten tot officieren
gere graden".
graden".
Verdel'
daarin onder
oog gebracht, dat,
aangezien bij het
Verder wordt
wordt daarin
onder het oog
dat, aangezien
wapen
der cavalerie
cavalerie veel
veel meer
meerofficieren
officierenbeschikbaar
beschikbaar waren,
waren, dan
dan er
er
wapen der
plaatsen vacant
vacant konden
kondenkomen,
komen, degenen,
degenen,die
dieniet
nietbijbijdedeonbereden
onberedenwapens
wapens
plaatsen
verlangden te
te dienen,
dienen,waarschijnlijk
waarschijnlijk niet
nietzouden
zouden kunnen
kunnen worden
voorverlangden
worden voorgedragen, Het
tableau der
der sollicitanten
sollicitanten moest
moest na invulling
spoedigste
gedragen.
Het tableau
invulling ten spoedigste
Z. Exc. den Commissaris-Generaal
Commissaris-Generaal van
van het
het Departement
Departementvan
vanOorlog
Oorlog worden
Z.
toegezonden.
toegezo nden.
het keizerrijk
keizerrijk de
de gardes
gardes d'honneur meer
Beschouwde men
onder het
Beschouwde
men onder
als ongelukkige slachtoffers,
goed wist,
wist, dat
dat die
die
slachtoffers, daal'
daar men
men maar
maaralal te
te goed
naam slechts
slechts schijn
schijn was,
was, thans
thans wordt het daarentegen
daarentegen
fraai
klinkende naam
fraai klinkende
voor
iemand als
als een
eenonderscheiding
onderscheiding aangemerkt,
aangemerkt, wanneer
wanneer hij vermeld
voor iemand
wordt in
in 1813;'14
in de
de gelederen
gelederen van
van dat
dat korps
korps te
te hebben gediend.
wordt
1813/14 in

(t)

Vrijenban
De/ft.
Vrijenban bij Delft.

C.
F. GIJSBERTJ
HODENPIJ L.
C. F.
GIJSBERTI HODENPUL.

(*) Over hun invrijheidstelling teekent Maarschalk
Maarschalk De
De CasteIlane,
Castellane, die in 18Ul
1813 ,)colonel»colonelhet lste
I'" reéjirnent
gardes d'honneur was,
was, in
in zijn
zijn Journal aan
aan:: 410
.10 April 1812,
major"
major" van
van het
regiment gardes
1812.
J'ai
obtenu dil
prince de
de Hénévent
faire mettre
mettrl' sur-le-champ
sur-le,champ en
J'ai obtenu
du prince
Bénévent (de Talleyrand) de faire
hollandais arrêtés
arrètés et conduits
conduits àit Bourges."
Hourges."
liberté
les gardes d'honneur
liberté les
d'honneur hollandais
(tl
Willem I droeg
droeg in
in 1814
1814 aart
aall Generaal
Generaal Janssens
reorganisatie van het
het
(t) Koning
Koning Willem
Janssens de
de reorganisatie
Nederlandsche leger
Den 28sten
2B,t r n Juli
van datzelfde
datzelfde jaar
jaar werd
werd hij
Nederlandsche
leger op.
op. Den
Juli van
hij commissarisI'an Oorlog.
generaal van
hiet' genoemde
genoemde brief
briefberust
berustop
ophet
hetProvinciaal
ProvinciaalArchief
Archiefvan
vanZuid-Holland,
Zuid· Holland,
Zijn bier
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Voorbijganger. Een roman
roman van
van Koloniale
KolonialeHollanders,
Hollanders,door
doorMaurits
MauritsWag,envoort.
Wagen voort. —
De Voorbijganger.
Amsterdam, H.
W. Becht.
Becht.
Amsterdam,
H. J. W.
Huize ter Aar,
Aar. door
door Jeanne
Jeanne Reyneke
Reyneke van
van Stuwe.
Stuwe. —
- Amsterdam,
Amsterdam, L.
L. J.J. Veen.
Veen.
Huize
F. A.
A. Buis.
Buis. - Amsterdam,
Amsterdam, P.
van Kampen
Kampen en
en Zn.
Zn.
Anna Pauw,
Pauw, door
door F.
P. N. van
Anna
Door o\'errnacht
der Flier.
Flier. —
- Nijkerk,
Nijkerk, G.
G. F.F.Callenbach.
Callenbach .
Door
overmacht geveld,
geveld, door
door A.
A. van
van der
• Heilig Indië",
. .B.
Ruzius. -— Bussum,
Bussum, C.
A. J.
J. van
van Dishoeck.
Dishoeck.
»Heilig
Indië", dool'
door JJ.
B. Ruzius.
C. A.
Geertje, door
de Meester.
Meester. —
- BUSSUM,
Bussum, C.
C. A.
A. j.
J. van
van Dishoeck.
Dishoeck.
Geertje,
door J.
J. de
Leven van
vanRozeke
Rozekevan
vanDalen,
Dalen,door
!loor
Cyriel
Buysse.
Bussum,
vanDishoeck.
Dishoeek.
Het Leven
Cyriel
Buysse.
—-Bussum,
C.C.A.A.J.J.van
C. A.
A. J.
J. van
vanDishoeck.
Dishoeck.
Mannenwetten, door
Mannenwetten,
door Gustaaf
Gustaaf Vermeersch.
Vermeersch. -— Bussum,
Bussum, C.
G. J.
J. Slothouwer.
Slothollwer.
Geluk, door
door Richard
Richard de
de Cneudt.
Cneudt. —
- Amersfoort,
Amersfoort, G.
Geluk,
VictOl' Ido.
Schoonho\'en, S.
W. N.
N. van
van Nooten.
Nooten.
In vreemde
vreemde Sferen,
Sferen, door
door Victor
In
Ido. -— Schoonhoven,
S. en
en W.
Stadsmenschen,
door Frans
Frans Hulleman.
Hullernan. —
- Amsterdam,
Amsterdam, Van
VanHolkema
HolkemaenenWarendorf.
Warendorf.
Stadsmenschen, door
Alice van
van Westerhove,
Westerhove, door
door Anton
Anton Smit.
Smit. —
- Amersfoort,
Amersfoort, Valkhoff
Valkhoff en
en Co.
Co.
Alice
Het Liefdeleven
Liefdeleven van
van Leo
Leo Trelong,
Trelong,door
doorL.L.dedeRooy
Rooyvan
van
Heerlen.
Amersfoort,ValkValkI-let
Heerlen.
— -,.A.mersfoort,
holT en Co.
Co.
hoff
Tot het
het Licht,
Licht, door
dool' Johanna
.Johanna Breevoort.
Breevoort. —
- Rotterdam,
Rotterdam, D.
O. A.
A. Daamen.
Daamen.
Tot
Het komt,
komt, door
door Enka.
Ellka, —
- Nijkerk,
Nijkerk, G.
G. F.
F. Callenbach.
Callenbach.
Kampen en
en Zn.
Zn.
Kinderen, dool'
Kinderen,
door Ina
Ina Boudier-Bakker.
Boudier-Bakker.- —Amsterdam,
Amsterdam,P.
P. N.
N. van Kampen

De bewering,
bewering, nog
nogonlangs
onlangsdoor
dooreen
eenletterkundige
letterkundige van
van naam
naam uitgeuitgeDe
sPl'aken,
na het
het littéraire
littéraire mouvement
mouvement van
van '80
'80dedejongere
jongeregeneratie
generatie
sproken, dat
dat na
van auteurs
auteurs zich
zich bij
bijvoorkeur
voorkeurzou
zougeroepen
geroepenvoelen
voelentottot
zoogenaamd
van
zoogenaamd
klein
werk, waardoor
waardoor de
de roman
roman met
metzijn
zijnkarakteristiek
karakteristiek samenstel
samenstel van
van
klein werk,
de zeldzaamheden
zeldzaamheden zou
zou
avontuurlijkheden
familieverwikkelingen tot
avontuurlijkheden en
en familieverwikkelingen
tot de
gaan
behoOl'en, schijnt
schijnt door
dool' de
de practijk
practijk gelogenstraft
gelogenstraft teteworden.
worden.Onder
Onder
gaan behooren,
besprekingwerden
werdentoegezonden
toegezonden en
en
de
boekwerken, die
dieons
onsthans
thansterter
de boekwerken,
bespreking
die
nagenoeg gelijktijdig
gelijktijdig zijn
zijn verschenen,
verschenen, tellen
tellen wij
wij toch
toch niet
nietminder
mindel'
die nagenoeg
in twee deelen!
Of wij
wijdit
ditverschijnsel
vel'schijnsel hebben
hebben
dan
zeven lijvige
lijvige romans
romans in
deelen ! Of
dan zeven
te merken
merkenalsals
natuurlijkereactie
reactieopopdede
nieuwe'
strooming of
of
aan
aan te
de de
natuurlijke
nieuwe
• strooming
dat
zich ook
ook hierin
hierin de
de smaak
smaakheeft
heeftlaten
latengelden
gelden
vanhet
het
lezendpubliek,
publiek,
dat zich
van
lezend
dat
vermoedelijk zijne
zijne bekomst
bekomst gekregen
gekregen heeft
heeft van
van het
het gepeuter
gepeuter en
en
dat vermoedelijk
geknutsel
der jongere
jongere schrijvers,
schrijvers,isiseene
eenequaestie,
quaestie,diediewij
wijhier
hiel'niet
nietverder
verder
geknutsel der
onderzoeken. Wij
constateeren alleen
alleen het
het feit,
feit,dat
datèn
ènschrijschrijhebben
hebben te onderzoeken.
Wij constateeren
in
deze
hel-verlichte
twintigste
eeuw
inderdaad
VOOI'
vei's
èn
uitgevers
vers èn uitgevers in deze hel-verlichte twintigste eeuw inderdaad voor
de
fraaie letteren
letteren nog
nogwel
welheil
heilverwachten
verwachten van
vanromans,
romans, die
die zeker
zeker in
in
de fraaie
omvang
behoeven onder
ender te
te doen
doen voor
voorde
deproducten
productenvan
van een
een letterletteromvang niet
niet behoeven
kundig
wel één
één aan
aan als
als
kundig voorgeslacht.
voorgeslacht.En
En daaronder
daarondertreffen
treffenwij
wijer
er nog
nog wel
genre, waarvoor
waarvoor dedeletterkundige
letterkundigefijnt1jnzuiveren
zuiveren tendenz-roman,
tendenz-roman, een
een genre,
proever
onverholen minachting
minachting den
den neus
neus optrekt.
optrekt. Maar
Maar
proever doorgaans
doorgaans met
tnet onverholen
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Maurits Wagenvoort
Wagenvoort stoort
stoortzich
zichniet
nietaan
aan
geringschatting
vanDMen";
,Men";
Maurits
diedie
geringschatting
van
hij gaat
gaat zijn.
zijn· weg,
weg, verricht
verricht zijn
zijn werk
werken,
en,voordat
voordathijhijden
denlezer
lezertoegang
toegang
hij
geeft tot
tot De
De Voorbijganger,
Voorbvganger, houdt
houdt hij
hij hem
hem even
even staande
staande inin»De
DOeDeur''
Deur"
geeft
van zijn
zijn romanhuis,
roman huis, om
om een
een hartig
hartig woordje
woordje tot
tot hem
hem tetespreken.
spreken. »Hoor
DHoor
van
vriend!"
zoo zegt
zegthij
hiJongeveer,
ongeveer,vik
,ikkoester
koesterden
denbuitenblliteneens, goede
goede vriend
eens,
!" zoo
sporigen wensch
wensch althans
althans ditmaal
ditmaal begrepen
begrepenteteworden."
worden."(Meer
(Meerschrijvers
schrijvers
sporigen
worden. Of
Of de
de fout
foutaltijd
altijdbij
bij
hebben zich
zich beklaagd
beklaagd slecht
begrepen te
hebben
slecht begrepen
te worden.
de lezers
lezers ligt
ligt?)
DIkben
benininSmyrna
Smyrnageweest",
geweest",
vervolgt
Mr.WagenWagende
?) »Ik
zoozoo
vervolgt
Mr.
voort, »en
Den daar
daarheb
hebikikeen
een
vergeten
stukje
Hollandgevonden,
gevonden, welks
welks
voort,
vergeten
stukje
Holland
toekomstmij
mijhoopvol
hoopvol schijnt,
schijnt, en
en dat
datikik
verleden mij
mij schoon,
schoon, welks
welks toekomst
verleden
trachten te
te schetsen.
schetsen. Maar
Maar de
de personen,
personen, die
diegegehier
hieraantreft,
aantreft,
hier heb
heb trachten
hier
zijn personen
personen mijner
mijner verbeelding,
vel'beelding, slechts
slechts bekleed
bekleed met
metdedeeigenschappen
eigenschappen
zijn
eigenaardigheden die
die ininmijne
mijneherinneringen
herinneringen aan
aan Smyrna
Smyrna zijn
zijn gegeen eigenaardigheden
bleven:: zij
zij gelijken
gelijken slechts
slechts op
op wie
wie ik
ik daar
daar ontmoet
ontmoet heb.
heb. En
En nu
nu zal
zal ik
ik
bleven
watzeggen
zeggen:
naarmijne
mijneopvatting
opvattingbehoort
behoortde
dekunst
kunstdienstdienstnog eens
eenswat
u nog
: naar
baar te
te zijn
zijn aan
aaneen
een
idee.
Deze
romannuIJU
heeft
een
strekking:
de
boar
idee.
Deze
roman
heeft
een
strekking
: de
wekken van
van het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk voor
voor zijn
zijn te
te lang
lang
belangstelling te
belangstelling
te wekken
vergeten koloniale
koloniale geschiedenis,
geschiedenis, zooals
nog heden
heden leeft
leeft in
in groepen
groepen
vergeten
zooals die
die nog
van
menschen,
die
zich
Hollanders
noemen,
doch
van
het
moederland
van menschen, die zich Hollanders noemen, doch van het moederland
in Smyrna
Smyrna en
en elders.
elders.InIndiedieHollandsche
Hollandschegroepen
groepenwordt
wordt
vervreemd zijn,
vervreemd
zijn, in
echter
de Hollandsche
Hollandsche taal
niet of
ofslechts
slechts gebrekkig
gebrekkig gesproken
gesproken en
enververechter de
taal niet
staan;
op de
de·Nederlandsche
Nederlandsche regeering
regeering nu
nu rust
rustdedeplicht
plichtdaarheen
daarheen
staan ; op
onderwijzers
personen te
tezenden,
zenden, bezield
bezield met
metgeestdrift
geestdriftvoor
vooronze
onze
onderwijzers en
en personen
de taal
daar ginds
ginds met
taal ook
ook weer de echte,
taal,
opdat bij
bij die
die Hollanders
Hollanders daar
met de
taal, opdat
ware
Hollandschheid hel·leve.
aan te
te moedigen
moedigen en
en daartoe
daartoe op
op te
te
ware Hollandschheid
herleve. Dit
Dit aan
wekken,
is
de
strekking
van
dit
boek."
wekken, is de strekking van dit boek.”
zoo verhaalt
verhaalt dan
dandedeschrijver
schl'ijvervan
vaneen
eenzekeren
zekerenFloris
FlorisVerkerk,
Verkerk,
En
En zoo
die
uit Holland
Holland vertrekt
vertrektnaar
naarSmyrna
Smyrnauit
uitpure
purebelangstelling
belangstelling voor
VOOI' de
de
die uit
eenTurksch-Grieksch
Turksch-Griekschland.
land.Deze
DezeFloris
Floris
oude
Hollandsche nederzetting
nederzetting inineen
oude Hollandsche
met Maurits
Maurits Wagenvoort
vVagenvoort niets
niets anders
anders gemeen
gemeendan
danzijne
zijne
Verkerk
Verkerk heeft
heeft met
geestdrift
en zijne
zijnebelangstelling
belangstellingvoor
voordedeHollandsche
Hollandschekolonisten
kolonisten daardaargeestdrift en
ginds.
Op zijne
zijne vroegere
vroegere reizen
reizen had
ha,1Floris
FlorisininAmerika
Amerikaeens
eenskennis
kennis
ginds. Op
gemaakt
met een
een Hollander,
Hollander, een
eenzekeren
zekerenheer
heerDeDeBie,
Bie,die
dienunuininSmyrna
Smyrna
gemaakt met
is
gaan wonen
wonen en
en die
dieFloris
Florisheeft
heeftaangemoedigd
aangemoedigd daar
daal' eens
eens een
eenkijkje
kijkje
is gaan
te
komen nemen.
nemen. Deze
DezeDe
DeBie,
Bie,bijbijnadere
naderekennismaking
kennismaking een
eenordinair
ordinair
te komen
der
weinigen,
ordinairHollandsch
Hollandsch spreekt,
spreekt, brengt
brengt
en
vulgair type,
type,een
eender
en vulgair
weinigen,
diedieordinair
nu
Floris
in
kennis
met
vel'scheidenen
van
die
Hollandsche
kolonisten.
nu Floris in kennis met verscheidenen van die Hollandsche kolonisten.
Van Delder,
Delder, een
eengewezen
gewezenreferendaris,
referendaris,die
dieDen
Den
Daaronder
Daaronderzijn:
zijn :de
de heel'
heer Van
verlaten;; de
de Graaf
Graaf Van
Van Torgau,
Torgau, verwant
venvant aan
aanoudoudHaag
moeten verlaten
Haag heeft
heeft moeten
bij wie
wie Floris
Floris zijn
zijnintrek
intrek neemt,
neemt,
Nederlandsehen
Nederlandschenadel;
adel ;de
de dames
dames Reael,
Reael, bij
evenzeer
\'an oud-Hollandsche origine;
ol'igine; voorname
voorname handelslui,
handelslui, zooals
zooals de heeren
evenzeer van
Oude;; een
een Hollandsche
Hollandsche dominee,
dominee, de
de clergy-man
clergy-man
Dekema
Den Oude
Dekema Dietz
Dietz en
en Den
geen Hollandsch
Hollandsch preekt
pI'eektinindedezoogenaamde
zoogenaamdeHollandsche
Hollandsche kerk
kerk;;
Hicks,
Hicks, die
die geen
een
consul en
en nog
nog vele
veleanderen.
anderen. Het
Het isiseen
eenvreemd
vreemdmengelmoes
mengelmoes van
van
een consul
als de
schrijver ze
ze ons
onsvoorstelt
voorstelt;; sommigen,
sommigen, zooals
zooals Dominee
Dominee
lieden,
lieden, zoo
zooals
de schrijver
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Hicks, hebben
hebbenhunne
hunneHollandsche
Hollandsche nationaliteit
nationaliteit geheel
geheelafgelegd
afgelegd;
bijanderen
anderen
Hicks,
; bij
is die
dienationaliteit
nationaliteitdoor
dool'vermenging
vermengingmet
metEngelschen,
Engelschen,Franschen,
Franschen,Grieken
GriekelI
is
gegaan;,
weerbijbijenkelen,
enkelen,zooals
zooalsdedeoudelui
oudelui
meel' of
of min
minverloren
vel'loren gegaan
meer
; weer
zij nog
nogduidelijk
duidelijk merkbaar
merkbaal' en
en worden
wOl'den tradities
traditie!! en
en gegeVan Torgau,
Torgau, isis zij
Van
woonten gehandhaafd.
gehandhaafd, De
De gewone
gewoneconversatietaal
convel'satietaalonder
onderdedeHollandsche
Hollandsche
woonten
hetFransch
FI'ansch;
Hollandschhoort
hoortmen
menmaar
maarzelden
zelden; enkelen
enkelen
families isis het
families
; Hollandsch
maar één
éénHollandsch
Hollanrlsch woord,
woord, en
en dat
datisis»Gofferdom".
»Gofferdom", De
De
verstaan nog
nog maar
verstaan
dominee, clergy-man
c1ergy-man Hicks,
Hicks, drinkt
drinkt en
en dobbelt
dobbelt in
in de
declub
club;
zijnevrouw
vrouw
dominee,
; zijne
ploertigen De
Bie, Anderen
Andel'en
in intieme
intieme verstandhouding
verstandhouding met
leeft in
met den
den ploertigen
De Bie.
daarentegen, zooals
zooals de
de families
families Van
Van Torgau,
Torgau,Den
DenOude,
Oude,handhaven
handhavennog
nog
daarentegen,
Deschrijver
schrijvel'weet
weet
zekere Hollandsche
Hollandsche deftigheid
deftigheid en
envoornaamheid.
voornaamheid,De
eene zekere
die menschen
menschenmet
methunne
hunne
karakteristiekeeigenaardigheden
eigenaardighedenuitmuntend
uitmuntend
al die
karakteristieke
teekenen ;; wij
wij krijgen
kr\jgen een
eenduidelijk
duidelijk en
en levendig
levendig beeld
beeld van
vandedewijze,
wijze,
te teekenen
waarop zij
zij met
met elkaar
elkaaromgaan,
omgaan,enentottot
in kleine
bijzonderhedenverhaalt
verhaalt
waarop
in kleine
bijzonderheden
hij ons
ons de
defarniliegeschiedenissen
familiegeschiedenissen en een
een tal
talvan
vaneigenaardigheden,
eigenaardigheden, die
die
hij
op hunne
hunne afstamming
afstammingenenhun
hunlevensloop
levensloopbetrekking
betrekkinghebben.
hebben,Land
Landen
envolk
volk
op
wij daardoor
daardoor voortreffelijk
voortreffelijk kennen
kennen; ; en
en zoo
zoo vernemen
vernemen wij
wij ook,
ook,
leeren wij
leeren
dat de
de luitjes
luitjeselkaar
elkaardaarginds
daarginds evenzeer
evenzeer bebabbelen
be babbelen en
en dat
dat de
de dames
dames
dat
in ollze
respectabele
Nederlandsche
evenveel
over de
de tong
tonggaan
gaanalsals
evenveel over
in onze
respectabele
Nederlandsche
residentie, Overigens
Overigens hebben
hebben die
dieLevantijnsche
Levantijnsche Hollanders
Hollanders van
vanhun
hun
residentie.
namen;
vaderland
niet
veel
anders
overgehouden
dan
hunne
Hollandsche
vaderland
veel anders overgehouden dan hunne Hollandsche namen ;
al
hetoverige
overigeisisdoorgaans
doorgaans zoo
zooanti-Hollandsch
anti-Hollandsch mogelijk.
mogelijk, Dat
Dat brengt
brengt
al het
het peinzen.
peinzen, Zijn
ZijndedeHollanders
Hollandersnog
nogdezelfde
dezelfdeondernemende,
ondel'llemende,
Floris aan
aan het
Floris
Hollandschenatie
natie
volhal'dende
van vroeger,
vroeger, of
of isisdedeHollandsche
volhardendeen
en moedige
moedige lieden
lieden van
En hij
hijmeent
meentnaar
naarzijne
zijneervaring
ervaring
afgetakeld?
afgetakeld ?vraagt
vraagt hij
hij zichzelf
zichzelf af,
af. En
te moeten
moeten besluiten
besluiten:: »De
»Degoede
goedeeigenschappen
eigenschappeIl van
van het
hetverleden
verleden zijn
zijn
in den
den vaderlandschen
vaderlandschen aard
aard aanwezia
aanwezig,maar
maaralle
alleverkeerde
verkeCl'deook.
ook,
nog
noo- in
De
ergste vijand
vijand van
vanons
onsvolksbestaan
volksbestaanis isonze
onzelangzaamheid
langzaamheid in
in een
een
De ergste
zin inineen
eentijd
tijdwaarin
waarin het
het
tijd
die spoed
spoed eischt
eischt;; onze
onze behoudende
behoudende zin
tijd die
morgen
er
anders
uitziet,
en
wel
beschouwd
ook
beter
is,
dan
het
morgen er anders uitziet, en wel beschouwd ook beter is, dan het
heden;
onze
voorzichtigheid""
ons
phlegma",.
in
een
tijd,
die
geestheden ; onze voorzichtigheid .... ons phlegma .... in een tijd, die geestdrift
vel'langt. Terwijl
Terwijl andere
andere volken
volken reeds
reeds naar
naar de
de toekomst
toekomst grijpen,
grijpen,
drift verlangt.
het verleden
verleden vast.
vast, Het
Het gevolg
gevolg is,
is, dat
dat
houden
Hollanders zich
zich aan
aan het
houden de
de Hollanders
het
heden hun
hun ontglipt,
ontglipt, enenhet
hetmorgen
morgenvoor
voorhen
henverloren
verloren gaat
gaat"
het heden
. . . ,. •
Welke
gebreken dan
dan deze
deze Hollanders
Hollanders mochten
mochten bezitten
bezitten.",
zijhadden
hadden
Welke gebreken
.... zij
in
hunne karaktervervreemding,
karaktervervreemding, gevolg
een ander
ander klimaat,
klimaat, andere
andere
in hunne
gevolg van
van een
~etZuidelijk
Zuidelijk en
enOostersch
Oosterschbloed,
bloed,althans
althansdeze
deze
zeden
de vermenging
vermenging Met
zeden en de
eene
deugd
gewonnen,
welke
de
onvermengde
Hollanders
niet
bezitten
eene deugd gewonnen, welke de onvermengde Hollanders niet bezitten
Hoe
en
nooit bezeten
bezeten hebben,
hebben, die
die van
van ongedwongen
ongedwongen gastvrijhéid.
, ,.
en nooit
gastvrijhéid
. Hoe
dikwijls
de Hollandsche
Hollandsche stugheid
stugheid hem,
hem, in
in het
hetvaderland
vaderland terugterugdikwijls had
had de
gekeerd,
afgestooten met
ruwe hand."
hand," Maar
Maal' daar,
daar, in
in de
de kolonie,
kolonie, stak
stak
gekeerd, afgestooten
met ruwe
de
Hollander de
de hand
hand naar
naar den
den vreemdeling
vreemdeling uit
uit en
enzeide
zeide:
»Mijn huis
huis
de Hollander
: »Mijti
is
het uwe,
uwe, zet
zet uuneer
neeraan
aan onze
onze tafel."
~afel."
is het
Floris
Verkerk heeft
heeft ruimschoots
ruimschoots van
vandiedie
Hollandschegastvrijheid
gastvrijheid
Floris Verkerk
Hollandsche
genoten
j
de
schrijver
spI'eekt
in
dit
werk
dool'
den
mond
VUil Floris
}<'loris
genoten ; de schrijver spreekt in dit werk door den mond van
;s
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herhaaldelijk zijne
zijne dankbaarheid
dankbaarheid uit
voor die
rlie gastvrijheid
gastvrijheirl in
in de
de hier
hier
uit voor
herhaaldelijk
tijd, in
neergeschreven herinneringen
her'inneringen aan
aan den
rlen schoonen tijrl,
in Smyrna
Smyl'lla doordoorneergeschreven
het eerste
eerstedeel
deelis iseigenlijk
eigenlijkininhoofdzaak
hoofdzaak eene
zeer
gebrat?ht,
Geheel het
eene zeer
gebracht. Geheel
schrijver -— in
onrlerhoudende
interessante causerie
causerie over
over' hetgeen de schr'ijver
onderhoudende en
en interessante
de huid van
van Floris
Floris gekropen
gekropen -— in
Smyl'lla heeft beleefd
beleefd;; in
in het tweede
tweede
in Smyrna
rleel
treedt eerst
eerst de
de eigenlijke
eigenlijke roman
roman wat
wat meer
meer' op den voorgrond.
voorgrond. Floris
deel treedt
Verkerk heeft eene jongedame
jongedame ontmoet,
ontmoet, Elize van Torgau, rlie
een
die een
grooten indruk
hem heeft
heeft gemaakt;
zij woont
woont in
in bij
bij haar
haal' grootgemaakt ; zij
indruk op
op hem
varler,
Graaf Jan
Jan van
van Tor'gau,
in het
het dorpje
bij Smyrna.
Smyl'lla.
dorpje Roemkieuï
Roemkieui dicht bij
Torgau, in
vader, Graaf
plaatsje. van
van het
het interieur en
het
De
beschr\jving van
van dit
dit landelijke
landelijke plaatsje,
De beschrijving
en het
huiselijk
van de
rle grootouders
grootouders en
en de
de familie
familie Van
Van Tor'gau
Torgau behoort
huiselijk leven
leven van
tot dedeschoonste
schoonste bladzijden,
bladzijden. van
van dit
dit boek.
boek. Elize van Torgau is
wel tot
wel
is eene van
de redenen,
redenen, dat
dat zij
zij ongelukkig
ongelukkig is
is in
in
van de
onbemiddeld
onbemiddeldenen dat
dat is
hare
liefde en
en hare
harebeste
bestelevensjaren
levensjarenonvervuld
onvervuhlziet
zietvoorbijgaan.
voorbijgaan. Floris
hare liefde
Verkerk voelt
zich nu
nu wel
welsterk
sterktottot
haar
aangetrokken, maar
maal' hij
hij is
voelt zich
haar
aangetrokken,
een zwakkeling,
in zichzelf
zichzelf geene enkele zeker'heid
bezit, geen
geen enkel
enkel
zekerheid bezit,
zwakkeling, die
die in
initiatief,
niet om
om in
in het
het voorbijgaan
voorbijgaan eene bloem
plukken en
en
bloem te plukken
initiatief, zelfs
zelfs niet
die voor zich
behouden. In
hem is
is de
de teelkracht eener
eener familie
familie
zich alleen
alleen te
te behouden.
In hem
een van
van die
die menschen, die
alles embryonnair in
doodgeloopen. Hij
is een
die alles
Hij is
maar in
in wie
wie het
hetleven
levenwegsterft
wegsterft bij
bij elke
elkepoging,
poging, om
om gezich
voelen, maar
zich voelen,
emoties om
om te
te zetten in
de daad.
daad. Van
Van zulk een
man kan
kan
in de
en emoties
een man
voelens en
Elize dan
ook niet
niet de
de krachtige
krachtige liefde
liefde verwachten, waaraan
haar wezen
wezen
dan ook
waaraan haar
behoefte heeft.
heeft. Floris
Flol'Ïs heeft
medelijden met
met haar, spreekt
haar van
van
heeft medelijden
spreekt haar
behoefte
maar toewijding zonder
zonder liefde
liefde wordt
wordt door
door
zijn
gevoel van
van toewijding....
toewijding maar
zijn gevoel
versmaad en
slotte, overstelpt
overstelpt door
door de
de teleuren ten slotte,
Freule Van Torgau versmaad
stellingen, die
zij heeft
heeftondervonden,
ondervonden, levensmoe,
levensmoe, begaat
begaat zij
zij zelfmoord,
die zij
zelftnoord,
te
I'\V ij I Floris
Floris weer als
als oude vrijer
vrijer naar
naar Holland
Holland teruggaat,
teruggaat. Eerlijk gezegd;
terwijl
gezegd :
deze dramatische
veel indruk
indl'Uk op
op ons
onsgemaakt.
gemaakt.
dramatische verwikkeling
verwikkelingheeft
heeft niet
niet veel
Bij
al het
het interessante,
interessante, dat
rlat de
de schrijver ons hier geeft, loopt de eigenlijke
Bij al
veel naast.
naast. Bovendien
Bovendien isishet
hetzeer
zeeronwaarschijnlijk,
onwaarschijnlijk, dat
dat inin
roman er te veel
een
zwakkeliug
zooals
dezen
Floris
Verkerk,
die
wanhoopt
aan
zijne
Floris
Verkerk,
die
wanhoopt
een zwakkeling
aan zijne
toekomst
en
in
wien
het
leven
waardeloos
en
het
streven
doelloos
en het streven doelloos isis
toekomst en in
leven
geworden, nog
nog zooveel geestdrift
geestdrift zou
zou kunnen
kunnen bestaan
bestaan voor
voor de
de toekomst
geworden,
eenel'
Hollandsche kolonie,
kolonie, als de
de schrijver
schrijver ons wel
wel wil
wil doen
doen gelooven.
eener Hollandsche
Maurits Wagenvoort den romanvorm heeft
gekozen, om
om aan
aan zijne
heeft gekozen,
Dat Maurits
een aantrekkelijk
aantrekkelijk kleed
kleed te
te geven,
reisher'inneringen, die
hem dierbaar ZijII,
zijn, een
reisherinneringen,
die hem
kunnen wij
hem niet
niet euvel
euvel duiden;
reisbeschrijvingen toch,
toch,
duiden : gewone reisbeschrijvingen
kunnen
wij hem
hoe verdienstelijk
verdienstelijk ook
gesteld, willen
willen er bij
publiek slecht
slecht in.
in. Nu
hoe
ook gesteld,
bij het publiek
zal dit
dit werk
werk gelezen
gelezen worden, omdat
heet een
een roman
roman te
te zijn
zijn;; maar
zal
omdat het
het heet
de
roman
blijft
bijzaak
en
de
quintessens
van
rlit
werk
is
de
bijzaak en de
dit werk de levendige
de roman
en
talentvolle uitbeelding
uitheelding van
leven van
van eene groep
groep Hollanders daar
en talentvolle
van het leven
in het
het verre
vene Oosten.
Oosten. DM
Dàt heeft
heeft de
de schrijver'
willen geven
geven en
en
in
schrijver allereerst
allereerst willen
daarin
hij dan ook
uitstekend geslaagd.
geslaagd.
daarin is hij
ook uitstekend
Ook
Jeanne Reyneke van Stuwe wil
ons met
met haar
haar roman
roman tivize
Huize ter
Ook Jeanne
wil ons
ter
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Aar blijkbaar
blijkbaar meer
meer geven
gevendan
dan een
eenproduct
productvan
vanhare
hareweelderige
weelderigephantasie.
phantasie.
Aar
Zij verhaalt
verhaalt de
de geschiedenis
geschiedenis van
van eene
eene familie,
familie, die
die ten
ten gevolge
gevolge van
van de
de
Zij
suikercrisis
Indië in
in de jaren
jaren 1883—'87
1883-'87achteruit
achteruit isisgegaan
gegaan.en
.ellten
ten
suikercrisis inin Indië
De geheele
geheelewijze
wijzevan
vanopzet
opzetvan
vanditditverhaal
verhaal
slotte
slotte totaal
totaal geruïneerd
geruïneerd is. De
maakt den
den indruk
indruk van
van het
het weergeven
weergeven van
van.eene
eenehistorische
historischegebeurtenis
gebeurtenis
maakt
gaateen
eenduidelijk
duidelijkgeteekende
geteekendeplatteplatteonder verdichte
verdichte namen.
namen. Vooraf
Vooraftoch
tochgaat
onder
het Huis
HuisTer
TerAar
AarteteMaarssen,
Maarssen,waar
waardedefamilie
familieBerghem,
Berghem,
grond van
van het
grond
Meronggei
verschillende leden
ledeneigenaars
eigenaarszijn
zijnvan
vandedesuikerfabriek
suikerfabriekteteMeronggei
wier verschillende
op Java,
Java, heeft
heeft gewoond.
gewoond. De
Dejuiste
juisteligging
liggingvan
vandede
verschillendevertrekvertrekop
verschillende
degobelin-zaal,
gobelin-zaal,dedesalon,
salon,dedeeetkamer
eetkamerenendedebiljartkamer,
biljartkamer,de
destudeerstudeerken, de
eerste en
ende
detweede
tweede
kamer, de slaapkamers
slaapkamers en
de kinderkamers
kinderkamers op
kamer,
en de
op de eerste
door de
de schrijfster
schrijfster zoo
:woprecies
preciesmogelijk
mogelijkininteekening
teekening
verdieping, isis door
verdieping,
wat hier
hier ininhuis
huisvoorvalt,
voorvalt, als
als 't ware
gebracht, zoodat
zoodat de
lezer alles,
alles, wat
gebracht,
de lezer
met den
den vinger
vinger kan
kan aanwijzen.
aanwijzen. Dan
Dan volgt
volgt een
een duidelijk
duidelijk exposé
exposé van
van de
de
met
dezer
verschillende personen,
dit huis
huis wonen
wonen ofoflogeeren,
logeeren,o.o.a.a.inindezer
verschillende
personen,die
die in
in dit
Aar, oud
oud 52
52jaar
jaal'(in
(in 1883),
1883), sterft
sterft
voege: : »Alexander
»Alexandel' Berghem
voege
Berghem van
van ter
ter Aar,
in 1887.
1887. Goed
Goedenenverstandig.
verstandig. Is Is
voor
zesde
eigenaarvan
vande
de
in
voor
eeneen
zesde
eigenaar
voor de
de eerste
eerstemaal
maalgetrouwd
getrouwdmet
metJosephine
Josephine van
van
suikerfabriek. Was
suikerfabriek.
Was voor
Colmschate, een
een koele,
koele,hooghartige
hooghartigepersoonlijkheid.
persoonlijkheid,Voor
Voorde
detweede
tweedemaal
maal
Colmschate,
met Jeanne
Jeanne van
van Rheden
Rheden Westmaas.
Westmaas. Oud
Oud 37
37 jaar.
jaar. Zacht,
Zacht, nerveus.
nerveus,
met
Kinderen uit
eerste huwelijk.
huwelijk.
Kinderen
uit het eerste
1.
Charles,
oud
21
jaar.
Student
in
de
rechten.
1. Charles, oud 21 jaar. Student in de rechten.
2.
oud 19
2. Adèle,
Adèle, oud
19' jaar.
jaar. ; Bijgenaamd
B"
' " ."
ugenaam(I :ode
»de millioentjes"."
mi'11'lOentJes
E va, oud
18 jaar.
3. Eva,
ou d 18
Jaar.
Dan volgen,
volgen, op
op dezelfde
dezelfde wijze
wijze aangeduid,
aangeduid, de
de kinderen
kinderen uit
uithet
hettweede
tweede
Dan
methunne
hunnevrouwen,
vrouwen, de
deneven,
neven,
huwelijk,
de broeders
broeders van
vanAlexander
Alexander met
huwelijk, de
in 't geheel
eene lijst
l!jst van
vijf en
en twintig personen.
personen. De lezer
lezel' heeft
heeft
enz.,
van vijf
geheel eene
enz., in
aanvankelijk
eenige moeite
moeite zich
zichin in
familieverhoudingen in
in tete
aanvankelijk wel
wel eenige
dede
familieverhoudingen
werken,
maar de
de schrijfster
schrijfster weet
weetalaldiedieverschillende
verschillende figuren
figuren nog
nog al
al
werken, maar
bijzonder
typeeren, zoodat
zood at wij
wij spoedig
spoedig in
in de
de familie
familie thuis
thuis gegebijzonder goed
goed te
te typeeren,
raken.
Alexander Berghem
vrouwen
kindel'en op
op zijn
zijn
raken. Alexander
Berghemleeft
leeft met
met vrouw
en kinderen
groot
buitengoed op
op royalen
royalen voet
voet enenin in
zijn
huis
heerschtIndische
Indische
groot buitengoed
zijn
huis
heerscht
weetditdit
Indisch-Hollandschefamilieleven
familieleven
gastvrijheid.
De schrijfster
schrijfster weet
gastvrijheid. De
Indisch-Hollandsche
met
al. de
de drukte
drukte en
en het
hetgeroezemoes
geroezemoes in
in dat
datgroote
gl'Ootehuis
huiszeer
zeerlevendig
levendig
met al.
uit
tebeelden
beelden;; de
de wijze,
wijze, waarop
waarop de
dejongelui
jongelui Charles,
Charles, Adèle,
Adèle, Eva
Eva met
met
uit te
elkaar
omgaan; het spelen,
spelen, stoeien
stoeien en
enkrakeelen
krakeelender
derjongere
jongerekinderen,
kinderen,
elkaar omgaan,
de
gesprekken en
en conferenties
conferentiesover
overdedezaken
zakenenendedefinancieele
financieelequaesties,
quaesties,
de gesprekken
zoonatuurlijk
natuurlijk en
enpakkend
pakkendgeschreven,
geschreven, dat
datwij
wijvanzelf
vanzelf gaan
gaan
alles
is zoo
alles is
belangstellen
die menschen
menschen enenhunne
hunnelotgevallen
lotgevallenons
onsvan
van het
het begin
begin
belangstellen in
in al die
tot
het einde
einde blijven
blijven boeien.
boeien. InInhet
hettypeeren
typeerenvan
van
enkele
hoofdpersonen,
tot het
enkele
hoofdpersonen,
zooals
sympathieken Alexander
Alexanderenenzijne
zijnezachte,
zachte,aanhankelijke
aanhankelijkevrouw
vrouw
zooals den sympathieken
Jeanne,
van den
dencynischen
cynischenOscar
Oscarenenden
dendommen,
dommen,genotzuchtigen
genotzuchtigenCharles
Charles
Jeanne, van
Berghem,
ook van
van het
hettemperamentvolle
temperamentvolle jonge
jonge mevrouwtje
mevrouwtje Amelie
Amelie en
en
Berghem, ook
haar
minnaar is
is de
deschrijfster
schrijfster zoo
zoo bijzonder
bijzonder gelukkig
gelukkig geweest,
geweest, dat
dat zij
zij
haar minnaar
naar
onze meening
meening hierin
hierin Couperus
Couperus -— wij
wij denken
denken aan
aan zijne
zijneprachtige
prachtige
naar onze
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figuren
in De
De Kleine
Kleine Zielen
Zielen naar
de kroon
kroon steekt.
steekt. Vooral
Vooral in
in de
de
naar de
figuren in
schildering
van de
de liefdesbetrekking
liefdesbetrekking tusschen
tusschen Amelie,
Amelie, de
de dochter
dochter van
van
schildering van
met een
een verloopen
verloopen sujet,
sujet, en
enden
den
den cynischen
cynischen Oscar,
getrouwd is
den
Oscar, die
die getrouwd
is met
jongen
hetHuis
HuisTer
TerAar
Aarlogeert,
logeert,
jongen advocaat,
advocaat, Willem
Willem van
van Enschot,
Enschot, die
die op
ophet
talent en
enhet
hettemperament
temperamentvan
van
schrijfster
bijzondergoed
goed
komen
komen het talent
de de
schrijfster
bijzonder
uit.
Deze liefdesscènes
liefdesscènes tusschen
tusschen Amelie
AmelieenenWillem
Willembeslaan
beslaaneene
eenebelangbelanguit. Deze
in het
heteerste
eerste
deel
werk;
schilderingen
rijke plaats
plaats in
rijke
deel
vanvan
dit dit
werk
; hethet
zijnzijn
schilderingen
vol gloed
gloed en
en passie,
passie, en
en toch
toch weet
weetdedeschrijfster
schrijfstersoms
somsook
ookmet
metenkele
enkele
vol
aanstippingen
effecten te
te tooveren.
tooveren.Zoo
Zoo b.v.
b.v. in
in 't eerste
aanstippingen mooie,
mooie, levendige
levendige effecten
hoofdstuk,
wanneer de jongelui
jongelui op
op een
eenwarmen
warmenzomerdag
zomerdag buiten
buitenzijn
zijn:
hoofdstuk, wanneer
:
watafgezonderd
afgezonderd van
van de
deanderen
anderen;; zij
zij letten
letten
l>Amélie
Willem waren
waren wat
»Amélie en Willem
let op
ophen.
hen.Willem
Willemkeek
keeknaar
naarhaar,
haar,zwijgend.
zwijgend.
nergens
en niemand
niemand let
nergens op,
op, en
Door de roode
roode zijde
zijde van
van haar
haarparasol
parasolwas
washaar
haal'gezicht
gezichtmet
meteen
eenwarmen
warmen
Door
gloed overbloosd.
vondhaar
haar
gloed
overbloosd.HijHijkon
konniet
nietlaten
latenhaar
haaraan
aantetezien...
zien hijhijvond
dezelfde
als
vroegel'
;
was
er
aan
haar
veranderd,
sinds
haar
niets
dezelfde als vroeger ;
was er aan haar veranderd, sinds haar
getrouwd-zijn:
blik haver
harer oogen
niet...
maar
getrouwd-zijn :haar
haarhouding
houdingniet...
niet ... de
de blik
oogen niet
... maar
mooier
zij geworden
geworden.,.
werkelijk mooier."
mooier."
mooier was
was zij
... werkelijk
In
het tweede
tweede deel
deelvoelen
voelenwijwij
altijd
dreigendeenen
langzaam
In het
hethet
altijd
dreigende
langzaam
gezin Berghem
Berghem steeds
steeds boven
boven 't hoofd
hoofd hangt,
hangt,
naderende onheil,
naderende
onheil, dat
dat het
het gezin
met
huivering naderen.
naderen. Met
groot talent
talent en
en met
metbijzondere
bijzondere zorg
zorg isis dat
dat
met huivering
Met groot
door
de schrijfster
schrijfster geteekend
geteekend;; het
het isismaar
maarniet
nietzoo'n
zoo'n
oppervlakkigververdoor de
oppervlakkig
in zaken,
zaken, maar
maar de
de schrijfster
schrijfster heeft
heeft zich
zich
haaltje van
van een
een achteruitgang
achteruitgang in
haaltje
inderdaad
de
moeite
getroost,
om
zich
in
die
voor
eene
romancière
inderdaad de moeite getroost, om zich in die voor eene romancière
te werken
werken:: de
de
voorzeker zeer
onverkwikkelijke handelszaken
voorzeker
zeer onverkwikkelijke
handelszakengeheel
geheel in
in te
dersuikerprijzen,
suikerprijzen, de
de
productie van
van de
de suikercampagnes,
suikercampagnes, de
dewisseling
wisselingder
productie
correspondenties
contracten tusschen
tusschen industrieelen,
industrieelen, handelslui
handelslui en
en
correspondentiesen
en contracten
man en
en paard
paard genoemd,
genoemd, en
en
administr'atems,
administrateurs,alles
alleswordt
wordtinin cijfers
cijfers met
met man
dat het
hethier
hier
geboekstaafde een
een
alweer
krijgt men
men den
den indruk,
indruk, dat
alweer krijgt
geboekstaafde
den aard
aard der
der zaak
zaak de
de belangbelangauthentiek
authentiek karakter
karakterdraagt,
draagt, hetgeen
hetgeen uit
uit den
werksteeds
steedsblijft
blijftverlevendigen.
vel·levendigen.En
Enook
ook
stelling
van den
den lezer
lezer voor
voor dit
ditwerk
stelling van
hier weet
weet dedeschrijfster
schrijfsterzeer
zeer
treffende
aandoenlijketooneelen
tooneelen tete
hier
treffende
en en
aandoenlijke
geven; in
in eenvoudige,
eenvoudige, ongekunstelde
ongekunstelde taal
taal weet
weetzijzijbeelden
beeldentetescheppen,
scheppen,
die
we niet
nietzonder
zonderontroering
ontroeringaanschouwen.
aanschouwen.Zoo
Zoob.v.,
b. v.,wanneer
wanneerAlexander
Alexander
die we
Berghem voelt,
dat de
de slag
slag moet
moet vallen,
dat het
het onheil
onheil moet
Berghem
voelt, dat
vallen, dat
moet komen,
onafwendbaar:
Alexander soms,
soms, lange
lange uren,
uren, eenzaam
eenzaam
onafwendbaar :»Doelloos
vDoellooskon
kon Alexander
dwalen
door het
het park.
park. Door
Door de
dekoele,
koele,donkere
donkerepracht
prachtder
derzwaarzwaardwalen door
beschaduwde
de wijde,
wijde, vlak-groene
vlak-gl'Oene gazons,
gazons, langs
langs de
de kalme,
kalme,
beschaduwde lanen,
lanen, over
over de
waaruit alleen
alleen soms
soms het
hetschril
schrilgebalk
gebalk
bekroosde beek,
voorbij den
stal, waaruit
bekroosde
beek, voorbij
den stal,
der
ezels klonk
klonksinds
sindsdedepaarden
paarden verkocht
verkocht waren
waren...
door den
den boomboomder ezels
... door
waar
het
geurde
van
het
frissche
fruit,
door
den
moestuin,
waar
gaard,
gaard, waar het geurde van het frissche fruit, door den moestuin, waar
de
baas en
en dedetuinjongens
tuinjongensgebogen
gebogenzaten
zatenover
overdede
groentebedden,langs
langs
de baas
groentebedden,
kinderen...
ensoms
somsstond
stond hij
hijstil,
stil,
de
eendenkom en
en de
detuintjes
tuintjes der
derkinderen
de eendenkom
... en
naardedepaarse
paarseaardappelbloesems,
aardappelbloesems,ofofnaa'r
naar de
de letters,
letters,
gedachteloos
turend naar
gedachteloos turend
gesneden
in de
de schors
schorsvan
vanden
denbruinen
bruinenbeuk
beuk......
Soms
konhij
hijniet
nietvoortvoortgesneden in
Soms
kon
gaan,
de gevoelens
gevoelens overweldigden
overweldigden hem,
hem, de
dewilde,
wilde,angstige
angstigegevoelens
gevoelens
gaan, de
—
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van
wanhopige vertwijfeling,
vertwijfeling, omdat
wist, hij
hij wist
wisl dat hij van ter Aar
Aar
van wanhopige
omdat hij
hij wist,
scheiden!!"
En dan,
dan, wanneer
wanneerdedeslag
slaggevallen
gevallenenenAlexander
Alexander
nooit kon
kon scheiden
nooit
! !” En
het huis
huisenendedemeubelen
meubelenzullen
zullenverkocht
verkochtworden
worden
gestOl'ven
wanneer het
gestorven is,
is, wanneer
haar man
man tot
tot het
het
en
Jeanne, de
detrouwe,
trouwe,aanhankelijke
aanhankelijke weduwe,
weduwe, die
die haar
en Jeanne,
laatste oogenblik
oogenblik heeft
heeft bijgestaan,
bijgestaan, het
hetgeliefde
geliefdehuis
huis'voor
'vooraltijd
altijdzal
zalgaan
gaan
op dat
dat moment,
moment, dat
dat zij
zijstaat
staatopopdede
stoep,
haar
rouwkleed,
verlaten,
verlaten, op
stoep,
in in
haar
rouwkleed,
met den
den krippen,
krippen, tot
tot de
devoeten
voetenreikenden
reikendensluier
sluier:: Din
llIn dit
ditmoment
momentvan
van
zij geen
geen klachten
klachten meer
meer en
en geen
geen tranen
tranen ...
...Achter
Achter
alles
verlaten, had
had zij
alles verlaten,
haar,
zwaar en
en massief,
massief, verhief
verhief zich
zich het
het grijze
grijze huis,
huis, het
hethuis
huismet
metzijn
zijn
haar, zwaar
hethuis
huiswaarin
waarinzij
zij
vaak volmaakte
volmaakte vreugde
vreugde en
en zijn
zijnintieme
intieme tragiek,
tragiek, het
vaak
volkomen gelukkig,
in de
de laatste
laatste weken,
weken, vervreemd
vervreemd en
envereenvereenvolkomen
gelukkig, maar,
maar, in
voor
haar
levenaan
aanhad
hadgegeven,
gegeven,
zaamd geweest was,
was, omdat
omdathij,
hij,die
dieer er
zaamd
voor
haar
leven
heengegaan.,.
Zij stond
stond stil,
stil, en
enhet
hetwas,
was,alsof
alsofzijzijpeinsde,
peinsde,alsof
alsof
was
was heengegaan
... Zij
zij
niet
scheiden
kon...
ma~r
in
haar
uitgeweende
ziel
was
geen
kracht
zij niet scheiden k6n magr in haar uitgeweende ziel was geen kracht
meel'
voor nieuwe
nieuwe smart
smart.,.
Zijwas
wasafgescheurd
afgescheurdvan
vanhaar
haar
verleden,om
om
meer voor
... Zij
verleden,
een
toekomst in
in te
te gaan
gaan van
van lijden
lijden...
Maar zij
zij wist
wist dat
dat zij
zij haar
haar lot
lot
een toekomst
. Maar
zwijgend, duldend
...En
En het
het
om
haar kinderen,
kinderen, in
om haar
in zwijgend,
duldendberusten
berustenzou
zoudragen
dragen
nieuwe leven
leven als een
een noodlot
noodlot aanvaardend
aanvaardend —
- klachteloos
klachteloosenengelaten
gelaten—
nieuwe
zoo verliet
Aar."
zoo
verliet zij
zij ter Aar."
Naar onze
onze meening
meening hebben
hebben wij
wij Jeanne
JeanneReyneke
Reyneke van
van Stuwe
Stuwe dankdankNaar
baar te
te zijn
zijn voor
voor hare
hareschoone
schooneletterkundige
letterkundige creatie.
creatie.En
Enzooals
zooalszij
zijons
ons
baar
daarmede
een stuk
stukfamiliegeschiedenis
familiegeschiedenis gaf
gaf van
van den
den nieuwen
nieuwen tijd,
tijd,zoo
zoo
daarmede een
schenken
auteUl'S F.
F.A.
A.Buis
Buis en
enMej.
Mej.A.
A.van
vander
derFlier
Fliereen
een
schenken ons
ons de
de auteurs
Deschrijver
schrijverBuis,
Buis,
stukje
historie uit
uit den
dentijd
tijdvan
vanHolland's
Holland'sgrootheid.
grootheid.De
stukje historie
die
als historische
historische romanschrijver
romanschrijverzijne
zijnesporen
sporenreeds
reedsheeft
heeftverdiend,
verdiend, voert
voert
die als
ons
terug naar
naardede17de
17 deeeuw,
eeuw,den
denbloeitijd
bloeitijdderder
Hollandscherepubliek,
republiek,
ons terug
Hollandsche
naar den
den Amsterdamschen
Amsterdamschen regententijd.
regententijd. In
In Anna Pauw teekent hij
hij de
de
fiere,
hooghartige en
en toch
toch sympathieke
sympathieke vrouw,
vrouw, dedekleindochter
kleindochter van
van
fiere, hooghartige
De schoone
schoone Anna
Anna Pauw
Pauw heeft
heeftnog
nog
den
raadpensionaris Adriaan
Adriaan Pauw.
Pauw. De
den raadpensionaris
op
jongen leeftijd
leeftijd eene
eeneliefdesbetrekking
liefdesbetrekkingaangeknoopt
aangeknooptmet
metden
denHaagschen
Haagschen
op jongen
haarverleid
verleid en
en haar
haar
jonker Hendrik
Hendrik van
van Hoven.
Hoven. Deze
Deze jonker
jonker heeft
heeft haar
jonker
het
daarna aan
aan haar
haal' lot
lotovergelaten.
overgelaten. Anna
Anna heeft
heeftaan
aaneen
eenjongetje
jongetje het
daarna
leven
geschonken en heeft
heeft eenige
eenige jaren
jaren met
met haar
haal'kind,
kind,den
denzwakken
zwakken
leven geschonken
familie en
en van
van
Henck, in
afzondering geleefd.
Henck,
in afzondering
geleefd. Op
Op aandringen
aandringen van
van hare
hare familie
kennissen,
waaronder de
de Amsterdamsche
Amsterdamsche burgemeester
burgemeesterVan
VanOudshoorn,
Oudshoorn,
kennissen, waaronder
keert zij
zij naar
naar Amsterdam
Amsterdam terug
terug en
en beweegt
beweegt zich
zich weer
weeronder
onderde
de
keert
Amsterdamsche
ontmoeten wij
wij haar
haar op
op een
een feestfeestAmsterdamsche patriciërs.
patriciërs. Daarna
Daarna ontmoeten
haarinin
avond
de familie
familie Van
Van Oudshoorn.
Oudshoorn. De
De schrijver
schrijver schildert
schildert ons
ons haar
avond bij
bij de
die
patricische omgeving
omgeving van
van Klaasje
Klaasje Hooft,
Hooft, nu
nudedeechtgenoote
echtgenoote van
van
die patricische
Cornelis
Vlamingh van
val! Oudshoorn,
Ouds hoorn, ridder,
ridder, oud-schepen,
oud-schepen,oud-hoofdoud-hoofdCornelis de
de Vlamingh
schout,
De Bronchorsten,
Bronchorsten, Hooghwater,
Hooghwater, De
De Graeff,
Graeff, Van
VanBeuningen,
Beuningen,Dr.
Dr.
schout, De
Tulp
en den
den fieren
fleren zeekapitein
zeekapitein Cornelis
Cornelis de
deWaard,
vVaard,een
eenprachtexemplaar
prachtexemplaar
Tulp en
van een
een blonden
blondenGermaan,
Germaan;die
dieonder
onderTromp
Trompgestreden
gestredenen
entwintig
twintigjaren
jarende
de
van
jongedameszijn
zijndoodelijk
doodelijk van
van hem.
hem. De
De schrijschrijzee
bevaren heeft.
heeft. DeDejongedames
zee bevaren
weet ons
ons alaldie
diehistorische
historischefiguren,
figuren,waarvan
waarvanvele
veletypen
typendoor
dooronzen
onzen
ver
ver weet
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Rembrandt ininalalhunne
humleschoonheid
schoonheid en
enkracht
krachtzijrt
Zijllvereeuwigd,
vereeuwigd,voortreffelijk
voortreffelijk
te teekenen
teekenen en
enwij
wijkunnen
kunnenniet
niet
nalaten
toon
bewonderen,waarin
waarin
nalaten
denden
toon
te te
bewonderen,
hij
zoowel den
luimigen tafelkout
tafelkollt als de
meel' ernstige
el'llstige gesprekgespl'ekhij zoowel
den geestigen,
geestigen, luimigen
de meer
ken tusschen
tusschen de
de Amsterdamsche
AmsterdamscJle regenten
regenten teruggeeft.
teruggeeft.Ook
OokAnna
AnnaPauw,
Pauw,
ken
ofschoon
beginne wat
wat terughoudend,
terughoudend, vat
vatgaandeweg
I!aandewegeene
eenegroote
groote
ofschoon inin den
den beginne
sympathie
op voor
VOOI' den
den knappen
knappen weduwnaar
weduwnaar De
De Waard.
Waard.Deze
Dezegenegengenegensympathie op
heid, die
die zich
zich in
in den
denloop
loop van
van 't verhaal
verhaal nog
nog meer
meer ontwikkelt,
ontwikkelt, doet
doet
held,
Anna
elk voorstel,
voorstel, dat
dat haar
haal'door
doorhare
harefamilie
familie tot
toteen
eenhuwelijk
huwelijk met
met
Anna elk
een
Amsterdamsehen patriciër
patriciër wordt
wordt aan
aan de
dehand
handgedaan,
gedaan,hooghartig
hooghartig
een Amsterdamschen
man, dien
dien zij
zij niet
niet bemint,
bemint, alleen
alleen om
om haar
haarHenck
Henck
afslaan.
afslaan. Zij
Zij wil
wil geen
geen man,
een
vader te geven.
geven, Tot
Tot een
een huwelijk
huwelijk met
met De
De Waard
Waardkomt
komthet
hetechter
echter
een vader
niet, en
en ten
ten slotte
slotte moet
moetAnna
Anna toch
tochvoor
VOOI'den
denaandrang
aandrangharer
harermachtige
machtige
niet,
omgeving
hoofd buigen.
buigen. De
Detragische
tragischelevensloop
levensloopvan
vandeze
dezefiere,
fiere,
omgeving het
het hoofd
hare bezorgdheid
bezorgdheid voor
voor haar
haal' Henck
Henck en
enininhaar
haal'worsteworstenobele vrouw
nobele
vrouw in
in hare
len
tegen alle
alle conventie
conventie —
- een
een strijd,
strijd, die
diezeker
zekerin
in dien tijd nog
nog zooveel
zooveel
len tegen
zwaarder was,
hij in
in onze
onze dagen
dagen is.
is, —
- isisdoor
dool'den
denschrijver
schrijver op
op
zwaarder
was, dan
dan hij
zeer talentvolle
talentvolle wijze
wijze geteekend.
geteekend.
zeer
Het
werk van
van Mej.
Mej. A.
A. van
van der
derFlier
Flier:: Door overmacht geveld,
gevpld, verHet werk
ons ongeveer
ongeveerinindezelfde
dezelfdehistorische
historischeperiode,
periode, toen
toen Frederick
FrederickCoyett
Coyett
plaatst ons
benoemd
gouverneur van
in dien
dien tijd,
tijd, dat
dat
benoemd was
was tot
tot gouverneur
van Formosa.
Formosa. Het
Het was
was in
de Chineesche
Chineesche vrijbuiters
vrijbuiters dit eiland,
eiland, zoo
zoo belangrijk
belangrijk door
door den
den handel
handel op
op
de
Japan
en
dat
de
Hollanders
wenschten
te
behouden
VOOI'
de
Oostindische
Japan en dat de Hollanders wenschten te behouden voor de Oostindische
verhaalt nu
nuvan
vandedeherovering
hel'Overing
Compagnie,
De schrijfster
schl'!jfster verhaalt
Compagnie, bedreigden,
bedreigden. De
)het verwaarloosde
verwaarloosde Formosa"
Formosa" door
doorden
den
Chineeschenzeeroover
zeeroover
van »het
van
Chineeschen
Coxinga
vindt daarin
daarin aanleiding
aalJleiding tot
totdedebeschrijving
beschrijving van
van tal
tal van
van
Coxinga en
en vindt
gebeurtenissen, historische
historische wapenfeiten
wapenfeitenenenworstelingen,
worstelingen,
avontuul'lijke
avontuurlijke gebeurtenissen,
alles
dool' de
de Aziatische
Aziatische zon.
zon. Evenals
Evenals in
in hare
hureoverige
overigehistorische
historische
alles getint door
is, heeft
heeftdedeschrijfster
schrijfsterzich
zichblijkbaar
blijkbaarook
ookhier
hiel'goed
goedin
in de
de
geval is,
verhalen 't geval
ingewerkt en
met zorg
zorg de
de bronnen
bronnen nagegaan.
nagegaan.
geschiedenis
geschiedenisvan
vanden
den tijd
tijd ingewerkt
en met
Eenige illustraties
denden
tekst.
daal' had
had de
de
Eenige
illustratiesvel'levendigen
verlevendigen
tekst.Hiel'
Hier en
en daar
wat
meel'
zorg
aan
taal
en
zin
bouw
kunnen
besteden;
zij
mist
schrijfstel'
schrijfster wat meer zorg aan taal en zinbouw kunnen besteden ; zij mist
over
algemeen die
die beknopte
beknopte en
en rake
rake manier
manier
over 't't algemeen
die cOlTectheid
correctheid van
van taal,
taal, die
van
zeggen, welke
welke juist
juist aan
aandedehistorische
historischeverhalen
verhulenvan
vanBuis
Buisdat
datongeongevan zeggen,
meene en
en eigenaardig-superieure
rJÏgenaardig-superieure geven.
geven.
meene
Ook DDHeilig
B. Ruzius
Ruzius kan
kan men
men ininzekeren
zekeren zin
Zlll een
een
door J.
J. B.
Heilig Indië" door
strekkingsroman
De schrijver
schrüver wenscht
wenscht namelijk
namelijk door
doorzijne
zijne
strekkingsroman noemen.
noemen. De
schildering
le\'en in
in Indië
Indië duidelijk
duidelijk aan
aan tetetoonen,
toonen, dat
dat het
het
schilderingvan
van het
het leven
schoone
Insulinde
voor
de
bewoners
van
Europa
niet
is,
gelijk
sommigen
schoone Insulinde voor de bewoners van Europa niet is, gelijk sommigen
hebben beweerd,
beweerd, een
een ellendig
ellendig land,
land, waar
waardedebeschaafde
beschaafdeEuropeaan
Europeaanalles
alles
hebben
mist,
waaraan hij
hij behoefte
behoefte heeft,
heeft, en
en dat
datalleen
alleengeschikt
geschiktzou
zouzijn
zijnvoor
voor
mist, waaraan
tijdelijk
verblijf, oni
om in
in den
denkortst
kortst
mogelijkentijd
tijdzooveel
zooveel mogelijk
mogelijk
tijdelijk verblijf,
mogelijken
dubbeltjes bijeen
daarna den
den rug
I'Ug toe
toe te
tekeeren,
keeren, maar
maar
dubbeltjes
bijeentete garen
garen en
en het
het daarna
dat
het
is
een
heerlijk,
verrukkelijk
land,
overrijk
aan
wondere
schoondat het is een heerlijk, verrukkelijk land, overrijk aan wondere schoon-
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natuur, waaraan
waaraan de
debeschaafde
beschaafde mensch zich
zich nooit
nooit genoeg
genoeg
van natuur,
heden van
waar het genot
genot van
van het
het huiselijk leven,
het
verzadigen;; een
land, waar
een land,
kan verzadigen
leven, het
verkwikkelijke
gastvrijheid en
van vriendschapsbetrekkingen veel
verkwikkelijke van
van gastvrijheid
en van
sterker
gevoeld worden dan
in Europa
Europa met
metzijn
zijn koel ceremonieel
cer,emonieel en zijne
sterker gevoeld
dan in
het isis een
een
alles
bedervende maatschappelijke
maatschappelijke wanverhoudingen
wanverhoudingen;; dat
alles bedervende
dat het
land,
waar het
het een
een groot
groot geluk
geluk is,
is, te
te mogen leven
al'beiden, De
De
land, waar
leven en
en arbeiden.
hier het leven
leven van
van een
een jong Indisch
Indisch ambtenaal'
schrijver teekent hier
ambtenaar met
zijne vrouwen
het eerste
eerstedecennium
decennium van
van zijn
zijn diensttijd
gezin in het
vrouw en zijn gezin
tot aan
aan zijn
zijn eerste
eerste verlof
verlofnaar
naaI'Europa.
Europa.
tot
ambtenaar smelten
smelten samen
samen inin één persoon,
De schrijver
schrijver en
en de
de jonge
jonge ambtenaar
De
zoo lezen
lezen wij:
en
wij
en zoo
bIk heb
willen schrijven
schrijven over
Indië, mede
mede uit
uit drang om
de smet
smet af
af
heb willen
over Indië,
om de
»Ik
te wissehen,
waarmee
anderen,
die
schreven
»uit
rancune",
het
hebben
die schreven
rancune", het
wisschen,
komt de
de schrijver
schrijver op
op tegen
tegen het
het pessimistische
boek
beklad." Vooral
Vooral komt
pessimistische boek
beklad."
schreef over
over het
het »bagno
:tbagno Indië",
Indië", en
en tegen
tegenallen,
allen,die
die
van Bass
Bass Veth, die
die schreef
van
het blijspel
blijspel van
van Schuil:
in het
Schuil : Gedeballoteerd,
Gedeballoteerd, eene grondige zedenb.v. in
Indië heeft
heeft
schildering willen
zien van
van de
de Indische maatschappij.
maatschappij. Wie Indië
willen zien
leeren kennen zooals de
schrijvel', moet
het een
een
de schrijver,
moet het
het liefhebbelI,
liefhebben, moet
met het
dat hij
hij daar
daar een
deel van
van zijn leven
heeft mogen
mogen doordoorzegen achten,
achten, dat
een deel
leven heeft
zegen
brf'ngeu. Men
Men heeft
er geene Weingartners
\Veingärtners of Mengelbergs,
Mengelbergs, zegt hij, geen
heeft er
brengen.
kurhaus of strandboulevard en geene pier, geeue
galerijen, waar
waal' dames
dames
geene galerijen,
kurhaus
rllischende gewaden langs helverlichte
hel verlichte prachtuitstallingen
prachtuitstallingen flaneeren,
flaneeren,
met ruischende
er zooveel schoons
goeds, dat
dat ruim opweegt tegen
maal'
men heeft
heeft er
schoons en
en goeds,
maar men
dat verfijnd
verfijnd kunstgenot en
die overdadige
overdadige schittenveelde.
en die
schitterweelde.
hem over
over zijn huis
en over
over de
de llatullromgeving:
huis en
natuuromgeving ; »Ik zie mijn huis
Hoor hem
op
dien Zondagavond
Zondagavond weer,
we nauwelijks
nauwelijks twee
twee weken
weken waren
warenop
op
op dien
weer, toen
toen we
Watoe
Gedeh ...
Boven de
de mesdjid staat de
de !man,
maan, bijna
bijnavol,
vol, de
de tropenWatoe Gedeh.
. . Boven
Haar licht
licht vult
vult de
de gansche
gansclle ruimte tusschen aarde
en hemel. .•
aarde en
maan. Haar
Overal licht!
Alleen
zwarte
plekken
af
op 't breede
breede
Aileen
zwarte
boomstammen
plekken
op
licht !
aloon
·aloonveld,
dat
uóg
groen
is,
groen
en
schitterend
wit
vau
de
n6g groen is, groen en
wit van de
aloon-aloonveld,
schelpzand
paden, n6g,
nóg, in
den nacht. \Ve
hebben een
tafel en
stoel
schelpzandpaden,
in den
We hebben
en stoel
een tafel
op den
den uitgebouwden
cemelltvloer tusschen
tusschen Bets'
vóór laten
brengen op
uitgebouwden cementvloer
laten brengen
staan el'
in witte
witte potten·op-voetrozen. De
Degoed
goedonderhouden
onderhouden planten
planten staan
er in
rozen.
potten.op-voetstukken. Tegen 't licht in
de voorgalerij
voorgalerij schijnen
schijnen de blaadjes en knoppen
in de
de vier,
vier, vijf
vijf La
La Frances
Frances dicht
en
bloemen fijn
fijn geteekend. De geUl'
geur van
van de
en bloemen
naar ons
ons over, hier op
En de
de kemangga
bij de
de voorgalerij waait naar
op den
den weg.
weg. En
bij
achter
ruiken
we
ook.
achter ruiken
ook.
plukken,"
llMorgen
zal ik
ik den
den kebon erin
stUl'en om
om de
de bloemen
bloemen teteplukken,"
erin sturen
»Morgen zal
zegt
Bets, »ik
van kemanggageur."
houd van
vik houd
zegt Bets,
Ze is
is vol
vol over
over haar
haar huis.
huis .... Een
Een heerlijk
heerlijk ge\'oel
rust geeft het,
het,
gevoel van
van rust
Ze
zoo in
eigen huis
huis te
te zijn,
zijn, frisch
frischenenschoon,
schoon,gemeubeld
gemeubeldenenversierd
versierd
zoo
in je eigen
nadat
datmaandenlange
maandenlange kofferleven in hotels en
en aan
aan boord.
naaI' eigen smaak, na
naar
En
nu
deze
avond!
En nu deze avond !
ZÓÓ
mooi heb
geen maannacht gezien,
noch in
in Italië,
Italië, noch
nochelders.
elders.
gezien, noch
heb ik geen
Z66 mooi
Wij zijn
zijn gaan zitten,
zitten, stil,
stil, tusschen de
rozen.
de rozen.
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Geluidloos
WatoeGedeh
Gedehom
omons
onsmet
metzijn
zijnduizenden
duizenden inwoners.
inwoners,
Geluidloos ligt
ligt heel Watoe
Alleen
vel' weg
weg klinkt
klinkt een
eengamelan.
gamelan,
Aileen krekels
krekels zingen
zingenen
en heel
heel ver
wittekleeren,
kleeren, wandelt
wandelt voorbij
voorbij naar
naar
Een
groepje Chineezen
Chineezen in
Een groepje
in losse,
losse, witte
de
pier, waar
waal' ze zoo
zoo graag
graag bij
bij maneschijn
maneschijn zitten
zitten aan
aan de
de stille
stille zee.
zee.
de pier,
Er
zijn vrouwen
vrouwen bij
men anders
anders niet.
niet,
Er zijn
bijj ; dat
dat ziet
ziet men
»Zal ik
ik wat
?" vraagt
»Zal
wat spelen,
spelen, vent
vent?"
vraagt Bets.
Bets,
»Ja, heel
heel graag."
"Ja,
gl'aag,"
het de
de maannachtsstemming
maannachtsstemming in
in haar,
haar, die
die de
dekeuze
keuzebepaalt
bepaaltvan
van de
de
Is
Is het
muziek ?
muziek?
Ze
slaat de sonate
sonate Pathétique
Pathétique even
even aan,
aan, maar
maar gaat
gaat niet
nietdoor.
door.
Ze slaat
Opeens
klinkt het
het adagio
adagio vol
vol en
en breed
breed naar
naar buiten.
buiten. ..
Deklanken
klanken
Opeens klinkt
. . De
gaan
over me,
me, maar
maar stemmen
stemmen me
me toch
toch met
met al
al het
hetongeziene
ongeziene om
om me
me
gaan over
heen, tot rust,
rust, vredige
vredige rust.
rust.
heen,
Heerlijk, heerlijk
Heerlijk,
heerlijk Indië
Indië!!
Gezegend land!"
Gezegend
land I"
Er
geenenatuurbeschrijving
natuurbeschrUving in
boek, of
of zij
zij isis met
metgeestdrift
geesLdrift
Er isis geene
in dit
dit boek,
gesteld. Verder
Verder weet
weetdedeschrijver
schrijver
smakelijk
onderhoudendtetevertellen
vertellen
smakelijk
enen
onderhoudend
met regenten
regenteneneninlanders
inlanders en
en
over
zijne verschillende
verschillende ontmoetingen
ontmoetingen met
over zijne
het familieleven
familieleven ininlndië.
Indië.Voor
Voorons
ons
heerRuzius
Ruziuseen
eennieuweling
nieuweling
over
over het
is is
dedeheer
maar wij
wij willen
willen gaarne
gaarne getuigen,
getuigen, dat
dat het
het
onder
de Indische
Indische auteurs,
auteurs, maar
onder de
talent
van zeggen
zeggen en
en beschrijven
beschrijven hem
hem niet
niet ontzegd
ontzegd is.
is. Aileen
Alleen staat
staathij
hij
talent van
hetsentimenteele.
sentimenteele.
nu
dan op
op de
de grens
grens van
van het
nu en dan
Dit
boek laat
laat zich
zich ininzijn
zijngeheel
geheelaangenaam
aangenaamlezen
lezen:
millschienzal
zal het
het
Dit boek
; misschien
óók
wel weer
weereenzijdig
eenzijdig zijn
zijn en
en zal
zaler,
er,waar
waarBass
BassVeth
Vethoverdreef
overdreef ten
ten
66k wel
te veel
veel zijn
zijn ten
tengoede.
goede.Maar
Maar toch
tochligt
ligtininden
den
kwade, wellicht
kwade,
wellicht hier
hier een
een te
het geestdriftige
geestdriftige overslaanden
ovel'slaanden toon
toon en
en in
in de
de
vl'iendelijken, vaak
vriendelijken,
vaak tot
tot het
warme overtuiging.
ovel'tuiging, waarmee
waarmee deze
deze schriker
Schl'ijvel'opkomt
opkomtvoor
voor zijn
zijn »heilig
»heilig
warme
dat voor
VOOI' den
den auteur
auteul' en
en zijn
Zijll werk
werkinneemt.
inneemt.
Indië",
Indië", iets,
iets, dat
slot van
van het
het tweede
tweededeel
deelheeft
heeftdedeschrijver
sclll'ijvereene
eenelange
langelijst
lijst
Aan het slot
Aan
toegevoegd van
van verklaringen
verklaJ'ingen der
del' vele
veleIndische
Indischewoorden
woordenen
enbenamingen,
benamingen,
toegevoegd
hetgemak
gemakvan
van den
den lezer
lezer ware
ware het
het
waarvan hij
zich bedient.
bedient. Voor
Voor het
waarvan
hij zich
wenschelijk
geweest,
die
verklaringen
afzonderlijk
op
elke
bladzijde
wenschelijk geweest, die verklaringen afzonderlijk op elke bladzijde inin
eene noot
noot te
te geven.
geven,
eene
het werk
wel'k Geertje
Geertje van
van J.
J. de Meester en
en met
metdat
datvan
van Cyriel
Cyriel Buysse
Buysse:
Met het
Met
:
Leven van
vanRozeke
Rozekevan
vanDalen,
Dalen, betreden
beh'eden wij
wij een
eenander
anderterrein
terreinvan
van
Het Leven
de romanschrijfkunst.
romanschrijfkunst. In
In deze
deze werken
werken is
is er
ergeene
geenesprake
spl'ake van,
van, eene
eene
de
vooropgezette meening
doen vinden
vinden of een
een pleidooi
pleidooi te
tewillen
willen
vooropgezette
meening ingang
ingang te
te doen
leveren voor
voor eene
eene bepaalde
bepaalde zaak
zaak ;j geen
geen stuk
stukhistorie
historieuit
uitden
denouderen
ouderen of
of
leveren
den
nieuweren.
tijd
vormt
hiel'
den
achtergrond
voor
de
vertellingen.
den nieuweren tijd vormt hier den achtergrond voor de vertellingen.
Deze schrijvers
Schl'ijvers beoogen
beoogen alleen
alleeneen
eenstuk
stukleven,
leven,zooals
zooals
zichdat
dataan
aanhunne
hunne
Deze
zich
zoo reëel
reëelmogelijk
mogelijkweer
weer
geven
daarbijdedetoestanden
toestanden
vertoont, zoo
visie vertoont,
te te
geven
enen
daarbij
te doen
doenaanpassen
aanpassen aan
aan het
hetmilieu,
milieu,waarin
waarin
emoties zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk te
en emoties
dat leven
leven zich
zich beweegt.
beweegt. Het
Hetligtligt
voor
de hand,
dergelijke
dat
voor
de hand,
datdat
bijbij
dergelijke
hetsterkst
sterkstdoet
doetvoelen
voelen
scheppingen de individualiteit
individualiteit der
del' schrijvers
schrijvel's zich
zich het
scheppingen
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in de
de wijze
wijze van
vanvoorstelling
voorstelling en
en expressie.
expres~ie. Beide
Beideauteurs
auteurskozen
kozenditmaal
ditmaal
in
onderwerp van
vanhunne
hunneromantische
romantischebeschrijving
beschrijving een
een vrouwenleven.
vrouwenleven.
tot onderwerp
De Meester
Meester beschrijft
beschrijft in
in Geertje
Geertje het
het leven
leven van
van een
een dorpsmeisje,
dorpsmei;;je, dat,
De
met eenvoudige
eenvoudige maar
maar goede
goedeenendegelijke
degelijkekaraktereigenschappen
karaktereigenschappen toegetoegebetrekking
gaat
te
Rotterdam
en
daar
de
invloeden
rust,
in
eene
betrekking
gaat
te
Rotterdam
en
daar
de
invloeden
rust, in
ondergaat van
van het
het grootestadsleven.
grootestadsleven. Geertje
Geertje is
is wees
wees en
enopgevoed
opgevoed door
dool'
ondergaat
hare grootouders.
grootouders. Haar
Haal' grootvader
grootvader is
is een
eenrechtzinnige
rechtzinnige dorpsonderwijzer,
dorpsonderwijzer,
hare
streng-orthodox, aan
aan den
den doleerenden
doleerenden kant.
kant. Geertje
Geertje heeft
heeft een
eenlevendig
levendig
streng-orthodox,
temperament en wanneer
wanneer zij
zU den
den huwbaren
huwbaren leeftijd
leeftijd heeft
heeft bereikt,
bereikt, voelt
temperament
zij zich
zich in
in de
de omgeving
omgeving van
van hare
hare strenge en vrome grootouders
grootouders gedrukt
gedrukt ;j
zij
een aanzoek
aanzoek tot
tot vrijage
vrijage met
met een
een boerenpummel,
boerenpummel, eveneens doleerend
een
zin —
- Dzijn
Dzijn bijbelschheid
bijbelschheid hing hij om
om de
de hersens
hersens als
als 's Zondags
van zin
van
- , lacht
lacht haar
haal' weinig
weinig toe
toe en
en zij
zü snakt
z'en lakensche
lakensche pak
pak om
om z'en
z'en lijf"
lijf" —,
ernaar, om
deze bedompte
bedompte omgeving
komen en
en te
te leven
levenin
in
ernaar,
om uit
uit deze
omgeving weg
weg te
te komen
waar zij
zij zich
zich vrijer
vrijer zal
zal kunnen
kunnen bewegen. Zij
ZU vertrekt
groote stad,
stad, waar
eene groote
Rotterdam en
komt tijdelijk
tijdelijk bij
bij een oom
oom en
en eene tante
tante in huis.
en komt
nu naar Rotterdam
in alle
alle opzichten,
opzichten, ook
ook in
in zijne denkwijze, eene tegenstelling
tegenstelling van
Oom is
Oom
is in
Grootvader;; vrijdenker,
vrijdenker, spot
de naieve
naïeve geloovigheid
geloovigheid van Geertje.
spot hij
hij met de
Grootvader
Door zijn
zijn toedoen
toedoen krijgt
krijgt Geertje
Geertje eene betrekking als
als kinderjuffrouw
kinderjuffrouw bij
bij
Door
drukker
boekhandelaarininhet
hetHang.
Hang.
een
zijnerbekenden,
bekenden,Heins,
Heins,een
een
een zijner
drukker
enen
boekhandelaar
met eene ziekelijke,
ziekelijke, kribbige
kribbige vrouw.
vrouw. Hij
Hij drijft
drijft zijne
zijne
Heins is getrouwd
getrouwd met
Heins
zaak
met
het
geld
van
zijne
vrouwen
zijne
schoonmoeder
en
beklaagt
vrouw en
schoonmoeder en beklaagt
zaak met het geld van
die nog
nog
zich bij
bij Geertje over
over zijn
zijn ongelukkig
ongelukkig huwelijksleven
huwelijksleven ;j Geertje,
Geertje, die
zich
heeftgezien,
gezien,vat
vatvoor
voorden
dennog
nogvrij
vrijjongen
jongen en
en
weinig van
van de
de wereld
wereld heeft
weinig
hartstochtelijke liefde
laat zich door
door hem
hem
liefde op
op en laat
robusten Heins eene hartstochtelijke
totde
deontdekking
ontdekking komt
komt van
van hunne
hunne
verleiden. Wanneer
vVanneer Heins'
Heins' vrouw
vrouw tot
verleiden.
jaagt zij
zij Geertje
Geertje de
de deur
deut' uit.
uit.
liefdesbetrekking, jaagt
Geertje neemt nu
weer hare
hare toevlucht
toevlucht tot
tot Oom
Oom en
en Tante,
Tante, die
die haar
haar
nu weer
in
huis nemen
nemen opopvoorwaarde,
voorwaarde, dat
dat zij van haal'
weten
haar grootvader
grootvader zal
zal weten
in huis
gedaan
deze haar
haar oom
oom met
met geld
geld zal
zal helpen;
dat deze
helpen ; de winkelgedaan te krijgen, dat
in
eene
Rottenlamsche
achterbuurt
is
toch geheel
verzaak van
Oom
achterbuurt
is
toch
Rotterdamsche
geheel vervan Oom in
loopen en
Oom
heeft
geld
noodig
voor
rle
oprichting
van
eene
courant,
voor de oprichting van
en Oom heeft geld
waartoe
hem zijne medewerking
Het blijkt
blijkt nu
nu
medewerkingheeft
heeft toegezegd.
toegezegd. Het
Heins hem
waartoe. Heins
dat Geertje
Geertje zwanger
zwanger is
is;; haar
verleider Heins
haar in
in den
den
ook,
haar verleider
Heins laat
laat haar
ook, dat
trekt zich
zich ook
ook terug
terug uit
uit het
het courantenzaakje, dat
Oom
steek
en trekt
dat hij met Oom
steek en
op
touw heeft
heeft gezet.
gezet. Er
El'volgen
volgennu
nuhevige
hevigestandjes
standjes tusschen Heins
Heins en
op touw
Geertje's
oom ;j Tante
overlaadt Geertje
Geertje voortdurend
voortdurend met
verwijten en
en
Tante overlaadt
met verwijten
Geertje's oom
ten
slotte
ontvlucht
Geertje
ook
hare
woning.
Dan
volgt
een
tijd
van
Dan
volgt
een
Geertje ook hare
ten slotte
groot physiek en
moreel lijden
lijllen voor
voor Geertje
dat
Geertje ;j ofschoon zij weet,
en moreel
weet, dat
Heins
haal' bedrogen
bedrogen heeft,
heeft, kan
kan zij
zij haar
haar gevoel van
liefde voor
voor dezen
dezen
van liefde
Heins haar
bruut
niet geheel onderdrukken.
Later vinden
vinden wij
wij dan
dan Geertje,
Geertje, nadat
nadat
onderdrukken. Later
bruut niet
ze
van een
eendood
doodkind
kind isisbevallen,
bevallen, weer
weer terug in
betrekking bij
bU eene
in betrekking
ze van
totden
denvromen
vromen boerenmevrouw,
pogingen doet,
doet,om
omhare
hareverhouding
verhoudingtot
mevrouw, die pogingen
om hare
hare hand
hand heeft
heeft gedongen
gedongen en
en die
die ook
ook nu
nu nog
nog
kinkel, die
vroeger om
die vroeger
haar
tot
vrouw
te
nemen,
weer
in
het
reine
te
brengen.
genegen
is
brengen.
genegen is haar tot vrouw nemen, weer in het

OORSPRONKELIJKE ROMANS,
ROMANS.

413

Maar
kan niet
niet besluiten
besluiten tetegaan
gaansamenleven
samenleven met
met een
een man,
man,
Maar Geertje
Geertje kan
voor wien
; zijzijslaat
voor
wien zij
zij niets
niets voelt
voelt;
slaatzijn
zijnaanzoek
aanzoek af
af en
en trekt
tl'ekt na
naden
den
hare grootmoeder
grootmoeder weel'
bij haar
haal' grootvader
grootvader in,
in, om
om voor
\'001' hem
hem
dood
dood van
van hare
weer bij
te zorgen
en zoo
te
zorgen; ; en
zoo keert
keert ze,
ze, geestelijk
geestelijk vergrijsd,
vergrijsd, »4
»bijd'er
d' el'dorre
dorreouwe
ouwe
terug,
waal' ze
ze zich
zich zal
zalopsluiten
opsluiten als
als een
eenwereldsche
wereldsche roomsche
roomsche in
in
terug, waar
't klooster",
klooster".
Dit
is ininhoofdtrekken
hoofdtrekken de
gang van
van De
De Meester's
Meester's verhaal.
De bebeDit is
de gang
verhaal. De
scllrijving
leven van
van Geertje
Geertje in
in Rotterdam
Rottel'dam neemt
neemtnatuurlijk
natuurlijk in
in
schrijving van
van het
het leven
getrachtde
detrapsgewijze
trapsgewijze
dit
verhaal de
de hoofdplaats
hoofdplaats in.
in,De
Deschrijver
schrijver'heeft
heeftgetracht
dit verhaal
voortgaande
de gemoedsgesteldheid
gemoedsgesteldheid van
van Geertje
Geertjeonder
onder
voortgaande ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
hare familie
familie en
enhare.
hare.omgeving
omgevingop
opden
den
de
invloeden van
van haar
haal' verleider,
verleider, hare
de invloeden
te volgen
volgen enentottot
in kleinste
de kleinste
bijzonderheden mee
meetetedeelen
deelen;
voet
voet te
in de
bijzonderheden
;
niet~;
in haar
haal'denken
denkenen en
voelen
blijft
onverklaard;
haal'liefdeleven,
liefdeleven,
niets in
voelen
blijft
onverklaard
; haar
VOOI'ons
onsblootgelegd.
blootgelegd,
haal'
Jijden, alles
alles wordt
wordt klaar
klaar en
en helder
helder voor
haar lijden,
De persoon
persoon van
van Geertje
Geertjemaakt
maaktdoor
dool'haar
haal'oprecht
oprechteneneerlijk
eerlijkkarakter,
karakter,
De
door
van trouw
trouwen
toewijding aan
aan den
den man,
man, dien
dien zij
zij heeft
heeft
door haal'
haar gevoel
gevoel van
en toewijding
indruk;
evenzoode
debultenaar
bultenaarMaandag,
Maandag,
liefgekregen, geen
geenonsympathieken
onsympathiekenindruk
; evenzoo
een ordinal'.
ordinail' philosoof,
van de omgeving echter, waarin
waarinde
deschrijver
schrijver
philosoof. De rest van
wel elken
eIken lezer
lezel' met
met een
een gevoel
gevoel van
van
zijne
hoofdpersoon plaatst,
zijne hoofdpersoon
plaatst, moet
moet wel
tante van
vanGeertje,
Geel'tje,Tante's
Tante's
afschuw en
walging vervullen.
vervullen, De oom
oom en
en tante
afschuw
en walging
broer, een type
type van
vangemeenheid,
gemeenheid,ook
ookHeins
Heinsenen
zijnevrouw,
vrouw,zezebehooren
bellOol'en
broer,
zijne
tot het
hetminste
minstezootje,
zootje,dat
dat
onder
Rotterdamsche
platburgerlijke
wel tot
wel
onder
hethet
Rotterdamsche
platburgerlijke
te vinden
vinden zijn.
ZUil,Het
Hetis,is,
of de
schrijver,diedie
inwonervan
vanRotterdam
Rotterdam
zal te
zal
of de
schrijver,
alsals
inwoner
zich door
dool' observatie
observatie kan
kan vertrouwd
vertrouwd gemaakt
gemaakt hebben
hebben met
met het
hetleven,
leven,
zich
denken
en spreken
spreken van
van Rotterdamsche
Rotterdamsche poenen,
poenen, die
diegelegenheid
gelegenheid heeft
heeft
denken en
aangegrepen, om
eens duidelijk
duidelijk te
te maken,
maken, wat
watdaar
daal'onder
onder de
de
aangegrepen,
orn ons
ons eens
burgerluitjes van
Hang, uit
uit de
deZomerhofstraat
Zomerhofstraat en
endedeNadorststeeg
Nadorststeeg
burgerluitjes
van het Hang,
koop is. De
De lezer
lezer wordt
wordt hier
hier van
van het
het begin
begin tot
tot het
heteinde
eindedoor
dool' den
den
te koop
hetordinaire
ordinaire
voortgeslelll'd door
dool' eene sfeer
sfeel' van
van vulgariteit,
vulgariteit, waarin
waarinhet
schrijver voortgesleurd
platte hem
hem in
in een
eentaaltje,
taaltje,dat
datininklank
klankenen
VOl'lII
volmaaktovereenovereenen platte
en
vorm
volmaakt
komt
met
het
gehalte
van
denken
en
voelen
van
deze
ploerten,
wordt
komt
het gehalte van denken en voelen van deze ploerten, wordt
opgedischt,
Twee
deelelI
lang,
te
zamen
niet
minder
dan
zeshonderd
opgedischt. Twee deelen lang, te zamen niet minder dan zeshonderd
moeten slikken
slikkenals
alsdit
dit:
pagina's vertegenwoordigend,
vertegenwoordigend, een
pagina's
een taaltje
taaltje te moeten
:
»Maid, waal'
Au, dat
dat heb
heb ik
ik alal gesaid,
gesaid, maar
maal' hai
hai
vMaid,
waarhai
haijeje tuch
tuch gesete?
gesete ? Au,
wou d'er
d'er nie
nie n'ar
n'ar toe
gaan, D'er
D'er is
is e'e' brief
briefvan
van jejegrau-fa.
grau-fa, JeJegraugrauwou
toe gaan.
moe is
erger, je
grau' fa
verwach' je,
.. ",isisdat
datniet
niette te
veel
gevergd
moe
is erger,
je grau'
fa verwach'
je .",
veel
gevergd
van den
den meest
meestlankmoedigen
lankmoedigen lezer
lezer?? De
Deenkele
enkelehoofdstukken,
hoofdstukken, waarin
waarin
van
bij hare
hare grootouders
grootouders inin het
dorp, zijn
zijn als
alS' eene
eene
wij Geertje
Geertje aantreffen
aantreffen bij
wij
het dorp,
heerlijke verademing,
verademing, daar
daal' we
we dan,
dan, Godlof!
Godlof!voor
VOOI'eenige
eenigeoogenblikken
oogenblikken
heerlijke
dat walglijk
walglijk platte
platteRotterdamsche
Rotterdamsche milieu.
milieu, Wanneer
Wanneer
onttrokken zijn
aan dat
onttrokken
zijn aan
het den
den auteur
auteur tetedoen
doenisisgeweest,
geweest,om
omin in
gelll'e
van
beschrijving
het
ditdit
genre
van
beschrijving
evenaren enenCoenen,
Coenen,Heijermans
Heijer'mansc.c.s.s,naar
naarde
dekroon
kroon te
testeken,
steken,
Querido te evenaren
Querido
dan is
is hij
hij vermoedelijk
vermoedelijk wonderwel
wonderwel daarin
daarin geslaagd.
geslaagd,InInditditkunst(?)genre
kunst(?)genre
dan
het ook
ookmode
modetetezijn,
zijn,
verhaal
zoo veelmogelijk
mogelijkteterekken.
rekken.
schUnt het
schiint
omom
hethet
verliaal
zooveel
het b.v.
b. v, hier
hiel'noodig,
noodig, die
diebeschrijving
beschrij ving in
in tetelasselien
lasschenvan
van
'Waarvoor was
Waarvoor
was het
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eene Rotterdamsche
Rotterdamsche kermis
kermis met
al haar
haar goren
goren rompslomp
rompslomp of
of van
van dat
dat
met al
walglijke
tooneel tusschen
tusschen Geertje
Geertje en
en den
denliederlijken
liederlijken Gerrit
Gerrit (deel
(deelII)?
walglijke tooneel
II)?
Daardoor
handeling toch
niets verder
verder gebracht.
gebracht. Soms
Soms lijkt
lijktons
ons
Daardoor werd
werd de
de handeling
toch niets
zoo herinneren
herinneren ons
ons de
de scènes
scènes
de
schrijver ook
ook niet
nietoorspronkelijk
oor'spronkelijk; ; zoo
de schrijver
tusschen
Oom en
en Tante
Tante en
enGeertje,
Geertje,vooral
vooralininhunne
hunneopmerkingen
opmerkingen en
en
tusschen Oom
Geertje's zwangeren
zwangeren toestand,
toestand, dikwijls
dikwijls aan
aanZola.
Zola.
schimpscheuten
schimpscheuten op
op Geertje's
met de
derealiteit,
realiteit,
Correctheid
van beschrijving,
beschrijving, voortdurende
voortdurende voeling
voeling met
Correctheid van
eenheid
vorm en
inhoud, ze
ze mogen
mogen in
in dit
dit werk
werk niets
nietstetewenschen
wenschen
eenheid van
van vorm
en inhoud,
overlaten -— de
de schrijver
schrijver houde
houde ons
onsten
tengoede,
goede,datdat
voor'
zijnarbeid
arbeid
overlaten
wijwij
voor
zijn
te lezen
lezen en
en tete
ditmaal geene
geene bewondering
bewondering kunnen
kunnen voelen.
Dit boek
boek te
ditmaal
voelen. Dit
bespreken,
voor ons
ons eene
eenetaak,
taak,
waarvanwij
wijons
onsnoode
noodehebben
hebben
bespreken, was
was voor
waarvan
Wij leven
in vreemden
een vreemden
Componisten,
schilders,
gekweten. leven
gekweten.
in een
tijd.tijd.
Componisten,
schilders,
schrijvers
menigmaal hunne
hunne kracht
kracht inindedeopeenstapeling
opeenstapelingvan
van disdisschrijvers zoeken
zoeken menigmaal
dat er
er nog
nog zijn,
zijn,die,
die,
sonanten
en schrille
schrillewanverhoudingen.
wanver·houdingen. Gelukkig,
Gelukkig, dat
sonanten en
zonder hunne
sluiten voor
voor de
de realiteit
realiteit van
vanhet
hetleven,
leven, toch
tochnog
nog
zonder
hunne oogen
oogen te sluiten
te vinden
vinden voor
voor
onder
die schelle
schelle geluiden
geluidenharmonische
harmonische klanken
klanken weten
weten te
onder die
hunner impressies
impressies en
en gevoelens.
gevoelens.
de
uiting hunner
de uiting
in zijn
zijnwerk
werk:
Het Leven
Leven van
vanRozeke
Rozeke
Ook
Cyriel Buysse
Buysse beschreef
beschreef in
Ook Cyriel
: Het
van Dalen,
Dalen, den
levensloop van
van een
een eenvoudig
eenvoudig boerenmeisje.
boerenmeisje. En
En deze
deze
van
den levensloop
gaat
het
ten
slotte
al
evenmin
fortuinlijk
als
De
Meester's
Rozeke
Rozeke gaat het ten slotte al evenmin fortuinlijk als De Meester's
hettragisch
tragisch
Geertje.
beide verhalen
verhalen is eene
eene zekere
zekereovereenkomst
overeenkomst ininhet
Geertje. In
In beide
verloop;
welk een
eenhemelsbreed
hemelsbreed verschil
verschil in
in compositie
compositie! ! Ook
Ook in
in
verloop ; maar
maar welk
werk komen
komen enkele
eukele ruwe
ruwetooneelen
tooneelen voor
voor;; ook
ookhier
hierwordt
wordt
Buysse's werk
Buysse's
voortdurend voeling
met
gaf·de
de
voortdurend
voelinggehouden
gehouden
metdede realiteit,
realiteit, maar
maar toch
toch gaf
lectuur van
dit werk
werk ons
ons een
een bijzonder
bijzonder groot
groot genot.
genot. De
Dewijze,
wijze,waarop
waarop
lectuur
van dit
weet tetevertellen
vertellenvan
vandiedie
Vlaamscheboeren
boerenenen
boerillnen,
Buysse
Buysse weet
Vlaamsche
boerinnen,
de
f1uweelige klank
klank van
van dat
dat boeren-Vlaamsch,
boeren-Vlaamsch, ze
geven al
al direct
direct
de fluweelige
ze geven
aan
zijn verhaal
verhaal eene
eenebijzondere
bijzondere tint.
tint.Maar
Maarvooral
vooralinindedeopvatting
opvatting
aan zijn
haar Alfons,
Alfons, in
in de
de teekening
teekening van
van de
de
van de
de liefde
liefde tusschen
tusschen Rozeke
Rozeke en
en haar
van
omgeving
en
van
het
natuurschoon
ligt
hier
zooveel
dichterlijks.
Veromgeving en van het natuurschoon ligt hier zooveel dichterlijks. Verden
aanvang
beschrijving
vaudie
diejolige
joligeboerenboerenrukkelijk o.
rukkelijk
o. a.
a. isis alalininden
aanvang
de de
beschrijving
van
jongens en
en -deernen,
-deernen, die
dieopopeen
eenzomermorgen
zomermorgenv66r
vóórhet
hetkrieken
krieken van
van den
den
jongens
naar buiten
buiten gaan,
gaan, naar
naar den
den vlasgaard,
vlasgaard, om
om daar
daar te
te werken.
werken. Onder
Onder
dag
dag naar
het troepje
troepje zijn
zijn ook
ook Alfons
Alfolls en
en Rozeke.
Rozeke. Onder
Onder 't drukke
praten van
van
het
drukke praten
zij zwijgend
zwijgend naast
naast elkaar.
elkaar. Alfons
Alfons isis bedeesd,
bedeesd, wacht
wacht
de
anderen loopen
loopen zij
de anderen
op
een woord
woord van
van haar
haar;; hij
hijkijkt
kijktmaar
maal'schuw
schuwnaar
naarhare
haretengere
tengere
op een
gestalte,
die
zich
vaag
afteekent
in
het
schemerduister.
Dan
hooren
gestalte, die zich vaag afteekent in het schemerduister. Dan hooren
op eens
eenseene
eenelachende
lachende
schertsstem,
plagendvraagt
vraagt:
I) Waschult
schuIter
er
ze op
schertsstem,
diedie
plagend
: DWa
aan
dat-e gulder
gulder tegen
tegenmallekoar
mallekoar' nie'n
nie'n spreekt
spreekt?? Zie-je
Zie-je mallekoar
mallekoar nie
nie
aan dat-e
geim
meèr dan
dan?"
waarna Alfons
Alfons uitroept
uitroept: : DOf
]lOf ik
ik heur
heur nie
nie geirn
geil'll
geirn meèr
?" waarna
meèr
en 'n zie!
Joa ik,
zulle, 'k zie
zie heur
heur zeker
zeker nog
nog geirne
geirne!"!" En
En nu
nu
zie ! Joa
ik, zulle,
meèr en
nu heeft
heeft hij
hij 't gezegd.
gezegd. Met
Met stralende
stralende oogen
oogen durft
durft hij
hij haar
haar
is 't eruit,
eruit, nu
nu onbevangen
onbevangen aankijken
keuvelen nu
samen. Langzaam
Langzaam wijkt
wijkt
nu
aankijkenen
en zij
zij keuvelen
nu samen.
het grauw
grauw van
van den
den nacht
nacht voor
voorden
denzomerdageraad.
zomerdageraad. Ze
Ze gaan
gaanaan
aan
het
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't werk en
dan stil,
stil, zonder
zonder dat
dat ze
ze 't haast
haast merkten,
merkten, ontwaakt
ontwaakt de
de teere
teere
en dan
heerlijkheid van
frischgeboren zomerdag.
»Toen steeg
steeg op
op eens,
eens,
heerlijkheid
van een
een frischgeboren
zomerdag." . . oToen
een teer
teer en
enfijn
fijn
als
een zachtjubelende
zachtjubelende groet
als een
groetvan
van levenslust
levenslusten
en liefde,
liefde, een
gezang
van uit
uitdedegrijze
grijzelucht
luchtnaar
naar
langzaam
ophelderendenhemel.
hemel.
gezang van
denden
langzaam
ophelderenden
Het galmde
galmde zoo
zoo frisch
frisch en
en zoo
zoorein
reinenen
zoet,zoozoo
ontroerde
Het
zoozoo
zoet,
volvol
ontroerde
steeginindedegeurende
geurendeatmosfeer
atmosfeer als
alseen
eenzingende
zingende extase
extase
melodie, het steeg
melodie,
tot de
de laatste,
laatste,wegbleekende
wegbleekendesterren
sterren; en
j en
zagen
't eerste
Leeuwerikje
zijzij
zagen
't eerste
Leeuwerikje
van
den pas-geboren
pas-geboren zomerochtend,
zomerochtend, wervelwiekend
wervel wiekend in
in het
het trillen
trillen van
van
van den
zijn
fijne vlerkjes,
vler'kjes, naar
naar de hooge,
hooge, ijle,
ijle, lichtblauw-wordende
lichtblauw-wordende lucht.
lucht, Het
Het
zijn fijne
steeg
en steeg,
steeg, steeds
steeds hooger
hooger en
en hooger
hooger,. ...
toenscheen
scheenhet
heteenseenssteeg en
. enentoen
klaps onbewegelijk
onbewegelijk te blijven
blijven hangen,
hangen, niet
niet zichtbaar
zichtbaar meer
meervoor
voorhen
hendie
die
klaps
daal'
in 't'tgrijs
grijs beneden
beneden stonden,
stonden, enenalleen
alleenzijn
zijngezang
gezangparelde
parelde nog
nog
daar in
kristallendroppels
droppels op
opdedeaarde
aardeneer,
neer, terwijl
terwijl
steeds,
heel fijn
fijn nu,
nu, als
alsininkristallen
steeds, heel
in
't
Noord-Oosten
een
transparant-geelachtig
ginds
heel
héél
verre
gincls heel héél verre in 't Noord-Oosten een transparant-geelachtig
schijnsel.
alsdedeweerschijn
weerschijnvan
van
eindeloos
verren
brandden
dendoffen
doffen
schijnsel . ." . als
eeneen
eindeloos
verren
brand
windjekwam
kwam
einder
kleurde, Het
Het was
wasdededageraad.
dagemad.Een
Een
frisch,bijna
bijna
einder kleurde.
frisch,
kilkilwindje
even
aangewaaid, en
stierof meteen,
meteen, als
als 't ware
zuchtend uit
ploteven aangewaaid,
en stierf
ware zuchtend
uitj ; en plotseling
stonden al
die mannen
mannen en
en die
die vrouwen
Vl'Ouwen in
in 't wezenlijk
wezenlijk grijs-roze
grijs-roze
seling stonden
al die
licht
van alle
alle vroege
vroege ochtenden,
ochtenden, en
enlachend
lachendgroetten
groettenzijzijelkaar
elkaarnog
nog eens
eens
licht van
zij maar
maar' pas
paselkander
elkander teteontmoeten."
ontmoeten."
»goên dag",
dag", al
al kwamen
kwamen zij
Dgok
dat isisweer
weerzoo'n
zoo'n
kostelijke,
verkwikkelijkeschildering,
schildering,als
alsBuysse
Buysse
Zie,
Zie, dat
kostelijke,
verkwikkelijke
die
weet
te
geven,
als
hij
in
verrukking
raakt
over
de
goddelijke
natuur.
die weet te geven, als hij in verrukking raakt over de goddelijke natuur.
al dat
datwerken
werkenenen
zwoegenvan
vandiedieboeren
boerenenenmeiden,
meiden,onder
onder al
al
Bij
Bij al
zwoegen
hunne ruwe
ruwe scherts
schertsenenhun
hunjool
joolgaat
gaat
toch
over
datsamenzijn
samenzijnvan
vanRozeke
Rozeke
hunne
toch
over
dat
der idylle
idylle;j en
enover
overdedevrijerij
vrijerijvan
vandie
dietwee,
twee,
en
Alfons de
de zachte
zachte adem
adem der
en Alfons
ook
over' hun
hunkort
kortmaar
maargelukkig
gelukkighuwelijksleven
huwelijkslevenblitjft
blijft altijd
altijd door
dool' dat
dat
ook over
waas der
der idylle
idylle hangen.
hangen. Vriendelijke,
Vriendelijke, lieve
lievetooneeltjes
tooneeltjesweet
weetdedeschrijver
schrijver
waas
teekenen ;j de
de lezer
lezer'geniet
geniethier
hierweder
wedervan
van
koesterendelentelentehier te teekenen
hier
dede
koesterende
zon
van dat
dat jonge,
jonge, heerlijke
heerlijke geluk.
geluk. Typisch
Typisch Vlaamsch
Vlaamsch is
is ook
ook dit
ditboek.
boek.
zon van
dat
Enkele
koddige,
kostelijk-naïeve
tooneeltjes,
zooals
die
alleen
onder
Enkele koddige, kostelijk-naïeve tooneeltjes, zooals
alleen onder dat
Vlaamsche
boerenvolkje
kunnen
vOOl'komen,
weet
de
schrijver
zoo
natuurVlaamsche boerenvolkje kunnen voorkomen, weet de schrijver zoo natuurgetrouw
teekenen ,, dat
datwij
wijerer
't' ware
tegenwool'lligzijn,
zijn. Daar
Daar
getrouw te teekenen
alsals
't.ware
bijbij
tegenwoordig
diebeschrijving
beschrijvingvan
van
huwelijksvoltrekkingvan
vanRozeke
Rozeke
hebben
we o.o.a.a,die
hebben we
dede
huwelijksvoltrekking
en
Alfons, DeDedeftige
deftigewethouder
wethoudervan
vanden
denburgerlijken
burgerlijkenstand,
stand,Meneer
Meneer
en Alfons.
het huwelijk
huwelijk zal
zal voltrekken,
voltrekken, krijgt
krijgt op
op zijne
zijne vraag
vraag aan
aan
Waelckens, die
die het
Waelckens,
den
vader der
der bruid,
bruid, ofofhijhijverklaart
verklaarttoe
toetetestemmen
stemmeninin't huwelijk,
't huwelijk,
den vader
ten antwoord
antwoord::
})))O
ba joa
joa ik,ik,menier
menierWoalkes
Woalkes;j ze'n
ze'n moên
moên maar
maal' zien
zien e-woar
e-woar da
da
»DO ba
te komen."
komen."
z'ulder
kost te
z'ulder deveuren
deveurendoen
doenom
om aan
aan de
de kost
stemt-egijgijeuk
euk
vroegmeneer
meneerWaelckens
Waelckens
»En gij,
vreiwe, stemt-e
DEn
gij, vreiwe,
toetoe?"
?" vroeg
op %rulers
vaders grappigen
te gaan.
gaan.
aan
Rozeke's moeder,
moeder, zonder
zonder op
aan Rozeke's
grappigen toon
toon in
in te
ik zal
zalwel
welmoeten
moetene-woar,
e-woar,moar
moar'tes
'tesspijtig
spijtig dat
dat ze
zenog
nogzeu
zeu
»Ha,
»Ha, ik
jonk es."
es,"
jonk
)Joa
moar, stemt-e toe
toeofofstemt-e
stemt-eniet
niettoe?"
toe?"vroeg
vroegmeneer
meneerWaelckens
Waelckens
1Joa moar,
met
een
begin
van
ongeduld.
met een begin van ongeduld,
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»0 joa
joa joa
joa ik, joa
joa joa
joa ik,
ik, menier
menierWoalkes.
Woalkes.ZeZemoen
moenalder
aldel'moar
moarweiren,
weiren,
»0
ewoar?
ewoar? W'
W' hên
hên 't wij
wij euk
euk moeten
moeten doen
doenom
omdoor
door't
leventetekomen."
komen." "
't leven
volk. En
En Buysse
Buysse isisop
op
Zulke tooneeltjes
tooneeltjes zijn
teekenend VOOI'
Zulke
zijn teekenend
voor land
land en
en volk.
zijn best,
best, als
als hij
hij mag
magvertellen
vertellenvan
vanzijn
zijngeliefd
geliefdVlaanderen
Vlaanderen en
en van
vanhet
het
zijn
boerenvolkje daarginds
de Leije.
Leije.Wat
Wateen
een
vrielldelijkehumor
humortreedt
treedt
boerenvolkje
daarginds aan
aan de
vriendelijke
ons uit
uit dit
ditwerk
werktetegemoet,
ge moet,maar
maal'ook
ookhoeveel
hoeveellevensernst
vinden we
we
ons
levensernst vinden
hier in
in de
de teekening
teekeningvan
vanRozeke's
Rozeke'sleven
levenevenals
evenals
vanJonkvrouwe
Jonkvrouwe
hier
in in
datdat
van
hetkasteel
kasteelwoont.
woont.Licht
Lichtenenschaduw
schaduwheeft
heeft
Anna, hare
hare patrones,
patrones, die
die op
op het
Anna,
auteur in
in dit
ditwerk
werkkunstig
kunstigweten
weten
te verdeelen;
levenvan
vanRozeke
Rozeke
de auteur
te verdeelen
; hethet
leven
met dat
datvan
van
JonkvrouwAnna
Anna:
tegenoverden
denlichten,
lichten,
loopt parallel
parallel met
loopt
Jonkvrouw
: tegenover
staandedesombere
sombereschaduwen
schaduwen van
van
rozigen schijn
schijn van
van die
diejonge
jongelevens
levensstaan
rozigen
lijden en
en verwording.
verwording. Rozeke's
Rozeke's huwelijksgeluk
huwelijksgeluk duurt
duurt maar
maarkort
kort:
na
lijden
: na
enkele jaren
jaren ziet
zietzij
zijAlfons
Alfonswegkwijnen
wegkwijnenaan
aan
tering.Dan
Dankomt
komtRozeke
Rozeke
enkele
dede
tering.
onder den
dell invloed
invloed van
van een
eenpaardenknecht,
paardenknecht, den
den stoeren
stoel'en arbeider
arbeider Smul,
Smul,
onder
bruten kerel,
kerel, die
die vroeger
vroege I' de
de mooie,
mooie, teere
teere Rozeke
Rozeke alaleens
eens
een ruwen,
ruwen, bruten
een
trachten aan
aantetedoen
doenenendiedie
tijdenshaar
haal'huwelijk
huwelijkdoor
door
geweld heeft
heeft trachten
geweld
tijdens
in dienst
dienst isis genomen.
genomen. Rozeke
Rozeke heeft
heeftdezen
dezenman
manaltijd
altijdgevreesd
gevreesd;
Alfons in
Alfons
;
na
den
dood
van
Alfons
maakt
hij
zich
onmisbaar
op
de
hoeve;
Rozeke
na den dood van Alfons maakt hij zich onmisbaar op de hoeve ; Rozeke
meervan
vanhem
hemafhankelijk,
afhankelijk, en
eunadat
nadat hij
hij haar
haal' op
op
voelt zich
zich meer
meel' enenmeer
voelt
zekeren dag
dag heeft
heeftovervallen
overvallenen
enverkracht,
verkracht,weet
weetzijzijgeen
geenanderen
anderenuitweg,
uitweg,
zekeren
dan met
met hem
hemtetehuwen.
huwen.DeDeruwe,
ruwe,dierlijke
dierlijkeSmul
Smulbehandelt
behandelthaar
haarslecht;
slecht;hij
hij
dan
raakt aan
aan den
den drank
drank en
en Rozeke
Rozeke staat
staatvoortdurend
voortdurend bloot
bloot aan
aanzijne
zijne mismisraakt
schrijver weet
weet ook
ook hier
hiel'dedeverhouding
verhoudingvan
vandedepassieve,
passieve,
handelingen. De
handelingen.
De schrijver
lijdende Rozeke
Rozeke tot
tot dezen
dezenwoesteling
woesteling scherp
scherp uit
uit tetebeelden
beeldenals
alsschril
schril
lijdende
contrast met
met haar
haar zonnig
zonnig verleden.
verleden, Na
Naden
dendood
doodvan
vanSmut
Smulblijft
blijftRozeke
Rozeke
contrast
in rust
rust op
ophare
harehoeve
hoevevoortleven,
voortleven,kalm
kalmtreurend
treurendover
over
nog een
een tijdlang
tijdlang in
nog
haal' onvergetelijken
onvergetelijken Alfons
hare lieve
lieve patrones
patrones Anna,
Anna, die
diehaar
haar
haar
Alfons en
en hare
altijd,
ook iniuhaar
haarongelukkig
ongelukkigtweede
tweedehuwelijk,
huwelijk,vriendschappelijk
vriendschappelijk bejegend
bejegend
altijd, ook
heeft,
omdat zijzijbeter
beterdan
dananderen
anderenhaar
haarverdriet
verdrietkon
konbegrijpen.
begrijpen.Ook
Ook
heeft, omdat
laatste periode
periode van
van Rozeke's
Rozeke's leven
leven isisdoor
dool'den
denschrijver
schrijver met
met
deze
deze laatste
groot
meesterschap geteekend.
werk van
van Buysse
Buysse isisoverrijk
overrijk
groot meesterschap
geteekend. Geheel
Geheel dit
dit werk
aan
schoonheden; ;zoowel
karaktelteekening als
van de
de schildeschildeaan schoonheden
zoowel van
van de
de karakterteekening
als van
gaateene
eeneongemeene
ongemeene bekoring
bekoring uit.
uit. En
Enzoo
zoo
ring
del' talrijke
talrijke details
details gaat
ring der
vinden
dan inindit
ditboek
boekeen
eenvan
vandie
diezeldzame
zeldzame geschriften,
geschriften, welke
welke
vinden wij
wij dan
na ze
ze gelezen
gelezen en
engenoten
genotente te
hebben,
niet
handkan
kanleggen,
leggen,
men,
men, na
hebben,
Diet
uituit
dede
hand
dankbaar te
te zijn.
zijn.
zonder
schrijver zeer,
zeer dankbaar
zonder den
den schrijver
zeer, zeer
Een
werk, waarin
waarin ons
ons eveneens
eveneenseen
eenstuk
stuk
Vlaamscllvolksleven
volkslevenwordt
wordt
Een werk,
Vlaamsch
den Vlaamschen
Vlaamsehen schrijver
schrijver
geteekend,
deroman
roman Mallnenwetten
van den
Mannenwetten van
geteekend, is de
Gustaaf
ver verplaatst
Brugge en
en geeft
geeft
Gustaaf Vermeerseh.
Vermeersch. De
De schrij
schrijver
verplaatst ons
ons naar
naar Brugge
ons
een
helderen
kijk
op
het
leven
van
de
vrouwtjes,
die
met
kantons een helderen kijk op het leven van de vrouwtjes, die met kantwerken
haar brood
brood verdienen.
verdienen. In
huisjes, gelegen
gelegen in
in de
de achterachterwerken haar
In kleine
kleine huisjes,
buurten
het classiek-schoone
c1assiek-schoone Brugge,
Brugge, daar
daar wonen
wonen ze,
ze, de
devrouwtjes,
vrouwtjes,
buurten in het
zoo den
denganschen
gansehen dag
dag gebogen
gebogen zitten
zitten over
overhet
hetkantkussen
kantkussen;; trage
trage
die
die zoo
kletteren
de klosjes
klosjes aanhoudend dooreen en
weven de
de ragfijne
ragfijne
en weven
kletteren daar
daar de
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kunstbloemen, die
in prachtuitstallingen
prachtuitstallingen van
van de
degroote
grootesteden
stedenvoor
voor hooge
hooge
die in
prijzen
koop worden
wordenaangeboden,
aangeboden,maar
maal'waarvoor
waarvoorde
denijvere
nijvel'e werksters
werksters
prijzen te koop
van
de opkoopers
opkoopers slechts
slechts een
eenluttel
luttel
aantal
frankenbetaald
betaaldkrijgen.
krijgen.
van de
aantal
franken
Eene van
Eene
van die
die kantwerksters
kantwerksters is de
de negentienjarige
negentienjarige Berta,
Berta, die
die met
met hare
hare
moeder,
eene brommige
brommige weduwe,
weduwe, een
een van
van die
diehuisjes
huisjesbewoont.
bewoont, Berta
Berta
moeder, eene
is eene
is
eene knappe
knappe werkster
werkster;; zij
zij heeft
heeftnunuhaar
haal'eerste
eerstegroote
grootewerk,
werk,een
eenfijn
fijn
Negen maanden
maanden en
enzeventien
zeventiendagen
dagen
bloemenstuk,
bloemenstuk,juist
juist klaargekregen,
klaargekregen. Negen
ze aan
aandat
datwerk
werkbezig
beziggeweest
geweest;
negenmaanden
maanden enenzeventien
zeventien
is
is ze
; negen
dagen
lang heeft
heeft ze
ze altijd
altijd maar
maar door
door met
met de
de klosjes
klosjes gekletst
gekletst en
en met
met
dagen lang
de
draadjes gefrubbeld,
nu, eindelijk,
eindelijk, is het
het af.
af,De
Devrouwtjes
vrouwtjes uit
uit de
de
de draadjes
gefrubbeld, ell
en nu,
buurt
kommen binnenloopen,
billllenloopen, om
om liet
hetprachtwerk
prachtwerktetebekijken.
bekijken,Ook
Ook Berta
Berta
buurt kommen
staart
met voldoening
voldoening op
ophaar
haal'werk
werk;
maarbij
bijhet
hetterugdenken
terugdenken aan
aan
staart met
; maar
de
vele lange,
lange, eentonige
eentonige weken,
weken, waarin
waarin haar
haar geheele
geheele bestaan
bestaan is
is opgeopgede vele
slorpt
in de
de voortdurende
voortdurende aandacht
aandacht voor
\'001' haar
haal' arbeid,
arbeid, welt
welt een
eengevoel
gevoel
slorpt in
haal' op,
op, een
een gevoel
gevoel van
van wrevel
wrevel tegen
tegenhaar
haarbestaan.
bestaan.
van
bitterheid in
van bitterheid
in haar
meer
Andere
meisjes van
van haar
haal' leeftijd
leeftijd gaan
gaan veel
veel meer
meel' uit,
uit, genieten
genieten meer
Andere meisjes
vrijheid,
veel vroolijker
vroolijker leventje.
leventje. Berta
Bertamoest
moestalgid
altijdbij
bijhare
hare
vrijheid, hebbell
hebben een veel
moeder
zitten;; de
de eentonige
eentonige werkdagen
werkdagen werden
werden alleen
alleenafgewisseld
afgewisselddoor
door
moeder zitten
gangnaar
naardedevesper,
vesper,soms
soms
dooreen
eenbezoekje
bezoekje
de
maaltijden en
en door
door een
eengang
de maaltijden
door
van de
de buurvrouwen,
buurvrouwen, die
die kwamen
kwamen kwebbelen,
kweubelen,eene
eeneenkele
enkelemaal
maalook
ookvan
van
van
Berla isisaltijd
altijdkort
kortgehouden
gehouden door
door hare
harestrenge
strenge
meneer den
den pastoor.
pastoor. Berta
rneneer
moeder; ; kerksch
is zezeopgevoed
opgevoed;
hetjolige
joligeleven,
leven,zooals
zooalssommigen
sommigen
moeder
kerksch is
; het
harer kennisjes
kennisjes leiden:
pret maken
maken met
met jongens,
jongens. dansen
dansen en
en
harer
leiden : uitgaan
uitgaan en
en pret
dat
is
haar
altijd
als
zondig
en
verderfelijk
voorgehouden,
jool
maken,
jool maken, dat is haar altijd als zondig en verderfelijk voorgehouden.
Berta had
had haar
haal' werk
werk te doen
doen en
en verder
verder naar
naai' de
de mis
mis en
endan
danmaandemaandeBerta
biechten en
entetecommunie.
communie.Maar
Maarininden
denlaatsten
laatstentijd
tijdheeft
heeftBerta
Berta
lijks te biechten
lijks
geen vrede
vrede meer
meerkunnen
kunnen hebben
hebben met
metdat
dateentonig
eentonigbestaan
bestaan;
vreemde,
geen
; vreemde,
sterke
verlangens zijn
zijn in
in haar
haar op
op komen
komen wellen
wellenenenzijzijwenscht
wensclltteteleven
leven
sterke verlangens
te genieten
genieten gelijk
gelijk andere
andere jonge
jonge meisjes.
meisjes. En
nu haar
haar werk
werk af
af isisen
en
en te
en
En nu
zij haar
haal' werk
werkbetaald
betaaldzal
zalkrijgen,
krijgen.wil
wilzezezich
zichniet
niet
meer
voortdurend
zij
meer
voortdurend
in huis
huis opsluiten
opsluiten bij
bijhare
haremoeder,
moeder, die
diehaar
haal'niet
nietbegrijpt,
begrijpt,die
diemaar
maaronharonharin
wat een
een jong
jongmeisje
meisje toekomt.
toekomt.
telijk en koud
koud voortleeft
voortleeft en
en haal'
haar niet toestaat, wat
Dergelijke gedachten
gedachten en
en aandoeningen
aandoeningen werken
werken in
in Berta
Berta;; en
enzoo
zoo gebeurt
gebeurt
Dergelijke
het, dat
dat ze,
ze, nadat
nadat ze
zehaar
haarwerk
werkheeft
heeftverkocht,
verkocht,met
methare
hare
vriendinnen
het,
vriendinnen
naar de
de kermis
kermis gaat.
gaat.Daar
Daarontmoet
ontmoet ze
zeeen
eenjongen
jongenman,
mali, Seppen,
Seppen, die
die
naar
haar een
een vriendelijk
vriendelijk woordje
woordje geeft.
geeft. Aanvankelijk
Aanvankelijk beweert
niets van
van
haar
beweert ze niets
hem te
te willen
willen weten
weten;; omgang
omgang met
met jongens
jongens isisimmers
immers zonde,
zonde, leidt
leidt tot
tot
hem
verderf; en
en inlilhaar
haal'verward
venvardbreintje
breintjestrijden
strijden dedebegrippen
begrippen van
van
verderf;
tegendede
altijd
sterker
wordende
onbevredigde
vroomheid en reinheid
reinheill tegen
vroomheid
altijd
sterker
wordende
onbevredigde
'Van neer een
eenvriendinnetje
vriendinnetjeBerta
Bertamet
metden
denjongen
jongenwil
wilplagen,
plagen,
verlangens. Wanneer
verlangens.
ze
uit:
))'t
Is
'n
lelike
moeial,
'n
onbeschofterilL
En
'k
zou 't
't
roept
roept ze uit : »'t
'n lelike moeial, 'n onbeschofterik. En 'k zou
hem zeggen,
zeggen, als
als 'k nog
1I0g tegen
tegen hem
hemmoest
moestspreken.
spreken. Maar
Maar hij
hij en
en isis
hem
spreken niet
niet weerd,
weerd, zoo'n
zoo'n leelikaard
leelikaard !!...
Als maer
mael'hem
hemalleen
alleenopopde
de
't spreken
... Als
'k en
en zou
zou hem
hemnog
nogniet
nietwillen
willen:
stondhijhijinin't'tgoud
goud
wereld en
en ware,
ware, '1(
wereld
: al al
stond
eten!"
1"
en had
had ik
ik geen
geen eten
en
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ZOO
spreekt ze.
Maar' als
als Berta
Berta later
later' weer
weer over
over haar
haar werk
werk zit
zit gegeze. Maar
Zoo spreekt
bogen en
en de
de klosjes
klos.iesdooreen
dooreendoet
doetkletteren,
kletteren,dan
dankeeren
keerenhare
haregedachten
gedachten
bogen
weertot
totSeppen
Seppen
terug.
Seppen
houdt
aan;
vermoedelijk
toch
telkens weer
toch telkens
terug.
EnEn
Seppen
houdt
aan
; vermoedelijk
datook
ookinindedeliefde
liefdededeaanhouder
aanhoudersoms
somswint.
wint.
zegt
zijn instinct
instinct hem,
hem, dat
zegt zijn
Berta voelt
voelt zich
zich meer
meer en
en meer
meertot
tothem
hemaangetrokken
aangetrokken en
eneindelijk
eindelijk bebeBerta
het gewone.
gewone. Berta
Bertalaat
laat
willigt de
moeder in
in hunne
hunne vrijage.
vrijage. Dan
Dan volgt
volgt het
willigt
de moeder
zich
vedeiden en
en Seppen
:::leppen spreekt
spreekt wel
welvan
vanhuwelijksplannen,
huwelijksplannen, maar
maar het
het
zich verleiden
blijft bij
bij praten.
praten. Seppen
Seppen isis een
eenluiaard
luiaard enenin in
plaatsvan
vanwerk
werktetezoeken,
zoeken,
blijft
plaats
verbeuzelt hij
zijn tijd
tijd in
in samenkomsten
samenkomsten van
van sociaaldemocraten.
sociaaldemocraten. WanWanverbeuzelt
hij zijn
neer eene
eene gedienstige
gedienstigebuurvrouw
buurvrouw Berta's
Berta's moeder
moeder' erop
erop attent
attentmaakt,
maakt,
neer
»dat
haar dochter
appel heeft
heeft gebeten'',
gebeten", begint
begint de
de ellende.
ellende. De
De
»dat haar
dochter in
in den
den appel
moeder verwijt
verwijt Berta
Bertahare
har'elichtzinnigheid
lichtzinnigheid;; ruzie
ruzie en
enontstemming
ontstemmingzijn
zijn
moeder
Berta's huis
huis en
enzoekt
zoektomgang
omgangmet
met
niet van
van de
de lucht.
lucht. Seppen
Seppen vermijdt
vermijdt Berta's
niet
andere
Berta brengt
brengt een jongetje
jongetje ter
ter wereld
wereld in
in 't huis
huis harer
harer
andere meisjes.
meisjes. Berta
moeder; ; zij
lang ziek
ziek en
enook
ookhaar
haarjongetje,
jongetje,haar
haarViektoortje,
Viektoortje, isiseen
een
moeder
zij is
is lang
een
huwelijktetebevvegen.
bewegen.Moeder
Moederen
en
zwak stumperdje.
stumperdje. Seppen
Seppen isisniet
niettottot
zwak
een
huwelijk
haargeld
geldaan
aanden
den
dokterenenden
denapotheker
apotheker; jarmoede
armoede
dochter
verdoen al
al haar
dochter verdoen
dokter
en
ellende staan
staan voor
voor de
de deur.
deur. Dan,
Dan, na
na lang
lang lijden,
lijden, wordt
wordt Berta
Berta langlangen ellende
en kan
kanzijzijhaar
haararbeid
arbeidweer
weeropvatten.
opvatten.Het
Het
kindjekomt
komtook
ook
zaam
zaam beter en
kindje
nu Berta's
Berta's eenige
eenigevreugde.
vreugde.Zij
Zijwil
wilhet
hetgaarne
gaarne
langzamerhand aan
langzamerhand
aanen
en is
is nu
grootbrengen,
zou zij
zij zich
zicher er
halfdoodvoor
voormoeten
moetenwerken
werken;
zij
grootbrengen,alal zou
halfdood
; zij
heeft
veel voor
voor haar
haar kindje
kindje uitgestaan,
uitgestaan, maar
maar nu
wil zij
zij toch
toch ook
ook voor
voor
heeft veel
nu wil
het
ventje leven
leven en
en van
van hem
hem genieten.
genieten. Op
Op zekeren
zekeren dag
dag moet
moet zij
zij voor
voor
het ventje
brengthaar
haar'kind
kindbij
bijeene
eeneharer
harer
zaken een
een bezoek
bezoek afleggen
afleggen en
en zijzijbrengt
zaken
kennissen. Als
Als zij
zij terugkomt,
terugkomt,isishaar
haar
kind
verdwenen.Seppen,
Seppen,dedevader,
vader,
kennissen.
kind
verdwenen.
is
gekomen en
en heeft
heefthet
hetventje
ventjemeegenomen.
meegenomen. Zij
Zij wendt
wendt zich
zich op
opaanaanis gekomen
raden
van meneer
meneer den
den pastoor
pastoor tot
tot een
eenadvocaat
advocaat;; zij
zij brengt
brengt de
dezaak
zaak
raden van
voor
de rechtbank.
rechtbank. Maar
Maar de
devrederechter
vrederechtermoet
moethaar
haarverzoek,
verzoek,hare
harebede,
bede,
voor de
om
haar kind
kind weer
weer bij
bij zich
zich te
temogen
mogenhebben,
hebben, afslaan.
afslaan. De
Deongehuwde
ongehuwde
om haar
haar kind.
Hij, de
de vader,
vader, —
meisjes-moeder
geene rechten
rechten op
meisjes-moederheeft
heeft geene
op haar
kind. Hij,
hetstadhuis
stadhuiservoor
ervoorgeteekend
geteekend
Seppen,
de leeglooper,
leeglooper, —
- hij
hijheeft
heeftopophet
Seppen, de
en
het kind
kind als
alshethet
zijne
erkend.
alles
voorhaar
haarlieveling
lieveling
en het
zijne
erkend.
Zij,Zij,
diedie
alles
voor
heeft gedaan
gedaan en
en nog
nog alles
alles wil
wil doen,
doen, heeft
heeft geene
geenerechten.
rechten. Dat
Dat zijn
zijn de
de
heeft
])D mannenwetten"
mannenwetten"..
Zoo is dan
dan dit
ditwerk
werkvan
vanGustaaf
Gustaaf
Vermeerschgeworden
gewordentot
toteene
eeneluide
luide
Zoo
Vermeersch
de ontzettende
ontzettendeonrechtvaardigheid,
onrechtvaardigheid, die
diede
demaatschappij
maatschappij
aanklacht
aanklacht tegen de
arme ongehuwde
ongehuwde moeder
moeder begaat,
begaat, en
en tegen
tegen de
de wetten,
wetten,
tegenover
de arme
tegenover de
die
alleen
den
verleider
beschermen
en
de
ongelukkige
verleide
vrouw
die alleen den verleider beschermen
de ongelukkige verleide vrouw
aan haar
haar lot
lot overlaten.
ovedaten. Ongetwijfeld
Ongetwijfeld een
een edel
edel motief,
motief,dat
datden
denschrijver
schrijver
aan
tot deze
dezescheppingsdaad
scheppingsdaad heeft
heeftbezield.
bezield.Verdient
Verdientdeze
dezeroman
roman dan
danook
ook
sterkermate
mateverdient
verdient
reeds door
door zijne
zijne bedoeling
bedoeling onze
onze aandacht,
aandacht, in
in nog
nogsterker
reeds
auteurzijne
zijne stof
stofheeft
heeft
hij
onze belangstelling
belangstelling door
door de
de wijze,
wijze, waarop
waarop de
deauteur
hij onze
bewerkt. Dat
voor ons
ons hoofdzaak.
hoofdzaak. Wij
Wij hebben
hebben hier
hier tetedoen
doen met
meteen
een
bewerkt.
Dat is voor
typisch
Vlaamsch
werk,
in
opzet,
in
taal,
in
de
wijze
van
schildering.
typisch Vlaamsch werk, in opzet, in taal, in de wijze van schildering.
Het isiseen
eenstuk
stuk
Vlaamschvolksleven,
volksleven,zoo
zookrachtig
krachtig en
en levendig
levendig in
in de
de
Het
Vlaamsch
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locale
kleur geteekend
geteekend en
ensteeds
steedsdaarin
daarin gehouden,
gehouden, dat
dat wij
wij 't't op
op een
één
locale kleur
lijn
Stijn Streuvels
Streuvels en
en Teirlinck
Teirlinck ons
ons inin
lijn kunnen
kunnenstellen
stellenmet
met wat
wat Stijn
gemakkelijk
dit
genre hebben
hebben gegeven.
gegeven. Maar
Maarook
ook
daaromniet
niet
dit genre
daarom
zoozoo
gernakkelijk
te
lezen ;j de
de lezer
lezermoet
moetzich
zichhier
hier'meer
meerinspannen
inspannen dan
dan bij
bij een
een werk
werk
te lezen
van
Buysse. Vooreerst
Vooreerst is
is deze
deze Vlaamsche
Vlaamsche schrijver
selu'ijver sterk
sterk in
in de
de detaildetailvan Buysse.
teekeningj ; zijne
ten tweede
teekening
zijne schilderingen
schilderingen zijn
Zijll breed
breed uitgesponnen
uitgesponnen;; ten
tweede isis
wat gepeperd
gepepel'd door
rloor een
een
de
Vlaamsche volkstaal,
volkstaal, hier
hier vermoedelijk
vermoedelijk nog
de Vlaamsche
nog wat
verstaan; j
stadsdialect,
voor ons,
ons, Hollanders,
Hollander's, niet
niet altijd
altijd gemakkelijk
gemakkelijk teteverstaan
stadsdialect, voor
wij
stuiten zoo
zoo nu
nuenendan
danopop
vreem(le
woordenenenuitdrukkingen,
uitdrukkingen, waarwaarwij stuiten
vreemde
woorden
wij de
de beteekenis
beteekenis niet
nietdirect
directvatten.
vatten.Wanneer
Wanneer we
we b.v.
b.v. van
van een
een
van
van wij
ka.ntwerk
Was 'n breede klaag, 'n ber'the",
kantwerk lezen:
lezen :,'t
)'t Was
dan verstaan
verstaan we
berthe", dan
daar niets
daar
niets van.
\'an,
Wij hopen
Wij
hopen echter,
echter, dat
dit den
den lezer
lezer niet
niet zal
zal afschrikken,
afschrikken, want
want het
het
dat dit
werk
van Vermeersch
Vermeersch is
niet alleen
alleen interessant
interessant als
alsschildering
schildering van
van een
een
werk van
is niet
stuk
Vlaamsch volksleven
volksleven:: ook
ook als
alskarakterontleding
karakterontledingenenzedenschildering
zedenschildering
stuk Vlaamsch
het waarde
waardeenende de
schrijver
weet
menig
aandoenlijktooneeltje
tooneeltje
heeft
heeft het
schrijver
weet
menig
aandoenlijk
teekenen,De
Deeenige
eenigeaanmerking,
aanmerking, die
die wij
wij op
op den
den
keurig
en sober
sober teteteekenen.
keurig en
dathij
hij
schrijftr'ant
deze, dat
schrijftrantvan
van Vermeersch
Vermeerschzouden
zouden willen
willen maken,
maken, is deze,
in
zijne poging,
poging. om
omininzijne
zijnedetailschilderingen
detailschilderingen krachtig
krachtig en
en correct
correct te
te
in zijne
zijn,
niet altijd
altijd binnen
binnen de
de grenzen
grenzen van
van het
het schoone
schoone blijft.
blijft. Zoo
Zoo b.v.
b, v. om
om
zijn, niet
rozig en
en
de
uitdrukkingen:: »Daaronder
»Daaronder lagen
lagen 's meisjes
de uitdrukkingen
meisjes vingeren,.,.
vingeren .... rozig
de laatste
laatste ienuwtrekken
grauw,
die vingeren
vingeren bewogen
bewogen nog
nog zachtjes
zachtjes als
grauw, die
zenuwtrekken
als de
(Jen stervend
stervenddier'',
dier", of bij
bij de
de teekening
teekeningvan
vanloopende
loopendevrouwen
vrouwen:
van
van een
:
torten in
in ganzereke
ganzereke voort
voort...
ze gingen
gingen ieder
ieder volgens
volgens de
de klibberig»Ze
»Ze torten
... ze
klibberighun beenen",
bel1nen", ligt
iets ruws
ruws en
enonbeschaafds.
onbeschaafds.
heid
heid van hun
ligt iets
deze vlekjes
vlekjes gansch
ganschoverlicht
overlichtworden
worden door
door het
het vele
vele
Gelukkig, dat
Gelukkig,
dat deze
dat dit
dit werk
werk ons
ons geeft.
geeft.
goede, dat
goede,
auteur hebben
hebben wij
wij hier
hier
Nog een
een derden
derden roman
roman van
van een
eenVlaamschen
Vlaamschen auteur
Nog
vermelden. Het
Het is ishethet
wer'k
van
RicharddedeCneudt
Cneudt:
te vermelden.
werk
van
Richard
: Geluk.
eluk. De
hoofdpersoon van
dezen roman
roman is
is de
dejongeling
jongelingHerman
Herman Lauwers,
Lauwers,zoon
zoon
hoofdpersoon
van dezen
van
een
ver'armd
gezin,
dat
woof!l
in
Gent.
Herman's
vader
is
behanvan
verarmd gezin, dat woont in Gent. Herman's vader is behanraakt al
al meer
meer enen
gel';; zijne
zijne zaken
zaken zijn
zijn achteruitgegaan
achteruitgegaan en
de familie
familie raakt
ger
en de
meer in
in de
deschulden.
schulden. Herman
Herman wordt
wordt op
op kosten
kosten van
van zijne
zijne goede
goede tante
tante
meer
op eene
eenenormaalschool
normaalschoeI voor
vooronderwijzers
onderwijzers opgeleid
opgeleidtot
totschoolmeester,
schoolmeester,
op
zeer tegen
tegen den
den zin
zin van
vanzijne
zijneouders,
ouders, die
die liever
liever hadden
hadden gezien,
gezien, dat
dat hij
hij
zeer
voor een
een ambacht
ambacht was
was opgeleid,
opgeleid, want
wanteen
eenschoolmeester
schoolmeesterwordt
wordtslecht
slecht
voor
betaald en
met een
een ambacht
ambacht kan
kan jejesoms
somseen
eenaardig
aardigduitje
duitjeverdienen.
verdienen.
betaald
en met
\-Vanneel' nu
nu Herman
Herman eene
eeneplaats
plaatsheeft
heeftgekregen
gekregenalsalsonderwijzer
onderwijzeraan
aan
Wanneer
stadsschool, wordt
wordt hem
hem het
hetleven
leventhuis,
thuis,vooral
vooraldoor
doorzijne
zijnemoeder,
moeder,
eene stadsschool,
bijna ondraaglijk
ondmaglijk gemaakt.
gemaakt, Gelukkig,
Gelukkig, dat
dat de
de liefdezon
liefdezon ziin
zUn doornig
doornig pad
pad
bijna
hij wordt
wordttot
totover
over
oorenverliefd
verliefdop
op Julia,
Julia, een
een
komt beschijnen,
beschijnen, want
waut hij
komt
dedeooren
Demoeder
moedervan
vanHerman
Hermandoet
doetalle
allemogelijke
mogelijke
meisje uit
uit den
den burgerstand.
burgerstand, De
meisje
hethuwelijk
huwelijk
vanHerman
Hermanmet
met
Juliatetevoorkomen
voorkomen;
zijbekladt
bekladt
moeite, om
omhet
moeite,
van
Julia
; zij
haar zoon,
zoon, zij
zijbekladt
bekladtook
ookJulia.
Julia.Maar
Maal'
standvastigheidder
der'liefde
liefde
haar
de de
standvastigheid
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overwint
slotte alle
alle bezwaren
bezwaren en
en allen
allen laster,
laster, en
enHerman
Herman en
enJulia
Julia
overwint ten
ten slotte
worden na
de grootste
groot~te standjes
standjes en
en oneenigheden
oneenigheden met
methunne
hunneouders
oudersen
en
worden
na de
verdere familie
man en vrouw.
vrouw. De
De roman
roman isisdus
dusininzoover
zooverouderouderverdere
familie toch
toch man
dat de
de liefde
liefdeen
endededeugd
deugdhier
hierten
tenslotte
slottezegevieren
zegevieren en
en een
een
wetsch, dat
wetsch,
blij einde
lezer, die
die wil
wil weten,
weten, hoe
hoehet
hetafloopt,
afloopt,bevredigt.
bevredigt.
blij
einde den
den lezer,
Wij betwijfelen
betwijfelen echter,
echter, of
ofde
delezer
lezerook
ookgeheel
geheelbevredigd
bevredigdzalzalworden
worden
Wij
door het karakter
karakter van
van den
den jongen
jongenmartelaar
martelaar Herman
Herman en
endoor
doorde
dewijze,
wijze,
door
waarop hij
hij zich
zich in
in zijne
zijne tegenspoeden
tegenspoeden gedraagt.
gedraagt. Herman
Hermanisisblijkbaar
blijkbaar
waarop
jongen;; maar
maar het
hetis isonwaarschijnlijk,
onwaarschijnlijk, dat
dat
een
zachtzinnige, lankmoedige
lankmoedige jongen
een zachtzinnige,
een
aankomende man,
positie bekleedt
bekleedt —
- alal isisliet
hetook
ookmaar
maal'
een aankomende
man, die
die eene
eene positie
zoo
die
van schoolmeester
schoolmeester —
- en
en dan
dannog
noghuwelijksplannen
huwelijksplannen heeft,
heeft, zich
zich zoo
die van
gedwee een
een tijdlang
tijdlangzal
zalbuigen
buigenonder
onder de
debehandeling
behandeling van
van eene
eene feeks
feeks
gedwee
eeneopop
nahoudt.Die
Diemoeder
moeder
van
eene moeder,
moeder, zooals
zooals deze
deze Herman
Herman erereene
van eene
nahoudt.
wordt ons
ons voorgesteld
voorgesteld als eene
eene furie,
furie, een
eenontaard,
ontaard,leugenachtig
leugenachtigwezen,
wezen,
wordt
tot
alle laagheden
laagheden ininstaat
staat;
harequaliteit
qualiteit van
van moeder
moeder is
is zij
zij even
even
tot alle
; ininhare
Herman in
zijne qualiteit
qualiteit van
van zoon.
zoon. De
De schrijver
schrijver heeft
heeft
ondenkbaar
ondenkbaar als
als Herman
in zijne
ons
Herman willen
willen schilderen
schilderen als
alseen
eenzachtzinnigen
zachtzinnigenidealist,
irlealist,een
eenbraven,
braven,
ons Herman
onbedorven
neiging heeft
heeft tot
tot droomen,
droomen, vooral
vooml ininzijn
zijn
onbedorvenjongen,
jongen, die
die veel
veel neiging
maar
wie
zóó
behandeld
wordt
door
zijne
moeder
verliefdheidsstadium
;
verliefdheidsstadium ; maar wie z66 behandeld wordt door zijne moeder
en zijne
zijne familie
familie als
alsdeze
dezeHerman
Hermanenen
allendan
dannog
nogden
denrug
rugniet
niettoekeert,
toekeert,
en
allen
maakt den
den indruk
indruk van
van tetelijden
lijdenaan
aanzwakheid
zwakheidvan
vankarakter.
karakter.Achten
Achtenwij
wij
maakt
de
karakterteekening in
dit werk
werk dus
dus minder
minder gelukkig,
gelukkig, ook
ook de
de geheele
geheele
de karakterteekening
in dit
laat naar
naar onze
onze meening
meening te
tewenschen
wenscllen over.
over.
compositie
den roman
roman laat
compositie van
van den
Het verhaal,
verhaal, dat
dat eigenlijk
eigenlijk niet
niet veel
veel om
om het
het lijf
lijf heeft,
heeft, is
is veel
veel tetelang
lang
Bet
uitgesponnen;
de wijze
wijzevan
vanbeschrijving
beschrijvingligt
ligtiets
iets
melodramatisch;
uitgesponnen ; in
in de
melodramatisch
;
de
stijl aardt
aardtnaar
naarliet
hetweeke
weekeenensentimenteele.
sentimellteele.Dat
Dathet
hetliefdesgeluk
liefdesgeluk
de stijl
het
hoogste geluk
geluk is,
is, had
had de
deschrijver
8chrijver door
door de
de teekening van
de perperhet hoogste
van de
zeI ven op
op veel
veelkrachtiger
krachtigerenenbondiger
bondigerwijze
wijzekunnen
kunnenaantoonen,
aantoonen,
sonen
sonen zelven
dan
dOOl' pagina's
pagina's tetevullen
vullenmet
met
uitweidingenover
overdedezaligheid
zaligheid van
van
dan door
uitweidingen
jongemenschen, die
die »zoetelijk
Dzoetelijk gearmd"
gearmd" in
in den
denmaneschijn
maneschijn loopen
loopen
twee jongemenschen,
te wandelen.
wandelen, De
De taal
taalis goed
is goed
Hollandsch,nunuenendan
dandoorspekt
doorspekt met
met
te
Hollandsch,
Vlaamsche,
wel met
met Fransche
Frallsche woorden
woorden en
enuitdrukkingen.
uitdmkkingen, Van
Van het
het
Vlaamsche, ook
ook wel
typisch-Vlaamsche, dat
Vermeersch ons
ons gaven,
gaven, blijft
blijft echter
echter
typisch-Vlaamsche,
dat Buysse
Buysse en Vermeersch
het werk
werk van
van De
DeCneudt
Cneudtmijlenver
mijlenververwijderd.
verwijderd,
het
De Indische
Indische roman,
roman, die
die zelden
zeldenop
ophet
hetappèl
appèlontbreekt,
ontbreekt, wordt
wordt ons
ons
De
llitmaal
geschonken
door
Victor
Ido,
Deze
schrijver,
die
reeds
vroeger
ditmaal geschonken door Victor Ido. Deze schrijver, die reeds vroeger
werk Langs
Langs een
eer. Afgrond
Afyrond blijken
goed vertrouwd
vertrouwd te
te zijn
zijn
door
zijn werk
blijken gaf goed
door zijn
met het
het Indische
Indische leven
leven en
enmet
metIndische
Indischetoestanden,
toestanden, beschrijft
beschrijft inin
met
In vreemde
vreemde Sferen
Sferen het
het leven
leven van
van een
een Indisch
Indisch jong
jong meisje,
meisje, Nani
Nani van
van
In
Walen, de
de eenige
eenigedochter
dochter van
van een
eenrijken
rijkenkoffleplanter,
koffieplanter, die
die gehuwd
gehuwd isis
Walen,
met
eene inlandsche
inlandsche vrouw.
vrouw, Nani
Nani heeft
heeft hare
hare jeugd
jeugd altijd
altijd buiten
buiten in
in de
de
met eene
natuur
doorgebracht;
zij
is
een
echt
natuurkind,
maar
schoone
Indische
schoone Indische natuur doorgebracht ; zij is een echt natuurkind, maar
toch niet
niet onontwikkeld,
onontwikkeld, daar
daar haar
haal' vader
vader hare
hare opvoeding
op\'oeding heeft
heeft toevertoevertoch
gouvemante,Nani
Nallimaa,kt
maakt
trouwd
aan eene
eeneverstandige
verstandigeenen
zeer
bekwamegouvernante.
trouwd aan
zeer
bekwame

OORSPRONKELIJKE ROMANS.
ROMANS.
OORSPRONKELIJKE

421

kennis met
met den
denjongen
jongendokter
dokterDeDe
Rant,
kersverschuituitEuropa
Europagekomen
gekomen;
kennis
Rant,
kersversch
;
deze dokter,
dokter, een
een zeer
zeer eerzuchtig
eerzuchtig man,
man, weet
weet hare
hare liefde
liefde tetewinnen
winnen en
en
deze
trouwt haar.
haar. Zij
Zij vestigen
vestigen zich
zich ininBatavia,
Batavia, waar
waar de
dedokter
dokterzich
zichechter
echter
trouwt
zeer weinig
zijne
praktijk
en en
liever
zijn
weinig moeite
moeitegeeft
geeftvoor
voor
zijne
praktijk
liever
zijntijd
tijdverbeuzelt
vel'beuzelt
met de
de »hooge
»hooge pieten"
pieten" na
na teteloopen
loopen en
en met
methet
hetgeven
gevenvan
vanrecepties
recepties
met
en partijen.
partijen. Langzamerhand
Langzamerhand wordt
wordt het
hetNani
Naniduidelijk,
duidelijk,dat
datDe
DeRant
Ranthaar
haar
uit liefde
liefde heeft
heeftgetrouwd
getrouwdmaar
maaralleen
alleenom
omhaar
haar
geld,
daarmede
niet uit
geld,
omom
daarmede
zijne eerzuchtige
eerzuchtige plannen
plannen te
te verwezenlijken.
verwezenlijken. Bij
Bijdie
dieontgoocheling
ontgoochelingvoor
voor
zijne
de onbedorven,
onbedorven, eenvoudige
eenvoudige Nani
voegt zich
zich nog
nog de
deomstandigheid,
omstandigheicl, dat
dat
de
Nani voegt
zij zich
zich in
in het
hetschijnleven
schijnlevenvan
vandedehooge
hooge
kringen,
waarinhaar
haarman
manhaar
haal'
zij
kringen,
waarin
brengt, zeer
zeel' ongelukkig
ongelukkig voelt.
voelt. Wanneer
Wanneer dan
dan ten
ten slotte
slotteDe
DeRant
Rantzich
zich
brengt,
laat verstrikken
verstrikken door
clooreene
eeneEuropeesche
Europeeschemusicienne
musicienneenenNani
Naniontrouw
ontrouw
nog laat
maat volgemeten
volgemeten en
en eene
eeneformeele
formeele scheiding
scheiding isishet
heteinde
eincle
wordt, is
de maat
wordt,
is de
ook van
van dit
dit boek.
boek.
van dit
dit huwelijksleven
huwelijksleven en
van
en ook
De auteur
auteur is
is over
over 't algemeen
algemeen zeer
zeer gelukkig
gelukkiggeweest
geweestininhet
hettypeeren
typeeren
De
in dit
dit werk
werk laat
laatoptreden.
optreden,Daar
Daar
van de
de verschillende
verschillende personen,
hij in
van
personen, die
die hij
Hetruvv-goedruw-goedvooreerst Nani's
Nani'svader,
vader,een
eenrijk
rijkgeworden
gewordenmatroos.
matroos.Het
is vooreerst
hartige en
en rondborstige
rondborstige van
van dezen
dezen ouden
ouden zeerob,
zeerob, die
diedolveel
dolveelhoudt
houdt
hartige
haarinlandsch
inlandschmamaatje,
mamaatje,vormt
vormteene
eenepikante
pikante
van zijn
zijn poppetje
poppetje Nani
Nani en
enhaar
van
met het
hetgeslepene
geslepeneen en
diplomatiekevan
vanden
den
mondainen,
tegenstelling met
tegenstelling
diplomatieke
mondainen,
De Rant.
Rant. De
Demanier,
manier,waarop
waarop de
degulle,
gulle,oprechte
oprechte
wereld wij zen liokter
wereldwijzen
dokter De
Van Walen
Walen met
met zijn
zijn schoonzoon
schoonzoon omspringt,
omspringt, is
is zeer
zeeramusant.
amusant.Wanneer
'Wanneer
Van
op het
heteinde
eindetot
totdedeontdekking
ontdekking komt,
komt. dat
dat De
DeRant
Rantzijne
zijne
Van Walen
Van
Walen op
lieve
Nani ontrouw
ontrouw isisgeworden
geworden enenhaar
haar
ongelukkigmaakt,
maakt,dreigt
dreigt
lieve Nani
ongelukkig
hij
zijn schoonzoon
schoonzoon de
te slaan,
slaan, wanneer
wanneer deze
deze niet
nietterstond
terstond
hij zijn
de hersens
hersens in
in te
bewilligt
scheiding; ; Van
echter niet,
niet, dat
datde
dedokter
linkter
bewilligt in
in eene
eene scheiding
Van Walen
Walen wil
wil echter
grootefinancieele
financieele schade
schacIe zal
zal lijden,
lijden, en
en zegt
zegt hem
hem
daardooI'
al tetegroote
daardoor eene
eene al
nog
royaal de
de uitkeering
uitkeerin!! van
van tien
tien jaren
jaren toelage
toelage in
in eens
eenstoe.
toe.Dan
Danknikt
knikt
nog royaal
zegt:: »In
»In 's hemels
hemels naam."
naam." En
En clan
dan is
is 't
de
dokter toestemmend
toestemmend en
en zegt
de dokter
uit.
Met zoo'n
zoo'n flinken,
flinken, ronden
ronden zeeman
zeeman kan
kan je
je aan
aan een
eenroman
romanzelfs
zelfseen
een
uit. Met
bondig
en pakkend
pakkend eind
eindmaken.
maken.Menig
Menigmondain
mondainjongmensch,
jongmensch,uitziende
nitziende
bondig en
bij dedebeschrijving
beschrijvingvan
vanzoo'n
zoo'n
sehoonvader
naaI'
mar 'n goudvischje, zal
zal bij
schoonvader
watertanden.
Ook
Nani, voor
voor een
een goudvischje
goudvischje misschien
misschien wel
wat heel
heel mak,
mak, is
is
Ook Nani,
wel wat
goed
natuurlijk geteekend
geteekend en
en zal
zal zeker
zeker de
desympathie
sympathievan
vanden
denlezer
lezer
goed en natuurlijk
De Indo
IndoRudi,
Rudi,hartstochtelijk
hartstochtelijkenenwoest
woest;
mondaineJules,
Jules,de
de
verwerven.
verwerven. De
; dedemondaine
onpractische
die zijne
zijne ambtenaarscarrière
ambtenaarscarrière bederft
bederft door
door liefhebliefhebonpractische Eugène,
Eugène, die
geest
zijn
van
zijnechefs
chefs;
weduweDu
DuMoreau,
Moreau,
berijen,
die niet
nietininden
dengeest
berijen, die
zijn
van
zijne
; dedeweduwe
al hare
hare kinderen
kinderen heeft
heeft zien
zien sterven
sterven en
ennu
nuhare
harelaatste
laatstelevensjaren
levensjaren
die
die al
geestelijkegemeenschap
gemeenschapmet
methare
harelieve
lievedooden
!looden
in
stille afzondering
afzondering en
eniningeestelijke
in stille
datzijn
zijnalles
allestypen,
typen,
dienatuurlijk
natuurlijk
doorbrengt,
- dat
doorbrengt, geloovend,
geloovend, berustend,
berustend, —
die
zijn,
menschen van
van vleesch
vleeschen
enbloed.
bloed,Zelfs
Zelfsde
destille
stillekrachten,
krachten,de
deOostersche
Oostersche
zijn, menschen
sedertCouperus
Couperus eenige
eenige belangstelling
belangstelling
mysteriën,
waarvoor de
de Hollanders
Hollanders sedert
mysteriën, waarvoor
Brengt dit
dit boek
boek ons
ons
hebben
voelen, zijn
zijn hier
hiel' vertegenwoordigd.
vertegenwoordigd, Brengt
hebben leeren
leeren voelen,
ook
al
niet
veel
nieuws
over
Indische
toestanden,
het
geeft
genoeg,
dan
dan ook al niet veel nieuws over Indische toestanden, het geeft genoeg,
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dat de
debelangstelling
belangstellingvan
vanden
denlezer
lezerkan
kanopwekken.
opwekken. Eene enkele
enkele maal
dat
in de
degesprekken,
gesprekken,nog
nog wel eens
eens wat
wat conventioneel,
conventioneel,
de schrijver,
schrijver, vooral
vooral in
is de
maar overigens
overigen~ is
is zijn
zijn stijl
stijl beschaafd
beschaafd en
weet hij vlot en
en onderhoudend
onderhoudend
maar
en weet
vertellen. Zoo
Zoo zal
zal dus
dus dit
dit werk
werk zijn
zijn weg
wegwel
welvinden.
vinden.
te vertellen.

Stadsmensehen heeft
heeft de
de auteur
auteurFrans
Frans Hulleman
Hulleman de bedoeling
bedoeling
Met Stadsmenschen
te teekenen,
teekenen, maar
maar
gehad niet
niet alleen
alleen eenige
eenige Amsterdamsche
Amsterdamsche typen
typen te
gehad
vooral de
de tragische
tragische historie te vertellen
vel"!ellen van
van een
eenjongen
jongenhandelsman.
handelsman.
vooral
De historie
historie isiszeer
zeereenvoudig,
eenvoudig, zonder
zonder intriges,
intriges, zelfs
zelfs zonder
zonder de
de in
in elke
elke
De
dramatische schets
schets bijna
bijnaonvermijdelijke
onvermijdelijke liefdesscène
liefdesscène;; maar
maal' juist
juist door
dramatische
sohere en
en eenvoudige
eenvoudige is
dit verhaal
verhaal des
des te
te aangrijpender. Anton
is dit
dat sobere
op een
een
Ver ploeg, zoon
uit een
een eenvoudig
eenvoudig burgergezin, is' werkzaam op
Verploeg,
zoon uit
onder handelsbehandelsbeAnton heeft,
heeft, gelijk
gelijk meer voorkomt onder
effectenkantoor. Anton
dienden en
en jongelui
jongelui op
op effectenkantoren,
effectenkantoren, nu
nu en
en dan
dan eens
eens een
een kansje
kansje
met rijzende
rijzende en
en dalende
dalende papiertjes
papiertjes en
hem tot
totnog
nogtoe
toe
gewaagd met
gewaagd
en het isis hem
voor den
den wind
wind gegaan.
gegaan. Eenmaal
Eenmaal gewend
gewend aan
aan eene ruime beurs
beurs -— een
een
voor
naar Parijs
Parijs heeft
heeft hij al
al van
van zijne winstjes
winstjes kunnen
kunnen maken
maken-,
uitstapje naar
—,
uitstapje
kan hij
hij den
den lust
lust niet
niet bedwingen
bedwingen op
op dezen
dezen weg
weg voort
voort te
te gaan
gaan en
en voor
voor
kan
Een tijdlang
tijdlang gaat
totdat op
op eens
eens
gaat het goed,
goed, totdat
eigen rekening te speculeeren. Een
de kansen
kansen keeren. Daar
Daar Anton
Anton geen
geen kapitaal
kapitaal heeft, ziet hij
hij geene
geene kans
kans
de
hij op
op risico
risico
de snelle
snelle enenlangdurige
langdurige daling
daling van
van de
de papieren,
papieren. die
die hij
bij de
heeft
gekocht,
de
tekorten
aan
te
en,
uitkomst
ziende.
uitkomst
ziende,
geene
vullen
heeft gekocht, de tekorten aan te
maakt hij na
na een
een ellendigen
ellendigen zielestrijd
ziele strijd een
een einde
einde aan
aan zijn
zijn leven.
leven. Dat is
in hoofdzaak
hoofdzaak de
de loop
loop van
van het
heteenvoudige,
eenvoudige, onopgesmukte
onopgesmukte verhaal.
De
in
verhaal. De
schrijver
bijzonder veel
veel slag
slag van
van zijne personen
zoo natuurlijk
natuurlijk
personen zoo
schrijver heeft
heeft er bijzonder
te teekenen
zijn allen
allen doodgewone
doodgewone menschen, die hij ons
mogelijk te
mogelijk
teekenen ;; het zijn
voorstelt;; Anton
Anton zelf
zelf is een
een jongen
jongen zonder
zonder groote passies
passies of slechte
hier voorstelt
zoo te
te zeggen een jongen,
jongen, waaraan
waaraan 'geen
kwaad haar
haar
neigingen, om zoo
Teen kwaad
zit,
zijn beroep
beroep belust
belust geworden op
geld winner),
winnen,
op geld
door zijn
zit , alleen maar door
ouders, vader
vader en
en moedel'
probeeren
rijk te worden. Zijne
moeder Verploeg, zijn
Zijne ouders,
probeeren rijk
beste, eenvoudige Amsterdammers, zonder
grootdoenerij.
zonder eenige zucht naar gl'Ootdoenerij.
Ook
de
jongelui,
waarmee
Anton
omgaat,
zijn
heel
gewoon
en
allen
en allen
Ook de jongelui, waarmee Anton omgaat, zijn heel
in
de
echt-Amsterdamsche
kleur
gehouden;
een
der
zijn
voortreffelijk
een der
zijn voortreffelijk in de
kameraden,
zekere Winter,
Winter, medisch
medil'chstudent,
student, doet
doetwat
watblufferig
blufferig
kameraden, een
een zekere
tegenover
de kantoorheertjes en zijne gesprekken zijn
zijn soms wat hinderlijk
tegenover de
in dit
dit werk
werk niets aanstootelijks
aanstootelijks en daarom
ordinair.
Maar overigens
overigens is
ordinair. Maar
is in
in ruimeren kring
verspreid en
gelezen te
te worden.
is 't geschikt, om
kring verspreid
en gelezen
om in
En
wij hopen,
hopen, dat
dat dit
dit het
hetgeval
geval zal
zal zijn.
zijn. Want
Wanttot
totdedevele
veledingen,
dingen,
En wij
waarin
ons
kleine
volk
toont
nog
wel
sterk
te
zijn,
behoort,
helaas!
waarin ons kleine volk toont nog wel sterk te zijn, behoort, helaas !
wanneer er
dan onder
velen, die
die in
in het
het
ook
de dobbelzucht.
En wanneer
er dan
onder de
de velen,
dobbetzucht. En
ook de
beroep
Anton werkzaam
werkzaam zijn
en die
die evenals
evenals hij
hij den
denlust
lustniet
niet
beroep van
van Anton
zijn en
eigen risico
risico in
in papiertjes
scharrelen, wankunnen
papiertjes te scharrelen,
kunnen weerstaan,
weerstaan, om
om op
op eigen
neer er onder die
velen dan
dan maar
maar één zal
zijn, die
die na
na de
de lezing
lezing van
van
zal zijn,
die velen
zichzelf denkende:
ook mij
mij
deze
treffende geschiedenis
geschiedenis -— bij
denkende : »'t Kan
bij zichzelf
Kan ook
deze treffende
zoo
gaan",
dat
gevaarlijke
pad
voor
altijd
verlaat,
dan
Frans
dar,
kan
dat
gevaarlijke
pad
voor
altijd
verlaat,
zoo gaan'', —
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voldoeningsmaken,
smaken, dat
dat zijn
zijn werk,
werk, wat
wat ook
ook de
de
Hulleman de groote voldoening
is geweest.
geweest.
recensenten ervan
ervan mogen
mogen zeggen, niet vergeefsch is
recensenten
De goede
goede verwachtingen,
verwachtingen, die
die wij van
den auteur
auteur Anton
Anton Smit
Smit naar
naar
van den
De
Vriend Bart
aanleiding
zijn roman
roman Vriend
Bart koesterden,
koestel'den, zijn
zijn wel
wel geheel
geheel
aanleiding van
van zijn
nieuwe werk,
werk, dat
dat wij
wij thans
thans ontvingen:
vel'vuld
ontvingen : Alice van
vervuld door
door het
het nieuwe
Westerhove,
De
lectuur van
vandezen
dezenroman
roman heeft
heeftons
onszeer
zeeraangename
aangename
De lectuur
Westerhove.
oogenblikken doen
In dezen
dezen tijd
toch is
is een
een boek,
boek, waarin
waarin
tijd toch
doen doorleven,
doorleven. In
gemoedsleven van
van beschaafde
beschaafde en
en interessante
interessante personen
personen levendig
levendigen
en
het gemoedsleven
kmchtig
is geteekend, zonder
dat wij vermoeid worden door
ragfijne
zonder dat
door ragfijne
krachtig is
ontledingen,
in een
eendaarvoor
daarvoor expresselijk
expresselijk uitgedacht
uitgedacht miniatuurtaaltje
ontledingen, in
met een
een gunstigen, onderhoudenden
onderholldenden dialoog,
hier
opgedischt; een
boek met
dialoog, hier
een boek
daar humoristisch
humoristisch getint, geschreven
in beschaafde,
beschaafde, zuivere
zuivere taal
taal
en
geschreven in
en daar
man
met
een
knap
hoofd
niet
alleen
maar
ook
met
een
door
een
door een man met een knap hoofd niet alleen maar ook met een
gevoelig hart,
hart, -— zie
zie!! tegenwoordig
avis,
tegenwoordig isis zoo'n boek heusch een
een rara avis.
Dat
Anton Smit
Smit een
een juisten kijk
kijk heeft
heeft op
op de
deverhoudingen
verhoudingen tusschen
Dat Anton
tot de
de diepten
diepten van
van 't gemoedsleven weet door
door te
te dringen,
en tot
menschen en
bewijst
hij ook
ook nu
weer met
met dit
dit werk, waarin
hij eene groep
groep uit den
den
-waarin hij
nu weer
bewijst hij
aanraking brengt
brengt met
met eene groep
van de
de
beschaafden burgerstand
bUl'gerstand in
in aanraking
beschaafden
groep van
de eerste groep behooren Dirk Yf, doctor
in
hoogere aristocratie.
aristocratie. Tot
Tot de
hoogere
doctor in
leemar
aan
een
bloedverwanten
de c1assieke
letteren,
gymnasium,
zijne
bloedverwanten
classieke lettelsen, leeraar
vrienden. Dirk
Dirk Yf is
de zoon
zoon van
van gewone
gewone bUl'gerouders,
en vrienden.
is de
burgerouders, houtzagers
in Zaandam;
meesten zijner
zijneJ' familieleden
familieleden oefenen
oefenen ambachten uit.
uit. Tot
Tot
de meesten
Zaandam ; de
groep behooren Baron Sjoerd van
van Wartena, uit een Friesch adelsde tweede groep
geslacht,
dateerende uit
de twaalfde
twaalfde eeuw,
eeuw, de
defamilie
familieVan
Van Herkenstein
uit de
geslacht, dateerende
Westerhove, eene
eene wees, die
die bij haar oom
hare tante
tante Van
Van
en
Alice van
van Westerhove,
en Alice
oom en hare
van Dirk's
Dirk's collega's, de
de leeraar Siets, die toevallig
Herkenstein inwoont. Een van
met de
de Van
Van Wartena's bekend
ii", vormt
vormt zoo
zooongeveer
ongeveerdedeoverbrugging
overbrugging
met
bekend is,
hij is
gehuwd, leeft
leeft op
op een
een gemakkelijken
beide gmépen:
is gehuwd,
p.,,emakkelijken
tusschen de
de beide
groepen : hij
staat altijd
altijd open
open voor
voorvrienden
vrienden en
enbekenden.
bekenden.
voet
en zijn gastvrij
huis staat
voet en
gastvrij huis
En nu
JIU heeft
heeft de
de schrijver niet, zooals in
in boeken
boeken van
van den
den tegenwoordigen
tegenwoordïgen
En
zoo menigmaal
menigmaal geschiedt,
geschiedt, alle
alle kracht en
deugd uitsluitend
uitsluitend gecontijd zoo
en deugd
in de
de burgerluitjes
burgerluitjes en
en als
alstegenstelling
tegenstellingdaarvan
daal'van de
degroep
groepder
der
centreerd in
hoofdzaak bedeeld
bedeeld met
met belachelblien
belachelijk en hoogmoedswaan,
bruut
aristoï in
hoogmoedswaan, bruut
in hoofdzaak
egoïsme,
eenzijdigheid en
en bekrompenheid
bekrompenheid van
vanlevensopvatting,
levensopvatting, -— neen,
egoisme, eenzijdigheid
de meuschelijke
en eigenaardigheden,
eigenaardigheden, diepte van
van gevoel,
gevoel, adel
adel
menschelijke deugden
deugden en
van
gemoed, wij
wij vinden
vinden ze
ze hier
hier over
over beide
beide groepen
groepen gelijkelijk verdeeld.
verdeeld.
van gemoed,
En
zoo ontmoet
ontmoet de
de lezer
hier dan
van personen,
personen, die
die hem
hem symEn zoo
dan tal
tal van
lezer hier
Wartena,
de
schatrijke
edelman,
het
pathiek aandoen.
Sjoerd
van
de schatrijke edelman, is het
aandoen. Sjoerd van
type van
van een
een gentleman,
gentleman, wel
wel hoog
hoog en
en voornaam in zijne
zUne gedragingen,
type
maar
toch niet meer waarde
waarde hechtend
zijn stand
stalHl en
en zijne positie,
maar toch
hechtend aan
aan zijn
dan
zijn gezond
gezond verstand hem
hem zegt.
zegt. Adeltrots vindt hij belachelijk
belachelijk en
en
dan zijn
wanneer hij een blik werpt
in de
de lange
lange voorouderengalerij
vOOl'ouderengalerij van zijn
werpt in
beeltenissen van
van de
de stamvaders
stamvaders van
van ettelijke
ettelijke eeuwen
eeuwen
kasteel, waar de
de beeltenissen
hem
aanstaren, erkent
erkent hij, dat
er nauwer verband
verband is tusschen
een
tusschen een
dat er
hem aanstaren,

424

OORSPRONKELIJKE ROMANS.

vuilnisman en
minister, die
die tijdgenooten
tijrigenooten zijn,
zijn, dan
dan tusschen
tusschen hem
hemen
en
vuilnisman
en een minister,
dien stamvader
stamvader daar
ciaar met
met zijne
zijnestrijdkolf.
strijdkolf. Maar
Maar zijn
zijngevoel
gevoelvoor
voorwat
watfijn
fijn
dien
en
en gedistingeerd
gedistingeerd en
en gracieus
gracieus enenwaarlijk
waarlijkschoon
schoonis,is,erfdeel
erfdeelvan
vanzijn
zijn
zoo isis dan
dan deze
deze
aristocratisch geslacht,
hij niet
niet verloochenen
verloochenen; ; en
en zoo
aristocratisch
geslacht, kan
kan hij
Sjoerd, ongehuwd
ongehuwd enenschatrijk,
schatrijk,smoorlijk
smoorlijk verliefd
verliefd geworden
geworden op
opFreule
Freule
Sjoerd,
Alice van
van Westerhove.
Westerhove. Alice
Alicewordt
worcitons
onsgeteekend
geteekendals
alseerie
eeneoprechte,
oprechte,
Alice
degelUke vrouw
vrouw;; ofschoon
ofschoon van
van adellijke
adellijke afkomst,
afkomst, heeft
heeft zij
zij een
eenafkeer
afkeer
degelijke
van het
het wufte,
wufte,mondaine
monciaineleven
levenin in
onbeduidendehooge
hoogekringen;
kringen;zij
zijweet,
weet,
van
onbeduidende
dat Sjoerd
Sjoerd haar
haar liefheeft,
liefheeft, maar
maarzij
zijisisvoor
voorzichzelf
zichzelfniet
nietovertuigd,
overtuigci,dat
dat
dat
zij zijne
zijne verafgodende
verafgodencie liefde
liefde geheel
geheel kan
kan beantwoorden,
beantwoorden, en
en zoo
zoo kan
kanzij
zij
zij
nog niet
niet besluiten
besluiten hem
hem haar
haar jawoord
jawoord te geven.
geven. Want
Want —
- zijzijheeft
heeftook
ook
nog
ontmoet en,
en,hoeveel
hoeveeldeze
dezeook
ookininstand
standenenpositie
positiemet
metBaron
Baron
Dr. Yf ontmoet
Dr.
Sjoerd moge
moge verschillen
verschillen: : de
stoere geleerde
geleerde met
metzijn
zijnklaar,
klaar,verstandig
verstandig
Sjoerd
de stoere
gemaakt.
oog heeft
heeft opopde de
impressionnabeleAlice
Aliceeen
eengrooten
grootenindruk
indruk gemaakt.
oog
impressionnabele
En ook
ook onze
onze leeraar
leeraarheeft
heeftinindede
beelrlschoone
freulehet
hetideaal
ideaalontmoet,
ontmoet,
En
beeldschoone
freule
dat hij
hij zich
zich van
vaneene
eenevrouw
vrouw heeft
heeft geschapen.
geschapen. Zoo
Zoozien
zien wij
wijdan
dan den
den
dat
den aristocraat
aristocraat hier
hier optreden
optreden als
als mededingers
mededingers inin
krachtigen burger
krachtigen
burger en
en den
den strijd
strijd om
om 't geluk.
geluk. Wien
Wien zal
zal Alice
Alice de
de voorkeur
voorkeur geven
geven?? wie
wie zal
zal de
de
den
niet verraden.
verraden. De
De lezer
lezer geniete,
geniete, evenals
evenals
gelukkige
zijn?? Wij
gelukkige zijn
Wij zullen
zullen het
het niet
wij deden,
deden, van
van dit
dit prettig
prettig geschreven
geschreven verhaal,
verhaal, dat
dat van
van 't begin
begin tot
tot het
het
wij
einde boeit,
boeit, niet
nietalleen
alleendoor
doordedeintrige
intrigemaar
maarook
ookdoor
doordedeaangenaam
aangenaam
einde
afwisselende nuances
guitigen humor
humor en
en diepen
diepen levensernst,
levensernst, die
die de
de
afwisselende
nuances van
van guitigen
schrijver daarin
aan te
tebrengen.
brengen.
schrijver
daarin heeft
heeft weten
weten aan
Slechts
een paar
paal' hoofdpunten
hoofdpunten willen
nog even
even aanstippen.
aanstippen. Zeer
Zeer
Slechts een
willen we
we nog
goed
doorden
denschrijver
schrijverdedeeigenaardige
eigenaardigeverhouding
verhouding geteekend
geteekend van
van
goed isisdoor
totzijne
zijneeenvoudige,
eenvoudige,burgerlijke
burgerlijkeouders,
ouders, wien
wien hij
hijdoor
doorzijne
zijne
Dirk
Yf tot
Dirk Yf
hoog-wetenschappelijke
boven 't'thoofd
hoofd isisgegroeid.
gegroeid.
hoog-wetenschappelijke ontwikkeling
ontwikkeling geheel
geheel boven
Eene
dergelijke précaire
précaire verhouding
verhouding te teekenen,
teek enen, zonder
zonder dat
dat aan
aan één
één
Eene dergelijke
van
de beide
beide kanten
kanten wordt
wordtoverdreven.
overdreven. lijkt
lijktons
onszeer
zeel'moeilijk
moeilijk;; de
de
van de
gevaarlUkeklippen
klippen van
van uitersten
uitersten goed
goed te
te ontontschrijver
hier deJegevaarlijke
schrijver wist
wist hier
wijken
en daardoor
daardoor voelt
voelt de
delezer
lezermet
metelke
elkebladzijde
bladzijdezijn
zijngevoel
gevoelvan
van
wijken en
sympathie
voor
Dirk
Yf
stijgen.
De
wijze
van
beschrijving
van
het
sympathie voor Dirk Yf stijgen. De wijze van beschrijving van het
leven
en werken
werkenvan
vanDirk
DirkYf,
Yf,van
vanzijne
zijnegesprekken
gesprekkenmet
metzijn
zijncollega
collega
leven en
Si
ets en
en met
metAlice
Aliceverraden
veITadenden
cienclassiek
classiekgevormden
gevormden auteur.
auteur. Anton
Anton
Siets
Smit
bl!jkt goed
goed thuis
thuis tetezijn
zijninindecieoude
oudeschrijvers,
schrijvers, ongetwijfeld
ongetwijfeld een
een
Smit blijkt
waarborg voor
voor zijne
zijne
groot
voorrecht voor
voor een
een romanschrijver,
romanschrijver, een
een waarborg
groot voorrecht
onbekrompenheid,
zijne visie
visie en
en zijne
zijne
onbekrompenheid,voor
voordedebreedheid
breedheiden
en diepte
diepte van
van zijne
auteur
laat
zijne
humoristische
adel'
vrij
vloeien
in
de
phantasie.
De
phantasie. De auteur laat zijne humoristische ader vrij vloeien in de
zoogenaamde asiel
leeraar Siets,
Siets, in
in wien
wien
beschrijving
beschrijving van
van het
het zoogenaamde
asiel van
van den
den leeraar
karakter op
opzeldzame
zeldzame wijze
wijzezijn
zijn
scherpzinnigheid
degelijkheid van
van karakter
scherpzinnigheiden
en degelijkheid
gecom
bineerd.
gecombineerd.
Keurig
op 't eind
van 't verhaal
zeer sobere
sobere wijze,
wijze, waarop
waarop de
de
verhaal de
de zeer
eind van
Keurig is
is op
laat voelen,
voelen, hoe
hoehet
hetmoreel
moreelevenwicht
evenwichtininden
denrespecrespecschrijver
even laat
schrijver ons
ons even
éénoogenblik
oogenblikgeschokt
geschokt
kon
wordendoor
doordedeoverweldigende
overweldigende
tabelen
Siets één
tabelen Siets
kon
worden
Ook hier
hier voelen
voelen wij
wij de
destemming
stemming
bekoo!'lijkheid
logée. Ook
bekoorlijkheid van
van zijne
zijne lieve
lieve logée.
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vall het
het yt lIil humani"
humani " van
Zeldzaam schoon
schoon is
is de
de teekening
teekening
van Horatius.
Horatius. Zeldzaam
van
vall
den zielestrijd
zielestrijd bij
Alice en
en Sjoerd
Sjoerd in
in hoofdstuk
hoofdstuk V;
dat is
is als
als eene
eene
van den
bij Alice
V ; dat
worsteling
in noblesse
noblesse van
vantwee
tweehooggestetnde
hooggestemde
zielen.
Vooralhebben
hebbenwij
wij
worsteling in
zielen.
Vooral
bijzonder genoten
van het
heteerste
eersteenenvan
vanhet
hetmiddelste
middelstegedeelte
gedeeltevan
vandezen
dezen
bijzonder
genoten van
einde lijden
lijden enkele
enkele beschrijvingen,
beschrijvingen, o.
o. a.
a. van
van de
de kenniskennisroman. Op
roman.
Op het einde
metdedebloedverwanten
bloedveI'wantellvan
vanDirk
DirkYf,
Yf,aan
aanoverdrijving
overdrijving
making
van Alice
Alice met
making van
werkt dedeweifelende
weifelendehouding
houding
van
Dirk
eenigszinsirriteerend
irriteerend; ;
en
en werkt
van
Dirk
YfYf
eenigszins
laatsteisismisschien
misschiente verontschuldigen
te verontschuldigendoor
doorhet
het»Cave
,Cave!"!"dat
dat
maal'
deze laatste
maar deze
zijn
vriend Siets
Siets hem
hem ininden
denaanvang
aanvangwaarschuwend
waarschuwendheeft
heefttoegeroepen.
toegeroepen.
zijn vriend
Wij houden
houden ons
ons overtuigd,
overtuigd, dat
dat Alice van *'e8lerhove
onder het
Westerhove zich
Wij
zich onder
lezend
publiek vele vrienden
vrienden zal
zal verwerven.
verwerven.
lezend publiek
Van Alice
Alice van
van Westerhove
Het Liefdeleven
Liefdeleven van Leo
Leo Trelong
Westerhove tot Het
Trelong is
een
verbazende overgang.
overgang. De
De schrijver
schrijver van
van dit
ditlaatste
laatstewerk,
werk,L.L.dedeRooy
Rooy
een verbazende
van Heerlen,
Heerlen, isis vermoedelijk
vermoedelijk nog
nog heel
heel jong,
jong, en
endaarom
daarom zou
zou het
het niet
niet
van
billijk
zijn werk
werk gingen
gingen vergelijken
vergelijken met
met dat
dat van
vanAnton
Anton
billijk zijn,
zijn, indien
indien we
we zijn
Smit,
in wien
wien blijkbaar
blijkbaar rijpe
rijpe intellectueele
intelIectueelekracht
kl'achtenenscherpte
scherptevan
vangeest
geest
Smit, in
samengaan
met diepte
diepte enenfijnheid
fijnheidvan
vanvoelen,
voelen,
waardoordie
dieharmonische
harmonische
samengaan met
waardoor
eenheid
zijn werk
werk ontstaat,
ontstaat, welke
welkeden
denlezer
lezerzoozoo
aangenaamaandoet.
aandoet.
eenheid in
in zijn
aangenaam
Het
werk nu
nu van
vanDe
DeRooy
Rooyvan
van
Heerlen
kenmerkt
zichdoor
dooreene
eenesterke
sterke
Het werk
Heerlen
kenmerkt
zich
sensibiliteit;
temperament
heeft
deze
schrijver
genoeg,
maar
voor
het
sensibiliteit; temperament heeft deze schrijver genoeg, maar voor het
schrijven
een mooi
mooi boek
boek is ismeer
meel'
noodig
dan
temperament en
en
schrijven van
van een
noodig
dan
temperament
gevoel.
Dit Liefdeleven
Liefdeleven brengt
brengt ons
ons de
de gedetailleerde
gedetailleerde beschrijving
beschrijving van
van
gevoel. Dit
de
minnarijtjes van
van een
een jongmensch,
jongmensch, genaamd
genaamd Leo
Leo Trelong.
Trelong. Het
Hetbegint
begint
de minnarijtjes
de kalverliefde
kalverliefde van
van den
den gymnasiast
gymnasiastLeo
Leovoor
vooreen
eenIndisch,
Indisch, veertienveertienmet de
jarig kind,
kind, afgewisseld
afgewisseld door
dOOl'eenige
eenige
onschuldigescharrelpartijtjes
scharrelpartijtjes met
met
jarig
onschuldige
eene
dienstmeid. Wanneer
Wanneer Leo
Leo student
student isisgeworden,
geworden, knoopt
knoopt hij
hij eene
eene
eene dienstmeid.
liaison aan
aan met
meteen
eenburgermeisje,
burgermeisje,waarin
waarinhijhijzich
zich
natuurlijkvergist
vergist;
liaison
natuurlijk
;
eindelijk,
lang zuchten
zuchten en
en smachten,
smachtelI, vindt
vindtzijn
zijnliefdeverlangen
liefdeverlangen eene
eene
eindelijk, na
na lang
veilige haven
haven bij
bij een
een meisje
meisjevan
vangelijke
gelijl,ebeweging
bewegingenengelijken
gel\jkenstand
stand;; —
veilige
dat
is dan
dan de
de echte liefde.
Hopen wij
wij voor
voor dit
dit meisje,
meisje,dat
datdeze
dezenieuwe
nieuwe
dat is
liefde. Hopen
laatste zal
zal zijn.
zijn. Want
Wantvoor
vooreen
eenjongmensch
jongmensch
liefde van
van Leo
Leo ook
ook zijne
zijne laatste
liefde
van
zoo weeken,
week en, sentimenteelen
sentimenteelen en
en sensueelen
sensueelen aard
aard als
als deze
deze Leo
Leokan
kan
van zoo
niemand
Niet alleeri
alleen Leo
Leo gaat
gaatgebukt
gebuktonder
ollderzijne
zijneverliefderigvediefderigniemand instaan.
instaan. Niet
maar ook
ook de
de lezer
lezer wordt
wordt er
er dupe
dupe van.
van. Daar
Daarwij
wijhier
hiertoch
toch
heid,
heid, maar
niets anders
anders te
te hooren
hooren krijgen
krijgen dan
danover
overdedeverliefdheid
verliefdheidvan
vanLeo
Leoen
enook
ook
niets
alle gesprekken
gesprekken ovel'
verliefdheid loopen,
lijdt dit
dit boek
boek in
in hooge
hooge mate
mate
alle
over verliefdheid
loopen, lijdt
aan
monotonie. Wij
Wij geraken
geraken niet
niet uit
uit de
de erotische
erotische sfeer.
sfeer. De
Demanier
manier
aan monotonie.
van
schrijven
is
niet
kwaad,
maal'
te
weinig
oorspronkelijk.
Alles
in
van schrijven is niet kwaad, maar te weinig oorspronkelijk. Alles in
geest der
derjongeren
jongeren:: modestijl.
modestij!. Er
Erwordt
wordtveel
veel»geangstigd"
Dgeallgstigd" en
en
den
den geest
))ongeduldigd".
auteur staat
staat nog
nog geheel
geheel onder
onderden
deninvloed
invloed der
der
vongeduldige. De
De auteur
jongeren: : het dagboek
dagboek van
van Annie,.
Annie,. »waarin
Dwaarin zij
zij hare
hare liefde
liefde doet
doetruisen
ruisen
jongeren
over
Leo's hoofd",
hoofd", herinnert
Bore!. Daar
Daar de
de
over Leo's
herinnertsterk
sterk aan
aan Van
Van Eeden
Eeden en
en Borel.
auteur
echter
blijken
geeft
zich
in
toestanden
goed
te
kunnen
verplaatsen
auteur echter blijken geeft zich in toestanden goed te kunnen verplaatsen
geven, hopen
nogeens
eenseen
een
en
de realiteit
realiteit juist
en de
juist weet
weet weer
weer te
te geven,
hopenwij
nog
1906. I.
27
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littérair werk
van hem
hem teteontvangen,
ontvangen, waarin
waarin hij, zoo
zoo mogelijk met eene
werk van
meer zichzelf
ûchzelf zal zijn.
breedere opvatting
van menschen en
dingen, ook
ook meer
opvatting van
en dingen,

De beide
De
beide romans
romans:: Tot
het Licht
Licht van
Johanna Breevoort en Het komt
Tot het
komt
van Johanna
door
Enka, zijn
zijn uitingen
uitingen van
van Christelijke geloofsovertuiging.
kracht,
door Enka,
geloofsovertuiging. De kracht,
der hier
hieroptredende
optredende personen
personen bestuurt,
bestuurt, is
is de
de
die
de handelingen
handelingen der
die de
kracht van
van het
het geloof
geloof ininhet
hetBijbelwoord.
Bijbelwoord.Johanna
Johanna Breevoort geeft een
een
kracht
volksleven. Zij
Zij teekent een
verarmd gezin,
gezin, dat
dat ergens
ergens
verhaal uit
verhaal
uit het volksleven.
een verarmd
Rotterdam ellendig
ellendig is
is gehuisvest
vader is
is
in eene achterbuurt
achterbuurt van
van Rotterdam
gehuisvest ;j de
de vader
na
den dood
dood van
van zijne zorgende huisvrouw aan
den drank
drank geraakt,
geraakt, de
de
na den
aan den
kinderen worden verwaarloosd
verwaarloosd en
lijden gebrek.
gebrek. Een
Eenvan
vandeze
dezekinderen,
kinderen,
en lijden
in
dit
verhaal.
Line
is
een
meisje
met een
Line,
zal
de
hoofdrol
spelen
Line, zal de hoofdrol spelen in dit verhaal. Line een
hart, maar
maar door
door alaldede
ellendevan
vanhare
harejeugd
jeugdisishaar
haarhart
hart inin
goed
goed hart,
ellende
bitteren opstand
gekomen tegen
tegen God
God en
en de
de menschen. Na
Na den
den dood
dood
bitterer)
opstand gekomen
van
haar vader
vadervindt
vindt zezeeen
eenonderkomen
onderkomen bij
bij eene
eene vrouw, Gijsje, die
van haar
vroeger, toen
toen Line's
Line's ouders nog
nog in
in goeden doen
waren, bij de
moeder
de moeder
vroeger,
doen waren,
haar man
man worden bekeerlingen
bekeerlingen van
van
van Line
Line had
had gediend.
gediend. Gijsje en
en haar
van
'J)Jeruel"
helpen Line
Line aan
aan een
een dienst. Line
Line komt
komt in
in huis
huis bij
bij eelle
D.Teruer en
eene
en helpen
maakt daar
daar kennis
kennismet
methaar
haarneef
neefKarel,
Karel, dien
dien zij
zij liefkrijgt.
nicht en
en maakt
nicht
Karel
heeft echter
echter zijn woord -— niet
zijn
hart
verpand
aan eene
Karel heeft
niet zijn hart — verpand aan
bemint. Toch
Toch trouwt
trouwt hij met Koba.
andere
vrouw, Koba, die hij niet
andere vrouw,
niet bemint.
Dit
huwelijk is ongelukkig
ongelukkig en
en blijft
blijft kinderloos.
kinderloos. Karel
Karel zoekt
zoekt zijn
zijn troost
troost
Dit huwelijk
bij Line
en na
na eenigen tijd
tijd vinden
vinden we
dan Line
Line in
in een
een eigen
eigenhuisje,
huisje,
Line en
we dan
waar
zij met
met Karel
Karel ininwilden
wildenecht
echtleeft
leeftalsals
moedervan
vaneen
eenpaar
paar
waar zij
moeder
kindertjes.
Aanvankelijk gaat
alles goed
goed tusschen Karel
Karel en
Line, maar
maar
kindertjes. Aanvankelijk
en Line,
gaat alles
na verloop
vel'loop van
van tijd
tijd blijkt toch,
dat beiden
beiden gebukt
gebukt gaan
gaan onder
onder dezen
dezen
na
toch, dat
toestand
van DDvrij
vrij huwelijk".
huwelijk". Karel
doet wel
wel moeite
moeite zijne vrouw Koba
toestand van
Karel doet
tot eene scheiding
bewegen en
en zijne kinderen, bij Line
verwekt, te
te
Line verwekt,
scheiding te
te bewegen
wettigen, maar
maar Koba weigert
halsstarrig. Op
Op welke
welke wijze
wijze komt
komt de
de
wettigen,
weigert halsstarrig.
schrijfster
de oplossing
oplossing van
van deze
dezetreurige
treurige verwikkeling? Zij
Zij laat
schrijfster nu
nu tot de
Karel en
en Line
Line door
doorhunne
hunnegesprekken
gesprekken met
met Gijsje en met andere
andere bekenden
bekenden
Karel
en
bloedverwanten, die
allen trouw
trouw de
de kerk
kerk en
en de
de Bijbellezing bezoeken,
bezoeken,
en bloedverwanten,
die allen
tot inkeer
inkeer komen
komen en
entot
tothet
hetbesef
besef
vanhun
hunzondig
zondig samenleven:
tot
van
samenleven : wel
heeft
de liefde hen tot
totelkaar
elkaar gebracht,
gebracht, maar
maarhunne
hunneverhouding
verhoudingwas
wasniet
niet
heeft de
wettig voor
voor God,
God, was
wasininstrijd
strijdmet
met
Christelijkeleer.
leer. Ook Koba wordt
dedeChristelijke
door het Goddelijk
Goddelijk woord
woord geleid
geleid tot
tot vergevensgezindheid tegenover
tegenovel' Line
door
en
haar man
man ;j zij
wil
zelfs
voor
de
kinderen
van
Line
zorgen
en veren haar
zij wil zelfs voor de kinderen van Line zorgen en
hare ernstige
ernstige ziekte. Ook
wil Koba nu
nu bewilligen
bewilligen in
in
pleegt Line
Line in
in hare
Ook wil
wil Line
Line dit
dit offer
offer niet
nietmeer
meervan
vanhaar
haar aannede scheiding.
scheiding. Maar
Maar thans
de
thans wil
Zij laat
laathare
hare kinderen
kinderen in
in de
de kerk
kerk doopen en neemt zich
zich ernstig
ernstig
men. Zij
men.
voor geen
omgang meer
meer te
te hebben
hebben met
metKarel,
Karel, die,
die,bij
bUden
denplechtigen
plechtigen
geen omgang
God smeekt,
smeekt, dat
dat de
de liefde
liefde voor
voor zijne wettige vrouw
vrouw
doop aanwezig,
aanwezig, God
doop
terugkeeren
in
zijne
ziel.
En
zoo
Koba, die hij eens
heeft
versmaad,
zal
ziel.
zoo
eens heeft versmaad, zal
is
dan, zegt
zegtdedeschrijfster,
schrijfster,het
het»Licht"
»Licht"opgegaan
opgegaanininditdit
verwarrende,
is dan,
verwarrende,
angstige zonneduister
zonneduister....
..
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De moeder
moeder blijft
blijft dus
dusmet
methare
haregedoopte
gedooptekinderen
kinderen verder
verder aan
aan haar
haar
De
lot
overgelaten, terwijl
terwijl de
de vader
vader zich
zich vereenigd
vereelligd zal
zal zien
zienmet
metdedevrouw,
vrouw,
lot overgelaten,
voor
hij nooit
nooit eenige
eenige liefde
liefdeheeft
heeftgevoeld
gevoeld; j—- inderdaad,
inderdaad,wanneer
wanneer
voor wie
wie hij
dat het Licht
Licht moet
moetzijn
zijnvan
vandede
Christelijkemoraal,
moraal,dat
datover
overdeze
dezezwaarzwaarChristelijke
dat
beproefde
schepselen wordt
wordt uitgestort,
uitgestort, dan
dan ziet
ziet het er
beproefde schepselen
er met
metdie
diemoraal
moraal
schrijfstermisschien
misschieneen
een
loopjehebben
hebben
zeer bedroevend
bedroevend uit.
uit.Zou
Zoudedeschrijfster
wel zeer
loopje
metdedegetrouwe
getrouweaanhangers
aanhangersderder
Christelijke
dogmatiek?
willen nemen
nemen met
willen
Christelijke
dogmatiek
?
gelooven. Daarvoor
Daarvool' isis de
toon van
van haar
haar werk
werk te
te
Wij
kunnen 't niet
niet gelooven.
de toon
Wij kunnen
ernstig.
Maar wel
wel isiszijzijmet
met
Dvrije-huwelijks-kwestie"inineen
eenjammerjammerernstig. Maar
dede»vrije-huwelijks-kwestie"
lijk
warnet geraakt,
geraakt, waaruit
waaruitzijzijzich
zichzelfs
zelfsmet
meteen
een
heir
vanBijbelcitaten
Bijbelcitaten
lijk warnet
heir
van
niet
heeft kunnen
kunnen loswikkelen.
loswikkelen. Trouwens,
Trouwens, het
hetgeheele
geheeleverhaal
verhaalrammelt
rammelt
niet heeft
van opeengehoopte
opeengehoopte onwaarschijnlijkheden
onwaarschijnlijkheden en
tegenstrijdigheden. Het
Het
van
en tegenstrijdigheden.
eenige
goede
van
dit
boek
is
het
begin,
de
beschrijving
van
het
vereenige goede van dit boek is het begin, de beschrijving van het verhetyolksvolksarmde
gezin, waarin
waarin Line
Line opgroeit.
opgroeit. Hier
Hier toont
toont de
deschrijfster
schrijfsterhet
armde gezin,
te kennen
kennen en
en sommige
sommige tafereeltjes
tafereeltjes weet
weet zij
zij goed
goed en
enlevendig
levendig tete
leven te
leven
teekenen, zonder
zonder ininwanluidende
wanluidendetaal
taalofof
ergerlijkeplatheden
plathedentetevervallen.
vervallen.
ergerlijke
Maar veel
pittiger, in
in opzet
opzet en
en ininstijl,
stijl,is het
is het
werk
vanEnka
Enka:
Maar
veel pittiger,
werk
van
:
komt.
hoofdmoment in
dit boek
boek is isdedeovergang
overgangvan
van een
een
Het hoofdmoment
in dit
komt. Het
hetsocialisme.
socialisme.Met
Meteen
eenpaar
paartrekjes
trekjesteekent
teekent
orthodox
orthodox predikant
predikant tot
tot het
de
auteur
Leo
Grave
eerst
als
kind,
opgevoed
door
zijne
moeder,
dan
de auteur Leo Grave eerst als kind, opgevoed door zijne moeder, dan
De zin
zintot
totvroomheid
vroomheid isis hem
hem als
als 't ware
als
student in
in de
de theologie.
theologie. De
als student
met
de moedermelk
moedermelk ingegeven,
ingegeven, maar
maar in
in Leo
Leo leeft
leeft ook een krachtig
krachtig
met de
gevoel voor
voor vrijheid
vrijheid en rechtvaardigheid
rechtvaardigheid en
hij kan
kan zich
zich reeds
reeds als
alskind
kind
gevoel
en hij
met de
de strenge
strengebeginselen
begin8elenvan
vanzijne
zijnemoeder
moedervereenigen.
vereenigen.Als
Alszijne
zijne
niet
niet met
hetbeter
beteris,is,omom
niet
dansen,aangezien
aangeziendansen,
dansen,
moeder
hem zegt,
zegt,dat
dathet
moeder hem
niet
te te
dansen,
ofschoon
zichzelf geene
geene zonde,
zonde, zoo
zoo licht
licht tot
tot zonde
zonde kan
kan leiden,
leiden, zegt
zegt
ofschoon op
op zichzelf
de
knaap:: »DUw geheelonthouding,
de mijne
mijne niet.
niet. Dat
Datstandstandgeheelonthouding, moeder,
moeder, is
is de
de knaap
trekt me
meheelemaal
heelemaal niet
niet aan.
aan. Voor
Voor iemand
iemand die
die zichzelf
zichzelf niet
niet ververpunt trekt
punt
't, maar
maar 'n sterke
zou laf
laf worden
worden van
van dat
dat
trouwen kan,
begrijp ik
trouwen
kan, begrijp
ik 't,
sterke zou
voortdurend terugtrekken.
later nog
nog 's preek
preek over
over den
den tekst
tekst::
voortdurend
terugtrekken.Als
Als ik
ik later
»al
wat uit
uithet
hetgeloof
geloof
niet
is zonde,"dan
danzal
zalikikdat
datoveral
overal
»al wat
niet
is, is,
datdat
is zonde,"
maarden
denstrijd
strijd
vreesachtig
retireeren zonde
zonde noemen."
noemen." Niet
Nietretireeren,
retireeren,maar
vreesachtig retireeren
aandurven,
Leo'saard.
aard.Als
Alsstudent
studentondervindt
ondervindt hij
hij den
deninvloed
invloed
aandurven, dat
dat isis Leo's
denker;; de
degeest
geestvan
vanonderzoek
onderzoek
van scherpe
scherpe tekstcritiek.
tekstcritiek. Leo
Leo Grave
Grave isisdenker
van
trekt hem
hem aan
alln ;j twijfel
twijfel aan
aanhet
hetabsolute
absolutevan
vanhethet
Godsbegripwordt
wordtbij
bij
trekt
Godsbegrip
hem
gewekt. Maar
Maar hij
wil er
er niet
niet aan
!lan toegeven.
toegeven. Toch
Toch isis 't niet zonder
zonder
hem gewekt.
hij wil
strijd, dat hij
hij het
hetleeraarsambt
leeraarsambt ininhet
hetdorp
dorpHeemsberg
Heemsbergaanvaardt.
aanvaardt.
Al
spoedig geeft
geeft de
deopvatting
opvattingvan
vanDs.
Ds.Grave
Graveaanstoot
aanstootbij
bijde
deorthodoxe
orthodoxe
Al spoedig
auteur blijkt
blijkt hier
hieruitstekend
uitstekend op
op de
de hoogte
hoogte
boeren, die
die voefenen".
l>oefenen". De
De auteur
boeren,
te zijn
zijn van
vandedekerkelijke
kerkelijkepartijen
partijenenentroebelen
troebelen ten
tenplatten
plattenlande.
lande. De
De
domme
die Bijbelwoorden
Bijbelwoorden prevelt,
van te
te bebedomme menigte,
menigte, die
prevelt, zonder
zonderer
er iets
iets van
is natuurlijk
natuurlijk blind
blind en
en onvatbaar
onvatbaal' voor
voor het
het licht,
licht, dat
datDs.
Ds.Grave
Grave
grijpen,
grijpen, is
in
hen
tracht
te
ontsteken:
het
licht
van
liefde
en
verdraagzaamheid
in hen tracht te ontsteken : het licht van liefde en verdraagzaamheid
D". Grave,
Grave, Diet
niet alleen
alleen
en
gerechtigheid. Juist door
door den
den tegenstand,
tegenstand, dien
dien Ds.
en gerechtigheid.
I.
27*
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in
zijne gemeente,
gemeente, maar
maar ook
ookbij
bijzijne
zijneorthodoxe
orthodoxeambtsbroeders
ambtsbroeders onderonderin zijne
wordt de
de zin
zin voor
voor socialistische
socialistische hervorming,
hervorming, de
zin, om
om de
de
vindt, wordt
vindt,
de zin,
schreeuwende
onrechtvaardigheid te
bannen uit
uit onze
onze maatschappij,
maatschappij, die
die
schreeuwende onrechtvaardigheid
te bannen
maarininden
denhoogsten
hoogstengraad
graadon-Christelijk
on-Christelijk is,
is,
zich
Christelijk noemt,
noemt, maar
zich Christelijk
hem
heeft
gesluimerd,
voortdurendsterker.
sterker.
die
neiging, die
diealtijd
altijdin in
die neiging,
hem
heeft
gesluimerd,
voortdurend
Totdat
hij eindelijk,
eindelijk, toegevend
toegevendaan
aanden
dendrang,
dmng,die
diehem
hemtetemachtig
machtigwordt,
wordt,
Totdat hij
openlijk
socialist te zijn
zijn en
en voor
voor gansch
gansch Heemsberg
Heemsberg zijne
zijne stelstelopenlijk erkent
erkent socialist
lingen
ontwikkelt, waarvan
waarvan de
de hoofdgedachten
hoofdgedachten zijn
zijn:: »Liefde
»Liefde en
en gerechgerechlingen ontwikkelt,
tigheid
zijn de
de kern-ideeën
kern-ideeënvan
vanhet
het
Christendom.Aan
Aandeze
dezebeide
beidemoeten
moeten
tigheid zijn
Christendom.
alle
dingen, alle
alle begrippen
begrippen worden
worden getoetst,
getoetst, ook
ook de
de sociale
sociale ideeën,
ideeën, die
die
alle dingen,
Christenen van
van onze
onzedagen
dagenstaan
staanvoor
voorde
dekeuze
keuze:
worden verkondigd.
verkondigd. De Christenen
worden
:
de
kapitalistische ofofdedesocialistische
socialistischevoortbrengingswijze.
voortbrengingswijze. De
De kapitaliskapitalisde kapitalistische
gaat lijnrecht
lijnrecht in
in tegen
tegenhet
hetBijbelsche
Bijbelschevoorschrift
voorschrift
tische productiewijze
productiewijze gaat
tische
van
economische gerechtigheid
gerechtigheid: : »de
arbeider is zijn
zijn loon
loon waardig."
waardig." De
De
van economische
»de arbeider
kapitalistische
maatschappij leidt
leidt tot
tot hongerloonen
hongerloonen en
en
kapitalistische inrichting
inrichting der
der maatschappij
zij kweekt
kweekt den
denklassenstrijd.
klassenstrijd. Het
Hetsocialistisch
socialistischbeginsel
beginsel
werkeloosheid, zij
werkeloosheid,
wil
de opvolging
opvolging ook
ook op
op stoffelijk
stoffelijk gebied
gebied van
van het
het:: gij
gij zijt
zijtallen
allen
wil de
maar ook
ook van
van gelijk
gelijk genotgenotbroeders. De
idee van
van gelijken
gelijken werkplicht,
werkplicht, maar
broeders.
De idee
recht, voor
voor allen
allen is
is een
een idee
idee van
van qp-rechtigheid
ideaal:: wegneming
wegneming
gerechtigheid; j het ideaal
recht,
van
weelde, de
de grootste
grootsteder
derverzoekingen,
verzoekingen,enenwegneming
wegnemingvan
vanarmoede,
armoede,
van weelde,
liefde.
De
socialistische
idee
de
bron
van
veel
lijden,
is
een
ideaal
van
de bron van veel lijden, is een ideaal van liefde. De
idee
is dus
dusprincipieel-christelijk.
principieel-christelijk. Aileen
Alleenonwetendheid
onwetendheidenen
verdachtmaking
verdachtmaking
haar buiten
buiten den
denkring
kringder
dergeloovigen
geloovigengebannen.
gebannen. Zoo
Zoo kan
kan de
de
hebben haar
hebben
met de socialistische
samengaan.
christelijke
orthodoxie volkomen
volkomen met
christelijke orthodoxie
socialistische idee samengaan.
nietuitsluitend
uitsluitend een
een
De gewenschte
gewenschte hervorming
hervorming der
der maatschappij
maatschappij isis niet
De
werk
van economischen
economischen aard,
aard, het
het isisininhoofdzaak
hoofdzaak een
eenethische
ethischearbeid
arbeid;
werk van
;
en
dit ethisch
ethisch werk
werk ligt
ligt op
opden
denweg
wegvan
vanden
dengeloovigen
geloovigenChristen."
Christen."
en dit
Ds. Grave
Grave is
is de
de hoofdgedachte
hoofdgedachte van
van dit
dit werk.
werk. Het
Hetisis
van Ds.
Deze daad van
als 't ware
een pleidooi
pleidooi voor
VOOI' het
het Christelijk socialisme.
socialisme. De bezwaren,
bezwaren,
ware een
waarmede deze
deze predikant
predikant heeft
heeft te
teworstelen,
worstelen, bezwaren
bezwaren van
van den
den kant
kant
waarmede
zijlIer
gemeente,
van
zijne
geloofsgenooten,
vrienden
en
bloedverwanzijner gemeente, van zijne geloofsgenooten, vrienden en bloedverwanten, —
- de
de auteur
auteur weet
weetdie
diealle
alleduidelijk
duidelijk en
en scherp
scherp aan
aan tetegeven.
geven.Wij
Wij
ten,
begrijpen,
hoe de
de menschen
menschen met
metvreemde
vreemdeoogen
oogenhem
hemaanstaren
aanstaren; jhoe
hoezeze
begrijpen, hoe
in
doffe botheid,
botheid, inin egoistischen
egoistischenschrik,
schrik,ininwaarachtige
waarachtigeen
engesuggereerde
gesuggereerde
in doffe
ons ook
ook
verontwaardiging
verontwaardigingzijne
zijneboodschap
boodschapontvangen.
ontvangen.Maal'
Maarhet
hetisis ons
duidelijk,
hoe eene
eenepersoonlijkheid
persoonlijkheid als
als Leo
Leo Grave
Grave geheel
geheelgeabsorbeerd
geabsorbeerd
duidelijk, hoe
deze draagt
draagt hem,
hem,maakt
maakthem
hemsterk
sterk
kan worden
worden door
door één
één groote
groote idee
idee ;j deze
kan
en
machtig,
en
zoo
gaat
hij
zijn
weg,
alleen,
zonder
vreeze.
en machtig, en zoo gaat hij zijn weg, alleen, zonder vreeze.
karakter isisdoor
door
De
uitbeelding van
van deze
dezepersoonlijkheid,
persoonlijkheid, van
van dit
ditkarakter
De uitbeelding
auteur met
met kracht
krachtenentalent
talentgeschied.
geschied.Aileen
Alleen achten
achten we
we 't wat
den
den auteur
onwaarschijnlijk,
zoo sterke
sterke denkkracht
denkkracht als
als deze
deze Leo
Leo
onwaarschijnlijk,dat
dateen
een man
man van
van zoo
zoo geweldig
geweldig gesuggereerd
gesuggereerd zou
zoukunnen
kunnenworden
worden door
door de
de preeken
preeken van
van
zoo
Professor Manot,
Manot, den
denzachtzinnigen,
zachtzinnigen, rechtgeloovigen
rechtgeloovigen hoogleeraar
hoogleeraar »met
»met
Professor
de
kinderoogen". Verder
Verder ligt
het voor
voor de
dehand,
hand,dat
datininditditboek,
boek,waarin
waarin
de kinderoogen".
ligt het
allereerstaan
aan
beschouwingen over
over geloofsquaesties
geloofsquaesties en sociale
sociale begrippen
begrippen allereerst
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de
orde zijn,
zijn, de
de eigenlijke
eigenlijke roman
roman er
er zoowat
zoowat naast
naast loopt.
loopt. Toch
Toch zijn
zijn de
de
de orde
teleurstellingen
de oude
oude Mevrouw
Mevrouw Grave,
Grave, het leven
leven in
in de
depastorie
pastorie
teleurstellingen van
van de
te
Heemsberg, de
de verhouding
verhouding van
van Karel
Karel van
van Noorde
Noorde tot
tot Lize
Lize niet
niet
te Heemsberg,
onverdienstelijk,
zij 't dan
ook maar
maar terloops,
terloops, geschetst.
geschetst. Aileen
Alleen in
in
onverdienstelijk, zij
dan ook
BUbelcitaten en
preekbesprekingen had
auteur zich
zich wel
wel wat
watme
meer
Bijbelcitaten
en preekbesprekingen
had de
de auteur
er
mogen
mogen beperken.
beperken.
De
overgang van
van het
hetsoort
soortvan
vanboeken
boekenals
alsdie
dievan
vanJohanna
JohannaBreeBreeDe overgang
opdedehand
handzijn
zijn6nèndoor
doordedezwaarzwaarvoort en
Enka, die
die toch
toch wel
welzwaar
zwaarop
voort
en Enka,
wichtige
moraal èn
èn wegens
wegensden
denveelvuldig
veelvuldigaangewenden
aangewenden preektoon,
preektoon, —
- de
de
wichtige moraal
De Génestet,
Génestet,om
omons
onsdaarvan
daarvanteteverlossen,
verlossen,bleef,
bleef,althans
althans
smeekbede
van De
smeekbede van
toteen
eenwerk
werkzooals
zooals Kinderen
Kinderen
in
Holland, nog
nog altijd
altijd onverhoord
onverhoord -— tot
in Holland,
van Mevr.
Mevr. Boudier-Bakker,
Boudier-Bakker, een
werk, waarin
waarin alles
alles natuur
natuur en
enwaarheid
waarheid
van
een werk,
is
uiterst
verkwikkelijk.
ZÓÓ
in
den
geest
der
kinderen
door tete
is,
is, is uiterst verkwikkelijk. Z66 in den geest der kinderen door
dringen,
dat jonge
jonge zieleleven
zieleleven te
te tasten,
tasten,dat
datheerlijke,
heerlijke,blije,
blije,ververdringen, zóó
z66 in
in dat
hetkind
kind ininalalzijne
zijneonbevangenheid
onbevangenheid en
en echtheid
echtheid
rukkelijke leven
van het
rukkelijke
leven van
dan z66
zóó tetekunnen
kunnenbeschrijven
beschrijven in
in al
al hun
hundoen
doen
en
natuurlijkheid, en
en natuurlijkheid,
en ze
ze dan
en
babbelen, in hunne
hunne uitgelaten
uitgelaten blijheid
blijheid over
over niets
niets en
en ininhunne
hunnediepe
diepe
en babbelen,
droefheid
niets,—- dat
datis isslechts
slechtsweinigen
weinigengegeven.
gegeven.ErErzijn
zijnmenschen,
menschen,
droefheid om niets,
houden; jlaat
laatdezulken
dezulkeneens
eenskennis
kennis
die
beweren niet
nietvan
vankinderen
kinderentetehouden
die beweren
met deze
dezepapieren
papieren»kinderen"
»kinderen" ;j vermoedelijk
vermoedelijk zullen
zullen ze
ze er
er dan
dan
maken
maken met
weet
in
dit
negental
anders
over
gaan
denken.
Mevr.
Boudiel'-Bakker
anders over gaan denken. Mevr. Boudier-Bakker
in dit negental
teere gemoedsleven
gemoedsleven van
van het
hetkind
kindininalalzijne
zijnefijne
fijnenuances
nuances
schetsen
schetsen het teere
verrukkelijk
geven. Juist
Juistdat
datfrissche
frisscheenen
spontane
vandedejonge,
jonge,
verrukkelijk weer
weer te geven.
spontane
van
dat geheel
geheelonvervalschte,
onvervalschte, dat
dateen
een
levendige
emoties in
in zoo'n
zoo'n kinderziel,
kinderziel, dat
levendige emoties
zoo aantrekkelijk
aantrekkelijk maakt,
de schrijfster
schrijfster ininhare
hareverschillende
verschillende
kind zoo
kind
maakt, weet de
zoo klaar
klaar weer
weel' te
tegeven
geven:
diehooghartigheid,
hooghartigheid, die
dieinnige
innigeverontveronttypen
typen zoo
: die
het »Meisje",
»Meisje",dat
datdoor
doorhare
hareschooljuf
schooljufvoor
vooreene
eenejongensjongenswaardiging van
waardiging
van het
diegewaarwordingen
gewaarwordingenvan
vandat
datjongetje,
jongetje,dat
dat»voor
noor
gek wordt
wordt uitgemaakt
uitgemaakt;j die
't eerst"
naar
school
gaat;
dat
drenzen
en
dat
plagerige
in
»Wraak"
eerst" naar school gaat ; dat drenzen en dat plagerige in »Wraak" ; j
die
droeve ernst
ernst van
van dat
dat jongetje,
jongetje, dat
datzijne
zijnemoeder
moederziet
ziethuilen,
huilen,omdat
omdat
die droeve
II
Vader" weer zoo
zoo ....
....; ;die
diepijnlijke
pijnlijkedroefheid
droefheidvan
vanBertje,
Bertje,»De
llDeOudste",
Oudste",
»Vader"
zUn ééntje
ééntje bloemen
bloemen legt op
op het
hetgraf
grafvan
vanzijne
zijne»moes",
llmoes", —
die
daar in
die daar
in zijn
dat
zijn kinderen,
kinderen, zooals
zooals ze
ze zijn.
zijn. Wie eene
eene lieve,
lieve,verstandige
verstandige moeder
moeder
dat zijn
en
eenegelukkige
gelukkigejeugd
jeugdheeft
heeftgehad,
gehad,kan
kan»Sint-Niklaas"
»Sint-Niklaas" niet
nietzonder
zonder
en eene
aandoening
Wij zouden
zouden uit
uitelk
elkdezer
dezerschetsen
schetsenwillen
willenciteeren.
citeeren.
aandoening lezen.
lezen. Wij
waar te
te beginnen,
beginnen, waar
waarteteeindigen
eindigen?
Men leze
leze en
en ga
gabij
bijdeze
deze
Maar
Maar waar
? Men
Kinderen te gast.
gast. Een
Een heerlijk
heerlijk boek.
boek.
Kinderen
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zijn meesters
meesters in
de kunst
kunst van
van vertellen.
vertellen. leder,
leder, die
die in
in
in de
De Franschen zijn
Parijs of
of elders
elders het
hetgenot
genotheeft
heeftgesmaakt
gesmaakt conférences
conférences bij
bij te
te wonen,
wonen,
Parijs
dat volmondig
volmondig erkennen.
erkennen.
zal dat
zal
kind, om
om den
den inhoud
inhoud van
van een
eenboek
boek
Vraag b.v.
aan een
een Fransch kind,
Vraag
b.v. eens aan
of iets
iets anders
andel's mede
mede te
te deelen. Waar
Waar de
de kleine
kleine Hollander
Hollander zijn lessen
of
met tallooze Den
»en toen,
toen, Den
Den toen",
toen",
en verhaaltjes
verhaaltjes hakkelend
hakkelend uitbrengt
uitbrengt met
en
zal
de
jeugdige
Français
of
Fl'ançaise
in
keurige
bewoordingen,
zonder
zal de jeugdige Frangais
Frangaise in keurige bewoordingen, zonder
t.e vervallen,
relaas doen
doen in
in sierlijke,
sierlijke, bondige
bondige taal,
taal, luchtig
luchtig
in herhalingen tie
vervallen, een relaas
over kleinigheden
kleinigheden heenglijdend, de
de hoofdzaken
hoofdzaken goed
goed doende
doende uitkomen.
uitkomen.
over
De oudste
oudste Fransche vertellers
vertellers zijn
zijn de
de jongleurs
jongleurs der
dermiddeleeuwen.
middeleeuwen.
De
De fabliaux,
fabliaux, de
de Dcontes pour plaire", die
ze hetzij aan
aan de
de hoven
hoven der
der
De
die ze
hetzij als potsenmakers
potsenmakers in de
de herbergen
herbergen opdischten,
bekleeden
opdischten, bekleeden
grooten hetzij
in de
de Fransche letterkunde.
Voor den
den leek
leek zijn
een
eigenaardige plaats
plaats in
letterkunde. Voor
een eigenaardige
ze een
een aangename
aangename lectuur,
lectuur, voor
voor den
den historicus
historicus en
en den
den philoloog belangze
wekkend als
een trouwe
trouwe afspiegeling
afspiegeling van
van de
detoenmalige
toenmalige maatschappij.
als een
De
fabliaux
worden
dikwijls
verward
met
de fabels
fabels;; deze
laatste
deze laatste
De fabliaux
dikwijls verward met de
waren Dcontes
dévots", die
wijze lessen
lessen inhielden.
inhielden. Wel
Wel behooren ze
die wijze
Dcontes dévots",
tot denzelfden tijd
tijd en
en werden
werden ze
ze in
in dezelfde versmaat
geschreven, nl.
nl.
versmaat geschreven,
in
regels van
van acht
acht lettergrepen.
lettergrepen.
in regels
Vermoedelijk zal
de fabliau
fabliaumeer
meeraftrek
aftrekhebben
hebbengevonden
gevonden bij
het
bij het
zal de
ruwe,
kinderlijke publiek,
publiek, dat een
een oogenblik wilde
geamuseerd worden
wilde geamuseerd
ruwe, kinderlijke
derjongleurs.
jongleurs.
door
de luchtige,
luchtige, gekruide
gekruide verhaaltjes
verhaaltjes der
door de
De
fabliau was
wasniet
nietanders
andersdan
daneen
eengrappig,
grappig,somtijds
somtijdssentimenteel
sentimenteel
De fabliau
Het
lag
geenszins
verhaal
van
een
werkelijk
of
denkbeeldig
avontuur.
verhaal van een werkelijk of denkbeeldig avontuur. Het lag geenszins
ten beste
in
de bedoeling
bedoeling van
van den
den voordrager, om tendenz-verzen ten
beste te
te
in de
geven
of stichtelijke
stichtelijke rijmen
rijmen 'of
teere ontboezemingen,
gevoelige
ontboezemingen, die
die de gevoelige
iof teere
geven of
snaren
van het
hethart
hartmoesten
moestendoen
doentrillen.
trillen.Van
Vanromaneske
romaneske geschiedesnaren van
nissen geen spoor.
spoor.
verdienen. Ze zijn,
zUn, om
De
jongleurs moeten
moeten doen
doen lachen,
lachen, om
om geld
geld teteverdienen.
De jongleurs
zoo
te zeggen, de
journalisten van
van de
de XIIlde
belast met
met het
het
eeuw, belast
XHIde eeuw,
de journalisten
zoo te
»gemengde
»van hier
hier en
en daar's" plus
de anekdotenplus de
nieuws", met
met de
de »van
Dgemengde nieuws",
rubriek, zelfs
met reclames
een of
ofander
ander
reclames en
en advertenties,
advertenties,als
als ze
ze het een
zelfs met
vak
beroep bezingen,
bezingen.
vak of beroep
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Jammer,
Jammer, dat
dat dichters,
dichters, voordragers
vOOl'dl'agers en
en publiek
publiekz66
zóóweinig
weinigwaarde
waarde
hechtten aan
aan deze
deze»poésie
»poésiebourgeoise",
bOUl'geoise",dat
datslechts
slechtsongeveer
ongeveerhonderd
honderd
hechtten
vijftig
De meeste
meeste
vijftig van
van deze
dezefabliaux
fabliauxinindedebibliotheken
bibliotheken zijn
zijn bewaard.
bewaard. De
werden niet
niet eens
eensopgeschreven.
opgeschreven.
werden
De fabliaux
fabliaux behooren
behooren hoofdzakelijk
hoofdzakelijk tot
de XIIIde
XlIIde eeuw
eeuw;; na
nade
deeerste
eerste
tot de
Valois
wijzigde deze
deze literatuur
literatuurzich
zichininde
de »farce
»farce en
en nouvelle
Valois wüzigde
nouvelle prose.
prose" .
raakantwoord,
antwoord,een
eencalembour,
calembour,een
eengrappig
grappigavontuur
avontuurwaren
waren
leuk, raak
Een leuk,
onderwerpen, die
die door
door de
de jongleurs
jongleurs werden
werden bezongen
bezongen of
ofgezegd.
gezegd.
de onderwerpen,
thema, dat
dat reeds
reedsduizenden
duizenden jaren
jaren geleden
geledenininOosterOosterHet afgezaagde
afgezaagde thema,
Het
mal'i, la
la femme
femme et
etl'autre,
l'autre, met
met de
de
sche letterkunden
letterkunden voorkomt
voorkomt: : Iele mari,
sche
sluwe vrouwenlisten,
vrouwenlisten, die
dieonvermijdelijk
onvermijdelijkdaaruit
daaruit voortvloeien,
voortvloeien, vond
vond ook
ook
sluwe
hier een
een dankbaar
dankbaar gehoor.
gehoor.
hier
na de
de kruistochten
kruistochten werden
werden heel
heelwat
watverhalen
verhalenvan
vanByzanByzanTijdens en
en na
Tijdens
naarEuropa
Europa
tijnen en
en Arabieren
Arabiel'en hetzij
hetzijmondeling
mondelinghetzij
hetzijschriftelijk
schriftelijknaar
tijnen
overgebracht.
wijzigingen
;
Het spreekt
spreektvanzelf,
vanzelf,dat
datzezeallerlei
allerlei
wijzigingenondergaan
ondergaan;
overgebracht. Het
toch behouden
behouden ze een
een Oostersch
Oostersch waas,
waas,wat
watdede
intrigebetreft.
betreft.Bijgevolg
Bijgevolg
toch
intrige
deinhoud
inhoud van
van minder
minder waarde
waarde dan
dan de
debeschrijving
beschrijving van
van personen
personen en
en
is de
juistbeeld
beeldgeven
geven
vandedewerkelijkheid.
werkelijkheid.
omgeving, die
die ons
ons een
eenvolkomen
volkomenjuist
omgeving,
van
Zoo b.v.
b.v. de
de zonderlinge
zonderlinge Fablel des IIII
IIlI Prestres.
Prestres.
Zoo
Een
boer
heeft
een
vrouw,
die
blijkbaar
groote bekoring
bekOl'ing weet
weet uit
uit
Een boer heeft een vrouw, die blijkbaar groote
te oefenen,
oefenen, want
want H.E.
H.E. wordt
wordtdoor
doordrie
driepriesters
priestersvurig
vurig bemind.
bemind. De
De
te
echtgenoot
wordt jaloersch
jaloersch (et
pour cause);
cause); hij
hij doodt
doodt de
de drie
drie geestegeesteechtgenoot wordt
(et pour
De vrouw
vrouw wil
wil de
desporen
sporenvan
vandie
diemisdaden
misdadendoen
doenverdwijnen
verdwijnen en
en
lijken. De
lijken.
huurt
een man
man voor
voor veertig
veertig stuivers,
stuivers, welken
welken ze
ze met
met die
dietaak
taakbelast.
belast.
huurt een
De vrouw
vrouw heeft
heeftevenwel
evenwelslechts
slechtsvan
vanéén
éénslachtoffer
slachtoffergesproken,
gesproken, zeker
zeker
De
ontmoedigen.
om
den man
man niet
niet teteontmoedigen.
om den
het lijk
lijkinineen
eenput
put
heeftgegooid
gegooidenenzijn
zijnloon
10011komt
komt
Als deze
nu het
deze nu
heeft
halen,
ziet hij
hijtottotzijnzijn
groote
ontstelteniseen
een
doodenpriester
priesternaast
naast
halen, ziet
groote
ontsteltenis
dooden
hem toe
toe::
de
vrouw liggen.
liggen. Boos
Boos roept
roept deze
deze hem
de vrouw
»Arou,
m'as tu
fet,
que m'as
tu fet,
»Arou, ribaut que
Revez
là —
- revenez
revenez est."
cst."
Revez Ie
le là,

De
man begrijpt
begrijpt er niets
niets van,
van, doch
doch kwijt
kwijt zich
zich opnieuw
opnieuw van
van de
dehem
hem
De man
opgelegde
taak.
Hetzelfde
geval
herhaalt
zich
weder.
Voor
de
derde
opgelegde taak. Hetzelfde geval herhaalt zich weder. Voor de derde
neemt de
de man
man zijn
zijn dooden
dooden last
last op
op de
de schouders,
schouders, doch
doch dit
dit keer
keel'
maal
maal neemt
houdt
wacht naast
naast den
den put.
put. Hij
Hij valt
valt in
in slaap
slaap en
en als
alshij
hijwakker
wakker
houdt hij
hij de
de wacht
wordt,
hij een
een priester
priester komen
komen aanwandelen,
aanwandelen, wiens
wiens ongelukkig
ongelukkig gegewordt, ziet
ziet hij
sternte
hem hierheen
hierheen heeft
heeftgevoerd.
gevoerd.DeDedoodgraver
doodgraver springt
springt op
op hem
hem
sternte hem
in den
den put.
put. »Nu
»Nuzal
zaljeje
niet
meer
ontsnappen!"
toe
en gooit
gooit hem
hem in
toe en
meme
niet
meer
ontsnappen
!"
roept
de
man
woedend
uit.
roept de man woedend uit.
den
fabliau:
boçus
Dezelfde
vinden we
we o.0,a.a.ininden
Dezelfde intrige
intrige vinden
fabliau
: Des trois bovus

menestrels.
menestr els.
Hier
heeft een
een rijke
rijke bultenaar
bultenaal' een
een schoone
schoone vrouw
vrouw gehuwd.
gehuwd. De
Deman
man
Hier heeft
is
bijzonder jaloersch
jaloersch uitgevallen
uitgevallen en
en houdt
houdt zijn
zijn deur
deur streng
streng gesloten
gesloten
is bijzonder
voor
indringers, Op
Op zekeren
zekeren Kerstdag komen
drie minstreelen,
minstreelen, evenkomen drie
voor indringers.
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eens
bultenaars, het huis
huis van
van den
denboer
boervoorbij.
voorbij. Deze
Dezeisisgoedhartig
goedhartigvan
van
eens bultenaars,
aard
den menschen
menschen een
eengul
gulonthaal
onthaalininruil
ruilvoor
voorhun
hunliederen
liederen
aardj ; hij
hij geeft den
daarnaweg
wegmet
met
bedreiging,dat
datzezenooit
nooi tmeer
meel'den
den
en
zendt zezedaarna
en zendt
dede
bedreiging,
voet
over zijn
zijn drempel
drempel mogen
mogen zetten.
zetten.
voet over
echteruit
uitis,is,roept
roeptdedevrouw
vrouwdedeminstreelen
minstreelenbij
bijzich,
zich,
Als de
de man
man echter
Als
te genieten
genietenvan
vanhun
hunzang.
zang.ZijZijhoort
hoorthaar
haarman
man thuis
thuis komen
komen en,
en,
om te
om
beducht voor
voor zijn
zijn toorn,
toorn, stopt
stopt zij
zij de
de bultenaars
bultenaars ieder
ierler in
in een
een kist.
kist. De
De
beducht
echtgenoot
en verlaat
verlaat weldra
weldra weer
weer de
dewoning.
woning.De
De
echtgenoot vermoedt
vermoedtniets
niets en
vrouw
kisten, doch
doch de
de zangers
zangers zijn,
zijn, helaas!
helaas! allen
allen gestikt.
gestikt. Ze
Ze
vrouw opent
opent de
de kisten,
huurt
een man,
man, die
dietegen
tegenhoog
hoogloon
loonden
deninhoud
inhoud der
derkisten
kisten zal
zaldoen
doen
huurt een
Pres tres herhaalt
verdwijnen. Hetzelfde
geval van
van de
de Fablel des
verdwijnen.
Hetzelfde geval
des JIIl
MI Prestres
keert de
deheer
heerdes
deshuizes
huizes
zich. Als
Als de
dederde
derdebultenaar
bultenaarisisverdwenen,
verdwenen, keert
zich.
naar zijn
zijn woning
woning terug.
terug.De
Degehuurde
gehuurdedoodgraver
doodgraverdenkt
denktnu,
nu,dat
datdededuivel
duivel
naar
het spel
spelis.is.Haastig
Haastigmaakt
maakthijhijhet
het
kruisteeken,grijpt
grijpteen
eenhamer
hamer
hier
in het
hier in
kruisteeken,
en
slaat de
de hersens
hersens ininvan
vanden
denrampzaligen
rampzaligen echtgenoot.
echtgenoot.
en slaat
dat
Nu heeft
heeft de
de man
man zijn
zijn loon
loon verdiend,
verdiend, en
en de
de dichter
dichter voegt
voegt erbij,
erbij, dat
Nu
de
vrouw de
de dertig
dertig livres
livres gaarne
gaarneuitbetaalde,
uitbetaalde, want
want:
de vrouw
:
»
Despuis-q ue il.
il l'a
I'a délivrée
»Despuis-que
De son
son mari
mari qui
qui tant ert
ert lais."
lais."
De

In
de fabliaux
fabliaux wordt
wordt de
devrouw,
vrouw,opopeen
een
enkele
uitzondering na,
na,
In de
enkele
uitzondering
geesthoudt
houdt zich
zich uituitvoorgesteld als
een zwak,
zwak, arglistig
arglistig wezen.
wezen. Haar
Haar geest
voorgesteld
als een
met liefdesavonturen
liefdesavonturen bezig.
bezig. De
Desluwe
sluweverleidsters
verleidsters storten
storten de
de
sluitend
sluitend met
hetverderf
verderfenenzijn
zijneven
evenschaamteloos
schaamteloos ininwoorden
woorden als
als inin
mannen in
mannen
in het
daden.
De
schoone sekse
sekse wordt
wordt iningroote
grooteonwetendheid
onwetendheidopgevoed
opgevoed;
detijden
tijden
De schoone
; de
van
dames-leesmuseums
en
vereenigingen
voor
vrouwellkiesrecht
zijn
van dames-leesmuseurns en vereenigingen voor vrouwenkiesrecht zijn
nog
ver te
te zoeken
zoeken!!
nog ver
Of in
in de
de XIIIde
XIIIde eeuw
eeuw werkelijk
werkelijk de
dezedeloosheid
zedeloosheid der
dergyneceums
gyneceums heeft
heeft
Of
geheerscht?
de schoonmoeder
schoonmoeder het
het
geheerscht ? Vermoedelijk
Vermoedelijkneen,
neen, evenmin
evenmin als
als de
hatelijke
wezen is,
is, zooals
woals ze
zeinincomedies
comedieswordt
wordtvoorgesteld.
voorgesteld.
hatelijke wezen
Niet alles
alles heeft
heeft dus
dus historische
historische waarde
waarde in
in de
defabliaux.
fabliaux. Hun
Hun grootste
grootste
Niet
verdienste ligt
in den
den stijl
stijlenendedekernachtige,
kernachtige, gezonde
gezondetaal.
taal.De
Dejongleurs
jongleurs
verdienste
ligt in
houden
niet op
op met
metkunstige
kunstigezinswendingen
zinswendingenenenzonderling
zonderlinggesmede
gesmede
houden zich
zich niet
niet,, wel
welmetaphoren.
metaphoren.
woorden. Ruwe
uitdrukkingen vermijden
woorden.
Ruwe uitdrukkingen
vermijden ze
ze niet
spreken de
taal van
van het
het volk.
volk.
Kortom, ze
Kortom,
ze spreken
de taal
De
fabliaux geven
geven een
een juist
juistbeeld
beeld van
van het
hetechte
echteleven
levender
dermiddelmiddelDe fabliaux
pénétrer dans
dans les
lesintérieurs
intérieurs
eeuwen,
zegt Gaston
Gaston Paris.
Paris. »Ils
»IIs nous
nous font
font pénétrer
eeuwen, zegt
nobles,
clél'icaux, bourgeois
bourgeois ou
ou ruraux
rurauxetetnous
nousparlent
parlentlalalangue
languefamilière
familière
nobles, cléricaux,
des
diverses classes
de la
la société."
Rociété."
des diverses
classes de
Parijzenaar
Voor natuurschoon
natuurschoon was
was de
dejongleur
jongleureven
evenongevoelig,
ongevoelig,als
alsde
deParijzenaar
Voor
van onze
onze dagen
dagen dat
dat is.is.Luchtig
Luchtigglijdt
glijdthij
hijheen
heenover
overdedebeschrijvingen
beschrijvingen
van
van
de heerlijkheden
heerlijkheden van
van hemel
hemel en
en aarde.
aarde. Zoo
Zooworden
worden het
hetontluikende
ontluikende
van de
het vogelengekweel
vogelengekweel in
in de
delente
lentealdus
aldus
leven
van bloemen
bloemen en
en planten
planten en
en het
leven van
bezongen:
bezongen :
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»Le mois
mois fu d'avril
d'avril
»Le
Que
tens est souez
souez et doux
dou x
Que li tens
Vers
toute gent
gent etetamorouz.
amorouz.
Vers toute
roxingnols la matinée
matinée
Li roxingnols
Chante si
cler par
par la
la ramée
ramée
si cler
Que
toute riens
riens se
se muert
muertd'amer."
d'amer."
Que toute

Waar
twee ruiters
ruiters inin een
eenwoud
woudopop
open
plek
belanden,die
die
Waar twee
eeneen
open
piek
belanden,
dichter:
door
eeuwenoude boomen
boomen wordt
omgeven, zingt
zingt de
de dichter
door eeuwenoude
wordt omgeven,
:
l'uns à l'autre:
merci
»Dist runs
l'autre : »»nieu
Dieu merci
iei.""
Sorn
ore biau
biau mangier
mangier ici."
Sorn fet ore
"

Een opgewekte
opgewekte eetlust
eetlustis isdedeeenige
eenigegewaarwording,
gewaarwording,die
diede
demajestueuze
majestueuze
Een
natuur
bij hen
hen doet
doetopwellen
opwellen!
natuur bij
!
In de
de fabliaux
fabliaux vinden
vinden we
wedan
danook
ookslechts
slechtsterloops
terloopsvage
vagenatuurbeschrijnatuurbeschrijIn
vingen.
Daarentegen wordt
wordt er
er uitvoerig
uitvoerig ininstilgestaan
stilgestaanbijbijhet
hetleven
levenininde
de
vingen. Daarentegen
Ineen
eender
dermooiste
mooistehuizen
huizenwoonde
woondede
depriester.
priester.
kleine
steden en
en dorpen.
dorpen. ln
kleine steden
de geestelijkheid
geestelijkheid zoo
zoo gehekeld
gehekeld als
alsinindedefabliaux,
fabliaux,doch
dochnimnimNimmer is
Nimmer
is de
mer
ook
waren
spot
en
satire
zoo
gerechtvaardigd
als
in
de
XlIIde
eeuw.
mer ook waren spot en satire zoo gerechtvaardigd als in de X1IIde eeuw.
geestelijk en
en moreel
moreel overwicht,
overwicht, dat
datdedepastoor
pastoorthans
thansuitoefent
uitoefent
Van
Van het geestelijk
op
den boerenstand,
boerenstand, was
was destijds
destijds weinig
weinig ofofniets
nietstetebespeuren.
bespeuren. Den
Den
op den
eenDgaillard
Dgaillard solide
solide qui
qui avale
avale ses
ses
priester vinden
vinden we
we beschreven
beschreven als
als een
priester
patenotres". Onderwijl
Onderwijl leeft
lustig op
op los
los met
met de
deprêtresse,
prêtresse, zijn
zijn
patenkres".
leeft hij
hij er
er lustig
vrouw.
In de
de fabliaux
fabliaux vinden
vindenweweeeneen
voorraad
verhalenvan
vangalante
galanteavonturen
avonturen
In
voorraad
verhalen
Wordt de
de achterdocht
achterdocht van
van den
den echtechttusschen priesters
priesters en
en boerinnen.
boerinnen. Wordt
tusschen
genoot
opgewekt
en
de
idylle
tusschen
de
schuldigen
verstoord,
dan
genoot opgewekt en de idylle tusschen de schuldigen verstoord, dan
mag
de
geestelijke
van
geluk
spreken,
als
hij
er
afkomt
met
het
betalen
mag de geestelijke van geluk spreken, als hij er afkomt met het betalen
hij tot
totstraf
strafeen
eenvracht
vrachtstokslagen
stokslagen;
van een flinke
flinke som.
som. Meestal
Meestal krijgt
krijgt hij
van
;
soms
wordt hij
hij wreed
wreedverminkt.
verminkt. Daaruit
Daaruit blijkt
blijkt de
de felle
felle haat
haat van
van de
de
soms wordt
opzichte der
der geestelijkheid.
geestelijkheid.
boeren ten opzichte
boeren
De provoost,
provoost, de
de houtvester
houtvester en
en de
de molenaar
molenaar behoorden
behoorden mede
mede tot de
de
De
notabelen
het dorp,
dorp, die
die de
de bevolking
bevolking geheel
geheel ininhun
hunmacht
machthadden.
hadden.
notabelen van
van het
De provoost
provoost was
was politie
politie en
en justitie
justitie tetegelijk,
gelijk,bijgevolg
bijgevolgweinig
weinigpopulair.
populair.
De
Zoo vinden
vinden we
we hem
hem o.o.a.a.mede
medeaanzitten
aanzittenaan
aanden
dendisch
dischvan
vanzijn
zijn seigneur.
seigneur.
Zoo
Van
de eer,
eer, die
die hem
hemtetebeurt
beurtvalt,
valt,maakt
maakt
terstondgebruik,
gebruik, om
om een
een
Van de
hijhij
terstond
stul,
spek in
in dedemuts
mutste verstoppen
te verstoppenalsalslekker
lekkerhapje
hapj evoor
voor den
den volvolstuk spek
genden
dag.
genden dag.
De
molenaars worden
worden overal
overalvoorgesteld
voorgesteldalsalsverwaande,
verwaande,verdorven
verdorven
De molenaars
rijkaards. Niemand
el' echter
echter bij
bij de
de jongleurs
jongleurs zoo
zoo slecht
slecht af
af als
als
rijkaards.
Niemand komt
komt er
DIes vilains"
vilains" geheeten.
geheeten.
de
boeren, destijds
destijds ples
de boeren,
Ze zijn
zijn de
de knechts
knechts der
der groote
groote heeren,
heeren,omdat
omdat»Dieu
,Dieudéteste
détestesa
sarace".
race".
Ze
Elders worden
worden ze als
als vee
veebeschouwd
beschouwd:
Elders
:

DIL
(leussent parmi les
les landes
»Il deussent
Pestre avvec
avvee les
les bues
buescornus."
cornus."
Pestre
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Hun
zijn zelfs
zelfs te
te veel,
Hun ondeugden
ondeugden zijn
veel, om
om op
op te
te noemen
noemen;
de »vilains"
»vila ins" zijn
zijn
; de
nooit tevreden,
tevreden, noch
hun meester
meester noch
noch met
met Ile
])Iebon
bonDieu".
Dieu" •
nooit
noch met
met hun
• Tout li desplet,
desplet, tout
tout lili anuie,
anuie,
DTout
Vilains het bel,
bel, vilains
vilains het
het pluie."
pluie."
Vilains

vuil zijn
zijn ze
ze:: »L'enfer
»L'enfer même
même n'en
n'en veut
veut pas."
pas." Als ze
ze tien
tien stuivers
stuivers
En vuil
verdienen, zeggen ze
ze::
verdienen,
.. Ma douce seur
seur
DMa
ainme de tout
tout mon
mon cuer."
cu er."
Je vous ainme

De boer
boer uit
uit dien
dien tijd
tijd had
had les
les qualités
qualités de
de sa
sa race
race;; hij
hij was
was hardhardDe
vochtig, vuil,
vuil, wantrouwend.
wantrouwend. Ridderlijke
Ridderlijke deugden
deugden waren
waren hem
hem vreemd.
vreemd.
Die ruwe
ruwe zeden
zeden vinden
vinden echter
echterhaar
haaroorzaak
oorzaak in
in het
hetzware,
zware,moeitevolle
moeitevolle
Die
een mensch den ganschen dag werkt
werkt en
en zwoegt
zwoegt als
als
boerenbedrijf, Als
boerenbedrijf.
Als een
lastdier, spreekt
spreekt het
hetvanzelf,
vanzelf,dat
datzijn
zijn
karakterererniet
nietbeminnelijker
beminnelijker
een lastdier,
karakter
op wordt.
wordt. Wat
Watverbittert
verbittert het
hetgemoed
gemoedmeer
meerdan
danvoortdurende
voortdurende lichameop
het dagelijksch brood
brood!!
vermoeienis en
de kwellende
kwellende zorgen
zorgen voor
voor het
lijke vermoeienis
en de
zoo dom
dom en
en onnoozel, als hij meestal wordt
wordt
Toch was
de boer
boer niet
niet zoo
Toch
was de
voorgesteld. Dat
blijkt uit
uit een
eenaardige
aardige fablel, waarin
waarin we
de
-we lezen,
lezen, dat de
voorgesteld.
Dat blijkt
door
Petrus
werd
toegang
tot
de
hemelsche
zaligheid
aan
een
»vilain"
door'
werd
zaligheid aan een
toegang
de
geweigerd,
»car vilain ne vient en cest
ce st estre".
estre". De boer is niet
niet op
op zijn
zijn
geweigerd, »car
mondje gevallen
eenvrijpostig
vrijpostig antwoord.
antwoor'd, Nu
Nukomen
komenThomas
Thomas
mondje
gevallen en
en geeft een
en
Paulus te
te hulp
hulp;; de
man laat
laat zich
zich evenmin
evenmin uit
uit het
hetveld
veldslaan,
slaan,zelfs
zelfs
de man
en Paulus
niet
als Dieu
Dieu le
Ie Père in
persooll voor
voor hem
hem verschijnt.
verschijnt. De man
man praat
praat
in persoon
niet als
maar
dat hij
hij nooit
nooit zijn
zijn Heer
Heer heeft verloochend,
vel'loochend, nooit aan
aan
maar door,
door, zweel·t,
zweert, dat
zaak zoo
zijn zaa~
diens
Opstanding heeft
heeft getwijfeld
bepleit zijn
getwijfeld ;j kortom, hij bepleit
diens Opstanding
goed,
dat de
de brave,
brave, eenvoudige
eenvoudige boer,
boer, die
die door
door de
de middeleeuwsche
goed, dat
maatschappij
wordt
gehoond
en
verguisd,
door
Ie
Bon
Dieu het
het Paradijs
door
le
Bon
Dieu
maatschappij wordt gehoond en
wordt binnengevoerd.
de en de 14
de eeuw waren
In
de 13
waren de
de dorpen,
dorpen, wat
wat de
de Romeinen
Romeinen »villae"
In de
13de
14de
hutjes, die
om het
het kasteel
kasteel van
van den
den heer waren
noemden, nl. huizen
huizen en
en hutjes,
die om
gebouwd.
om zoo
zoo te
te zeggen, deel
van het slot.
In
deel uit van
slot. In
gebouwd. Ze
Ze maakten
maakten dus,
dus, om
oorlogstijd
de bevolking
bevolking door
door den
den burchtheer
beschermd;; bijgebilgeburchtheer beschermd
oorlogstijd werd
werd de
volg oefende
onbeperkte macht
machtuit
uitover
overde
de dorpelingen. Het spreekt
oefende deze onbeperkte
voorkomen ;
dus
vanzelf, dat
dat slotvoogden en kasteelen in
de fabliaux
fabIiaux voor'komen;
in de
dus vanzelf,
toch houden
de
jongleurs
zich
bij
voorkeur
met
de
kleine
luiden
bezig.
houden de jongleurs zich bij voorkeur
de kleine luiden bezig.
Ze
geven slechts
slechts vage,
vage, kleurlooze beschrijvingen
beschrijvingen van tournooispelen,
Ze geven
feesten
en jachtpart\jen.
blond, sierlijk
sierlijk
allen blond,
dames" zijn allen
»grandes dames"
jachtpartijen. De ])grandes
feesten en
en
bevallig.
en bevallig.
Een fablel
jonkvrouw, die
verlangt,
die verlangt,
wonderschoone jonkvrouw,
verhaalt van
van een wonderschoone
fablel verhaalt
dat
de ridder
ridder zich
zich zonder
zonderharnas
harnasininhet
hetstrijdperk
strijdperkzal
zalwagen.
wagen. Deze
Deze
dat de
verschijnt
in
zijn
gehoorzaamt
aan
den
wensch
zijner
geliefde;
hij
vel'schijnt
geliefde
;
hij
zijner
vurig
wensch
gehoorzaamt aan den
zwaarchainse
(=
onderkleed)
en
ontvangt
blijmoedig
de
houwen
der
zwaarchainse (= onderkleed) en ontvangt blijmoedig de houwen der
den,
die zijn
zijn vleesch
stukken r'ijten,
aan stukken
rijten.
vleesch aan
den, die
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Bij
hooge uitzondering
uitzondering berijmen
berijmen de
de jongleurs
jongleursdergelijke
dergelijkeverhalen.
verhalen.
Bij hooge
Het
is, of
ofzezezich
~ichniet
nietopophun
hungemak
gemakvoelen
voelentusschen
tusschen de
de grooten
grooten der
der
Het is,
aarde.
Wel bezingen
bezingen ze
ze gaarne
gaarneden
denarmen
armen ridder,
ridder, die
die van
van oorlog
oorlog en
en
aarde. Wel
tournooi
leven. In
Invredestijd
vredestijd ofofalsals
steekspelenverboden
verbodenzijn,
zijn,
tournooi moet
moet leven.
steekspelen
wat
onder de
de laatste
laatste Capetingiërs
Capetingiët·s dikwijls
dikwijls het geval
geval was,
was, zwierven
zwierven ze
ze
wat onder
rond;; clan
dan konden
konden ze onder de vagebonden
vagebonden en
en landloopers
landloopers geranggerangdoodarm
doodarm rond
schikt
een type,
type, dat
dat de
de jongleurs
jongleurs uitnemend
uitnemend hebben
hebben weergegeven.
weergegeven.
schikt worden,
worden, een
der fabliaux
fabliaux is
is het
het te
tedanken,
danken, dat
dat we
we ons
ons een
een
Aan
de rijmelaars
rijmelaars der
Aan de
in de
de steden
steden tijdens
tijdens de
de midmiddenkbeeld
denkbeeld kunnen
kunnen vormen
vormen van
van het
het leven
leven in
deleeuwen.
Welk een
eenovervloed
overvloedhier
hier
van
bijzonderheden en
enbeschrijbeschrijdeleeuwen. Welk
van
bijzonderheden
hetdedewinkel
winkelvan
vaneen
eenDr6tisseur",
»ràtisseur", dan
dan weer
weer die
die
vingen!
eens isis het
vingen ! Nu
Nu eens
van
een »fruitier"
llfruitier" en
enkrijgen
krUgenwe
weeen
eenlang
langrelaas
relaasvan
vanalle
allemogelijke
mogelijke
van een
zijn de
de »espiciers”,
)espiciers", waar
waar de
de
heerlijkheden,
deze verkoopt
verkoopt; ; of
heerlijkheden, die
die deze
of het
het zijn
deur»battent
»battentleslesmortiers".
mortiers"De
. Dekoopers
koopersmaken
makenpraatjes,
praatjes,
knechts
voor de
de deur
knechts voor
staan
dingen, betalen
betalen of
of laten
laten een
eenborgstelling
borgstelling achter.
achter.
staan te dingen,
Op
straat schijnt
schijnt niet
niet bepaald
bepaald doodsche
doodsche stilte
te hebben
hebben geheerscht,
geheerscht,
Op straat
stilte te
want
alle mogelijke
mogelijke waar
waar wordt
wordt buiten
buiten gevent.
gevent. De
Delange
langeopsommingen
opsommingen
want alle
juist en
en duidplijk
duidfllijk aan,
aan, wat
watuit
uithet
het
buitenland kwam
kwam en
en wat
wat
geven
geven juist
buitenland
inheemsch was. Eigenaardig,
Eigenaardig, dat
dat Parijs
Parijs reeds
reeds toen
toen uitmuntte
uitmunttein
in de
de »articles
urticles
inheemsch
de
Paris" , die
die nog
nogeen
eenwereldvermaardheid
wereld vet'maardheid bezitten.
bezitten. De
De jongleurs
jongleurs ververde Paris",
melden
o. m.
m.:: zijden
zijden gordels,
gordels, melequins
melequins (mousselline),
(mousselline), fresians
fresians (galon),
(galon),
melden o.
ivoren
messen, crucifix,
crucifix, etc.
etc.
ivoren messen,
Doch
ook geven
geven de
de fabliaux
fabliaux een
eenbeschrijving
beschrijving van
van de
de kalmere
kalmerestraten
straten
Doch ook
en
van de
de bewoners
bewoners der
del' huizen
huizen met
met lage
lage vensters
vensters aan
aan de
de straat.
straat. OpOpen van
merkelijk, dat
het type
typevan
vanden
denwelgestelden
welgestelden
bUt'get'mangeen
geenwijziging
wijziging
merkelijk,
dat het
burgerman
mate,
hoegenaamd heeft ondergaan.
ondergaan. Flink,
Flink, zuinig,
zuinig, nieuwsgierig
nieuwsgierigininhooge
hooge mate,
hoegenaamd
de»gros
llgrosbourgeois
bourgeoismarchand"
marchand" vooral
vooral op
op »den
Dden denier''
denier" gesteld
gesteld;; hij
hij
is de
verkiest het
het slijk
slijk der
deraarde
aardeboven
boven alles.
alles. Hij
Hij koestert
koestert een
eenfellen
,felien haat
haat
verkiest
tegen bedelaars,
bedelaars, doch
doch leeft
leeft er
erzelf
zelfgoed
goedvan
vanenen
gunt
zich
allemogelijke
mogelijke
gunt
zich
alle
buitenshuis.
genoegens buitenshuis.
dat de
defabliaux
fabliauxuit
uithet
hetleven
leven
Uit deze
deze mededeelingen
mededeelingen blijkt
blijkt volkomen,
volkomen, dat
Uit
opnieuw
bewijs,
menschelijke
zijn gegrepen,
gegrepen, en
en zien
zienweweopnieuw
zijn
hethet
bewijs,
datdat
de de
menschelijke
natuur onveranderlijk
onverandet'lijk dezelfde
dezelfde blijft.
blijft.
natuur
echter
met
zoo'n
voorliefdedoor
doordeze
dezedichters
dichters
Geen enkel
enkel type
typeis is
Geen
echter
met
zoo'n
voorliefde
Parisfait
faithomme",
homme",zooals
zooalsCh.
Ch.Langlois
Langlois
behandeld als
de »gamin
»gamindedeParis
behandeld
als de
eigenaardig uitdrukt
uitdrukt in
in zijn
zijn belangwekkend
belangwekkend artikel
artikelover
overdedefabliaux.
fabliaux.
het eigenaardig
de jongleurs
jongleurs dit
dit type
type met
meteen
een»indulllindulDezelfde schrijver
Dezelfde
schrijver merkt
merkt op,
op, dat
dat de
attendrie" behandelen.
behandelen.De
DeParijsche
Parijschespreektaal
spreektaalbezit
beziteen
eenovervloed
overvloed
gence attendrie"
of
van benamingen
benamingen voor
schelmen, die
voor niets
niets of
van
voordie
die gevatte,
gevatte, geestige
geestige schelmen,
die voor
niemendal ontzag hebben
hebben:: het
hetzijn
zijn de
de Dpince
llpince sans rire",
rire", de
de»ecornifleurs",
llecornifleurs",
niemendal
de »musards",
»musards", de »voyous",
»voyous", etc.
etc.
de
XIIIdeeeuw
eeuwvinden
vindenwe
wedeze
dezeletterkundige
lettet'kundigevoorvoorde fabliaux
fabliaux van
vande
deXIIIde
In de
Panurge»bordier",
J) bordier" , »bordeur"
1) bordeur" en
en»lecheor"
»lecheor"
ouders van
van Scapin
Scapin en
en Panurge
ouders
grappenmakers zoo
zoo goed,
goed,
genoemd. Geen
Geen enkele
enkelekunst
kunstverstaan
verstaandeze
dezegrappenmakers
genoemd.
als orn
om gratis
gratis een
een lekker
lekket' maal
maal tetebemachtigen.
bemachtigen.
als

436

DE MAATSCHAPPIJ
MAATSCHAPPIJ IN
IN DE
DE MIDDELEEUWEN
MIDDELEIWWEN »D'APRÈS
llD'APRÈS LES
LES FABLIAUX".
FABLIAUX".
DE

Een leuk
leuk type
typevan
vaneen
een»lecheor"
»Iecheor"is isdede
»bachelierdede
Normandie",
Een
»bachelier
Normandie'',
die
niets dan
daneen
eenstukje
stukjebrood
broodbezat,
bezat,om
omzijn
zijnhonger
honger tetestillen.
stillen.Met
Met
die niets
datveel
veel
beter
smaken;
daaraanwilde
wilde hij
hij
een
glaasje wijn
wijnzou
zouhem
hemdat
een glaasje
beter
smaken
; daaraan
penningen besteden.
besteden.
zijn laatste penningen
zijn
De herbergier
herbergier toont
toont weinig
weinigontzag
ontzagvoor
voorden
denarmen
armen klant
klant;; bij
bij het
het
De
inschenken
hij de
de helft
helftvan
vanhet
hetkostelijke
kostelijkevocht
vochtenengeeft
geeftden
denman
man
inschenken morst
morst hij
Debachelier
bachelier
den
kalen troost
troost van
van:: »yin
»vin répandu,
répandu, signe
signe de
de bonheur".
bonheur". De
den kalen
de
Normandie vindt
vindt een
een voorwendsel,
voorwendsel, om
om den
denonbeleefden
onbeleefden waard
waard voor
voor
de Normandie
de gelagkamer
gelagkamer te
te verwijderen.
verwijderen. Van
Van diens
diens
eenige
oogenblikken uit
eenige oogenblikken
uit de
de lustige
lustige klant
klant gebruik,
gebruik, om
de stop
stop van
van het
het vat
vat
afwezigheid
afwezigheid maakt
maakt de
om de
te lichten,
lichten, zoodat
zoodat de
de wijn
wijn neerstroomt.
neerstroomt.
het leuke
leuke bescheid
bescheid:: »it
»'t IsIs
Woede
van den
den waard.
waard. Doch
Doch deze
deze krijgt
krijgt het
Woede van
je
gelukkig
te
maken.
Van
mijn
wijn
is
maar
een
beetje
alleen,
om
alleen, om je gelukkig te maken. Van mijn wijn is maar een beetje
gemorst; in
in den
den jouwen
jouwen kan
kan je
jewel
welzwemmen
zwemmen!"
!"
gemorst;
Ook
de fablel
fablel van
van Les Trois
Trois Aveugles
Aveugles de Compienge
bijval
Ook de
Compienge zal
zal veel bijval
den weg
weg tusschen
tusschen Compiègne
Compiègne en
en Senlis
Senlisontmoetontmoetgevonden
gevonden hebben.
hebben. Op
Op den
ten drie
drie blinden
blinden
»Un clerc qui venoit
venoit de
de Paris
Par is
»Un
bien et mal
mal assez
savoit".
Et bien
assez savoit".

De blinden
blinden vroegen
vroegen om
omeen
eenaalmoes
aalmoes;
jongmenschbracht
brachtalle
alledrie
drie
De
; hethet
jongmensch
dat hij
hij een
eengoudstuk
goudstuk had
had gegeven.
gegeven. De
Deeen
eendacht,
dacht,dat
datde
de
in
den waan,
waan, dat
in den
het had
had ontvangen,
ontvangen, terwijl
terwijl de
de jonge
jonge man
man het
het stil
stil ininden
denzak
zak
ander
ander het
had gehouden.
gehouden. De
De blinden
blinden trekken
trekken naar
naar een
eenherberg,
herberg, waar
waar ze
ze zich
zich
had
Degrap
grapkomt
komtnatuurlijk
natuurlijk ten
ten slotte
slotteuit
uit;
alles
kostelijk laten
laten smaken.
smaken.De
alles kostelijk
;
geen
van drieën
drieën kan
kan de
devertering
vertering betalen
betalen!
geen van
!
Waarschijnlijk
is de
»indulgence attendrie"
attelldrie" der jongleurs voor
voor dergede »indulgence
Waarschijnlijk is
danken aan
aan het
het feit, dat
zijzelf veel
veel overeenkomst
overeenkomst
dat zijzelf
snaken te
te danken
lijke snaken
hadden
de »lecheors".
»lecheors".
hadden met
met de
Livres dou Trésor,
Trésor, dat
Een Italiaan,
Italiaan, Brunetto
Brunetto Latini,
Latini, zegt
zegt in
in zijn
zijn Livres
Een
de
jongleur de
de man
man is,is,diedie
altijd
lacht
zichzelf,zijn
zijnvrouw,
vrouw,zijn
zijn
de jongleur
altijd
lacht
en en
zichzelf,
kinderen en
iedereen bespot.
bespot.
kinderen
en iedereen
Toch
enkele maal
maal diep,
diep, innig
innig gevoel
gevoel in
in deze
deze berijmde
berijmde ververToch trilt
trilt een enkele
is
b.v.
de
Fabliau
du
Tomtellingen.
Roerend
van
eenvoud
en
poëzie
tellingen. Roerend van eenvoud en poëzie b.v. de Fabliau
TomNostre Dame (*), van
den jongleur
jongleur der
der laagste
laagste soort,
soort, die
die de
dejaarjaarvan den
beor Nostre
markten afreisde,
afreisde, om
om met
met kunstenmaken
kunsten maken een
een schamel
schamel stukje
stukje brood
brood tete
markten
verdienen.
In
eenzeer
zeel'belangrijk
belangrijkopstel
opstelover
overoud-Fransche
oud-Fransche vertelsels
vertelselsbeschrijft
beschrijft
In een
A.
G.
van
Hamel
dit
verhaal
als
volgt:
Prof.
Prof. A. G. van Hamel dit verhaal als volgt :
»Een
arme acrobaat,
moe van
van het
hetzwerven
zwerven op
opalaldedejaarmarkten
jaarmarkten
»Een arme
acrobaat, moe
van Frankrijk,
Frankrijk, besloot,
arm als
als hij
hij was,
was, in
in een
eenklooster
klooster te
te gaan
gaan en
en
van
besloot, arm
daar
zijn laatste
laatste levensjaren
levensjaren door
door te brengen.
brengen. Maar
Maar daar
daar hij
hij nooit
nooit iets
iets
daar zijn
geleerd
had, Ave
Ave noch Paternoster
Paternoster van
buiten kende
kende en
en zijn
zijn gebedengebedengeleerd had,
van buiten
bijna tot
tot de
de fabels
fabels kan
kan gerekend
gerekend worden, heeft
heeft de
de stof
stofgeleverd
geleverd
(*) Deze fablel, die
die bijna
opera: Le Jongleur
Jongleur de
deNotre-Dame
Notre-Dame
voor
voor de opera:
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boek niet
niet lezen
lezen kon,
kon, hinderde
hinderde het
hethem
hemgeweldig
geweldigdat
dathij
hijdedeeenige
eenige
boek
monnik van
van het
hetconvent
convent was,
was, die
dieniets
nietshad
hadwaarmede
waarmede hij
hij de
deHeilige
Heilige
monnik
raad begaf
begafhij
hijzich
zichnaar
naardedecrypt,
crypt,waarin
waarin
Maagd eeren
kon. Ten
Ten einde
einde raad
Maagd
eeren kon.
een beeld
beeld stond
stond der
der Lieve
LieveVrouwe,
Vrouwe, trok
trokzijn
zijnmonnikspij
monnikspij uit,
uit, en
enbegon,
begon,
na
devotelijk
geknield
te
hebben
en
zich
in
de
gunst
der
Moeder
Gods
na devotelijk geknield hebben en zich in de gunst der Moeder Gods
hebben aanbevolen,
aanbevolen, alaldedekunsten
kunstentetevertoonen
vertoonendie
diehijhijkende
kende:
hij
te hebben
: hij
gaatop
opzijn
zijnhoofd
hoofd staan,
staan, voert
voert »le
»letour
tour
duikelt en
en springt,
springt, danst
danst en
en gaat
duikelt
françois" uit, en
en dedeSpaansche,
Spaansche,diedie
van
Champagneenendie
dievan
vanBretagne,
Bretagne,
frangois"
van
Champagne
tot de
deallerzwaarste
allerzwaarste duikeling
duikeling toe,
toe, waarbij
waarbij het
het zweet
zweet hem
hem langs
langs het
het
tot
lichaam gudst.
»Ge moet
moet niet
niet denken
denken dat
datikikdat
datdraaien
draaienprettig
prettigvind,"
vind,"
lichaam
gudst. »Ge
beeld
vriendelijkaanziet,
aanziet,»maar
l>maarikikdoe
doe
zegt hij
hij naïef,
naïef,terwijl
terwijlhijhijhethet
zegt
beeld
vriendelijk
het alleen
alleen voor
voor uw
uwgenoegen,
genoegen,enendie
dielaatste
laatstetoer,
toer,een
eenheele
heelemooie,
mooie,
het
zoon
heb ik
ik dan
dan ook
ooknooit
nooitvoor
vooreen
een
anderdan
danvoor
vooruuenenvoor
vooruw
uwzoon
heb
ander
uitgevoerd."
der
Niet lang
lang blijft
blijft die
die zonderlinge
zonderlinge vertooning
vertooning een
een geheim.
geheim. Een
Een der
Niet
monniken komt
achter en
en gaat
gaathet
hetvreeselijk
vreeselijkschandaal
schandaalaan
aanden
denabt
abt
monniken
komt er
er achter
van het
het klooster
klooster vertellen.
vertellen. De
Deabt,
:tbt,een
eenbezadigd
bezadigd man,
man, wil
wil eerst
eerst zelt
zelt
van
wat er
er van
vanaan
aanis.is.
gaat
de andere
broedersnaar
naar de
de
zien wat
zien
Hij Hij
gaat
metmet
de andere
broeders
crypt, en
en isis inderdaad
inderdaad getuige
getuige van
vanhet
hetwonderlijk
wonderlijktooneel.
tooneel.Maar
Maarweldra
weldra
crypt,
wordt zijn
zijn oog
oog door
door een
eenander,
ander,nog
nog
veel
vreemder
schouwspelgetroffen.
getroffen.
wordt
veel
vreemder
schouwspel
Op eens
eens straalt
straalt de
de donkere
donkere crypt
crypt van
van een
eenhemelsch
hemelsch licht
licht;; engelen
engelen en
en
Op
aartsengelen
omringen
het
beeld
der
Heilige
Maagd.
Daar
treedt
Onze
aartsengelen omringen het beeld der Heilige Maagd. Daar treedt Onze
met een
een witten
wittenzakdoek
zakdoek in
in de
dehand
hand;
Lieve Vrouwe
Vrouwe zelve
zelve naar
naar voren,
voren, met
Lieve
;
ze
nadert den
den armen
armen»tombeor",
)tombeor",diedieuitgeput
uitgeputenenhijgend
hijgendv6(ír
vóórhaar
haar
ze nadert
staat,
wuift met
met haar
haar zakdoek
zakdoek om
om hem
hem af
af te
te koelen.
koelen •
staat, en wuift
..„Et
Et la douce
douce reine
reine franche
franche
eene touaille
touaille blanche,
Tenoit eene
Et évente
é"ente son
son menestrel
menestre!
Mout
doucement devant
devant Pautel.
!'autel.
M out doucement
T.a
franche dame
dame debounaire
debounaire
La franche
Le
cou, le
Ie corps
corps et le
Ie via,ire
viaire (visage)
Le cou,
Lui evente
evente pour
pourrefroidier."
refroidier."

En
terwijl de
deabt
abtenendede
monniken
in stomme
aanbiddingnederzinken,
nederzinken,
En terwijl
monniken
in stomme
aanbidding
weet
de goede
goede »tombeor"
»tombeor" zelf
eens welk
welk een
een groote
groote eer
eer hem
hem tete
weet de
zelf niet
niet eens
beurt
valt.
beurt valt.
"Car
voit ne
ne ne
neBait
sait mie
„Car ilil ne voit
Qu'il
si belle
bellecompagnie."
compagnie."
Qu'il ait si

Was het
hetwonder
wonderdat,
dat,toen
toenbijbij
zijn
dooddede
duivelen
loerendwachtten
wachtten
zijn
dood
duivelen
loerend
op
de ziel
zielvan
vandien
dien
kunstemaker, zezemet
metleege
leegehanden
handenmoesten
moesten afafop de
kunstemaker,
trekken?
engelen omgeven,
omgeven, stond
stond de
de Heilige
HeiligeMaagd
Maagd gereed
gereed
trekken ? Door
Door haar
haar engelen
om
met eigen
eigenhanden
handendie
diebrave
brave ziel
zielininontvangst
ontvangst te
tenemen
nemell en
enhaar
haar
om met
zacht
heen te
te dragen
dragen naar
naar het
hetParadijs."
Paradijs."
zacht heen
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fabliaux vormen
vormen dus
duseen
eenluchtig
luchtigsoort
soortletterkunde,
letterkunde,een
eenDlittérature
»littérature
De fabliaux
de
lecheors". In
In het
hetParijs
Parijsvan
vanheden
hedenzouden
zoudendededichters
dichters»bohèmes",
II bohèmes",
de lecheors".
Dejongleurs
jongleurssloegen
sloegenzich
zichmoeilijk
moeilijk
llfumistes",
worden genoemd.
genoemd. De
»fumistes", etc.
etc. worden
het
leven
heen.
Dikwijls
leden
ze
kou
en
honger.
llToen
genoeg
door
genoeg door het leven heen. Dikwijls leden ze kou en honger. »Toen
God
wereld schlep,"
schiep," roept
roept een
een van
vanhen
henuit,
uit,»vergat
»vergat
lecheors.
God de
de wereld
hijhijdedelecheors.
temaken,
maken, gaf
gafhij
hijzezeaan
aandederijkaards.
rijkaards. »Dezen
])Dezen
Om dit
dit verzuim
verzuim goed
goed te
Om
De deftige,
deftige,
betoonden zich
vrijgevig voor
voor de
de potsenmakers.
potsenmakers. De
betoonden
zich echter
echter niet vrijgevig
opden
denjongleur
jongleur neer
neer
gezeten burgers
burgers van
van toen
toenzien
zieneven
evenminachtend
minachtend op
gezeten
armedichters
dichters en
enschilders,
schilders, de
de
als
de bourgeois
bourgeois van
van onze
onze dagen
dagen op
op de
de arme
als de
II
met pen
pen of
ofpotlood
potlood een
een glimlach
glim lach op
op hun
hun welwelvtirailleurs
tirailleursd'art",
d'art",die
die met
gedaan
tevoorschijn
voorschijn roepen.
roepen.
gedaan gelaat te
Doch
na verloop
verloop van
van honderd
honderd jaar
jaarzijn
zijn hekeldichten,
hekeldichten, straatliederen
straatliederen en
en
Doch na
zoo niet
nietvan
vangrooter
grooterwaarde
waardedan
dangeleerde
geleerde
spotprenten
even groote,
groote, zoo
spotprenten van
van even
respectée".
wetenschappelijke
wetenschappelijkevertoogen,
vertoogen,behoorend
behoorendtot
totde
de »presse
»presse respectée.
Daarom
hebben de
de Fransche
Fransche geleerden,
geleerden, Montaiglon
Montaiglon en
en Raynard,
Raynard, die
die
Daarom hebben
de fabliaux
fabliaux hebben
hebben verzameld
verzameld en
enuitgegeven,
uitgegeven, een
eenontzaglijken
ontzaglijkendienst
dienst
de
Want deze
deze proeven
proeven van
van naïeven
naïeven
bewezen aan
leeken en
en taalkundigen.
taalkundigen. Want
bewezen
aan leeken
verhaaltrant zijn
echte, werkelijke
werkelijke leven
leven der
der middeleeuwen.
middeleeuwen. »Voor
II Voor
verhaaltrant
zijn het
het echte,
verdiepen," merkt
merkt Ch.
Ch. Langlois
Langlois op,
op, »zal
»zal
hen, die
die zich
zich hierin
hierin weten
weten teteverdiepen,"
hen,
verleden helder
helderen
enduidelijk
duidelijk oprijzen."
oprUzen." —
- »Ce
])Cesont
sontdes
destextes
textessincères
sincères
het verleden
ceuxquiqui
lisent
contemporainsde
de
qui
font un
un moment
moment dedeceux
qui font
les les
lisent
des des
contemporains
Ph.
Auguste, de
de Saint
Saint Louis
Louis et de
de Philippe
Philippe le
Ie Bel."
BeL"
Ph. Auguste,
ANNIE DE
DE GRAAFF.
GRAAFF.
ANNIE

EEN VISIOEN,
VISIOEN.
EEN

Vele
eeuwen waren
waren voorbijgegaan
voorbijgegaan sinds
sinds de
deschepping
schepping der
deraarde.
aarde.
Vele eeuwen
Moeilijke tijden
had de
de menschheid
menschheid doorgemaakt.
doorgemaakt. Wat
Wat baatten
baatten haar
haar
Moeilijke
tijden had
de
profeten en
en zieners,
zieners, haar
haargezonden
gezonden?
Inzwoegen
zwoegenom
omhet
hetdagelijksch
dagelijksch
de profeten
? In
strijd om
mijn en
en dijn,
dijn, ininwellustig
wellustigbegeeren
begeerenwaren
waren de
de
brood,
brood, in
in strijd
om het mijn
veel Daardelingen"
llaardelingen" geworden.
wat der
der
menschen
menschen te
te veel
geworden. Naar
Naar de
de aarde
aarde en
en wat
aarde
was, ging
ginghun
hunzoeken
zoekenenentasten
tasten;
hunneeerzucht
eerzuchtreikte
reikteniet
nietverder
verder
aarde was,
; hunne
dan
der menschen
menschen kring
kriNg;; eene beurs
bems vol
vol goud
goud gold
goldmeer
meerdan
daneen
eenrein
rein
dan der
meerdan
daneen
eenonschuldige
onschuldigeoogopslag
oogopslag;
hart, eene
eenedubbelzinnige
dubbelzinnige scherts
sc.herts meer
hart,
;
maar
vrede
woondeererniet
nietininhunne
hunne
in
hun lach
lach was
wasspot
spotenenovermoed,
overmoed,maar
in hun
vrede
woonde
harten. Integendeel,
Integendeel, onrustig,
onrustig, gejaagd
gejaagd klopte
klopte het
hetdaarbinnen
daarbinnen;; zij
zijwaren
waren
harten.
maar arm
armaan
aanvreugde
vreugde;
kendenlijfsgenietingen,
lijfsgenietingen,
rijk
aan genoegens
genoegens maar
rijk aan
; zijzijkenden
maar
de blijdschap
blijdschap der
der ziel
ziel was
washun
hunonbekend.
onbekend. Velen
Velenhadden
haddenzich
zich
maar de
te achten
achtenopopdedehutten
huttender
derarmen.
al'men.
kostelijke woningen
woningen gebouwd,
gebouwd, zonder
zonder te
kostelijke
Nijd
en afgunst
afgunstverteerden
verteerdendedehutbewoners
hutbewoners;
zorgeloozeonverschilligheid
onverschilligheid
Nijd en
; zorgelooze
maakte de
de bezitters
bezitters ongevoelig
ongevoelig voor
voor het
het lijden
lijden der
der bezitloozen.
bezitloozen, In
In
maakte
menig
oog fonkelde
fonkelde verbittering,
verbittering, omdat
omdat men
men had
had willen
willen toetasten
toetasten aan
aan
menig oog
metdedekruimels
kruimels
den rijk
rijk voorzienen
voorzienen disch
disch van
van den
den buurman,
buurman, doch
doch zich
zich met
den
moest vergenoegen
vergenoegen;; achter
achter menigen
menigen gesloten
gesloten mond
mond zweeg
zweegeene
eenevervloeking
vervloeking
anderer lot
lot ....
van
eigen en
en anderer
van eigen
..
Dat
was nu
nudie
dieheerlijk
heerlijkschoone
schoonewereld,
wereld,waarover
waaroverelken
eIkenmorgen
morgenGods
Gods
Dat was
waaruit
zonne lachte,
- hare
harebewoners
bewonerseene
eeneontevreden
ontevredenmenschenmassa,
menschenmassa,waaruit
zonne
lachte, —
maar
heel enkele
enkeleopwaarts
opwaartszag
zagnaar
naarden
denruimen,
ruimen,lichtenden
lichtendenhemel.
hemel.
maar een heel
De
donkere bodem
bodem en
en wat
watererin in
dien
bodemwas,
was,hield
hielddedeblikken
blikken
De donkere
dien
bodem
harten gevangen
gevangen; ; het
goud der
der aarde
aarde was
was 99
99 V,
%harer
harer
geboeid en
de harten
geboeid
en de
het goud
bewoners
meer waard
waard dan
dan al
al het
het goud
goud des
deshemels
hemels van
van zon
zon en
enmaan
maan
bewoners meer
sterren bij
bij elkaar.
elkaar.
en
en sterren
datdede
Schepperhet
hetwerk
werkder
dermenschen
menschen ging
ging bebeNu
geviel het,
het,dat
Nu geviel
Schepper
schouwen
dat het
het niet
niet goed
goed was.
was.
schouwenen
en zag,
zag, dat
Uit Zijn
Zijn hemel
hemelboog
boogHij
Hijzich
zichvoorover
voorover en
enZijn
Zijnblik
blikbleef
bleefrusten
rusten op
op
Uit
waar
een
breedgebouwde
boer
aan
het
ploegen
was.
De
een
akker,
een akker, waar een breedgebouwde boer aan het ploegen was. De
paarden
in den
den zonneschijn
zonneschijn;; diepe
diepe voren
voren sneed
sneed het
hetkouter
kouter
paarden dampten
dampten in
door
de vruchtbare,
vruchtbare, zware
zware klei
klei;
boerschold
scholdopopzijne
zijnedieren,
dieren,die
die
door de
; dedeboer
tweekleine
kleine
trokken
alle macht.
macht. Over
Over de
de omgewoelde
omgewoelde aarde
aarde hupten
hupten twee
trokken uit
uit alle
de voren
voren en
en
vogels,
zoogenaamde akkermannetjes;
vogels, zoogenaamde
akkermannetjes ;zij
zij pikten
pikten ijverig
ijverig in
in de
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joegen hier
hier enendaar
daarals
alsspelende
spelendekinderen.
kinderen. De
De luie
luie boer
boer zuchtte
zuchtte herherjoegen
vervloekte zijn
zijn akker
akker en
en zijn
zijn lot
lot .....
haaldelijk onder
haaldelijk
onderhet
het ploegen
ploegen en
en vervloekte
. ..
Toen fronste
fronste de
de Schepper
Schepper toornig
toornig het
het voorhoofd.
voorhoofd. Een
Een lichte
lichtedonder
donder
Toen
hemelgewelf; een
een paar
paar wolkjes
wolkjes joegen
joegen voor
voor de
dezon;
zon;koud
koud
doorliep het
doorliep
het hemelgewelf;
en
grauw
was
de
lentedag
geworden,
maar
de
vogels
pikten
lustig
en grauw was de lentedag geworden, maar de vogels pikten lustig
in zoeten
zoeten lust,
lust,hun
hunkort
kortleventje
leventjegenietend
genietend
voort, elkaar
elkaar toeschreeuwend
toeschreeuwend in
voort,
in
onschuldige vreugde.
vreugde.
in onschuldige
,Om
der wille
wille van
van deze
deze vogels
vogels wil
wil Ik
Ik den
den boer
boer en
en zijn
zijn akker
akker niet
niet
»Om der
vernietigen",
de Schepper
Schepper nadenkend.
nadenkend. Des
DesAllerhoogsten
Allerhoogstenblik
blik
vernietigen", sprak
sprak de
rusten op
op eene
eene groote
gl'Oote stad
stadmet
methooge
hoogefabrieksfabriekszwierf verder
verder en
bleef rusten
zwierf
en bleef
straten, begrensd
begrensddoor
door hooge,
hooge, ruime
ruime
schoorsteenen,
open pleinen,
pleinen, breede
breede straten,
schoorsteenen, open
schoonheid, naast
naast armelijke,
armelijke, nauwe
nauwe stegen,
stegen, waar
waar
huizen,
huizen, vol
vol weelde
weelde en schoonheid,
het
leven
van
honderden
dooreen
woelde
en
-wemelde
als
in
diepe
het leven van honderden dooreenwoelde en -wemelde als in diepe
met vochtigen
vochtigen bodem,
bodem, vol
volonreinheid,
onreinheid, afgesloten
afgesloten van
van licht
licht en
en
groeven
groeven met
breedestraten
stratenenenover
overdedepleinen
pleinenwas
waseen
een
lucht.
Maar ook
ook inindedebreede
lucht. Maar
draven
rennen, om
omduizelig
duizeligvan
vanteteworden,
worden,alsof
alsof
wedloopenwerden
werden
draven en rennen,
erer
wedloopen
koortsachtige haast.
Men ijlde
ijlde en
enbotste
botstetegen
tegenelkaar
elkaar
gehouden in
gehouden
in koortsachtige
haast. Men
vaart iets
iets meer
meer dan
dan een
een oogwenk
oogwenk tetevertragen.
vertragen. Een
Een
aan,
zonder zijne
aan, zonder
zijne vaart
geluid van
van vele
vele stemmen
stemmen doorsneed
doorsneed dedelucht
luchtkrijschend,
krijschend,kermend,
kermend,
geluid
fluitend....
eenchaos
chaosvan
vanonwelluidende
onwelluidendeklanken,
klanken,opgolvend
opgolvend
gillend, fluitend
gillend,
. . . . een
boven
de
hoofden
der
menigte,
zich
aansluitend
bij
het
geraas
van
boven de hoofden der menigte, zich aansluitend bij het geraas van
klinken van
van ijzer
ijzerop
opijzer,
ijzer,ontsnappenden
ontsnappendenstoom,
stoom, seinen
seinen
drijfriemen,
drijfriemen, het
het klinken
tramgeratel en
enbelgerinkel
belgerinkel .....
van locomotieven
locomotieven en
en automobielen,
automobielen, tramgeratel
van
Knarsend
zagen van
van het
het leven
leven ininde
degroote
grootestad
stad;
zelfs de
de
Knarsend gingen
gingen de
de zagen
; zelfs
nacht bracht
bracht geene
geene rust.
rust.Stoomlieren
Stoomlierenenenstoomkranen,
stoomkranen, ijzer
ijzer op
op ijzer,
ijzer,
nacht
het geroep
geroep van
van den
denarbeid,
arbeid, het
hetvloeken
vloekenenenmorren,
morren, het
hetblazen
blazen der
der
het
vuren,
het joelen
joelen en
en genot-jagen
genot-jagen kende
kende geen
geen nacht
nacht.. .. .... Zwakken
Zwakken
vuren, het
werden
vertreden, ouden
ouden van
van dagen
dagen ter
ter zijde
zijde geduwd
geduwd;; om
om zieken
zieken bebewerden vertreden,
kommerde men
zich niet
niet:: voor
voorhen
henhad
hadrnen
menimmers
immershospitalen
hospitalen en
en
kommerde
men zich
betaalde verplegers
verplegers maar
maar geen
geen tijd.
tijd. Evenzoo
Evenzooging
ginghet
hetden
denkinderen
kinderen:
betaalde
:
en
onderwijzers
moesten
op
hen
toezien.
Vaders
en
betaalde
opvoeders
betaalde opvoeders en onderwijzers moesten
hen toezien. Vaders en
moeders joegen
straten genot en
en gewin
gewin achterna,
achterna, als
alsknapen,
knapen,
moeders
joegenlangs
langs de
de straten
die
in hun
hunnet
neteen
eenvlinder
vlinderdenken
denkentetevangen,
vangen,maar
maarduizendmaal
duizendmaal mismisdie in
zij het
hetdiertje
diertjealalbuitmaken,
buitmaken,het
hetterzelfder
terzelfdertijd
tijdverminken
verminken
slaan
en, als
als zij
slaan en,
geene heerlijkheid
heerlijkheid meer
meer aan
aan is.
is.
en
ontsieren, zoodat
zoodat er geene
en ontsieren,
dwazen!"
zeide de
Heer. Een
Eentrek
trekvan
vandeernis
deernisverscheen
verscheenom
om
DArme dwazen
de Heer.
»Arme
!" zeide
maar uwe
uwe
de
goddelijke lippen.
)JEr zijn
zijn vele
vele kerktorens
kerktorens in uwe
uwe stad,
stad, maar
de goddelijke
lippen. »Er
zoo hoog
hoog als
alsdeze.
deze.Zou
Zouhet
het
niet
tijdworden,
worden,
gedachten
nog niet
niet zoo
gedachten reiken
reiken nog
niet
tijd
erbarmelijkklein
klein doen,
doen, weg
weg tetevegen
vegenvan
van
de groote
groote steden,
steden, die
diezoozoo
de
erbarmelijk
aangezicht der
deraarde
aarde?"
het aangezicht
?"
W edel' dreven
dreven er
er wolken
wolken voor
VOOI' de
dezon
zon;
zachte
zomerregen
Weder
; eeneen
zachte
zomerregen
ruischte
weende de
de hemel
hemel over
over de
deaarde
aarde .....
ruischte neder,
neder, als
als weende
naar binnen
gaan," zeide
zeide een
jong meisje
meisje tot
tot een
een man,
een jong
binnen gaan,"
ons naar
»Laat ons
met haar
haar tegen
tegeneen
een
deurpostleunend,
leunend, het
hetgewoel
gewoel om
om hen
hen met
met
die,
die, met
deurpost
groote,
stille oogen
oogen aanzag,
aanzag, oogen,
oogen, zoo
zoo scherp
scherp turend,
turend, als
als keken
keken
groote, stille
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zij
in eene
eene diepe
diepeschacht,
schacht, waar
waarduisternis
duisternis ze
zetrachtte
trachtteteteblinden.
blinden.
zij in
laat ons
ons naar
naar boven
boven gaan,"
gaan," zeide
zeide de
de man.
man.
»Ja,
»Ja, laat
Beiden vlogen
Het was
was een
een der
der
Beiden
vlogen de
de trappen
trappenop,
op,vele,
vele, vele
vele trappen.
trappen. Het
hoogste huizen
huizen van
van de
de stad.
stad.
hoogste
»Oef!"
zuchtte het
het meisje,
meisje,hare
harezolderkamer
zolderkamerbetredend.
betredend.Zij
Zijliep
liepnaar
naar
DOW" zuchtte
de
glazen deur,
deur, die,
die, tevens
tevens als
alsvenster
vensterdienend,
dienend, toegang
toegang verleende
verleende tot
tot
de glazen
een
smal terras.
terras. Hij
Hij volgde
volgde haar.
haar. Haastig
Haastig rukte
rukte zij
zij de
de deur
deur open
open en
en
een smal
stapte
met hem
hem op
ophet
hetterras.
terras.Beiden
Beidensnoven
snovenmet
metwellust
wellust de
de reine
reine
stapte met
lucht
in, ver
verboven
bovendedehuizen,
huizen,boven
bovenhet
het
gewoelder
dermenschen
menschen en
en
lucht in,
gewoel
hunne ellendige
ellendige genietingen.
genietingen.
hunne
Zacht
viel de
de zomerregen
zomerregen op
op hen
henneder
neder;
dedroppels
droppelsbleven
blevenhangen
hangen
Zacht viel
; de
in
zijn baard
baard en
en parelden
parelden in
in de
de lokken
lokken van
van het
het meisjê.
meisjê.
in zijn
DO, zie
toch eens,
eens, hoe
hoe mooi
mooi het
hethier
hierisis!"
riepzijzijopgetogen.
opgetogen.DZie,
DZie,
DO,
zie toch
!" riep
hoe de
de zon
zonalweer
alweerlacht
lacht;
vloeibaar
zilver
schitteren
regendroppels
hoe
; alsals
vloeibaar
zilver
schitteren
dederegendroppels
tegen de
de lichte
lichtelucht
lucht;
gevangeninineen
eentoovernet,
toovernet,blinken
blinkenalle
alledaken
dakenen
en
; gevangen
punten tusschen
glimlach Gods!
0,
punten
tusschen de
de gouden
gouden mazen;
mazen ;het
hetisis als
als een
een glimlach
Gods ! 0,
ik
zou het
hetkunnen
kunnenuitjubelen
uitjubelen!"
ik zou
!"
Zij was
was eene
eene kunstenares
kunstenares;; het
het hoofd
hoofd een
eenweinig
weinigachterovergebogen,
achterovergebogen,
dronk
volle teugen
teugen de
de .schoonheid
.schoonheid in
hemels. Zachter
Zachter viel
viel
dronk zij
zij met
met volle
in des
des hemels.
de
regen, zijdezacht
zijdezacht ;; haar
haar oor
oorneigde
neigde naar
naar het
het zoete
zoetegeruisch
geruisch in
in de
de
de regen,
naar
liefelijke
akkoorden,
die
geheimzinnige
reine,
hooge
lucht,
als
reine, hooge lucht, als naar liefelijke akkoorden, die geheimzinnige
melodieën
verre gewesten
gewesten tot
tot haar
haarbrachten.
brachten.
melodieën uit
uit verre
,Gij
Gods glimlach,"
glimlach," sprak
sprak hij
hij teeder,
teeder, den
den arm
arm om
omhaar
haar
me Gods
DGiej zijt me
leggend. »Wat
»Wat zou
zoumijn
mijnleven
levenzijn
zijnzonder
zonderu u?
Reedslang
lang
hadikikgeduld
geduld
leggend.
? Reeds
had
....
Isis wil
wil
en
moed verloren.
en moed
verloren. Ik
Ik zoek,
zoek, ik
ik wroet
wroetnu
nureeds
reedsjarenlang
jarenlang
. Isis
zich niet
ontsluieren ....
zich
niet ontsluieren
. ..""
der
wetenschap,ijverig
ijverigenenvolhardend,
volhardend, maar
maar hij
hij
Hij was
was een
eenman
mander
Hij
wetenschap,
dacht
te nederig
nederig van
van zichzelven,
zichzelven, tetehoog
hoogvan
vananderen,
anderen, die
dieminder
minder
dacht gauw
gauw te
waren dan
dan hij.
hij.
waren
Zij schudde
vochtige lokken
lokken en
en zag
zag hem
hem schelmsch
schelmsch aan.
aan.
schudde de
de vochtige
en
heb
lief,"
zeide
zij
eenvoudig.
»Geloof
»Geloof en heb lief," zeide zij eenvoudig.
»Ter wille
wille van
van deze
deze twee
twee zal
zal Ik
Ik de
degroote
grootestad
stadnog
nogsparen,"
sparen,"sprak
sprak
DTer
de Schepper
Schepper bedachtzaam.
bellachtzaam.
de
Des Allerhoogsten
Allerhoogsten blik
blik zwierf
zwierf verder.
verder. Een
Eenuitgebreid
uitgebreidmijndistrict
mijndistrict trof
trof
Des
Zijn oog.
oog. In
In diepe
diepe schachten
schachten boorden
boorden de
demijnwerkers
mijnwerkers als
alsmollen
mollenininden
den
Zijn
stofen
enzweet
zweetbedekt,
bedekt,bewerkten
bewerktenzij
zijhet
hetgesteente
gesteente:
hard
bodem. Met
Met stof
bodem.
: hard
gralliet,
ruw kkwarts,
goud doorheen
doorheen aderde.
aderde. Met
Met de
devingervingergraniet, ruw
warts, waal'
waar het
het goud
zij ininhet
het
donkervoelen,
voelen,ofof
goudhoudende steenen
steenen
toppen konden
konden zij
toppen
donker
erel'
goudhoudende
waren
onder de
de brokken
brokken en
en het
hetgruis,
gruis,door
door hen
henlosgewoeld.
losgewoeld. Menige
Menige
waren onder
dagtaak
onder streng toezicht,
toezicht, als
als slaven.
slaven.
dagtaak arbeidden
arbeidden zij
zij tevergeefs,
tevergeefs, onder
daags brandde
brandde de
de zon
zon op
op de
deslordige,
slol'(iige,omgehaalde
omgehaalde velden,
velden, maar
maar
Des
Des daags
geen
straal drong
drong door
lloor in
in de
de diepe
diepe putten
putten;; des
des nachts
nachts blies
blies een
eenijzige
ijzige
geen straal
wind
over deze
dezebergstreken
bergstreken;
danrilden
rildendedemijnwerkers
mijnwerkersininhunne
hunneellendige
ellendige
wind over
; dan
hutten
en loodsen
loodselI ; het
hetongezonde
ongezonde werk,
werk, de
dedrank,
drank, waarin
waarinzij
zijvergetelheid
\'ergetelheid
hutten en
verzwakt; ; de
de scherpe
scherpe nachtlucht
nachtlucht ververzochten,
hadden hunne
hunne lichamen
lichamen verzwakt
zochten, hadden
1906. I.
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rneerderde hun
meerderde
Maar zij
zij kenden
kenden ook
ook vrije
vrije uren,
uren, uren,
uren, door
door de
de
hun lijden.
lijden. Maar
gevreesd,waarin
waarindede
dmnkduiveldubbele
dubbeletriomfen
triomfen
opzichters
en gevreesd,
opzichters gevloekt
gevloekt en
drankduivel
vierde,
waarin gedobbeld
gedobbeld werd
werd en
en gevochten,
gevochten, waarin
waarin diefstal
diefstal en
en dooddoodvierde, waarin
slag den
den een
eende
degevangenis,
gevangenis,den
denander
anderde
deeeuwigheid
eeuwigheidinzonden.
inzoIH!en. Zij
Zijhadden
hadden
het zonlicht
ingewanden
het
zonlicht den
den rug
rllgtoegekeerd,
toegekeerd,om
omdede
ingewandender
del'aarde
aardeininhaastig
haastig
begeeren
te cloorwroeten
noorwl'Oeten ;j nu
nu was
wasook
ookhet
hetlicht
lichtin inhunne
hunnezielen
zielengedoofd
gedoofd;
begeeren te
;
el'
kleefden schuld
schuld en bloed
bloed aan
aan den
den schat,
schat,dien
dienzijzijomhoogbrachten.
omhoogbrachten.
er kleefden
En
in breede
breede stroomen
stroomen zocht
zochtditditgoud
goudzijn
zijnweg
weg
doordedewereld
wereld; j
En in
door
smettende
speeltafels rolde
rolde het
het met
met
smettende invloe(len
invloedengingen
gingen ervan
ervan uit.
uit. Op
Op de
de speeltafels
wilden
klank;; in
in de
dediepe
diepekelders
keldersvan
\"ansommige
sommigebankinstellingen
bankinstellingen werd
werd
wilden klank
het omgetooverd
omgetooverd ininwaardeloos
waardeloospapier
papier; de
j debroeder
broederverried
verriedererden
denbroeder
broeder
voor,
het kind
kindzijne
zijneouders
ouders;
hetsleepte
sleepteden
denzwakke
zwakkenaar
naarde
dekroeg
kroeg;j
voor, het
; het
den
geslepene maakte
maakte het
dief. Als
Alseen
een
netwerk
van
schuldelooze
den geslepene
het tot dief.
netwerk
van
schuldelooze
aderen
had het
het goud
goud de
dediepten
diepten der
del'aarde
aarde doorvlochten
doorvlochten j; als
als een
een netnetaderen had
werk
van zonde
zonde en
en schuld
schuld verstrikte
verstrikte het
het nu
nu de
de wereld
wereld en
enhare
hare
werk van
kinderen.
»Dit is
de hel
helder
der
levenden," zeide
zeidededeSchepper
Schepper met
met een
eenzwaren
zwaren
is de
levenden,"
zucht;
J) moet
het eene
eene plaats
plaats als
alsdeze
dezeniet
niet
vergaanals
alsSodom
Sodom en
en
zucht; Dmoet
het
vergaan
GomOl'l'a ?"
Gomorra?"
\Volken bedekten
bedekten de
de zon
zon;; een
een wilde
wilde wind
wind kwam
kwam aangieren
aangieren over
over de
de
Wolken
aarde, hoopen
hoopen stof voor
voor zich
zich uitjagend
uitjagend j; de
de hemel
hemel zag
zaggrauw.
grauw.De
Degoudgoudaarde,
De wachters
wachters
velden lagen
velden
lagen daar
daar eenzaam,
eenzaam, verlaten,
verlaten, als
als vel'Vloekt
vervloektland.
land. De
verzuimden hun
plicht;; niemand
niemand van
van hen
hen waagde
waagdezich
zichbuiten
buiten;
menkon
kon
verzuimden
hun plicht
; men
geene
hand voor
voor oogen
oogen zien
Toch,
strompelde
iets;
daarscheen
scheen
geene hand
zien....
Toch,
daardaar
strompelde
iets
; daar
iets voort
voort tetekruipen
kruipenopophet
hethooge
hooge
heuvellandmet
metzijne
zijneverraderlijke
verraderlijke
iets
heuvelland
gaten
en mijnputten.
mijnputten. Vol
Vol moeite
moeite worstelde
worstelde een
een man
manop
optegen
tegenden
den
gaten en
geweldigen storm,
storm, die
die hem
hem met
metzware
zwarevleugelen
vleugelen sloeg,
sloeg, zoodat
zood at hij
hij den
den
geweldigen
strijd
opgeven en
verlamd ineenzonk.
De man
man torste
torste een
een kind,
kind,
strijd moest
moest opgeven
en verlamd
ineenzonk. De
knaap, die
die nu
nukermend
kermendnaast
naasthem
hemviel
viel
den
grond;
beidenrilden
rilden
een knaap,
opop
den
grond
; beiden
den
storm,
den
geweldigen
wind,
die
van
de
heuvelen
ijzige
koude
in
in den storm, den geweldigen wind, die van de heuvelen ijzige koude
zich bracht.
bracht.
met zich
J) Vader, Vader,
Vader, de
de storm
storm zal
zal mij
mijvermoorden
vermoorden!"
huilde het
hetkind.
kind.
DVader,
!" huilde
man knarste
knarste met
met de
detanden,
tanden,ininwanhoop.
wanhoop.
De man
De
) Waartoe dit
dit ellendige
ellendige leven,
leven, een
eenleven
levenvan
vanzonde
zondeen
enwroeging?"
wroeging?"
)Waartoe
hij.
snikte hij.
raasdesterker,
sterker,benam
benamhem
hemden
denadem
adem;
werktuiglijk omomDe wind
wind raasde
De
; werktuiglijk
vatten
zijne
slappe
armen
den
knaap
en
duwden
hem
op
den
grond
vatten zijne slappe amen den knaap en duwden hem op den grond
onder zich
zich; ; toen
toen beschutte
beschutte hij
hij het
hetkind
kindmet
met
zijnlichaam
lichaam tegen
tegen de
de
onder
zitin
gierende aanvallen
aanvallen van
van den
den storin
storm;; hij
hij voelde
voeldezich
zichdedeoogen
oogen
verblinden,
gierende
verblinden,
de spieren
spieren verstijven,
verstijven, maar
maar hij
hij veranderde
veranderde niet
niet van
van houding;
houding; hij
hij deed
deed
de
geene poging
poging tot
tot opstaan,
opstaan, tot
tot verder
verder strijden
strUden;; hij
hij was
wasDiets
lIipts meer
meet'dan
dan
geene
schild voor
voor het
het kleine
kleine kinderlijf,
kinderlijf, dat,
dat, door
door hem
bem gekoesterd
gekoesterd en
en bebeeen schild
schut,
zich
dieper
woelde
in
het
zand,
als
ware
het
zijn
leger
in
de
schut, zich dieper woelde in het zand, als ware het zijn leger in de
armelijke hut,
waar het
het thuis
thuis hoorde.
hoorde.
armelijke
hut, waar
De wind
wind overstoof
overstoof hen
hen met
met woeste
woeste vlagen, het zand
zand om
om en
en over
over
De
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hen werpend,
werpend, als
als wilde
wilde hij
hij hen
hen begraven
begraven;; de
de man
man torste
torstemoeilijk
moeilijk den
den
hen
hij lag
zwaren last; hij
lag met
metopgetrokken
opgetrokken knieën,
l\llieën,om
omhet
hetkind
kindniet
niette
tederen,
deren,
dat droomde
droomde in
in vredigen
vredigen slaap,
slaap,tetemidden
middenvan
vanhet
het
woelender
derelementen
elementen
woelen
in Vaders
Vaders hoede
hoede zich
zich veilig
veilig achtend.
achtend.
in
»0 God,
zoo onder
onder Uwe
Uwe hoede
hoede!"
bad de
de man.
man.
DO
God, neem
neem ook
ook mij
mij zoo
!" bad
had niet
niet gebeden
gebeden sinds
sinds zijne
zijne eigen
eigen kinderjaren
kinderjaren; ; hij
hij schrikte
schrikte ererHij had
van; ; de woorden
woorden kwamen
kwamen hem
hemstotterend
stotterendover
ovel'dedelippen.
lippen.Maar
Maal'dedestorm
storm
van
nam het
het armzalig
armzalig gebed
gebed op
opzijne
zijnevleugelen
vleugelenen
endroeg
droeghet
hethoog
hoogopwaarts,
opwaarts,
nam
voor den
den troon
troondes
desAllerhoogsten
Allerhoogsten .....
tot voor
Het werd
werd stil
stil opopde de
goudvel(len,nunude de
windzweeg
zweeg;
deaarde
aarde
Het
goudvelden,
wind
; de
wachtte,
in dikke
dikke duisternis
duistel'llis gehuld,
gehuld, inin spanning
spanning opopdededingen,
dingen, die
die
wachtte, in
komen zouden
zouden .....
komen
...
llTer wille
wille van
van deze
dezezelfverloochening
zelfverloochening zal
zal Ik
Ik de
demijndistricten
mijndistricten nog
nog
DTer
verdelgen," sprak
sprak de
(Ie Schepper
Scheppergoedertieren.
goedertieren.
niet
niet verdelgen,"
En
de blik
blik des
desHeeren
Heerenzwierf
zwierfverder.
verder. Zijn
Zijnoog
oogbleef
bleefrusten
rusten op
op
En de
twee volken,
volken, in
in zwaren
zwaren strijd
strijd met
metelkander.
elkander.De
Dedooden
doodenvielen
vielenals
alsrijpe
rijpe
twee
korenaren voor
voor de
de zeis
zeis des
desmaaiers,
maaiers,bijbijhet
hetbulderen
bulderender
derkanonnen.
kanonnen.
korenaren
Ter zee
zee en
en teteland
landspanden
spanden zij
zij hunne
hunne uiterste
uiterste krachten
krachten in,
in, om
om elkaar
elkaar
Ter
vernielen. Toen
Toen de
de blik
blik Gods
Gods op
op hen
hen rustte,
l"Ustte,staakten
staaktenzijzijplotseling
plotseling
te vernielen.
het gevecht,
gevecht, even
even onverwachts
onverwachts als
als zij
zij het
het begonnen
begonnen waren.
waren. De
De een
een
het
roemde in
zijne glorie,
glorie, de
de ander
ander brulde
brulde van
van gekwetsten
gekwetsten trots.
trots.
roemde
in zijne
De Heer
Heer wendde
wendde Zijn
Zijn aangezicht
aangezicht af
van dezen.
dezen. Een
Een dik
dik gordijn,
gordijn, als
als
De
af van
aarde ....
Toen
sloopontevredenheid
ontevredenheidininhet
het
van
mist, scheidde
scheidde hemel
hemel en
en aarde....
van mist,
Toen
sloop
land van
van den
den overwinnaar
overwinnaar;; het
het volk
volk schimpte
schimpte op
opden
denvrede
vrede;
hetachtte
achtte
land
; het
de verkregen
verhegen uitkomst
uitkomst alalteteschraal
schraal
eene
winst
voor
zooveeldapperheid,
dapperheid,
de
eene
winst
voor
zooveel
bloed; ; het morde
morde enenkromde
kromdezich
zichals
alshet
hetroofdier,
roofdier,
zooveel
zooveel vergoten
vergoten bloed
dat zijne
zijne prooi
prooi opnieuw
opnieuw wil
wil bespringen
bespringen .....
Het
overwonnen volk
keer. Het
Het weet
weetdedegeleden
geleden
Het overwonnen
volk ging
ging als
als razend
razend te
te keer.
nederlaag aan
aan zijn
zijnLeger,
leger, aan
aanzijne
zijneregeering.
regeering.Dweepzieke
Dweepziekedrijvers
drijvershitsten
hitsten
nederlaag
het op
op tegen
tegen beiden.
beiden. Nu
Nu poogde
poogde het
het zijn
zij nrijk
rijkaan
aanflarden
flardentetescheuren
scheuren;
het
;
uooze hartstochten
hartstochten sloegen
sloegen eroverheen
eroverheen als
alswilde
wildebaren
baren;
menschen
booze
; dedemenschen
huilden als
wolven en
en als
alswolven
wolven vielen
vielenzijzijaan
aanopopelkander.
elkander.De
Debroeder
broeder
huilden
als wolven
doodde
broeder, de
de vader
vader zijn
zijn zoon;
zoon; hoog
hoogsloegen
sloegen de
devlammen
vlammen op
op
doodde den
den broeder,
hutten;
hetlicht
lichtvan
vanden
denbrand
brandwierp
wierpeen
eenbloedigen
bloedigen
uit paleizen
paleizen en
en hutten
uit
; het
enrood
roodzag
zagdedeaarde,
aarde,rood
roodvan
vanvreemde,
vreemde,
weerschijn op
de wolken,
wolken, en
weerschijn
op de
donkere
vlekken, bloedig-rood.
bloedig-rood.
donkere vlekken,
Het
gehoonde leger,
leger, de
degekwetste
gekwetsteregeering
regeeringsloten
sloten een
eenbond
bond tnet
met
Het gehoonde
elkander.
Nu donderde
donderde het kanon
kanon tegen
tegen de
dekinderen
kinderendes
deslands,
lands,als
alsdaar
daar
elkander. Nu
stral,s
tegen den
denvijand
vijand;
hetdunde
dundedederijen
rijender
der
opstandelingen, het
het
straks tegen
; het
opstandelingen,
maaide ze
ze neder
neder met
metdedezeis
zeigdes
desdoods.
doods. InInzware
zwareketenen
ketenenkluisterde
lduisterde
maaide
men de
de overblijvenden.
overblijvenden. Eene
van het
het graf
graf zonk
zonk neder
neder op
op de
de
men
Eene stilte
stilte als
als van
bloedige
beemden, op
op de
derookende
rookende puinhoopen,
puinhoopen, op
op de
deversch
verschgedolven
gedolven
bloedige beemden,
graven,
Zoo
was
vandeze
dezedinffen
dingen
graven, op
op de
de overvolle
overvollegevangenissen..
gevangenissen. ..Zoo
was
van
0
het einde.
einde. Het
Het einde
einde?? Neen!
Neen! Uit
Uit dedevan
van
God
verlatenlanden,
landen,
het
God
verlaten
waal'
de beden
beden der
derstervend.en
stervend.en gesmoord,
gesmoord, de
deweeklachten
weeklachtender
dervrouwen
vrouwen
waar de
1.
28*
I.
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verstomd
waren, rezen
rezen kinderstemmen
kinderstemmen in
in klagend
klagend geschrei,
geschrei, als
als van
van
verstomd waren,
eenzame ruimten.
ruimten. kan
Kan de
deherder
herderhet
hetoor
oorsluiten
sluiten
blatende lammeren,
blatende
lammeren, in
in eenzame
voor de
zwakke stem
kleine lam?
Zal hij
hij niet
niet nitgaan
Ilitgaan in
in de
de
voor
de zwakke
stem van
van het
het kleine
lam ? Zal
het tetezoeken,
zoeken, en
enhet
hetterugbrengen
terugbrengenopopsterke
sterkearmen
armen?
duisternis,
duisternis, om
om het
?
Het zware
zware mistgordijn
mistgordijn scheurde,
scheurde, week
week langzaam
langzaam uiteen.
Hetlicht
licht
Het
uiteen. Het
boorde
nevelen, als
als op
op den
deneersten
eerstenscheppingsdag.
scheppingsdag.
boorde door
door de nevelen,
)~ret een
nieuw geslacht
geslacht zal
zal Ik
Ik Mijn
Mijn vrede
vrede maken,"
maken," sprak
sprakde
deHeer
Heel' ;;
een nieuw
)Met
lJter
wille dezer
tlezer onschuldigen
onschuldigen wil Ik
mij ontfermen over het
het schuldige
schuldige land."
land."
»ter wille
Ik mij
Nu herrees
herrees de
de zon
zon;; de
de aarde
aardeving
vingaan
aantete
herbloeien; ;een
eenregen
regenvan
van
Nu
herbloeien
sneeuwwitte
en rose
rose bloesems
bloesems zeeg
zeeg op
op de
de graven
graven neder,
neder, op
op de
destille,
stille,
sneeuwwitte en
groene
heuvelen, waar
waar de
de kinderen
kinderen heentogen,
heentogen, om
om tetespelen,
~pelen, onbeonbegroene heuvelen,
kommenl over
o\'er dedenabijheid
nabijheidvan
vanden
dendood.
dood.Menschenhanden
Menschenhandenruimden
ruimden
kommerd
het
puin weg
wegder
derverbrande
verbralllleof of
vernielde
woningen;
sommigen der
der
het puin
vernielde
woningen
; sommigen
arbeiders
droegen een
eenzwaar
zwaarhart
hartininden
den
boezem;
berouw,wroeging,
wroeging,
arbeiders droegen
boezem
; berouw,
schaamte
deed hen
hen werken
werken met
metneergeslagen
neergeslagenblik
blikenen
zwijgendelippen
lippen;
schaamte deed
zwijgende
;
anderen
schertsten er
erluchtig
luchtig op
oplos
los;
zijhadden
hadden de
devreeselijke
vreeselijke dagen,
dagen,
anderen schertsten
; zij
de
dagen van
van moord
moord en
en brand,
brand, reeds
reeds vergeten
vergeten;; zij
zij floten
floten het
het lied
lied van
van
de dagen
arbeid; ; houweel
houweel en
gaven er
tie maat
maat bij
bij aan.
aan.
den
den arbeid
en hamer
hamer gaven
er de
teekenen der
der tijden
tijdenaan
aandeze
dezelanden
landenspoorloos
spoorloosvoorbijgaan,
voorbijgaan,
Zullen de
Zullen
de teekenen
of
zullen rechtvaardigheid
rechtvaardigheid en
enplichtgevoel
plichtgevoel door
door de
dezware
zwarewolken
wolken van
van
of zullen
onderdl'ukking en
domheid breken,
als stralende
stralende zonnen
zonnen?? Waar
vVaar zijn
zijn de
de
onderdrukking
en domheid
breken, als
tinnen, hoog
hoog genoeg,
genoeg, die
die den
denmensch
mensch een
eenblik
blik verleenen
vedeenen in
in het
het dal
dal
tinnen,
der
toekomst? ? En
En vond
vond hij
hij ze
ze al,
al, waartoe
waartoe zou
zou het
het hem
hem dienen
dienen?? Eer
Eer
der toekomst
die
toekomst in
in vervulling
vervulling gaat, wordt
wordt hij
hij opgeroepen
opgeroepen van
van het
hettooneel
tooneel
die toekomst
de plek,
plek, waar
waar hij
hij leefde,
leefde, kent
kent hem
hem niet
nietmeer.
meer.
zijns arbeids
zijns
arbeids en
en de
EMAls.
EMAIS.
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TllOI"bec1ce
Dr. Paul
Pau\ Fredericq,
Fredericq, hoogleeraar
hoog\eeraar te
te Gent.
Gent. —
- 's-Gravenhage,
's-Gran'nhage,
1830, door
door Dr.
véjr 1830,
Thorbecke vóór
Martinus Nijhoff,
Nijhoff, 1906.
1906.
Martinus

»Awl Mr.
llAan
Mr. W.
W. Thorbecke
Thorbecke dankbaar
dankbaar en
enhartelijk
hartelijkopgedragen
opgedragendoor
doorden
den
schrijver":
de opdracht
opdracht aan
aan Thorbecke's
Thorbecke'szoon,
zoon, gedagteekend
gedagteekend
schrijver" : aldus
aldus luidt
luidt de
Mei 1905,
1905, van
vanditditsympathieke
sympathiekeboekwerk,
boekwerk, dat
datdedewaardige
waardige
Gent,
Gent, Mei
goed was
wasmij
mijtoe
toetetezeilden.
zenden.DDankbaar
llDankbaar
Vlaamsche hoogleeraar
hoogleeraar zoo
Vlaamsche
zoo goed
hartelijk": : echt
Vlaamsch; ; geef
mij de
dewedergade
wedergade ervan
ervan in
in een
een
en
en hartelijk"
echt Vlaamsch
geef mij
Nederlandsch
werk.
Nederlandsch
Het
heeft altijd
altijdeene
eene
groote
aantrekkelijkheid,om
omvan
vanberoemde
beroemde
Het heeft
groote
aantrekkelijkheid,
de jaren
jarenvan
van»Sturm
llSturmund
undDrang'',
Drang",van
van opgroeiing
opgroeiing tot
tot man,
man,
personen
personen met de
tot geleerde,
geleerde,tot
totstaatsleider
staatsleidel'
in bijzondel'lledentetekunnen
kunnenbekend
bekendworden.
worden.
in bijzonderheden
wil graag
graag weten,
weten, hoe
hoe zij
zij zich
zichvormden,
vormden, hoe
hoe zij
zijzich
zichtoonden,
toonden, toen
toen
Men
Men wil
zij zeI ven eigenlijk
niet wisten,
wisten, wat
wat er
er van
van hen
hen worden
worden zou.
zou. En
En
zijzelven
eigenlijk nog
nog niet
dat allerminst.
allerminst. In
In niet
nietruime
ruimeomstandigheden
omstandighedenoorspronkelijk
oorspronkelijk
Thorbecke wist dat
hij den
den strijd
strijd om
om het
hetbestaan
bestaanininruime
ruimemate
mateleeren
leeren
verkeerende, heeft
verkeerende,
lieeft hij
zij
Falck,
wordt
hij
wel
is
waar
op
betrekkelijk
jongen
kennen.
Dank
kennen. Dank zij Falck, wordt hij wel is waar op betrekkelijk jongen
27jaar
jaar—-hoogleeraar
hoogleeraarteteGent,
Gent,maar
maarDte
»tevergeefs
vergeefs bebeleeftijd
- 27
leeftijd —
proefde Thorbecke
om van
van dedeRegeering
Regeeringden
denrang
rangvan
van gewoon
gewoon
proefde
Thorbecke het
het om
hoogleeraar
Gent tetebekomen".
bekomen". Aan
Aanden
denvooravond
vooravond van
van de
de OmOmhoogleeraar te
te Gent
er lauweren
lauwerentoegekend
toegekendworden
wordenininzake
zakeeener
een erquaestie
quaestie
wenteling moeten
moeten er
wenteling
van
geschied beschrijving. Geen
Geen enkel
enkel Zuid-Nederlander
Zuid-Nederlander werd
werd eervol
eervol
van geschiedbeschrijving.
vermeld,
ofschQon zich
zich onder
onder de
demededingenden
mededingenden beyond
bevond Dde
»de later
later bebevermeld, ofsch9on
roemde
rijksarchivaris van
Prosper Gachard"
Gachard" (blz.
En
roemde rijksarchivaris
van België,
België, Prosper
(blz.87).
87). En
wie behoorde
behoorde verder
verder onder
onder de
de afgewezen
afgewezenmededingers?
mededingers?Hij,
Hij,Ddie
lldiealleen
alleen
klaar gezien
gezien had
had inindedezaak
zaak
met
scherpenblik
blikvan
vanden
denwaren
waren
klaar
met
denden
scherpen
geleerde,
van
den
man
die
zijnen
tijd
vooruit
(was)".
JlNiemand
anders
geleerde, van den man die zijnen tijd vooruit (was)". »Niemand anders
dan
de jonge
jonge hoogleeraar
hoogleeraar van
van Gent,
Gent, Thorbecke"
Thorbecke" (blz.
(blz. 88).
88). Met
Metde
de
dan de
revolutie
van den
denGentschen
Gentschen zetel
zetelverdreven,
verdreven, isisdedetoekomstige
toekomstigeleider
leider
revolutie van
staatkunde andermaal
andermaal inin moeilijke
moeilijkegeldelijke
geldelW,e
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche staatkunde
van
maar
dat bij
bij het
hetleedgevoel
leedgevoel over
over eene
eene
omstandigheden,
omstandigheden,
maarwat
watwas
was dat
zoo best
bestvoorkomen
voorkomen had
had kunnen
kunnen worden?
worden? »Doch
»Dochzulk
zulk
scheiding,
die zoo
scheiding, die
1830
tusschen
België
en
Holland
was
eene
scheuring
als
die,
welke
in
eene scheming als die, welke in 1830 tusschen België en Holland was
hart was
was
geschied,
kon niet
nietweder
wedergoedgemaakt
goedgemaaktworden.
worden, Thorbecke's
Thorbecke's hart
geschied, kon
het eenige
eenigeininNoord
Noorden en
Zuid,
bloedde;
maarde
descheiding
scheiding
niet het
niet
Zuid,
datdat
bloedde
; maar
onherroepelijk."
was onherroepelijk."
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Ik
heb met
metz66veel
zóóveelgenoegen
genoegenDr.
Dr.Fredericq's
Fredel'icq'ssobere
soberelevensbeschrijving
levensbeschrijving
Ik heb
jaren v66r
vóór 1830
1830gelezen,
gelezen,dat,
dat,terwijI
terwijlikikinindedebetrekkelijk
betrekkelijk
over
de jaren
over de
toteene
eenebuitenlandsche
buitenlandsche
onhandige
ben van
van eene
eenevoorbereiding
voorbereiding tot
onhandige drukte
drukte ben
dOOl' de
de lezing
lezing ervan
ervan gekluisterd
gekluisterd zag,
zag,
reis
van eenige
eenige maanden,
maanden, ik mij
mij door
reis van
zijde latende.
latende.
allerlei
huishoudelijke bemoeiingen
allerlei kleine
kleine huishoudelijke
bemoeiingen ter
ter zijde
Wij
krijgen ook
ook den
den staatsman
staatsman geschetst
geschetst als
als de
de»hoekige,
»hoekige, magere,
magere,
Wij krijgen
~atuurlijk:
de
steile
steile figuur,
figuur,een
eenman
manals
alsuit
uit ijzer
ijzer gegoten"
gegoten"(blz.
(blz.6).Natuurlijk
: inin de
jonge
jaren trad
h'ad dat
datreeds
reedsaan
aan
den
dag.
~laar
wanneerdaarin
daarin ververjonge jaren
den
dag.
Maar
wanneer
te
diensten
liggen, de
de schaduwzijden
schaduwzijden zullen
zullen ook
daarvan niet
niet zijn
zijn te
diensten liggen,
ook wel
wel daarvan
miskennen.Dat
Dat hij
hij niet
miskennen.
niet was
was popt!laü',
er natuurlijk
natuUl'lijk niet
niet toe
toe;;
populair, doet
doet er
doch
heeft mij
mij altijd
altijd willen
willen toeschijnen,
toeschijnen, dat
dat Thorbecke
Thorbecke door
dool' het
het te
te
doch het
het heeft
veel
een niet
nietvoldoende
voldoemie geopend
geopend oog
oog
veel zichzelf
zichzelfZijll
zijninin zijne
zijne latere
latere jaren een
heeft
gehad voor
voor dedenieuwe
nieuwevolksbehoeften,
volks behoeften, die
diezich
zichbaan
baanbraken.
braken.
heeft gehad
zou zeggen,
zeggen, dat
dit jammer
jammer is
is geweest
geweest voor
voor zijn
Het zij
zij er
el'
Ik
Ik zou
dat dit
zijn roem.
roem. Het
datook
ookhijhijniet
niet
inzag,dat
datdedebakens
bakensop
op dit
dit
verre
af, tetebeweren,
beweren, dat
verre af,
inzag,
omook
ookhier
hier
gebied
verzet moesten
moesten worden,
worden, maar
maar de
de drijvende
drijvende kracht,
kracht, om
gebied verzet
vooruitziende
brengen, vind
niet meer.
meer. Hoe
Hoe
vooruitziendegrootsch
grootschtot
tot stand
stand te
te brengen,
vind ik
ik niet
moeilijk
is, om
omzich
zichvan
vaneenmaal
eenmaalopgevatte
opgevatte ideeën
ideeën los
los tetemaken,
maken,
moeilijk het is,
valt mij
in 't oog
bij de
delezing
lezing van
van blz.
blz. 69,
69, waar
waarhij
hijinineen
een geschriftje
geschriftjevan
van
valt
mij in
oog bij
1828
dogmatiseert: »Alle
»Alle polytechnische
polytechnische bemoeijing
bemoeijing moet
moet van
van het
het
1828 dogmatiseert:
academisch
onderwijs
afgescheiden
blijven";
bijna
eene
halve
eeuw
academisch onderwijs afgescheiden blijven" ; bijna eene halve eeuw
later
voegt hij,
hij,regeering
regeel'inggeworden,
geworden, de
de daad
daad bij
bijhet
hetwoord,
woord, door
door de
de
later voegt
brengen bij
bij het
hetHooger,
Hooger,het
het
polytechnicumbijbijhet
het
Middelgymnasia
gymnasia te brengen
polytechnicum
Middelbaar Onderwijs.
Onderwijs.
Het werk
werk van
van Professor
Professor Paul
PaulFredericq
Fredericqisiseene
eenegroote
grooteaanwinst
aanwinstvoor
voor
heeft ook
ook mij
mijwarmer
warmervoor
voor
onze staatkundige
staatkundige geschiedbeschrtjving
geschiedbesclJl'ijving i ; het
onze
het heeft
zijn held
held gemaakt
gemaaktDdan
»danzijn
zijndoofstom,
doofstom,middelmatig
middelmatigbronzen
bronzenconterfeitsel
conterfeitsel
zijn
op het
het Thorbeckeplein
ThOl'beckeplein te
te Amsterdam"
Amsterdam" (blz.
(blz. 7);
wanneer het
het waar
waar
op
7) ; en
en wanneer
wat
deze
schrijver
in
zijne
voorrede
verklaart:
»dat
een
groot
man
is,
is,
deze schrijver in zijne voorrede verklaart : »dat een groot man
in de
de jaren
jarenvan
vanvorming
vormingenenvoorbereiding
voorbereiding altijd
altijd de
deaandacht
aandachtvan
vanzijne
zijne
in
medeburgers waardig
dan gevoel
gevoel ik
ik tetemeer
meervoor
voordedehoogheid
hoogheidvan
van
medeburgers
waardig is",
is'', dan
wijhemzelven,
hemzelven,helaas
helaas!
doordededroevige
droevige
des schrijvers
schrijvers opvatting,
opvatting, waar
waal' wij
des
! door
1830niet
nietals
alseen
eenonzer
onzermedeburgers
medeburgerskunnen
kunnenhuldigen.
huldigen.
scheuring van
van 1830
scheuring
15 Februari 1906.
1906.
's-Gravenhage, 15

H.
P. H.

VAN DER
DER KEMP.
KEMP.
VAN

KINDERWETTEN.

Nos. 63, 64),
Bfrechlin!J van
van ,Jeugdige
Jeu!Jdige Delinquenten
Delinque1lfen (Kinderwetten
(Kinderwetten van
van 12
12 Febr.
Febr. 1901, Stbl., r\os.63,
64),
Berechting
<laar
Mr. 13.
Il. Hess
Hes. Advocaat
Advocaat en
en Procureur
Procurcur
Groningen.
Groningcn,P.P.Noordhoff,
~oor<lhofr,1905.
1905.
door Mr.
tete
Groningen.
—- Groningen,

Wij
hehben hier
hier een
eensystematische
systematische bewerking
bewerking van
van het
hetstrafrechtelijke
strafrechtelijke deel
deel
Wij hebben
dier ingewikkelde
ingewikkelrle materie,
materie, welke
welkeonder
onderden
dennaam
naamKinderwetten
Kinderwettenalgemeen
algemeenhier
hier
te lande
lande bekend
hekend (ook
(ookgekend?)
gekend~) is.
is. Een
~:en systematische
systematische behandeling.
Ziehier,
behandeling. Ziehier,
te
mits
het system
systeemgoed
goedzij,zij,eeneen
voordeel,(lat
datniet
niet
ondersehatmag
magworden.
worden.
mits het
voordeel,
onderschat
Bij een
een zoo
zoouiterst
uiterstgecompliceerd
gecompliceerrl satnenstel
samenstel van
van bepalingen,
bepalingen, als
als de
deKinderKinderBij
wetten
bieden, bij
bij de
de schier
schier onmogelijke
onmogelijke eischen,
eischen, die
die zij
zij het
hetgeheugen
geheugenstellen
stellen
wetten bieden,
om
van hem,
hem, (lie
die in
in haar
haar geest
geest en
enwezen
wezen wil
wildoordringen,
doordringen,moet
moeteen
eenpoging,
poging, out
van
langs
den weg
weg van
van het
het systeem,
,w.steem, van
een op
op zorgvuldige
zorgvuldige analyse
analyse der
der stof
stof
van een
langs den
opgetrokken
synthese, waardoor
waardoor het overzicht
overzicht niet
niet alleen
alleen vergemakkelijkt,
vergemakkelUkt, maar
opgetrokken synthese,
verkregen
wordt,
tot
het
beheerschen
van
diestof
stofte
geraken,
in
den
vollen
zin
wordt,
tot
het
beheerschen
van
die
te geraken,
verkregea
in (len vollen zin
met ingenomenheid
ingenomenheid worden
voordeel van
werk is
is in
in mijn
mijn
met
wordenbegroet.
begroet. Een
Een voordeel
van dit
dit werk
dat de
de schrijver
schrijver zich
zich hier
hier en
endaar
claaruitstapjes
uitstapjesheeft
heeftveroorloofd
veroorloofdnaar
naar
oog ook,
ook, (lat
oog
buitenlanrl, waardoor
waardoor velen,
velen,wien
wiendede
gelegenheidtot
totzelfstandig
zelfstandigonderzoek
onderzoek
het buitenland,
gelegenheid
kunnenopdoen
opdoenvan
vandedemaatregelen,
maatregelen,elders
eldersininhet
het
ontbreekt,
hier een
een indruk
in(h'ukkunnen
ontbreekt, 'tier
belang van
van het
het verwaarloosde
verwaarloosde en
en misdadige
misdadige kind
kindgenomen.
genomen. De
Deschrijver
schrijver
belang
hij weten
weten wil,
wil, wat
wat van
van
maakt het
het daardoor
daardoorden
denlezer
lezergemakkelijk,
gemakkelijk, wanneer
wanneer hij
maakt
de
Kinclerwetten nu
eigenlijk van
van eigen
eigen bodem
bodem is,
wat niet.
niet. De
Devermelding
vermelclillg
de Kinderwetten
nu eigenlijk
is, wat
van wat
wat vreemde
vreemde landen
landenvoor
voorhethet
kind
hebben
gedaan,
is zóósober
sobergehouden,
gehouden,
van
kind
hebben
gedaan,
is z(16
dat
degedachte
gedachteaan
aanuitstalling
nitstallingvan
vangeleerdheid,
geleerdheid, zoo
zoo zij
zij alaleven
evenmocht
mocht opopdat de
komen,
de lezing
lezing verdwijnt.
verdwijnt.
komen, bij
bij de
In de
de korte
korteinleiding
inleidingmaken
makenwij
wijvluchtig
vluchtigkennis
kennismet
metdeclebeide
beidegroote
groote
In
stroomingen
destrafrechtswetenschap,
strafrechtswetenschap, de
de classieke
classieke en
en de
demoderne
moderneschool.
school.
strootningen in de
::-laar
mijn smaak
smaak wel
wat heel
heel vluchtig.
vluchtig. Een
Een beknopte
beknopte uiteenzetting
uiteenzetting van
van het
het
Naar mijn
wel wat
vraagstnk
indeterminisme cn
determinisme cn
van de
deafwijking
afwijkingder
der
vraagstuk van
van indeterminisme
en determinisme
en van
de Italiaansche
ltaliaansche nopens
nopens dit
clitlaatste
laatsteware
ware hier
hierm.i.
m.i. op
op
}'ransche
van de
Fransche school
school van
haar plaats
plaats geweest.
geweest.
maatregelenenenstraffen.
straffen.
De
eerste afdeeling
afdeeling geeft
geeft een
eenoverzicht
overzichtvan
van(lecle
De eerste
maatregelen
In
een noot
nootopop
de schrijver,
»opmerking"verdient,
verdient,
In een
blz.blz.
18 18
zegtzegt
de schrijver,
datdat
hethet
»opmerking"
dat het
hetopschrift
opschriftvan
vanTitel
TitelII11
van
strafwetboek
geblevenis is:
»Straffen".
van
hethet
strafwetboek
gebleven
: »Straffen".
Ik
weet niet,
niet,ofof
deze
Dopmerkillg"alsals»aanmerking"
»aanmerking" isisbedoeld,
bedoeld,doch
doch
lk weet
deze
»opmerking"
wensch
laatste geval
geval er de
de aandacht
aandacht op
op tetevestigen,
vestigen, dat
dathet
hetopschrift
opsehrift
wensch in
in het
het laatste
niet anders
anders luiden
luiden mockt
de eenvoudige
eenvoudige reden,
artikel 99 alleen
alleen
niet
moat om
om de
reden, dat
dat in artikel
8trfljJen
opgesomd.
straffen worden opgesomd.
wij in
inde
dederde
derde
De tweede
tweede afdeeling
afdeeling bespreekt
bespreekt het
het strafproces,
strafproces, terwijl
terwijl wij
De
den
tekst
der
behandelde
afdeeling
een
literatunropgaaf
aantreffen
benevens
afdeeling een literatuuropgaaf aantreffen benevens den tekst der behandelde
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wetten en
en algemeene
algemeenemaatregelen
maatregelenvan
vanbestuur.
bestuur.Voorts
Voortswordt
wordtdoor
dool'een
een„register
"register
der aangehaalde
aangehaalde artikelen"
artikelen" de
de bruikbaarheid
bruikbaarheid van
van het
het werk
werk nog
nogverhoogd.
verhoogd.
der
Wordt in
in het
hetalgemeen
algemeen dit
ditboek
boeknietniet
zonder
ingenomenheiddoor
doormij
mij
Wordt
zonder
ingenomenheid
aangekondigd, zoo
mag ik
iktoch
tochniet
nietnalaten
nalatentetewijzen
wijzenopopeenige
eenigevlekken,
vlekken,
aangekondigd,
zoo mag
inmijn
mijn oog
oogontsieren.
ontsieren.
die het
het in
die
bezwaar levert
levert het al
al aanstonds
aanstonds op,
op, dat
datdedeschrijver
schrijverdatgene,
datgene,wat
wateen
een
Een bezwaar
heeft geknipt.
geknipt. Hij
Hij heeft
heeft alleen
alleenhet
het strafrechtelijke
strafrechtelijke
organisch geheel vormt, in tweeën heeft
der Kinderwetten
Kinderwetten tot
totvoorwerp
voorwerpvan
vanzijn
zijnonderzoek
onderzoekgemaakt.
gemaakt.DeDe
materie
deel der
materie
van de
de overheidszorg
overheidszorg voor
voorhet
hetkind
kindvormt
vormteen
eengeheel,
geheel,(lat
datzich
zichnatuurlijk
natuurlijk
van
laat onderverdeelen
onderverdeelenininverschillende
verschillenderubrieken,
rubrieken,maar
maal'welks
welkswetenschappewetenschappewel laat
lijke behandeling
behandeling lijdt,
lijdt, zoo
zoo vaak
vaakmen
meneen
eenonderdeel,
onderdeel, zij
zij het
hetook
ookeen
eenzeer
zeer
lijke
tot uitsluitend
uitsluilelld onderwerp
onderwerp van
bespreking maakt.
Delezer
lezermaakt
maakt
belangrijk, tot
van bespreking
maakt. De
belangrijk,
"anMr.
Mr.Hes
Heskennis
kennismet
methet
hetkind
kindininzijn
zijnrechten
rechtenen
enplichten
plichten
in het
hetwerk
werkvan
in
demaatschappij,
maatschappij, niet
niet met
met het kind
kind in
in het
hetgezin,
gezin,tegenover
tegenoverouders
ouders
tegenover de
en voogd.
voogd. Stelt
Stelt men
men zich
zich met
met de
de lezing
lezing van
van dit
ditboek
boektevreden,
tevreden, zoo
zoozal
zalmen
men
en
van de
de rechtspositie
rechtspositie van
van het
het kind
kindenenvan
vandede
hoogst
gewichtige
overheidszorg
van
hoogst
gewichtige
overheidszorg
ditopzicht
opzichteen
eeneenzijdig,
eenzijdig, immers
immers onvolledig,
onvolledig, beeld
beeld ontvangen.
ontvangen. Mr.
Mr. Hes
lIes
in dit
heeft dan
dan ook
ookzijn
zijneigen
eigenmethode
methodetnoeten
moetencorrigeeren,
corrigeeren,waar
waarhijhijdedetuchtschool
tuchtschool
heeft
bespreekt. Wij
op blz.
blz. 69
69sub
sub3.,3°,datdat
plaatsingiuin
eentuchtschool
tuchtschool
bespreekt.
Wij lezen
lezen toch
toch op
plaatsing
een
kan geschieden
ge5chicden als
als»maatregel",
Dmaatl'egel", genomen
genomen door
dool' (len
den burgerlijken
burgerlijken rechter
rechter op
op
kan
verzoek van
van ouders
ouders of
of voogd,
voogd, die
diegewichtige
gewichtigeredenen
redenenvan
vanmisnoegen
misnoegenhebben.
hebben.
verzoek
Mr. Hes
Hes heeft
heeftdezen
dezen„maatregel"
"maatregel" opgenomen
opgenomen onder
onder de
de gevallen,
gevallen, waarin
waarin de
de
Mr.
"straf" van
van plaatsing
plaatsing in
in een
eentuchtschool
tuchtschool kan
kan worden
worden opgelegd
opgelegd (zie
(zie blz.
blz. 68).
68).
otraf"
ditmisschien
misschien de
de vlag
vlag wezen,
wezen, waaronder
waaronder iets, dat
dat met
met jeugdige
jeugdigedelinquenten
delinquenten
Moest dit
heeft van
vandoen,
docn,werd
werdbinnengehaald
binnengehaald?
wraak
allerminstdedevermelding
vermelding
niets heeft
? IkIk
wraak
allerminst
van (lien
dien eivielrechtelijken
civielrechtelijken „maatregel"
., maatregel";; integendeel:
integendcel: ik
ikacht
achthaar
haal'noodig,
noodig,om
om
van
het
beeld eener
eener tuchtschool
tnchtschool tetevoltooien
voltooien;
dochikikconstateer,
constateer,dat
datdede
schrijver
het beeld
; (loch
schrijver
buiten
zijn kader
kader isisgegaan
gegaan en
en(lat,
dat,waar
waal'ditdit
bepaaldwenschelijk
wenschelijk was,
was, het
het
buiten zijn
bepaald
twijfel
getrokken.
goed
recht van
van (lat
datkader
kaderzeer
zeel'ernstig
ernstigmag
magword=
worden
goed recht
in in
twijfel
getrokken.
De wetgever
wetgever heeft
heeft dedestof
stof
verschillendewetten
wettenbehandeld
behandeld;; hij
hij kón
kón niet
niet
De
in in
verschillencle
hoofdzaak alleen
alleen tetebereiken
bereikell viel
vieldoor
(1001'
anders
doen, daar,
daar, wat
wat hij
hij wilde,
wilde,ininhoofdzaak
anders doen,
wijziging
van be.~taallde
wetten. ])e
wetenschap isis vrij,
vrij, en
en het
het isis juist
juisthaar
haar
De wetenschap
bestaande wetten.
wijziging van
schoone
bijeen te voegen,
voegen, wat
wat een
eenorganische
organische eenheid
eellheid vormt.
vormt. Daardoor
Daardoor
schoone taak,
taak, bijeen
nieuwe kennis.
kennis.
ontstaat
inzicht en nieuwe
ontstaat helderheid
helderheid van
van inzicht
Het had
had misschien,
misschien, ook
ook met
met het
hetoog
oogopopniet-juristen,
niet-juristen,aanbeveling
aanbevelingverdiend,
verdiend,
een
lijstje van
van cJrrigenda
te nemen.
nemen. Zoo
Zoo staat
staat op
op blz.
blz. 17, regel
van
regel 12 van
op te
een lijstje
corrigenda op
boven:
cl. o.",
0.", waar
waar bedoeld
bed oeld is:
is: "zonder
des onderscheids".
onderscheids" .
oordeel des
„zonder oordeel
o. d.
„met o.
boven : "met
Zoo
blz. 104,
104, regel
regel 12 van
boven, van
van „voorloopige
"voorloopige informatiën"
informatiën"
van boven,
Zoo wordt
wordt op
op blz.
gcwaagd
stedevan
van „instructie".
"instructie". Een
Eenenenander
anderisiswel
welgeschikt,
geschikt,om
omz.g.
z.g.leeken,
lceken,
gewaagd in stede
al
voorhen
henmisschien
misschienniet
nietinindede
eersteplaats
plaatshot
hetboek
boekbestemd,
bestemd, in
in de
de
al isis voor
eerste
war
brengen.
war te brengen.
MI'. Hes
Hes het
het tweede
tweede lid
lidvan
vanartikel
artikel3939
vanhet
hetstrafstrafOp
blz. 34
34 bespreekt
bespreekt Mr.
Op blz.
van
wetboek.
Daar isis sprake
sprake van
van dubbele
dubbele recidive.
recidive. Het
lietvoorschrift
voorschriftluidt
luidt:
wetboek. Daar
: „ "Bij
Iiij
strafrechtelijke
een minderjarigen
minderjarigen persoon
persoon ...
wegens een
eenfeit,
feit,
strafrechtelijkevervolging
vervolging van
van een
. . . wegens
vallende
debepaling
bepalingvan
vaneene
eene
overtredingen,omschreven
omschreven in
in de
de
vallende in de
derdel'
overtredingen,
artikelen
en begaan
begaan nadat
nadat hij
hijgedurende
gedurende(ledelaatste
laatste
twee
jarentweemalen
tweemalen
artikelen ...
. . . ,, en
twee
jaren
deZBr overtredingen
overtredingen of
ofaan
aun
onherroepelijk
schnldig verklaard
verklaard aan
aan eene
eene dezer
onherroepelijk wenl
werd schuldig
eenig
vorige lid isis bepaald"
bepaald" (nl.
(nI.
eenig misdrijf,
misdrijf,kun
kan de
de rechter
rechterbevelen
bevelenals
alsin
in het
het vorige
ter
beschikking van
van de
deRegeering
Regeeringstellen),
stellen),„zonder
"zondertoepassing
toepassingvan
vaneenige
eenige
ter beschikking
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straf." Zeer
te recht
straf."
Zeer te
recht zegt
zegt Mr.
Mr. Hes,
Hes, „dat
"datdedewetgever
wetgeverzich
zichnanwkeuriger
nauwkeurigrr had
harl
moeten
uitdrukken". Immers,
Immers, aldus
aldus Mr.
Mr. Hes
Hes:
"Indieniemand
iemand jonger
jonger dan
dan
moeten uitdrukken".
: „Indien
14
jaren binnen
binnen de
de laatste
laatstetwee
tweejaren
jareneerst
eerstis is
schuldigverklaard
verklaardaan
aaneen
een
14 jaren
schuldig
dier overtredingen,
dier
overtredingen, daarna
daarna aan
aan een
eenmisdrijf,
misdrijf, enenhijhijvervolgens
vervolgensweder
wederééri
ééndier
dier
overtredingen
niet op
op hem
hemvan
vantoepassing
toepassing zijn.
zijn. De
De
overtredingenbegaat,
begaat,zalzalhet
het art.
art. niet
woorden "tweemaal
„tweemaal schuldig
schuldig verklaard"
verklaard" slaan
slaan nl.
woorden
nl. zoowel
zoowel op
op„eene
"eenedezer
dezer
overtredingen"
"ecnig misdrijf"."
misclrijf"." Welk
Welk remedie
remedie doet
doetMr.
Mr.Hes
Hesaan
aande
de
overtredingen" als
als op
op „eenig
hand ? ,,\)001'
„Door plaatsing miler
eener komma
komma zichter
achter „schuldig
"schuldig verklaard"
verklaard" wu
Z911 de behand?
tot haar
haarrecht
rechtgekomen
gekomenzijn."
zijn."Voelt
Voeltdede
schrijver
doeling
des wetgevers
wetgevers beter
betel' tot
doeling des
schrijver
ikvragen,
vragen, dat
datdedemoeilijkheid
moeilijkheid zit
zit ininhet
hetdisjunctieve
disjunctievewoordje
woordje
dan
niet, wil
wil ik
dan niet,
„of", waardoor
waardoor"tweemalen
„tweetnalen
"of",
•... schuldig
schuldig verklaard"
verklaard" eerst
eerst op
op„overtredingen"
"overtredingen"
en
dan op
op„misdrijf"
"misdrijf"moet
moetworden
wordenbetrokken
hetrokken?? Ziet
Ziet hij
hij bovendien
bovendien niet,
niet, dat
dat
en dan
een
komma achter
acbter „schuldig
"schuldigverklaard"
verklaard" een
een
grammaticaleonjuistheid
onjuistheicl zou
zou
een komma
grammaticale
vormen?
aanbevolen middel,
zichzelf foutief,
niet tot
tot het
het
vormen? Het
Het aanbevolen
middel, in
in zichzelf
foutief, leidt
leidt niet
d oel.
doel.
Besprekende de
werkzaam hei el van
van particulieren
particulieren in ons
ons land
land ten
tenbehoeve
behoeve
de werkzaamheid
van
het verwaarloosde
verwaarloosde kind
en van
van de
devereenigingen,
vereenigingen, tetezijner
zijnerredding
reddingopgeopgevan het
kind en
richt, zegt
blz.blz.
42 en
„De"De
ineeste
dier
philanthropische
richt,
zegt Mr.
Mr. Hes
Hesopop
42 43
en :43:
meeste
dier
philanthropische
instellingen
dragen een
een beslist
beslistkerkelijk
kerkelijkkarakter.
karakter.Doch
Dochdeze
dezevereenigingen
vereerlÏgingen
instellingen dragen
handen
zich in
in het
hetalgemeen
algemeen niet
nietbezig
bezigmet
metdededoor
door
openbaargezag
gezaghaar
haar
houden zich
hethet
openbaar
Wat wonder,
wonder, waar
waar dit
ditlaatste
laatste eerst
eerst
toevertrouwde
delinquenten." Wat
toevertrouwde jeugdige
jeugdige delinquenten."
de Kinderwetten
Kinderwetten isismogelijk
mogelijkgeworden
geworden!
door de
!
Op
blz. 56
56 spreekt
spreekt Mr.
Mr. Hes
Hes zich
zich heel
heel erg
erg tegen.
tegen. Daar
Daar heet
heet het
heteerst,
eerst,dat
dat
Op blz.
het kind
kindvan
vandenden
meer
gefortuneerdenburgerman
burgermangeen
geenstraf
strafzal
zalgevoelen,
gevoelen,
bet
meer
gefortuneerden
omdat deze
deze de
de boete
boete wel
welbetalen
betalenzal
zalenenvervangende
vervangendetuchtschoolstraf
tuchtschoolstrafdus
dns niet
niet
omdat
~Ir. Karsten
Karsten dan
dan zegt,
zegt, dat
dathet
hetkind
kind»daarvan
Ddaarvan
noodig zal
zal wezen.
wezen. Wanneer
Wanneer Nir.
noodig
dan toch
toch wel
wel den
den weerslag
weerslag ondervinden
ondervinden (zal)
(zal) in
in den
denhuiselijken
huiselijken kring",
kring",antantdan
woordt Mr.
Mr. Hes
Hes mirabile
mirabile auditu: »Ik
DIk vrees,
vrees, dat
les wel
wel eens
eens op
op een
een al
al
woordt
dat die
die les
wijze zou
zon kunnen
kunnen gelezen
gelezen worden,
worden, vooral
vooral in
in gezinnen,
gezinnen, waar
waar de
de
gevoelige wijze
te gevoelige
betaling der
der geldboete
geldboete met
met opofferingen
opofferingen gepaard
dit nu
nuhet
het
betaling
gepaard moet
moet gaan."
gaan." Is
Is dit
kind van
van denzelfden
denzelfden „burgerman"
"burgerman"?
Zoo ja,
ja, dan
clangevoelt
gevoelthet
hetkind
kinddus
dnswè1
wèl
kind
? Zoo
straf; ; zoo
zoo neen,
neen, dan
clan slaat
slaat liet
het antwoord
antwoord niet
nietop
ophetgeen
hetgeenMr.
MI'.Karsten
Karstenzeide,
zeide,
straf
:\11'.Hes
Hesschijnt
schijnt
imlllers ouders
ouders op
op liet
hetoog
ooghad
hadvan
van
type»burgerman".
Dburgerman".Ntr.
die imniers
liethet
type
meer
gefortnneerdelieden
lied eugeen
geenstraf
straf
het af
af tetekeuren,
keuren,datdat
het
liethet
kindkind
van van
meer
gefortuneerde
datzoo'n
zoo'nkind
kineltoch
tochwel
welobaanohaangevoelen zou.
zou. Wanneer
Wanneer dan
dan aangevoerd
aangevoerd wordt,
wordt,dat
gevoelen
gename gevolgen
de straf
strafzal
zalondervinden,
ondervinden, al
al isis het
hetdan
danniet
nietvervanvervangename
gevolgen vau
van de
ditvreest
vreest(!)(!)vooral
vooral
gende tuchtschoolstraf,
tuchtschoolstraf, antwoordt
antwoordt de
de schrijver,
schrijver, dat
dat hij
hij dit
gende
voor het
het kind
kind van
van ouders,
onders, die,
die, schoon
sehoon volgens
volgens het
van uitgang
uitgang tot de
de
voor
het punt van
»meer gefortuneerden"
behoorend, toch
voor de
de betaling
betaling van
van een
een boete
boetevan
van
pincer
gefortuneerden" behoorend,
toch voor
zijn hoogst
hoogst f
J 90.—
90.- zich
zich opofferingen
opo/leringen moeten
moeten getroosten.
getroosten.
op zijn
Kiet minder
minder is
de schrijver
schrijver met
met zichzelven
zichzelven in
in strijd
strijd op
opblz.
blz. 59.
59.Daar
Daar
Niet
is de
wordt de
de berisping
berispingalsalsstraf
straf
besproken.De
])eschrijver
schrijverzegt,
zegt,dat
dat(leclequaestie,
qnaestie,
wordt
besproken.
berisping wel
wel een
eenstraf
strafis,is,beheerscht
behecrschtwordt
wordtdoor
doordeze
dezeandere,
andere,wat
watmen
men
of berisping
eigenlijk onder
straf ventaat,
verotaat, en
en vervolgt:
vervolgt:»Eventnin
DEvenmin als
alseen
eenboete
boetevan
van jjii
(én
eigenlijk
onder straf
gulclen peen
})een leed"
leed"veroorzaakt
veroorzaakt aan
aan een
ecn rijkaard,
rijkaard, zal
zal berisping
berisping dit
ditdoen
doenaan
aan
gulden
een kind.
kine!. Toch
Tochzal
zalieder
ieder
bode
een
straf
noemen.Waitron'
Waarom?Omdat
Omdatzijzij
een
dicdie
boetc
een
straf
noemen.
den veroordeelde
veroordeelde onaangenaam
onaangenaam stemt,
vcrondersteld wordt
dittete
den
stemt, althans
althans verondersteld
work dit
doen. Onaangenaam
Onaangenaam gestemd
ook liet
het kind,
kind, indict'
indiende
de
doen.
gestemdworden
worden zal
zal zeker
zeker ook
berisping ten
ten minste
minste op
opwaardige
waardigewijze
wijze en
enmet
mettact
tactgeschiedt."
geschiedt."Een
Eenboete
boetevan
van
berisping
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ét~n gulden
gulden geen
geen„leed"
"leed"voor
voor
rijkaard,
schoon
hem
onaangenaamstemsteméh
eeneen
rijkaard,
schoon
hem
onaangenaam
mend
mend; ; berisping
berisping geen
geen oorzaak
oorzaak van
van „leed"
"leed" voor
voor een
eenkind,
kind, alalisisook
ookhier
hier
schreef
onaangename stemming
stemming het
het gevolg
gevolg Geen
Geenleed,
leed,wel
welstraf.
straf.Welke,
Welke,ikikschreef
onaangename
haast:: mystische,
mystische, beteekenis
heteekenis heeft
heeft »leed"
»leerl" bijbijden
denschrijver?
schrijver?Soms
Somsdie
dievan
van
haast
letsel?
letsel?
Blijkens hetgeen
hetgeen te
te lezen
lezen staat
staat op
opblz.
blz.61,
61,acht
achtook
ook
Mr.Hes
Heshet
hetverkeerd,
verkeerd,
Blijkens
Mr.
dat voor
voor jongelieden
jongelieden tusschen
tusschen 14
14 en
en 18
18jaar,
jaar,(lie
diezich
zichaan
aaneen
eenmisdrijf
misdrijfhebhebdat
geloofmet
met(len
den
ben schuldig
schuldig gemaakt,
gemaakt, berisping
berisping als
als straf
straf isisuitgesloten.
uitgesloten. IkIkgeloof
ben
schri;ver, (lat
dat hier
hier de
de wet
wetininhet
hetbinden
bindenvan
vanden
denrechter
rechtertetever
vel'gegaan
gegaanis.is.
schrijver,
Maar wanneer
Wffilllcer Mr.
Mr. Hes
Hes daaraan
daaraan een
een mouw
monw tracht
tracht tetcpassen,
passen, door
doorerop
crop
Maar
te wijzen,
wijzen, (lat
dat de
de reehter
rechter ten
teuaanzien
aanzien van
van personen
personen jonger
jonger dan
dan 16
16jaren
jarenaan
aan
te
dit bezwaar
bezwaar kan
kan te
te gemoet
gemoet komen,
komen, door
door hen
hen aan
aan ouders
ouders of
ofvoogd
voogd terug
terug tete
dit
geven, en
cn als
alshijhijclan
danvervolgt
vcrvolgt: »Een
: » \<:enberisping,
berisping,hoewel
hoewelniet
nietofficieel
officieelenenals
als
geven,
uitgesproken straf toegediend,
toegediend, zal
zal daarom
daarom toch
toch niet
niet behoeven
behoeven uit
uitteteblijven",
blijven",
uitgesproken
dan gelijkt
gelijkt mij
mij dat
dat tetezeer
zecrop
opwetsontduiking,
wetsontduiking, dan
dandat
datikikhier
hier
denschrijver
schrijver
dan
(len
zou kunnen
kunnen volgen.
volgen. Het
Het publiek,
publiek, laat
laat staan
staan het
hetschuldige
schuldige kind,
kind,maakt
maaktgeen
geen
zou
onderscheid
ondersehcid tusschen
tusschen „officieele"
"officieele" en
cn„officieuze"
"officieuze"berisping,
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"intimidatie" en "aanmoediging" tegenover elkander. I n deze tegenstelling"
ziet de schrijver slechts "grane Theorie". Toch rangschik ik hem onder de
aanhangers van de intimidatie-theorie. Immers: 1\[1'. lies gaat zóó\'er, dat
hij ontspanning door amusementen "geheel misplaatst" acht. De waarheid van
het "reculer pour miellx sauter"; de behoefte, die ook in de ziel van het
misdadige kind leeft, om zich na harden arbeil\ onder streng toezicht eens
te vertreden en het blijde gevoel van zich jong voelen door passende speljln
te ondergaan; de opvoedende kracht, aan een en ander verknocht, - dat alles
schijnt den schrijver te ontgaan. Uier ontdek ik "graue Theorie". 'Ware :\lr.
Hes directeur van een tuchtschool, de practijk zou hem wel spoedig anders
leeren. In zijn stelsel ware de tuchtsehool, wel verre van ecn inrichtin~, waar
"een strafi'ende opvoeding en opvoedende straf" wordt ondergaan, van alle
soort.en van vl'ijheidsstrafi'en bijna de meest troostelooze, die zich denken laat.
Toch, ondanks deze op- en aanmerkingen, dic Illij uit de pen moesten
en die dcn schrijver mogen overtuigen, dat ik helangstel in zijn arbeid,
verklaar ik gaarne, dat veel goeds door Mr. lies worclt geboden en dat hij
indenlaad in een bestaande behoefte heeft weten te voorzien.
Dr. H. W. C.

HORDEWIJK.

EEN ONDERNEMING, DIE FAALDE.

Studies in Vol1cs1cracht. Tweede Serie, n". XJ, XII. Ondel' Redactie van L. Simons. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1905.

Met deze laatste aflevering van de tweede reeks, die onder den titel
"l)emocratische Opvoeding" van de hanrl van den heer R. A. van Sandick
belangwekkende merlerleelingen over Amerikaansche methoden op onderwijsgebied bevat, honden de Studies in Volkskracltt op te verschijnen.
De rerlacteur, de heer L. Simons, noemt verschillende redenen, die tot rlit
besluit hebben geleid.
Eenerzijds vonrl hij niet genoeg medewerking.
Toen de reeks twee jaar geleden werd begonnen, gebeurde dat met toezegging van medewerking van allerlei kanten.
"Een geheele reeks studies kon aanstonds worden aangekondigd. Doch
tusschen beloven en doen ligt overal de kloof van het kunnen. Onze tijd
legt op allerlei wijzen beslag op de aandacht en de werkkracht juist van
hen, die men ook voor rleze Serie stnrlies in de eerste plaats te vragen had
om medewerking. Zoo bleef menige belofte onvervuld. ~:n de aanbiedingen
van anderen kant konden dikwijls niet worden aanvaard, omdat deze vielen
buiten het grond plan van deze Serie."
In de tweede plaats bleek moeilijkheid voor den dag te komen bij de
uitvoering. De grond leggende vraagstukken bleken, voor zooveel ons land
betreft, nog te moeten worrlen onderzocht. ,,1 n lJuitsehland, maar vooral in
Engeland en Amerika, verschijnen telkens weer uitvoerig'e studies over den
mensch in de maatschappij; over de elementen der volkskracht en de sociologische, hygit;nische, psychologische, biologische invloeden welke haar versterken of verzwakken. De Icrwachting, in ons land de krachten te zullen
vinden, welke de uitkomsten van eigen of anderer onderzoek zouden samenvatten in het korte bestek van onze "Studies", leesbaar voor den algemeen
ontwikkelden belangstellende, is naar ten deele verwezenlijkt. Voor deze
korte "Studies" bleek de tijd menigmaal te vroeg; het uitvoeriger werk,
dat er aan moest voorafgaan, was no~ niet geschreven."
~n eindelijk en ten derde is de uitgave ook hij het publiek niet geslaagd.
Ondanks de nadrukkelijke verklarin~, dat niet beoogd wenl een "nieuw
tijd~ehrift" te geven, maar alleen een reeks losse, rl oor een grondgedachte
verbonden studies, zijn publiek, boekhandel en pers aan de gedachte van
eCII tijdschrift blijvcn vasthouden. ,,)laar aan nieuwe tijdschriften bestaat in
ons land waarlijk geen behoefte." En van den verkoop der enkele nummers
op zichzelf kwam weinig in.
Waarschijnlijk zal menigeen na het verscheiden van deze publicatie met
eelllge verrassing hebben vernomen, dat zij geen tijdschrift was.
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Onder "tijdschrift" meen en wij te moeten verstaan: een op geregelde tijden
verschijnende publicatie op een bepaald gebied, een gebied, dikwijls nog veel
nauwer omgrensd, dan in dezen het geval was, zonder dat omtrent de volgorde
en den samenhang der stukken van verschillende auteurs, die daarin worden
opgenomen, een bindende rege. bestaat.
Men zou zeggen, dat de Studies in fTolkskracltt aan deze definitie tamelijk
wel beantwoordden. De typographie van den omslag, de losse aanteekeningen,
die de redacteur in den regel op de artikelen liet volgen, moesten den
indl'Uk versterken, dat wij met een tijdschrift te doen hadden. Nu vernemen
wij, dat de bedoeling van den heer Simons eigenlijk is geweest een verzamelwerk uit te geven.
Ja, maar de onderdeelen van een verzamelwerk plegen door een bepaalden
samenhang en een bepaalde volgorde verbonden te zijn. Van een verzamelwerk pleegt vooraf een plan te worden opgemaakt. Men verdeelt het onderwerp in ondenleelen en draagt de behandeling dier onderdeelen aan verschillende medewerkers op, zoodat de lezer een aaneengesloten geheel ontvangt.
Daarvan schijnt in dezen geen sprake te zijn geweest.
Het uitvoeriger werk, dat aan deze Studies in fTolkskracltt moest
voorafgaan, was nog niet geschreven. Men zou willcn vragen: had cle
redacteur deze omstandighei([ dan niet vooraf kunnen ontdekken?
Ook de gewichtige en omvangrijke arbeid, met de bespràing en vaststelling van een algemeen plan gemoeid, blijkt te zijn achterwege gebleven.
Men heeft zee gekozen in het vertrouwen de tuigage van het schip onderweg
wel in orde te zullen brengen. .Men heeft willen bOIl wen, zonder dat de
fundeering was gelegd.
Het gewichtige doel, met de uitgave beoogd, had zorgvuldiger voorbereiding verdiend.
\Vas het noodig, studies in volkskracht uit te geven in de Nederlandsehe taal?
De heer Simons herinnert, dat in Duitschland, Engeland en Amerika
uitvoerige sociologische stndies, boeken en tijdschriften verschijnen; hij vergeet
daarbij :Frankrijk en Italië. Ware dat nn voor de sociologische wetenschap niet
voldoende?
Het wil ons met hem voorkomen, dat er inderdaarl in Nederland ook nog
wel ruimte voor sociologische werken bestaat, indien men daarmede vooral
beoogt het Nede1'landsche belangstellende publiek, (lat door het kiesrecht
geroepen wordt, om mede te werken tot het staatsbestuur, omtrent de sociologische beschouwingswijze der samenleving in te lichten.
7.eer te recht verheugt de heer Simons zi~h er dns over, dat door zijn
Series in ons land een eerste stoot is gegeven aan "de algemeenel' beschouwing van het menschvraagstuk en volksvraagstuk" .
Wat ook aan de uitvocring moge zijn te kort gekomen, hoezecr men de
lUst der medewerkers ook gaarnc breed er en tusschen de behandelde onderwerpen meer onderlingen samenhang had gezien, - de verdienste kan den heer
Simons niet worden onthouden, in ruimer kring de aandacht op het groote
belang der "volkskracht" te hebben gevestigd.
De grondgedachte zal doorwerken, hoe men ook moge oordeelen over de
aanvankelijk gedane poging, om haar te propageeren. Die hoop en dat
vertrouwen deelen wij met den heer Simons.
De wetenschap der samenleving heeft tweeërlei doel: 1°. de oorzaken op
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te sporen, waardoor beheerseht wordt hetgeen gebeurt; en 2". op grond vall
ele aldus gevonden regelen hetzij toekomstige gebcurtenissen te voorzien,
hetzij een gedragslijn aan te bevelen voor toekomstige omstandigheden.
Nu heeft het feit, dat deze wetenschap in haal' verschillende vertakkingen
doorgaans door juristen wordt beoefend, ten gevolge gehad, dat aan de
ded uetieve methode bij haar beoefening veelal een ruime plaats wordt toegekend.
Juristen toch plegen een stel van algemeene regelen en begrippen op te
bouwen langs syllogistischen weg. Hebben zij met een speciaal en concreet
geval te doen, dan brengt de methode der reehtspractijk niet mede dat
geval met een aantal gelijksoortige gevallen te vergelijken; integendeel, dan
is het erom tc doen, dat eene geval aanstonds te passen in ecn der lIanwezige algemeene regelen. \'andaar, dat de werkwijzc, om door de vergelijking van een groot aantal bijzondere gevallen een Illgemeenen regel te
zoeken de indnetieve methode - , door juristen in den regel minckr
beoefend wordt dan b.v. dool' mannen del' natunrwetenschap. Dat is ook de
oorzaak van de moeilijkheden, die onze jnristen pleg'en tc ondervinden bij
den wetgevenden arbeid, die noodzakelijk de toepassing dcr inductieve methode
vei'eischt. Ook van den soms ietwat gespannen voet, waarop vele juristen
cler practijk tegenover de staathuishoudkunde plegen te staan. De oeconomie,
in l>uitschland bij de philosophische faculteit ingedeeld, kan cle inductieve
methode niet ontberen.
De beteekenis der sociologie ligt nu in haar streven, om de inc1uctieve
methode toe te passen op de leer del' samenleving. l~n terwijl ele oeconomie
zulks doet speciaal voor zooveel dc vermogensverhoudingelI betreft, wil cle
sociologie datzelfde doen met al wat overigens nog op het gehied der menschelijke samenleving moge lig-gen.
Zij gaat van de geclachte uit, dat eell gelneensehap uit menschen is samengesteld; dat de hoedanigheicl del' gemeenschap elus afhangt van cle hoedaniglwicl eler mensehen, die haar samellstellell, en dat clns ons wetenschappeliJk
ondl'rzoek terug moct gaan tot cle inclividllecle, concretr gemeclIschapsclementcn,
dc menschen zelf, zoowel in hun biologische als in hun ieleëele geaardheid.
Deze gedachte werd door den heel' Simolls op zijn wijze uitgewerkt in
de inleiding, die hij aan het eerste nummer der Studies in Volkskracltt
vooraf deed gaan:
"Een ras of volk, dat in aantal vermindert, sterft noodzakelijk uit.
Een ras of volk, dat in gehalte vermindert, gaat denzelfden weg der
vernietiging op.
Een ras of volk, waarvan het weerstandsvermogen, de gezondheid, de verstanclelijke begaafdheid, de arbeiclsdeugdelijkheid en de krachtsinspanning
verzwakken, moet in den bestaansstrUd ondergaan.
Een volk, dat in den bestaansstrijd zich niet de noodige en onontbeerlijke bestaansmiddelen weet te verzekeren, kan zichzelf onmogelijk handhaven.
Daarom dient volksteelt het begin en het einde vau onze zorgen tc hebben
en is volks wetenschap cle eerste en de meest omvattende van alle studies;
de belangrijkste voor een ieder, wien de toekomst van zijn volk en stam
ter harte gaat.
Deze wetenschap zou tot devies kunnen hebben het woord van den ouclen
wijsgeer (?) : "niets menschelijks is mij vreemd".
Zij hondt zich bczig met alle vraagstukken, die den groei en den bloei der
volkeren raken. Met den aangroei der bevolking, met de stoffelijke omstandig-
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heden en de zedelijke opvattingen, (lie de volksgeboorten doen toe- en
afnemen; met den leeftijd en de levensomstandigheden, waarop en waaronder
huwelijken gesloten worden; met de kindersterfte eu haal' beteekenis in 't goede
en kwade voor de volkskracht ; met dc verspreiding del' bevolking over
't platteland en de steden; met de levenswijs en dc voeding en den invloed
daarvan op heel het volksleven, het vermeerderen of verminderen der stamkracht, intellectneel en hygiënisch. Zij bestudeert de beleekenis van het
vrouwelijke element in de bevolking en van de dusgenoemde emancipatiebeweging; van den invloed der zeden en gewoonten, van onderwijs, van
geestcsvorming, kunstverspreiding en lichaamsoefening, van ziekte en gezondheid op het wezen, den groei en het voortbestaan van volk en stam.
En gelijk iedere empirische wetenschap, die zich met den socialen mensch
IJPzig houdt, behoort te doen, houdt zij ook rekening met (len lichtval uit
de theoretische bespiegelingen van wijsgeeren, psychologen en naturalisten.
Met Darwin's ontwikkelingsleer, met de toepassing van deze leer op het
menschelijke geslacht."
Dit alles is in hoofdzaak juist.
Het is alleen maar de vraag, of de heer Simons het einddoel gelukkig
formuleert, als hij het in zUn slotwoord aldus omschrijft: "Hoe kweeken en
ontwikkelen wij het beste menschmateriaal?"
Misschien is deze formule aangaande een heersehend "we", dat zich bezighoudt met het kweeken en ontwikkelen van "menschmateriaal", toch wel wat
al te auto- en aristo-eratisch.
Of I:U het heerschende "we" een Staat-alvoogd en -albemoeier dan wel
een heerschende groep of klasse is: "menschmateriaal" laat zich niet zoo
gcmakhlijk kweeken en ontwikkelen of veredelen als groenten en bloemen
of hoender-, honden- en pa:lf(lenrassen.
Als de mel1schen ziehzelf niet ontwikkelen, hun eigen krachten niet kweeken en zelf voor het verwekken van voortreffelijke nakomelingschap zorgen,
is te vreezen, dat het resultaat niet aan de verwachtingen zal beantwoorden.
Zullen wij practisch te werk gaan, dan moet tweeiirlei ons doel zijn.
In de ecrste plaats nloet de algemeene belangstelling worden gewekt
voor de beteekellis, die volkskraeht heeft voor het volksbestaan, voor de volkswelvaart en voor de volksontwikkelillg.
Die algemcene belangstelling is onmisbaar, zal het inzicht der mannen
van stu(lie practisch in daden worden omgezet door het geheeIe volk.
En als dan die daden eens bcgonnen met het nalaten en vermijden van
al datgene, wat aan de ontwikkeling en de aankweeking van een kraehtig
mellschenslag schade en afbreuk zou kunnen doen?
Men denke b.v. aan huwelijksverborl voor dronkaards, epileptiei en anderen,
aan betere regeling onzer poenale exeeutive, aan onthouding van onl1oodigen
en schadelijken wettelijken dwang en ambtenaarsvoogdij en aan zooveelmeer.
l\Iisschien kan men er dan nadcrhan(l in de 21,te eenw wel toe komen, om
Friedrich Wilhelm l's voorbeeld te volgen en eIken "langen Kerl" uit te
huwen aan zijn welgebouwde" DÖlte".
Hopen wij, dat hier te lande eerlang een degelijk sociologisch werk ertoe mOlSf_ bijdragen, om het ideaal, dat ook den heer Simons voor oogen
V. K.
zweefde, nader tot zijn verwezenlijking te brengen.
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Aan (Ie noordelijke punt van het eiland lag de fjord in opstand. De
noordenwind wierp de golven tegen de klippen; van regenvlagen vergezeld,
woedde hij over het denuellboseh en bezaaide het bosehpad met takken en
houtjes. De zee was gekleurd als gesmolten lood. Op de hooge golfkoppen
blonken witte kuiveu. De wind raasde over het eiland, dan de Sont in en
de zuidelijker rotsen vOOl·bU. Tegen het vastcland aan de westelijke kust
joeg hij de schuimende golven, die zuchtcnd kwamen aanrollen, op. Hij ging
zeer ruw om met de netten, die de visschers den vorigen avond hadden
uitgezet. Kiemand ha(1 toch verwacht, dat de wind 's nachts tot zulk een
storm zoude opzetten.
Maar met het aanbreken van den dag, toen de wind al te erg door de
dakpannen gierde, stond Gustav Erikson, die met zijne vrouw in de slaapkamer lag, op en ging naar zijn broer op de zolderkamer; deze woonde bij
hem in.
"Karl August I" riep hij, de kamer binnentredende.
Hij, die met dien vorstelijken naam werd geroepen, kwam slaperig overeind.
"Wat is er te doen?"
"Sta maar gauw op en help mij de netten bergen; er waait een geduchte
storm."
De visschersgereedschappen in veiligheid brengen, als een onverwachte storm
in de dagen der vischvangst dreigt de middelen van bestaan weg te rukken
uit de handen van die menschen, voor wie juist deze dingen een vermogen
v~rtegenwoordigen, dat kan in eene andere streek alleen vergeleken worden
met het blusschen van deu brand, als de VlaillInen de woning dreigen te
vernielen.
Kar! August sprong uit bed en was vlug in de kleercn. Zijn broer was
alvast naar beneden gegaan en had ervoor gezorgd, dat zij een borrel konden
nemen, eer zij erop uitste\"'enden.
Kar! August keek met een bedenkelijk gezicht door de beslagen ruiten,
waarop hij met zijne hand eene vrije plek had gewreven. De twijgen der
dennen zwiepten heen en weer en de hooge kronen bogen voor den wind;
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de regen gutste tegen de dakpannen en plaste op den kalen grond. Haastig
liep hij de trap af. Inmiddels had zijn broeder een der knechts wakker
gemaakt en zwijgend begaven de drie mannen zich op weg, naar de plek,
waal' de schuit onder het afdak lag.
De boot werd losgemaakt. Twee van hcn vatten de riemen op en Erikson
zelf maakte zich gereed tot het in veiligheid brengen del' netten.
Het was een moeilijke en gevaarlijke tocht. Kleine vaartuigen, die
waren losgeraakt, dreven vrij rond. Netten en schooten waren van hunne
ankerplaatsen weggesleurd en eerst na langd urig zoeken vond men ze; maar
hoe! De mazen waren gescheurd of in elkander verward geraakt tot een
onhebbelijken klomp, zoodat men ze bijna niet kon herkennen onder de dikke
laag van slik en wier.
Zonder ophouden werd de arbeid tot het middaguur voortgezet. De mannen
waren door en door nat, hongerig en koud. De wind drong op eene zeel'
gevoelige wijze dool' de natte kleederen heen en bij ieder ingehaald stuk net
werd de verdrietige stemming nog verdrietiger, in dezelfde verhouding als
men de geleden schade al graoter en grooter omvang aannemen zag.
Er was nog één van de netten weg, dat zij niet te zien hadden kunnen
krijgen; nu hadden zij anderhalf uur lang vruchteloos rond geroeid, om het
te zoeken. Het bleek vergeefsche moeite te zijn en men moest het dus maar
laten, waal' het was, totdat men bij beter weer el' nog eens op uit zou gaan
in de hoop de overblijfselen te kunnen inhalen. Erikson had zijn broeder
aan de riemen afgelost.
Hij nam zijn hoed af eu wischte zich met de hand over het voorhoofd,
dat niettegenstaande regen en wind nat van het zweet was.
"Er zit niet anders op, dan naar huis te roeien met wat wij hebben,"
zeide hij.
Toen zij de boot aan wal hadden vastgemaakt, begonnen zij de netten uit
te spreiden en zoo goed mogelijk een overslag van de geleden schade te
maken. Geduldig en voorzichtig gingen zij daarbij te werk en toen eindelijk
alles met het oog op regen en wind in de loods was opgehangen, volgden zij
het pad, dat de weide over en den heuvel op leidde, waal' l<:rikson's woning
gelegen was.
Thans ~praken zij veel en driftig met elkander en op de forsche trekken
van Erikson's gelaat lag eene uitdrukking van ergernis en verdriet. Hij telde
op, wat het hem aan garen gekost had en hoeveel tijd er in den vorigen
winter aan was besteed, om die netten te breien.
"Het is een verlies van tusschen de vijftig en honderd rijksdaalders, den
arbeid niet eens meegerekend," zeide hij.
"Het is veel meer," zei de ander.
"Neen, meer niet.; maar zooveel gaat ermee weg."
Toen zij thuis kwamen, trad de vrouw hun bezorgd te gemoet, vroeg, hoe
het gegaan was, en zette een schotel met warm eten op tafel.
Erikson vertelde en de anderen vulden hier en daal' zijn verhaal
aan - nauwkeurig en uitvoerig van alles, wat vernield was, en van hetgeen
zij hadden geborgen. Hij kuchte een paar maal onder het praten en hijgde
eens bepaald naar lucht.
Zijne vrouw merkte het.
"Je gaat nu toch niet ziek worden op den koop toe?"
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"Neen, dat· denk ik niet."
Na den maaltijd ging Erikson bij het raam staan en keek naar buiten.
"Denk eens aan, hoeveel pinken en schuiten, hoeveel netten vannacht door
den storm vernield zullen zijn langs de geheele kust! Daar gaan duizenden
rijksdaalders mee naar den grond. Het ergst van al is het natuurlijk voor
hem, die niets anilers heeft, waarvan hij leven kan."
De storm had de kust zwaar geteisterd. Als een booze geest had hij de
netten en het visschersgereedschap in zijne vaart medegesleurd en de vaartuigen stukgeslagen.
Op eene plaats een eind verderop in de scheren was een man den vorigen
avond naar zee geroeid, om op eene afgelegen plek zijne netten uit te zet.ten.
Hij was en bleef weg en eenige dagen daarna kwam de boot alleen aandrijven; men kreeg haar in het oog en bracht haar aan wal.
Men berekende de verliezen; men deed onderzoek bij de naastwonenilen altijd toch nog op een behoorlijken afstand wonenden - , hoe het hun was
gegaan, en men hielp elkander trouw, om te bergen, wat nog geborgen kon
worden. Welk een vroege storm en welk een hevige storm! Sedert mensehenheugenis kon men zich niet herinneren een dergelijken te hebben beleefd.
(iroote, zware boornen waren omgewaaid en het bad gedonderd en geweerlicht,
hoewel men in den herfst was.
"Nu kunnen jullie Gods hand in de wolken zien, jongens," zeide een oude
schippersknecht, die meestal te Stockholm verblijf hield, maar die onlangs
eene groote reis op een schip had medegemaakt.
Maar Erikson's vrouw vel"Zoeht hem te zwijgen. Toen de bliksemstralen
opnieuw de lucht doorkliefden, zeide zij:
"Ik ben altijd zoo blijde onder dak te zijn bij zulk zwaar onweder. Niet,
omdat iemand dáár aan de sterke haud des Heeren kan ontkomen; dat
weet ik wel heter. Maar in het bosch of op zee is men zoo alleen. Hier
is men ten minste met meer menschen bij elkaar; en als je eens getroffen
moest worden, zoodat je geen lid kon bewegen, dan is hier althans iemand
bij je, om je te helpen."
Twee dagen lang hield de storm aan. Wat er nog van den zomer was
overgebleven, had hij vernield. Nat en slap hingen de gele bladeren aan de
berken en een voorgevoel van den winter in de scheren met zijn afgesloten
zijn van de overige wereld, met zijne lange, eenzame avonden en zijn eentonig,
met eindclooze sneeuw bedekt landschap drukte zwaar op de natuur en op
de stemming der mensebep. ook.
Hoog tegen den berg aan, ruim tien minuten gaans van "Saltsjön", ligt
eene kleine, roodgeschilderde boerenwoning. Zij is op ongelijke rotsblokken
gebouwc!. Achter de hoeve groeit het dennenbosch ongehinderd; iets lager
dan het huis en rechts van de uitgebouwde voorkamer ligt eene kleine, met
naald bout omlijste biUllcnzee, die in de wandeling het boutmagazijn wordt
genoemd; in eene wijde bocht wordt het dal aan den voet der boerderij
door bosch eu door met eiken begroeide beuvelen ingesloten.
Erikson, die hier woonde, had de bofstce gepacht. Zij beboorde tot een
zeer uitgestrekt landgoed aan de overzijde van "Saltsjön" en van vader op
zoon was reeds in verschillende generaties die pacht overgegaan. ])e zoon
was zijn vader opgevolgd, was als deze getrouwd, had kinderen gekregen,
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den akker bebouwd, zijne visch uit den fjord en zijn brandhout uit het
bosch gehaald, evenals zijn vader vóór hem dat had gedaan; het gezin was
aangegroeid; dc vader was oud en grijs geworden en ten grave gebracht en de
oudste zoon had den pachtpenning voor de boerderij overgenomen en was op
den door zijn vader ingeslagen weg voortgegaan. De overige broers en zusters
waren in de wereld verspreid, ieder op de voor hem geschikte plaats: de
knaap, om in zijn eigen onderhoud te voorzien, het meisje in een dienst of
in den "grooten dienst" getreden door het huwelijk.
De voorlaatste pachter der hoeve had vijf kinderen gehad; dat waren er
twee meer, dan één zijner voorgangers ooit had gekregen. De jongste zoon
was naar een der noordelijk gelegen eilanden vertrokken en bij een noodweer omgekomr.n. De oudste dochter was gehuwd en was haar man ver vanhier
gevolgd. De andere had een dienst in Stockholm gezocht. De oudste der
zonen trouwde, uam de boerderij over en kon het best stellen.
De tweede zoon, Kar! August, had er zeer lang over gedacht, wat hij
zou begiunen. Voorloopig bleef hij thuis op de hdeve en diende hij zijn
broer als boerenknecht. Hij was eeuigszins langzaam in zijne opvatting der
dingen, volhardend in eene eenmaal hesloten zaak maar traag, Olll tot een
besluit te komen. Hij was klein van gestalte, stil en alles behalve welbespraakt. Hij praatte langzaam en zeer voorzichtig; maar hij had het dadelijk
in de gaten, als er iets gedaan moest wordcn of ergens een stuiver te verdienen was. Als men hem plaagde of als hij rlronken was, dan deed men
wèl niet in zijne buurt te komen; dan kon hij gevaarlijk worden. Maar in
het dagelijksch leven ging hij stil zijn gang en maakte het niemand lastig;
hij zou niemand voor een öre te kort doen. Met de straks genoemde
uitzonderingen was hij kalm en gelijkmatig van humeur en als hij lachte,
dan deed hij dat op zulk eene guitige en goedhartige manier, dat men
onwillekeurig Illet hem medelachte.
Hij hield van den landbouw en het zou hem welkom geweest zijn, indien
hij niet als tweede maar als oudste zoon in de wereld gekomen was. Dat
was nu niet het geval en het kwam lIiet in hem op, zich eenige aanmerking
daaromtrent jegens het noorllot te veroorloven.
Alleen dacht hij een tijdlang nu over dit en Mm over dat, totdat hij op
een mooielI dag zijn broer mededeelde, dat hij het voornemen had opgevat
eene groote boot te koopen, om daarmee 's zomers in zee te gaan.
Waar zou hij het gelrl daarvoor vandaan halen?
Wel, eene kleine som had hij overgespaard en dan had hij gedacht, dat
zijn broer er geen bezwaar in zien zou, om voor het overige borg te blijven.
En wat zou hij 's winters doen?
Hetzelfde, wat hij nu deed. Thuis blijven en hier en daar eene handreiking
doen, den stal schoonmaken of hout hakken, netten breien en zeilen maken.
De oudste der broeders gaf nog geen beslissend antwoord op het voorstel
en er verliep eene week, waarin geen van beiden dit onderwerp aanroerde.
Maar op zekeren middag, toen zij van den veldarbeid naar huis gingen het was vroeg in het voorjaar - , zeide de jongste broeder:
"Ja, zie je, mij dunkt, dat het nu wel tijd wordt, om de zaak met de boot
in gang te brengen."
De ander antwoordde alleen met een langgerekt: ,,7,00-0 l"
Karl August vervolgde:
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"Dus wil je mijn borg wezen?"
Zijn broeder vroeg naar de som. Deze werd genoemd.
"Ja, dat zal wel gaan."
En daarmee was het feit beslist en toen Mei in 't land kwam, liet Karl
August zijne eigen groote boot te water en voer in den omtrek tussehen de
scheren en Stockholm heen en weer als vrachtschipper, hoofdzakelijk hout
overbrengend.
Zoo waren tien jaren verloopen. De oudste broeder zorgde voor de boerderij;
de jongste lag 's zomers met zijne schuit op zee en verdiende aardig geld
met nachten. 's Winters was hij thuis, verstelde zijne boot, maakte zeilen en
hielp een weinig bij alles, wat zijne hand vond, om te doen. Om aan een
huwelijk te denken - daarvoor had hij geen tijd. 'l'wee gezinnen zouden
ook niet in de hut kunnen wonen. ~a de eerste vijf jaren was de boot
afbetaald. Maar tot het koopen van eene eigen boenlerij zag hij geene kans
en eene pachthoeve was in den omtrek niet te huur in die dagen.
Zoo verliepen nog eenige jaren met hunne afwisselende zomers en winters,
met VOOl"- en tegenspoed, winst en verlies. Het spaarbank boek op den bodem
van de kist met kleeren toonde eene laugzaam maar zeker aangroeiende
som. lederen zomer maakte Kar! Augnst eene reis naar de stad, om zijne
penningen "in te brengen", en als hij terugkwam, was er altijd een .. plus"
in het spaarboek, dat, zorgvuldig ingepakt, op den bodem van zijne kist OIHler
zijn linnengoed werd bewaard. Maar zijne eigen levensomstandigheden veranderden niet en er bestond weinig of geen vooruitzicht, dat dit in de
eerstvolgende jaren anders worden zou.

Na die haastige berging der netten was Erikson niet weder recht gezond
geweest; den eenen dag voelde hij meer pijn door de leden dan den anderen,
maar op zekeren morgen kon hij niet opstaan; hij was ziek. Eene longontsteking had hij bij dien koud en tocht opgedaan, hoewel niemand dat had
begrepen; en thans meldde de ziekte zich duidelijk aan met koorts en hevige
hoestbuien.
Kar! August had eene vreemde gewaarwording, toen de vrouw van zijn
broer het hem dien morgeu reeds vroeg kwam vertellen. Hij antwoordde
niets, maar stapte langzaam naar het strand, om de netten te gaan inhalen,
die schoongemaakt en hersteld waren en weer als vanouds waren uitgezet.
Het was een mooie, heldere najaarsmorgen met frissche koelte. Den geheelen
vorigen dag had het geregend, zood at de grond dóórnat was, en van de lange
denneknoppen liepen kleine stroomen water af, telkens als de wind de takken
heen en weer schudde. Het mos was vochtig en donker van kleur; een door
den regen gevormd beekje werkte zich met een sijpelend geluid onder de
boomwortels voort, zocht zijn weg van den rotsberg naar beneden en viel
met een eentonig "plas-plas plasplas" in den fjord aan den voet van de rots.
Het water in den fjord had eene koude, donkerblauwe tint; de oppervlakte
was door de windvlagen sterk in beweging gebracht; witte wolken joegen
naar het zuidwesten over en cle booten, ginds bij het schuitenhuis, lagen te
trekken en te sjorren aan de brug: waarbij zij waren vastgemeerd.
Karl Augnst liep langs een der smalle bergpaden naar beneden, stapte
over de lijn en maakte eene der booten los. Hij bleef een oogenblik naar de
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zee staren en maakte vervolgens de boot werktuiglijk weer vast en verdiepte
zich in zijne overleggingen.
Als zijn broer eens stierf..
Ja, dan zou het natuurlijk geraden zijn, de groote boot te verkoopen ; wat
hij oaarvoor maakte, zou hem al een goed eind op weg brengen. Voorzeker,
het lag voor de hand, dat hij, de man in het gezin, de boerderij overnam en
de weduwe hij zich in huis liet wonen. Zij zou er niet op gesteld zijn de
zaak aan te houden en zich al de moeite met knechts en met de pacht op
den hals te halen - zij, eene vrouw, had daar toch geen verstand van. Hij
zou immers zachtkens aan den pachtpenlling en het gereedschap kunnen afbetalen; zoo langzamerhand zou dat best gaan.
Werktuiglijk greep hij weer naar het touw, waarmede de boot was vastgemaakt, om 't los te knoopen ; maar - even haastig liet hij het weer los.
Zijne gedachtun waren naar eene flinke, mooie meid, die op het vastelaud
woonde, overgezeild; hij kende haar goed. Hij was er dikwijls op mooie
zomeravonden heen geweest, en dan hadden de knechts op de hoeve hem
braaf geplaagd, als hij niet eer dan den anderen morgen thuis kwam. Hij
gevoeltIe zich iu eene voor hem zoo geheel vreemde stemming, toen hij daar
nu aall den oever stond en naar de meeuwtjes keek, die, met hun eigenaardig
scherp geluid, over het water langs den boschkant vlogen. Hij verbeeldde
zich, dat hij den geheelen dag in het bosch aan het houthakken geweest was
en dat hij langzaam, zijne bijl over den schouder, de weide overstapte, op
huis aan. Het was een schemerachtige, koele avoncl. Op den heuvel zag hij
reeds van tamelijk veraf de roodgeschilderde hut en naderende ontdekte hij
door de openstaande keukendeur het schijnsel van het haardvuur op de twee
stukken rots, die als stoep voor de woning dienst deden. Hij liep den
heuvel op en de hut in, zette zijne houtbijl in een hoek en ging voor de
tafel zitten. Ve vrouw bracht een dampenden schotel met eten binnen en hij
at; het smaakte hem zoo na den arbeid! En die vrouw was jui~t het meisje,
dat hij zoo vaak had opgezocht. Daarna bleven zij nog eene poos samen over
allerhande gebeurtenissen van dl'n dag zitten praten, totdat het laat werd en
zij naar de slaapkamer, achter de keuken, gingen.
Hoe kwam hij vandaag toch zoo aan het denken over de toekomst, over
zijne toekomst? Hij wist het niet. Immers, dag uit en dag in had hij zijn
werk gedaan als een der knechts; hij had des zomers met zijne boot op het
meer met vrachten gevaren en als de winter inviel, het vaartuig binnengehaald
en in de loods geborgen. Hij was naar de stad gezeild en had zijne overgespaarde penningen naar de spaarbank gebracht eu hij wist, dat zijn klein
vermogen daar goed bewaard wcrd en allengs tot eene som aangegroeid was, die
voldoende zou zijn, om een huishouclen op te richten, en nog wel iets boveudien; genoeg, om dit en dat te koopen. Waar hij dat geld nu voor zou
besteden, daar had hij nog nooit zoo bepaald over geclacht en er was ook
volstrekt geene haast bij de zaak. De dagen hadden elkander op dezelfde
eentonige wijze opgevolgd en hij had nooit aan iets meer gedacht dan hieraan:
het werk te doen, dat de dag opleverde, en 's Zaterdags een vroolijken avond
door te breugen met dansen of met een borreltje - liefst lDet allebeide.
Maar thans stoud iets als zeer veraf en te gelijk verbazend nabij hem voor
den geest: als zijn broer kwam te sterven!
"Wat zou dat vreeselijk zijn, hoe vreeselijk treurig!" fluisterde hij, maal'

462

IN DE SCHEREN.

toch - hij kon het niet helpen
maar toch drong onwillekeurig daarbij de
gedachte zich aan hem op, dat juist daardoor voor hem eenig vooruitzicht in
de toekomst geopend zou worden. Het was een zonnestraaltje, dat door de
eentonige grijze wolken van het dagelijksch leven heen brak ; het beteekende
voor hem eene kans, om iets vroeger, dan anders het geval zou zUn, onder
eigen dak te komen, een gezeten boer te worden met eigen hof eu erve,
om te besturen.
De zee was goed en wel, maar met het leveu op het water had hij zich
nooit geheel kunnen verzoenen; het was niet zijn eigenlijk element, al had
hij er zich in geschikt als vrachtschipper den kost te verdienen.
In de hut op den heuvel lag intusschen ~;rikson zwaar ziek. Ieder der
huisgenooten begreep maar al te goed, dat het slecht zou afloopen, en men
besloot morgenochtend zoo vroeg mogelijk over te varen, om den dokter te
halen.
Gedurende den nacht waakte zijnc vrouw met zijn broeder bij den zieke,
die stil lag en hoorhaar ademhaalde, lang en zwaar, tenzU die ademhaling
door eene langdurige en pijnlijke hoestbui werd afgebroken.
Buiten was het stil, zeel' stil. Alleen nu en dan eene windvlaag als
een langzaam rnischen door de dennen; de keeshond liet hij tusschenpoozen
zijn schel, kort geblaf hooren, als hij zich verbeeldde ecnig geluid op te
merken, dat er niet was.
De vrouw zat bedaard naast het bed en Kar! August was naar den hoek
bij de kachel verhuisd; daar zat hij tegen deu witgekalkten mnur aangeleund.
Hij had den geheelen dag hard gewerkt en buitendien aan alles en nog wat
gedacht onder den arbeid. Een unI' of iets meel' na middernacht yiel hij
in slaap en toen hoorde men in de kamer niets anders dan het tikken der
hangklok aan den wand, de onrustige ademhaling van den zieke en het geregeld
snorken van den gezonde.
Tegen het aanbreken van den dag stierf de man. Vrouw Erikson liep
ontsteld naar den hoek, waar haar zwager zat .
.. Kar! August," riep zij, "kom toch eens zien, hoe het is."
Hij schrikte uit zijn slaap op en trad doezelig naar het bed van den zieke,
wreef zich de oogen en keek zijn broeder in 't gelaat, betastte hem voorzichtig, nam Gustav's hand op, maal' toen die slap neerviel, zood ra hij haar
losliet, was hij op eens klaar wakker.
"Ja, hij is dood," zeide hij.
Hij gevoelde iets benauwends bij de gedachte te hebben geslapen juist op
het oogenblik, dat zijn broeder gestorven was; en hij wist niet, wat bij
moest zeggen.
De vrouw hoog zich over het lijk henen, streek haar man zacht over cle
hand en schreide.
"Het kan zoo in eens gedaan zijn, eer men eraan denkt," zeide zij.
En daarna spraken zij niet meer, noch Karl August noch de weduwe.
Inmiddels was het dag geworden; vinnig koud gierde de wind over de
weide en tegen de ruiten aan en trok, na in den schoorsteen te hebben
gebulderd, met een langzaam klagend geluid naar bet bosch.
Kad August had zijn vorig plaatsje bij den haard weer ingenomen. Loom
en stijf stond hij nu op en liep naar de deur; maal' halverwegen bleef hij
stilstaan en zonder zijne schoonzuster aan te zien, vroeg hU:
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"Zou je nu maar niet voor de koffie zorgen? Wij moeten straks naar
buiten aan het werk, voor het koren, zie je."
En de volgende dagen gingen als gewoonlijk om, zonder dat de noodzakelijke arbeid op den akker of op den fjord tijdelijk werd gestaakt. De haver
werd gemaaid en iu schooven opgezet en de booten, die de netten gingen
inhalen, brachten ruimen voorraad aan viseh mede naar huis.
Het lijk werd in een laken gewikkeld en bleef den eersten dag in de
kamer liggen. Maar reeds den volgenden dag werd de lucht in het kleine
vertrek ondraaglijk en zij verspreidde zich zelfs tot in de keuken, waar het
eten gekookt moest worden en waar de knechts hun maaltijd moesten houden.
Toen werd het naar de loods aan het strand overgebracht en werden de
deuren daarvan wijd opengezet. De zeewind mocht er vrij doorheen spelen
en de levenden konden nu weer zonder afkeer hun doode naderen.
Zondag was de begrafenis dag. Vrienden en bloedverwanten van veraf
waren uitgenoodigd en reeds vroeg in den morgen kwam de eene boot na
de andere opzetten; het was eene lange reeks, bijna als eene vloot; zij
keerden, voorbij de uiterste punt der met dennen begroeide rots van Erikson's
hoeve gekomen, om en, met volle zeilen naar het strand stevenend, legden
zij achtereenvolgens, halfstoks vlaggend, bij de brug aall. De eerste, die
kwam, was de zuster van den overledene, de oudste, met haar man en bare
twee kinderen. Te gelijk met dezen verscheen zijne ongehuwde zuster, die
uit de stad was overgekomen; en nu liepen zij ernstig en langzaam samen
den heuvel op naar de hut. Toen kwam de koster, die eene bijzondere uitnoodiging had ontvangen; daartusschenin en daarna kwamen de vrienden
en huren van de Ilaastbij gelegen eilanden; en allen waren in ernstige stemming en allen liepen zij stil en verlegen, in ganzenmarseh, één voor één,
het bergpad op en bleven besluiteloos buiten staan; men wist niet~ of het
al tijd was, om het sterfhuis binnen te treden.
H ier was alles in ord e.
In eene groote, vierkante loofhut, die op de plaats was opgezet, lag als op
een paradebed, van twee schragen eu een paar ruwe planken gevormd, het
lijk van d en pachter. Het was in eene zwarte kist, met kransen en groen
versierd, neergelegd, het psalmboek in de gesloten handen; en zeer voorzichtig was een stuk staal onder het hoofd kussen geschoven. Op betrekkelijk
grooten afstand van het lijk stond de tafel gedekt. Zij was ruim voorzien
met brood en boter, bier, koud gezouten vleeseh, kaas, koude visch, die ter
eere van de plechtigheid in boter gebakken was. Verder zag men een schotel
met worst, een flinken tulband en, niet te vergeten, de groote, vierkante,
fraai geslepeu brandewijnflesch.
De gastvrouw was niet te zien. Kar! August was de aangewezen persoon,
om de nieuwaangekomenen te ontvangen; ieder, die kwam, moest hij welkom
heeten, allen bedanken voor hunne deelneming, vervolgens het geschenk,
dat zij allen, volgens oud gebruik, hadden medegebracht, aannemen en hun
daarvoor dankzeggen. Men had zich nu in troepjes verdeeld.
De oude vrouwen stonden afgezonderd van de jonge meisjes; evenzoo
waren de oude mannen en de "getrouwde lui" op een hoopje bij elkander
gaan staan en stonden de jonge mannen afzonderlijk ook bij. elkaar.
Toen nu een tijdlang ieder met zijn buurman zacht had staan praten en
toen men zich daarna behoorlijk met spijs en drank en eeu borreltje had
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versterkt, trad Karl August naar den koster toe en fluisterde hem een paar
woorden in.
Deze plaatste zich aan het hoofdeinde van de baar en plotseling heerschte
er eene eerbiedige stilte rondom. Alle hoeden werden afgenomen; de vrouwen
en mei.sjes negen zwijgend en diep. De handen werden gevouwen, de hoofden
gebogen. Er liep als een lange, zware zucht door de rijen der aanwezigen.
Hier en daar hoorde men het snikken van eene cler vrouwen en werd de
keurig opgevouweu zakdoek uit de plooien gehaald.
Plotseling hief de koster met zijne bevende, scherpe stem het aloude kerklied aan:
"Zoo wand'len wij des werelds weg,
De eene met den and'ren j
Kom, wie gij zijt, en overleg,
Waarheen gU straks zult wand'len j
Gij bouwt een huis, verlangt naar rust
Ziehier een huis, voor u gebouwd,
Een bed, om op te rusten."
En al de aanwezigen stemden mede in, zacht of luide, al naar dat men
eene zangstem had of niet. Toen namen zes mannen de kist van de schraag
en droegen haar voorzichtig naar beneden tot aan de smalle strook van den
fjord, die diep het land insnijdt tusschen eiken en berken.
En huiten, op de stoep harer woning, stond de weduwe, in het zwart
gekleed met een wit schort, clen zakdoek voor de oogen brengend, de vertrekkenden na te staren.
Nadat de kist in de groote schuit was neergezet en Karl August zijne
plaats aan het roer had ingenomen, streek hij zich met de bovenzijde der
hand over de oogen en dacht aan zijn broeder, dien zU nu gingen
begraven. Maar toen de wind de zeilen bolde en het vaartuig over een
kant ging met kleine, scherpe stootjes tegen de golven, die met luid geplas
tegen den boeg opspatten, toen zag hU strak voor zich uit en zonder dat hij
zich daarvan nu juist rekenschap kon geven, was er een gevoel in hem, alsof
nu zijn eigen zeiltocht door het leven eerst beginnen zou, thans, nu hij erhij was immers de aangewezen persoon. - om de
op bedacht was, pachthoeve van zijn broer voor eigen rekening en verantwoording te besturen.
En de lijkstoet trok verder. Uit de enge bocht naar den open, glinsterenden fjord, waar de golven in de heldere, koude herfstzon blonken, voorbij
de bakens en door den Sont, tot ginds naar de kerk, die, klein en wit, zonder
toren, aan de zuidzijde van het eiland lag. Men moest dus bet geheele
eiland, dat omstreeks eene mijl lang was, omzeilen. Het was eene eigenaardige
stille uitvaart. Een paar der mannen deden eene !lauwe poging, om aardig
te zijn, toen zij naar de riemen grepen, om bij het keeren te helpen; maar
voor 't overige ging alles ernstig en bedaard, vlug en behendig in zijn werk.
ledereen was in zijne eigen gedachten verdiept en geen der tochtgenooten
keek een der anderen in het aangezicht.
Karl August zat den ganse hen tUd in eene vreemde, ontroerde stemming
voor zich te staren; hij zou tevergeefs hebben getracht die te begrijpen. Hoe
meer zij de kerk naderden, des te zachter gevoelde hij zich gestem(l. Er was
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iets van dank, van erkentelijkheid voor al het goede, dat hij van zijn broeder
had ontvangen, in zijn gemoed; ja, eigenlijk dankte hij aan hem zijn geheeIe
bestaan. Hij deed een buitengewoon forsehen ruk aan het roer, toen hij het
vaartuig met een zwenk voor de aanlegbrug bracht, en, het is niet te ontkennen: het schemerde hem voor de oogen, toen hij nu, in de boot staande,
de kist mede naar voren schoof, opdat de mannen haar zouden kunnen
opnemen.
De begrafenis was afgeloopen. Bij troepjes verlieten de aanwezigen het kerkhof en sloegen den weg naar den fjord weer in. Karl August trad nu naar
voren en noodigde op zijne eenigszins onbeholpen manier den predikant uit, om
aan den maaltijd te willen deelnemen en daartoe mede OlTer te varen. Maar
de predikant bedankte. Hij verontschuldigde zich met te zeggen, dat hij het
zoo ontzettend druk had met statistische tabellen, die den volgenden dag
naar het consistorium moesten worden afgezonden.
Al pratende, gingen de beide mannen langzaam den heuvel af.
"Wie zal de hoeve voortaan in pacht nemen, nu hij is heengegaan?" vroeg
de geestelijke.
Karl August zag niet op. Zeer langzaam en aarzelend, als bevreesd er te
verheugd uit te zien, antwoordde hij:
"Ik denk, dat ik de boerderij met wat daarbij behoort, wel zal overnemen."
"En de boot en het vrachtvaren eraan geven?"
"Ja, ik denk, dat er dat wel van zal komen."
"Zoo. Maar als Katrina nu eens zelf erop wilde blijven, zoolang totdat. haar
oudste jongen groot genoeg zal zijn?"
Dat was volstrekt niet in Karl August opgekomen. Van ter zijde keek
hij den predikant aan en een benauwend gevoel, zooals hij het dien geheelen
dag nog niet had ondervonden, maakte zich van hem meester. Het was hem,
alsof hij {'en langen, moeilijken weg had afgelegd, om iemand te gaan opzoeken,
en toen, ten laatste aan het doel gekomen, den persoon, met wien hij spreken
wilde, niet thuis had gevonden. Hij dacht eraan, dat hij misschien als van
te voren zou moeten arbeiden en sjouwen en wachten. Maar toch nam de
stemming, waarin hij hier gekomen was, weder de overhand en hij zeide:
,,0, dat cloet zij nitt."
Zij hadden onder het praten de boot bereikt. De predikant knikte ten
afscheid. ZU staken van wal en nu ging het denzelfden weg naar huis terug,
langs de rotsen, den Sont door, altijd vooruit over den blanken fjord, die er
in den namidrlagzonneschijn minder vroolijk uitzag; men liep ten laatste den
langen, smallen in ham binnen, waar kleine gJ;ijze visschersloodsen bij de oude,
verweerde houten bruggen lagen.
Toen zij op cle hoeve kwamen, stond de tafel gedekt in dezelfde groote
loofhut, waar eerst de lijkkist gestaan had. Eene groote tafel met opgeklepte
zijbladen stond vol borden, verschillende spijzen, bier en brandewijn. Ook
thans kwam de weduwe nog niet te voorsehijn, maar werd zij, zooals het,
gebruik dat medebracht, door de vrouw van een der boeren uit den omtrek
vervangen.
Karl August was in een geheel ander humeur, dan waarin hij dien morgen
geweest was; hij zou er een lief ding voor hebben willen geven, als alles
hier afgeloopen was en hij met Katrina over het een en ander kon praten.
Het suisde hem in de OOl·en. Verbeeld je: als zij er eens op stond de hoeve
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te blijven besturen?! Hij gevoelde zich ontstemd, sprak bijna niet, zat een
tijdlang stil voor zich uit te zien, korte antwoorden gevende, als men hem
iets vroeg, en zelf over niets beginnend. Hij dronk zwijgend den eenen
borrel na den anderen; maar daarop werd door niemand gelet. Zijne sombere
luim werd op rekening van zijne droefheid over zijn gestorven broeder
geschreven en de maaltijd had een ongestoord verloop.
Onder een plechtig zwijgen was men begonnen te eten. Men bediende
zich van de spijzen, dronk elkander toe, at zeel' langzaam - dat behoorde
el' zoo bij - en sprak weinig en in afgebroken volzinnen. Maar hoe later
het werd, hoe opgewekter ook de gasten werden. Hier en daal' werd eene
scherts gewaagd, dáár eene aardigheid verkocht; men kwam weer in de gewone stemming j allen praatten te gelijk; de aangezichten straalden van 't genot
van spijs en vun drank. Toen de zon achter de dennen, die als een
krans de roodgeschilderde hoeve omringden, verdween, zou men veeleer hebben
gemeend een vroolijk oogstfeest bij te wonen dan een begrafenismaaltijd.
}<;ene harmonica was voor den dag gehaald. Op de treden vóór het huis
zaten vier jongens met eene brandewijnflesch in hun midden. De eene van het
viertal speelde een "schottisch" eu de anderen luisterden, stampten de maat,
dronken op elkanders gezondheid en schreeuwden, dat men de meisjes moest
gaan halen en op de deel wat ruimte maken. Twee visschel's hielden elkander
in de armen, alsof zij voor geheel hun verder leven aan elkander geketend
moesten blijven, zwaaiden her- en derwaarts en lachten luidkeels om alles,
wat een van de twee zeide of trachtte te zeggen; want de waarheid was,
dat zij genoeg hun best deden, maar geen woord te voorschijn konden
brengen. Dan zagen zij elkander met hunne rood beloopen oogen aan en
bal"StLen weder in een onwijs lachen \lito Ginds bij de tafel in de loofhut
stonden drie van de oudere boeren, ieder met zijn glas in de hand; een
van hen herhaalde telkens weer op eene oude, bekende wijs:
"Ik ben niets bang voor mijn mama,
Als ik naar mijn meisje ga.
Zij heeft in haar jeugd niet anders gedaan;
Waarom zou ik dan nu ook niet gaan:-"
(Wordt vervolgd.)
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Dr. P. L. Muller. Ge~chicdenis van Onwn Tijd sedert 1848. Vierde Boek: Zegepraal
der moderne denkbeelden, 1859-1879. Eerste Stuk. Haarlem, H. D. Tjeenk
Willink en ZOOIl.

De wensch, geuit aan het slot mijner aankondiging van het eerste deel van
dit werk, dat h~t den schrijver mocht gegeven 7.ijn, weldra het geheel te voltooien,
is niet in vervulling gegaan. Wij moeten OIlS troosten met de nagedachtenis
van den uitmuntenden man en voorts met wat zijne hand ons naliet: de eerste
193 bladzijden van deze 234 bladzijden groote aflevering, waarvan het slot verschuldigd is aan Mr. W. H. de Beaufort, van wien, naar de uitgever ons mededeelt, "ook de verdere voortzetting van dit werk te zijner tijd mag worden tegemoet gezien". Een bericht, waarmede de uitgever zijn publiek en zich zei ven voorzeker mag gelukwenschen. Den minsten onvoltooid nagelaten werken valt zulk
een fortuin ten deel.
Van de hoofdstukken, waaruit het vierde boek bestaan zal, bevat deze aflevering er twee: "De Stichting der ltaliaansche Eenheid" en "De Strijd om
Duitschland". Het eerstvolgende hoofdstuk zal heden: "De Amerikaansche
Burgeroorlog" .
Over de ltaliaansche en Duitsche eenheid schrijvende, bewoog Muller zich op
een terrein, dat h!j reeds in den aanvang zijner wetenschappelijke loopbaan zeer
goeu had leeren kennen. De levensberichten van den overledene hebben onlangs
weder de aandacht gevestigd op de merkwaardige opstellen, die Muller omstreeks
1870 (grootcudeels in dit tijdschrift) aan de jongst voorafgegane Europeesche
geschiedenis had gewijd. De grondige kennis, toen reeds daarvan verworvl'n,
is natuurlijk in de vier en dertig jaren, die beide proeven scheiden, zeer uitgebreid,
maar de groote belangstelling in de beschreven verschijnselen is blijkbaar dezelfde
gebleven. De beide hoofdstukken zijn dan m.i. ook de beste van het geh~ele boek,
hetgeen heil!, die zich herinneren mocht., hoe ik over het eerste deel geoordeeld
heb, geen banale lof kan toeschijnen. De lijnen zijn wat fOlscher, de voorstelling
is wat levendiger, dan over het geheel in het eerste deel der Oeschiedenis van
Onzen Tijd het geval was. Met name geldt deze opmerking van het hoofdstuk over
Duitschland. Het verschil is echter niet zoo groot, dat op het karakter van
kalm verhalende, bovenal zakelijk betrouwbare, maar weinig op de verbeelding
werkende geschiedproe\'e, dat aan het geheel eigen was, door dit deel eenige
inbreuk zou zijn gemaakt.
Het hoofdstuk over Itali~ is geheel, dat over Duitschlalld voor verreweg het
grootste gedeelte van Muller's h!tnd. Hij was ermede gevorderd tot Mei 1866,
toen hem de dood vermste. Mr. De Beaufort toont reeds door de wijze, waarop
hij den overgang van ~ru\ler's werk tot zijn eigen heeft tot stand gebracht, dat
de voltooiing van den arbeid aan gee ne beter, ook aan geene pieuzer hand had
kunnen zijn toevertrouwd. De niet gemakkelijke taak, Muller's onvoltooid
hoofdst.uk in diens eigen plan en trant te besluiten, is hem verwonderlijk wel
gelukt. De omstandigheid, dat de aflevering ook reeds eene bladzijde inhoudt

468

NIEUWE UITGAVEN EN VERTALINGEN.

van een hoofdstuk, dat geheel door hemzelven moet zijn geschreven (over den
Amerikaanschen burgeroorlog), doet vermoeden, dat de heer De Beaufort ons eerlang meer zal kunnen aanbieden van het werk, voor welks aanvaarding alleen
reeds Mullers's publiek hem oprechten dank is verschuldigd.
H.T. C.
Jacobus Arminius. Een biografie (met portret en handteekening) door J. H. Maronier,
Em. Predikant der Remonstrantsche Broederschap. - Amsterdam, IJ. Rogge.

Een grootcr publiek zal den heer Maronier kennen als den scbrijver van enkele
monographieën en vooral als den bewerker va.n de, in den bestcn zin van het woord,
populaire Geschiedenis flau I/Ct Prote.ftantisme na den flrede van J'[ut;.~ter, op welk
laatste onderhoudende boek ik hier gaarne de aandacht vestig, nu de gelegenheid
zich aanbiedt. Het mag niet vergeten worden.
Deze biographie, haast eene apologie, van den patriarch der Hemonstranten zal
dat evenmin. Wie voortaan over Arminius een oordeel zal uitspreken, moet
rekening houden met den arbeid, door dczen zijn biograaf geleverd. Van rechtzinnige zijde is dat oordeel meer dan eens alles behalve malsch en ook - er
wordt herhaaldelijk op gewezen - alles behalve juist geweest. Met de stukken
wordt het bewezen ook. Brieven van Arminius zei ven, van zijne vrienden, oordeelvellingen van zijne tegenstanders ook toonen het aan. Maar de Illan stond nu
eenmaal in ecn kwaad gerucht en, gezicn van af het eng-dogmatisch standpunt,
waarop men stond, moest hij daarop blijven staan. Zoo laat zich verklaren, dat
zijn laatste biograaf, die dit leven zag niet meer door een min of meer Calvinis·
tisch gekleurden bril, maar die op zuiverder standpunt zich tegenover zijne stof
plaatste, een boek schreef, dat haast met evenveel recht eene apologie als eene
biographie mag worden genoemd. Er was reden voor. lIe billijkheid vorderde het.
Het woord mag nu vooreerst aan de tegenstanders, niet gcring in aantal, worden
gelaten. Dat zij zich opnieuw laten hooren en tevens den heer Maronier de tijd
van leven en daarin de noodige werkkracht gegeven worde, Olll te dienen van dupliek!
In zekercn zin is dit boek dus ook eene nobele daad. Het tracht eerherstel te
brengen van een, die tijdens zijn leven veel en vaak belasterd werd, wiens leven
daardoor grootelijks is bemoeilijkt en, krachtens betrouwbaar getuigenis, verkort.
Hertius mocht hem schetsen als "een werkelijken tempel van den Heiligen Geest,
maar geschokt, onderdrukt, gebroken door veel arbeid, waken, strijd, ziekte en
droefheid". En uit het boek van Maronier zien we, waardoor die arbeid en dat
waken, die strijd en die droef heid zwaarder en harder zijn geweest, dan wij voor
hem zouden hebben gewenscht. Odium theologicum odium infernale. Het Calvinisme moge zijne deugden gehad, zijne diensten bewezen hebben - het had
ook ziine schaduwen en liet die vallen op mannen a.!s Arminius.
Daarom is dit boek een leerzaam boek ook voor onzen tijd. De schr. vergelijkt
de positie van Arrninius en de zijnen met die der modernen in de Ned. Herv.
Kerk, gewaagt ervan, boe 't in den strijd over de opvatting der predestinatie
ging om eene vraag, die nog altijd niet werd opgelost en toch steeds om een
antwoord zal blijven vragen, terwijl voorts herhaaldelijk uitkomt, welke lasten en
moeilijkheden veler dogmatisch drijven meebracht voor de regeerendil machten.
In onze dagen, waarin op godsdienstig en 8taatkllndig gebied belangrijke Calvinistische stroomingen zich wederom doen gelden, is de herinnering aan dit alles
niet van belang ontbloot. Ik geloof niet, dat de geschiedenis zich herhalen zal.
Maar wel kan zij ons leeren en waarschuwen. Jn zoover is dit boek een leerzaam
boek, dat om die reden menigen niet-theoloog worde aanbevolen. Er is menige
les uit te trekken met betrekking tot onze eigen verhoudingen en onze houding
daarin.
Toch mis ik iets: de verklaring, waarom Arminius en de zijnen ten slotte het onderspit moesten delven; waarom het stoere, oDI'erzettelijke Calvinisme 't moest winnen.
Was hij eene te zachtzinnige, te vredelievende natuur, te voorzichtig? Had hij til
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zeer niet alleen de waarheid maar ook den vrede lief? Was hij, boe sympatbiek dan
overigens en juist daarom ook, niet groot genoeg voor de overwinning? Waarom
kon de laster hem zoozeer scbaden? Wat is de diepere grond van bet verzet van
Gomarus en wie hem opstookten? Op deze en dergelijke vragen krijg ik geen
antwoord. Toch zou deze biograpbie, boe welgestaafd dan ook, m.i. grootelijks
aan waarde gewonnen bebben, als zij een8 opzettelijk onder de oogen waren
gezien. Ik acht den scbr. er alleszins toe bekwaam en bevoegd. MisschienIaat ODS 't hopen - vindt hij daartoe nog eens de gelegenheid. Nu blijven som·
mige dingen ons onduidelijk, die toch duidelijk hadden moeten worden. Daardoor
komt het tragische in Arminius' leven te weinig uit. Of was hij te weinig een
forsch, te zeer een voorzichtig en schroomvallig man, om van tragiek te mogen
spreken?
Eene gelukkige gedachte van den scbr. was 't, ons in een "Besluit" nog eens
een overzicht te geven van den afgelegden weg. Menig lezer zal er bern dankbaar voor zijn. Met bet volbrengen van zijne studie wenschen wij bern geluk.
Er steekt beel wat arbeid in dit werk, dat eene kostelijke bijdrage levert tot een
der moeilijkste en belangrijkste tijdperken onzer vaderlandsche bistorie.
E., Maart 1906.

P. B. W.

_Pro en Contra". Theo~ophie. Pro: W. G. Reedeker. Contra: Dr. 11. 1\1. van Nes. Baarn, Hollandia-dl'ukkerij.
ne tweede serie van Pro en Contra zet met dit baar eerste nummer al zeer
slecht in. Wat jammer is, want in de eerste serie vond ik een paar aardige
nummers, ook op de juiste wijze behandeld. Er is veel voor te zeggen, op deze
wijze 't publiek zelf een oordeel te laten vormen. Maar dan moet men ook
inderdaad »pro" en »contra" eene bepaalde zaak gaan scbrijven. Eerste vereischte
daarbij is, die zaak zelve nader til omschrijven, hoe korter en duidelijker hoe
beter. Eerst dan kan men zeggen, wat ervóór en wat ertegen te zeggen is.
Dat geschiedt hier allerminst, ten minste niet door den verdediger. Deze doet
naar alle zijden uitvallen, stoot in alle richtingen, maar vergeet te zeggen, wat
hij nu juist verdedigen wil. En dat is te meer betreuren, omdat hij in de theosopbie eene bijzondere plaats inneemt. Hij is nl. een volgeling van William
Q. Jlldge en Katherine Tingley, van welke twee de eerste genoemd wordt Dde
occulte opvolger van H. P. Blavatsky", als zoodanig eebter door de Theosophische
Vereeniging niet erkend, reden, WAArom deze ook al uit den booze is en eenige
"Seitenhiebe" krijgt. Ook in dit opzicht verschilt genoemde beer Reedeker van,
laat ik maar zeggen, de gewone tbeosofen, dat zijn toon alles bebalve kalm,
soms bepaald hartstochtelijk is. Wat dunkt u van eene bewering als deze: )lDe
ware tbeosophie kan niet worden aangevallen, tenzij uit snoodheid"? Nu, met
zoo'n verdediger valt niet te twisten. Eigenlijk moet men hem maar stil laten
praten, zulk een vertegenwoordiger der ware tbeosopbie in onderscheiding van
de "duizende en duizende pseudo-tbeosopben, wier corporaties bij tien-, zoo niet
bij bonderdtallen worden geteld". De man maakt vermoedelijk zoo'n lawaai,
omdat bij bang is anders niet te worden opgemerkt. Men ziet dat meer bij
kleine menscben. In stoutheid van beweren doet hij dan ook voor de "pseudotheosophen" niet onder. Men leze zijn résumé maar eens (blz. 12). Wie een
weinig tbeosophiscbe beweringen en pretensies onderzocht, glimlacht over deze
verwatenheid. Eene enkele worde bier aangebaald. "De leer van Christus is
in kern niets anders dan die der oud-testamentische profeten." Ten bewijze wordt
aangebaald (natuurlijk in de oude, gebrekkige vertaling) Jes. L,VlII: 6-8.
Nu, zulke beweringen te weerspreken, is eene snoodbeid of .. " overbodig. Wij
zullen er dan ook maar 't zwijgen toe doen. En ik geloof, dat de meeste, ~ij
't dan ook pseudo-tbeosofen, den heer R. allerminst dankbaar zullen zijn voor
deze zijne verdediging. Reden, waarom ik dit "Pro" in alle opzicbten mislukt acht.
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Ook het "Contra" kan mij niet bevredigen. In de eerste plaats, omdat het
"van uit een Christelijk standpunt" geleverd wordt. Nu is de richting van Dr.
Van Nes voldoende bekend, om te weten, dat dit een zoogenaamd "ethiAch orthodox"
standpunt is. Ik hoop, dat hij of een ander 't eens principieel gaat be- of
omschrijven. Zijn "Contra" heeft dus slechts waarde voor wie op het genoemde
standpunt staan. Eene wat men noemen mag principieele bestrijding der
theosophie vindt men hier dus al evenmin als eene principieele verdediging in
het "Pro". Wel zegt de bestrijder vele juiste dingen, maakt hij menige opmer·
king van bet€ekeni~. Wij krijgen eene uiteenzetting, wat hem en zijne
gee8tverwanten in de theosophie niet bevredigt, wat hij met de zijnen in haar
mist. Maar daar blijft het dan ook bij. Men ziet dat uit het geheele betoog,
dat aan het slot aldus wordt geresumeerd: "Het Evangelie der l'heosophie met
zijn godsdienst zonder persoonlijk God, met zijn Christendom zonder Christus,
met zijn reïncarnatie zonder persoonlijkheid, met zijn rechtvaardigheid zonder
schuldbesef, met zijn prediking zonder eisch der bekeering - is een evangelie naar
den mensch, en daarom is het niet voor hem, en zal hem in werkelijkheid niet
baten."
Wat hier ontbreekt, is de aanwijzing, dat in de theosophie tcn slotte alles
neerkomt op het niet mystieke maar mysterieuze, op het occulte en de occulte
praktijken. Voorts had meer nadruk moeten vallen op de onhoudbaarheid der
theosophische leering, dat zij de kern van alle godsdiensten vormt. Met I,r. Van
N cs ga ik mee, als hij ten slotte zegt, dat de theosophie een surrogaat van religie
op de wereldmarkt brengt, dat den waarachtigen godsdienst tracht te verdringen.
Voor hem is die "waarachtige godsdienst" het geopenbaarde, voor mij het door
Jezus gepredikte Christendom. En ik geloof, dat men dit laatste in al zijne
"diepte en klaarheid" slechts naast de theosophie behoeft te plaatsen, om alle
geschrijf "pro en contra" over deze materie overbodig te maken. Evenals de
oud-ChriMtelijke zal ook deze nieuwe gnosis wel verdwijnen in een even geheim.
zinnig duister, als waaruit ze te voorschijn kwam. Eenig nut zal ze intusschen
hebben gedaan.
E., Maart 1906.
P. B. W.
,Pro en Contra" betreffende vraag~tukken van algemeen belang. Aansluiting bij de
Herner Conventie. Pro: Herman Robbers, letterkundig" te Amsterdam. Contra:
J. H. Kok, uitge\'er te Kampen. - Baarn, Hollandia·Drukkerij.

Sedert in de December·aflevering 1905 van De Tijdspiegel (blz. 446) cene aankon·
diging verscheen van t.wee brochures over ditzelfde onderwerp, doch beide van
tegenRtanders tegen de aansluiting van Nederland blj de Berner Conventie, zUn
er door de voorstanders nieuwe pogingen voor die aansluiting in het werk gesteld.
In de eerste plaats het adres mn het Algemeen Nederland8ch Verbond aan de beide
Kamers der Staten-Generaal, gevolgd door de motie, den 23"·· December j.l. in
de Tweede Kamer ingediend door eenige gezaghebbende leden van allerlei richting.
De bovenvermelde brochure Pro en Contra stelt v66r- en tegenstanderR nog eens
afdoende in de gelegenheid de verschillende bekende argumenten tegen elkaar op
te wegen. Principieel b~zwaar tegen onze aansluiting bestaat er zeer zeker niet.
Het is geheel eene vraag van practische politiek. Daarom juist schijnt de voorgestelde motie niet het rechte middel, om tot eene zuivere stemming over dit
onderwerp te geraken.
Wenschelijker zou het zijn, zoo de voorstellers der motie, of een enkele hunner,
gebruik maakten van het recht van initiatief door het indienen van een wetsontwerp tot wijziging van onze nationale wet op het auteursrecht, geheel in den
geest van de bepalingen der "Berner Conventie". Zou een dergelijk ontwerp de
goedkeuring onzer Volksvertegenwoordiging kunnen verkrijgen, dan wordt het toetreden tot de Conventie slechts een vorm, waaraan iederen dag kan worden
voldaan. Men schUnt thans de paarden te willen spannen achter den wagen.
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Dat trouwcns ook voor hen, die zich niet zoo warm maken voor de aansluiting
aan de Rerner Conventie, wijziging van onze nationale auteurswet wenschelijk
is, ten einde de toepassing dier wet uit te breiden tot werken van beeldende
kunst, schreven wij reeds in het December·nummer van De Tijdspiegel.
Mr. J. H. B.
De Kinderwetten en de daarmetle verband-houdende Maatregelen. IJeknopt overzicht
samengesteld volgens opdrac:ht van het Bondsbestuur (Centraal· Bond van Christelijk
Philanthropische Inrichtingen in Nederland) door J. R. Snoek Henkemans, lid van den
voogdijraad te 's Gravenhage. Tweede herziene en vermeerderde druk. - Amsterdam,
Naam!. venn. »Egelings Boekhandel".
Werd in de December-aflevering 1905 van /Je Tijdspiegel (blz. 446) een betrouwbaar en populair geschreven overzicht aangekondigd van de Kinderwetten van Mr.
Canes, dit werkje vindt een uitstekenden tegenhanger in bovengenoemde brochure,
waarvan thans reeds een tweede, vcrmeerderde druk verscheen.
Deze brochure zal eeue welkome handleiding zijn speciaal voor bestuurders en
hoofden van liefdadige inrichtingen, in het algemeen voor medewerkenden op het
gebied der kinderbescherming. Schr. deed goed met telkens, waar bij in het
kort den ingewikkelden inhoud der ver~chillende artikelen samenvat, tevens die
artikelen zelf aan te halen, - een voorbeeld, dat bij het maken va,n dergelijke
handleidingen te weinig gegeven wordt.
Moge het door schr. eenige malen uitgesproken vertrouwen niet beschaamd wor·
den, dat in Nederland voor de voogdij over ongelukkige kinderen nooit tevergeefE
zal worden gezocht naar een man of eene vrouw of naar ce ne vaderlandsche
stichting, vrijwillig bereid zich met de zorg over zoodanig kind te belasten.
Mr. J. H. B.
Kleine Levensdingen, door Anna de Savornin Lohman. -

Amsterdam, L. J. Veen.

Onder den titel Kleitui Lefiensdinqen heeft de hoofdredactrice van De Holtandsclze
Lelie een twintigtal hoofdartikelen, die zij in het blad schreef, afzonderlijk in
het licht gegeven.
Wij hebben deze stukjes met genoegen gelezen; ze zijn eenvoudig en pittig
geschreven en over 't algemeen hebben ze eene degelijke en gezonde strekking. Aan
jonge meisjes en ook aan enkele oudere dames, zelfs aan huismoeders kunnen wij deze
lectuur zeer aan hevelen, daar ze een heilzaam tegengif vormen tegen die weeke,
ziekelijke en onware letterkundige producten, welke in massa onder de damcswereld
worden verspreid en maar al te veel ongezonde denkbeelden kweeken. Anna
Lohman mag zoo nu en dan eens scherp zijn en eene enkele maal doordraven op
haar anti-feministisch stokpaardje - zij heeft den durf oprecht en rond te zijn in
hare opinie en de dingen bij den naam te noemen, zonder kwetsend te worden.
Dat enkele dames na het lezen van stukjes als »Het Uithangbord van den
twijfelachtigen leeftijd", »Een waarschuwing" of "Een gevaar" misschien zullen
zeggen: "Ik kan dat mensch niet uitstaan!" zal meer vó6r dan tegen de
schrijfster pleiten.
Niet altijd echter hakt de schrijfster op de schijn wezens en op liefde- en
plichtverzaaksters in; er zijn ook onder deze stukjes enkele, zooals "Stille vreugden", »Over liefhebben", "Licht", waarin Anna Lohman ernstiger en teedel'der
snaren doet trillen. Maar ook daar blijft haar toon eenvoudig en waar en is er
geen zweem van sentimentaliteit. Inderdaad, onder deze Lefiensdingen is er veel,
dat wel de moeite waard is in ons denken en onze herinnering te worden wakker
geroepen.

M. S.
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Vlaanderen. Algemeen Vlaamsch Maandschrift, vierde Jaargang. van Dishoeek.

Bussum, C. A. J.

Het Januari-nummer van den vierden jaargang (1906) van het maandschrift
Ylaanderen wordt geopend met een artikel van L. van Deyssel: DIn Vlaanderen Vlaamsch". waarin deze zijne sympathie met het streven en werken der
Vlaamsche kunstbroeders uitspreekt en aangeeft, in hoever de Vlaamsche letterkunde naast en hoever zij in de onze staat. Er is iets zoetelijk-vriendelijks in dit
opstel: Vlaanderen is rijk aan uitmuntende schrijvers en frissche talenten velen worden genoemd - ; dit tijdsehrift gaf nog nimmer iets onrijps.
Onder de overige stukken treft men hier aan: een verhaal van Stijn Streuvels,
b Veeprijskamp" ; eene ode aan Constant Eeckels van Karel van de Woestijne, eene
beschouwing van Lodewijk Ontrop over het werk van Benoit: Lucifer en de
Oorlog. Voorts eene bespreking van wetenschappelijke en geneeskundige belangen in Vlaanderen, van boeken en tijdschriften. Onder de hier genoemde en
beoordeelde dichteressen krijgt Mej. Annie Salomons een pluimpje.

M. S.
De verloren Vader. Door A. Garborg. Vertaald door M. Meijboom. - Amsterdam, H. J.
W. Becht.
Dit werkje geeft de worsteling weer van eene ziel, welke licht zoekt, naar licht
verlangt en eindelijk ook in eenig schijnsel zich meent te mogen verheugen. Nog
meer: we vinden hierin ook eene confessie of. liever gezegd, eene reeks belijdenisse n,
eigenaardig zoowel wat geest als wat vorm betreft, weergegeven in losse gedachten,
welke nu eens uitdrukking geven aan een kreet der consciëntie, dan weer aan
"ene verzuchting des hart.en.
Hoewel de auteur zich duidelijk uitdrukt, als hij zegt: DIk ben een kind van
een tijd die niet meer weet wat een thuis en rnst is", zoo kan ons, afgezien van
den geest zijns werks, de inkleeding toch onmogelijk behagen. Het geheel doet
ons denken aan eene klok, welker slinger wel voortdurend in beweging is, maar
waarvan de cijfers nochtans geen tijd aangeven, omdat de cijferplaat ontbreekt;
alle leidende gedachte wordt gemist. Daarbij: wanneer men zijne kennis of empirie
weergeeft in een vorm, welke tamelijk wel aan aphorismen doet denken, dan
heeft het er veel van, alsof iemand u zijne confidenties wenscht te doen, door u
propjes papier naar 't hoofd te gooien.
Zoo Mej. M. beoogd heeft in hare vertaling ook den innerlijken geest van 't
werk weer te geven - wat wel aannemeljjk is -, dan heeft zij ecne moeielijke
en ondankbare taak op zich gonomen; immers, al wat op confessie gelijkt, wil
liefst in zijne oorspronkelijke taal behouden blijven.
H. G.
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In 't voorjaar
nadatJapan
Japan China
China overwonnen
overwonnen had,
had, werd
werd
voorjaar van
van 1895,
1895, nadat
Shimonoseki de
devrede
vredegesloten
gesloten; jdaarop
daarop volgde
volgde een
eeninterventie
interventie van
van
te Shimonoseki
Frankrijk,
enenRusland
onder de
de aegide
aegide van
van laatstlaatstFrankrijk,Duitschland
Duitschland
Rusland- — onder
genoemd land.
land. Aan
Aan de
deorde
ordevan
vanden
den
dagverscheen
verscheeninineens
eenshet
hetvraagstuk
vraagstuk
genoemd
dag
verre Oosten
Oosten of eigenlijk
eigenlijk van
van geheel
geheel Azië
Azië en
en dus
dus ook
ook van
van den
den
van 't verre
openbare meening
meening begreep,
begreep, dat
een nieuw
nieuw tijdtijdStillen
Stillen Oceaan.
Oceaan. De openbare
dat er een
d,atdoor
doorhet
hetopdagen
opdagen van
van dit
dit
perk der
der geschiedenis
geschiedenis begonnen
begonnen was
was; jdat
perk
tot
nu
vraagstuk
alle
andere,
waaromheen
de
internationale
politiek
vraagstuk alle andere, waaromheen de internationale politiek tot nu
op
gedraaid had
had en
en welke
welkeeen
eenEuropeeschen
Europeeschenbrand
branddeden
dedenvreezen,
vreezen,op
toe gedraaid
tweede plan
plan verschoven
verschoven zouden
zouden worden.
worden.
het tweede
De gebeurtenissen
gebeurtenissen volgden
volgden in een
een snel
snel tempo
tempo op
op elkaar.
elkaar. Rusland,
Rusland,
De
dat
in de
de geheele
geheele actie
actie de
deeerste
eersteviool
vioolspeelde
speeldeenendat
datinin 't verre Oosten
dat in
ook groote
groote winsten
winsten verwachtte,
verwachtte, ziet
ziet
groote
moeielijkheden maar
groote moeielijkheden
maar ook
Europa af,
af,verandert
verandertzijn
zjjn
van
zijn traditioneele
traditioneeleveroveringspolitiek
veroveringspolitiek ininEuropa
van zijn
hettijdens
tijdensdedeArmenische
Armenischebloedbaden
bloedbaden
houding tegenover
tegenover Turkije,
Turkije, waaraan
waaraanhet
houding
hoofd houdt
houdt;; treedt
treedt inin een
eenschikking
schikkingmet
metOostenrijk,
Oostenrijk,
de
hand boven
boven 't'thoofd
de hand
welks handen
handen daardoor
daardoor gebonden
gebonden worden
worden ;j tracht
tracht inin een
eengoede
goedeverstandverstandDuitschland te blijven
blijven ;j dat
dat alles
alles—- omom
in \Terre
't verreOosten
Oosten
houding
houding met Duitschland
in 't
te kunnen
kunnen hebben.
hebben.
vrij spel
spel te
vrij
Einde 4897
1897 treedt
treedtdedehernieuwde
hernieuwdecoalitie
coalitie der
derdrie
driereeds
reedsgenoemde
genoemde
Einde
machten tegen
tegen China
Chinaopop:
Duitschlandneemt
neemtKiao-Tchao
Kiao-Tchao met
metomstreken,
omstreken,
machten
: Duitschland
in Zuid-China
Zuid-China worden
worden met
met nieuwe
nieuwe
Frankrijk's vroegere
vroegere bezittingen
bezittingen in
Frankrijk's
ook voordeelige
voordeelige concessies
concessiesenenmonopoliën
monopoliën
landstreken afgerond,
afgerond, terwijl
terwijl ook
landstreken
gaat met
met het
hetleeuwenleeuwenaan
de republiek
republiek toegestaan
toegestaan worden.
worden. Rusland
Rusland gaat
aan de
het
schiereiland
K
wantoeng
met
aandeel
strijken:
het
ontvangt
in
pacht
aandeel strijken : het ontvangt in pacht het schiereiland Kwantoeng met
Port-Arthm'
Talien-Wan en
enperst
perstdedezwakke
zwakke
regeering
vanden
denZoon
Zoon
Port-Arthur en Talien-Wan
regeering
van
des Hemels
Hemels dedeconcessie
concessieafafvoor
voorden
dendedetwee
tweeoorlogshavens
oorlogshavensvereenigenden
vereerlÎgenden
aan getwijfeld,
getwijfeld, dat
dat
Mandsjoerschen
Mandsjoerschenspoorweg.
spoorweg.ErErwerd
werdtoen
toen niet
niet meer aan
deze
groote provincie
provincie een
een onderdeel
onderdeel van
van 't Russische
rijk zou
zou worden.
worden.
Russische rijk
deze groote
De boxers-opstand
boxers-opstand bespoedigt
bespoedigthet
hetbezetten
bezetten
van
Mandsjoerije; jondanks
ondanks
van
Mandsjoerije
de
protesten van
van Engeland,
Engeland, van
vanJapan
Japan en
envan
vandedeVereenigde
Vereenigde Stateq
State9
de protesten
1906. II.
1
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de Russische
Russischeregeering
regeeringMandsjoerije
Mantlsjoerüealsalseigen
eigenprovincie
provinciebehandelen,
behandelen,
gaat de
daaraan verbonden
verbonden reusachtige
reusachtige uitgaven
uitgaven terug
terug te
te
zonder
voor de
dedaaraan
zonder voor
deinzen.
Begin 1902
1902wordt
wordt
de ( eerste)
Engelsch-Japanscheovereenovereendeinzen. Begin
de (eerste)
Engelsch-Japansche
bÜ een
eeneventueelen
eventueelenoorlog
oorlog
komst
aangekondigd, krachtens
krachtens welke
welke Japan
Japan bij
komst aangekondigd,
zou blijven.
(met Rusland)
Rusland) van
van een
een interventie
interventie verschoond
verschoond zou
blÜven. Niet
Nietalleen
alleen
denkt
Rusland er
er niet
nietaan,
aan,omom
MandsjoerUevolgens
volgens de
deafspraak
afspraak te
te
denkt Rusland
Mandsjoerije
ontruimen,
maar 't
't werpt
werpt zijn
zÜn netten
netten naar
naar Mongolië,
Mongolië, Thibet
Thibet en
enCorea
Corea
ontruimen, maar
1903wordt
wordtde de
toestand
langer
meer
gespannen;
uit.
In 1903
uit. In
toestand
hoehoe
langer
hoehoe
meer
gespannen
;
in
Februari 1904
1904ontvlamt
ontvlamttusschen
tusschenRusland
Ruslan(l en
enJapan
Japan een
eenverwoede
verwoede
in Februari
denvrede
vredetetePortsPortsstrÜd,
waarvan verloop
verloop en
einde bekend
bekend zijn
zijn en
entottotden
strijd, waarvan
en einde
mouth
in New-Hampshire
New-Hampshire leidden.
leidden. De
De Russische
Russische nederlaag
nederlaag weerspiegelt
weerspiegelt
mouth in
op een
een geweldige
geweldigewijze
wijzeininde de
onderlinge
verhoudingender
del'mogendmogendzich op
zich
onderlinge
verhoudingen
heden,
niet
alleen
in
Azië
maar
ook
in
Europa.
De
oude
bondgenootheden, niet alleen in Azië maar ook in Europa. De oude bondgenootzorgvul(lig voorbereide
voorbereide en
en nagestreefde
nagestreefde
schappen raken aan
aan 't wankelen ;j de zorgvuldig
uit elkaar
elkaar en
enererrijzen
rijzenandere
andereop,
op,waaraan
waaraan men
men
combinaties spatten
combinaties
spatten uit
twee jaren
jaren geleden
geleden geen
geen reden
reden van
vanbestaan
bestaanmocht
mochttoekennen.
toekennen.
twee
Laat ons
ons hierbij
hierbij een
een oogenblik
oogenblik stilstaan.
stilstaan.
Laat
De
Fransch-Duitsche en
en dedeRussisch-Turksche
Russisch-Turksche oorlogen
oorlogen waren
waren de
de
De Fransch-Duitsche
kaartvan
vanEuropa
EUl'opateweeg
teweeghadden
hadden
laatste, welke
welke een
een verandering
verandering in
in de
de kaart
laatste,
slingert
internationalepolitiek
politiek —
- wij
wij
gebracht.
Van dien
dien tijd
tijdaf af
gebracht. Van
slingert
dede
internationale
derdaden,
daden,—- uitsluitend
uitsluitendininhet
het
bedoelen de
reëele politiek,
politiek, de
de politiek
politiek der
bedoelen
de reëele
koloniaal gebied.
Er vertoonden
vertoonden zich
wel is
is waar
waar aan
aan den
denstaatkundistaatkundikoloniaal
gebied. Er
zich wel
gen hemel
hemel hier
hierenendaar
daar
zwarte
wolken; men
j menverwachtte
verwachtteofofvreesde,
vreesde,
gen
zwarte
wolken
dat
het tusschen
tusschenden
denTweebond
Tweebondenenden
denDriebond
Driebondtot
toteen
eenvreeselijke
vreeselüke
dat het
afrekening
komen: : er
er isisevenwel
evenwel geen
geendonderslag
donderslag uit
uitdie
diewolken
wolken
afrekening zou
zou komen
weten we,
we, dat
dat er
ergeen
geenredenen
redenenzijn
zijn geweest
geweest dien
dien slag
slag
gevallen
nu weten
gevallen en
en nu
te verwachten.
verwachten. Op
Opde
deFransche
Fransche»revanche"
»revanche" na
nabestond
bestond ererininEuropa
Europa
geen
enkele quaestie,
quaestie, welke
welke tot
toteen
een
gewapendconflict
conflictzou
zoukunnen
kunnen
geen enkele
gewapend
renbaan werd
werd naar
naar den
den overkant
overkant der
der zeeën
zeeën verlegd,
verlegd,
hebben
leiden. De renbaan
hebben leiden.
om
nieuwe nederzettingen
nederzettingen te
te stichten,
stichten, nieuwe
nieuwemarkten
marktentetewinnen.
winnen.Terrein
Terrein
om nieuwe
van
dien wedloop
wedloop isishoofdzakelijk
hoofdzakelükAfrika
Afrikageworden
gewortIenen
eninineen
eentiental
tientaljaren
jaren
van dien
werd het
het geheele
geheele »zwarte
»zwartecontinent''
continent"een
een
buit
vandedeblanke
blanke»broeders".
»broeders".
werd
buit
van
Niettegenstaande de
de objecten
objecten dezer
dezerstaatkunde
staatkundebuiten
buitenons
onswerelddeel
werelddeel
Niettegenstaande
waren
gelegen, heeft
heeft zij
zijtoch
tochEuropeesch
Europeeschmoeten
moetenblijven,
blijven, want
wantdede
waren gelegen,
koloniale
vraagstukken en
hetlot
lotder
derverre
veneexotische
exotischelanden
landenwerden
wel'den
koloniale vraagstukken
en het
maarin in
Europeeschehoofdsteden
hoofdsteden opgelost
opgelost en
enbeslist.
beslist.
niet in
in loco
locomaar
niet
de de
Europeesche
Een
quaestie
van
de
een
of
andere
annexatie
werd
een
quaestie
tusschen
Een quaestie van de een of andere annexatie werd een quaestie tusschen
kabinetten van
van Londen,
Londen, Parijs
Parijs en
en Berlijn,
Berlijn, ook
ook een
eenquaestie,
quaestie,waarin
waarin
de
de kabinetten
eener expeditie
expeditie de
dehoofdrol
hoofdrol speelden.
speelden.
de kosten
kosten eener
de
deropenbare
openbare meening
meening begon
begon hoe
hoe langer
langer
Op
zulk een
eenachtergrond
achtergrondder
Op zulk
meer dedeovertuiging
overtuiginggrond
grondtetewinnen,
winnen,dat
datgroote
grooteoorlogen
oorlogenvoorvoorhoe meer
hoe
tot het
hetverleden
verledenzijn
zijn
gaan
behooren,aangezien
aangezien de
degrenzen
grenzen der
der
goed
goed tot
gaan
behooren,
Europeesche
rijken
als
vast
bepaald
mochten
worden
aangezien,
terwijl
Europeesche rijken
vast bepaald mochten worden aangezien, terwijl
men
ten opzichte
opzichte der
derandere
anderewerelddeelen
werelddeelen eenige
eenigeduizenden,
duizenden, soms
soms
men ten
achtte, om
omuitgestrekte
uitgestrekte
slechts
eenige honderden
honderden soldaten
soldaten toereikend
toereikend achtte,
slechts eenige
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koloniale gebieden
gebieden te
te overmeesteren.
overmeesteren. 't Spreekt
vanzelf, dat
dat men
men
koloniale
Spreekt vanzelf,
eens dedeplank
plankhad
hadmisgeslagen,
misgeslagen, maar
maarmen
menbegon
begon
daarin meer
daarin
meer dan
dan eens
gelooven, dat
datdedeoude
oudepolitieke
politiekegeschiedenis
geschiedenis geëindigd
geëindigd was
was en
en dat
dat
te gelooven,
men
in dedetoekomst
toekomstslechts
slechtsmet
met
oeconomische tweestrijden
tweestrijden en
en met
met
men in
oeconomische
vreedzame
handelsoorlogen te
doen zou
zou krijgen.
krijgen.
vreedzame handelsoorlogen
te doen
standkomen
komender
derHaagsche
Haagsche VredesVredesTot
die meening
meeningheeft
heefthet
hettottotstand
Tot die
dathet
het
hoofddoelvan
van
conferentie veel
bijgedragen. Nu
Nu weten
wetenvve,
we,dat
conferentie
veel bijgedragen.
hoofddoel
Rusland, dat
het initiatief
initiatief tot
totdie
diebijeenkomst
bijeenkomstgenomen
genomenhad,
had, het
hetstuiten
stuiten
Rusland,
dat het
Europa is geweest,
geweest, ten
ten einde
eindezijn.
zijn.eigen
eigen
der
krijgstoerustingen in Europa
der krijgstoerustingen
den Aziatischen
Aziatischen oorlog
oorlog des
des te
te ongestoorder
ongestoord er voort
voort te
te
toebereidselen
toebereidselen tot
tot den
kunnen
Een met
met deze
dezebijgedachte
bijgedachte inin't 'tleven
levengeroepen
geroepeninstituut
instituut
kunnen zetten.
zetten. Een
kon
niet anders
anders dan
dan de
dedaaraan
daaraangeknoopte
geknoopteverwachtingen
verwachtingen teleurstellen.
teleurstellen.
kon niet
De laatste
laatstetien
tienjaren
jarenhebben
hebben een
een reeks
reeks van
van feiten
feiten meegebracht,
meegebracht, waaruit
waaruit
datdedeperspectieven
perspectievenanders
anderswaren,
waren,
men tot
tot dedeslotsom
slotsommoet
moetkomen,
komen,dat
men
zichhad
hadvoorgesteld.
voorgesteld.
voormaligeEuropeesche
Europeeschestaatkunde
staatkunde
dan
men zezezich
dan men
DeDe
voormalige
heeft zeeën
zeeën enenoceanen
oceanenoverschreden
overschredenenen
ganschden
den
aardbolomvat
omvat; j
heeft
gansch
aardbol
anderzijds
ontstonden op
op de
deverre
verrecontinenten
continentenstaatkundige
staatkundige centra,
centra, machmachanderzijds ontstonden
zichzelfs
zelfsinindede
Europeescheverhoudingen
verhoudingen
tige rijken,
rijken, waarvan
waarvan de
de druk
drukzich
Europeesche
heerschappijover
overden
denaardbol.
aardbol.
ging
doen gevoelen.
gevoelen. Europa
Europaverliest
verliestdedeheerschappij
ging doen
hetgevolg
gevolgvan
vanvele
vele
belangrijke
feiten:
niet
alleen
zijnonder
onder
Dat was
was het
Dat
belangrijke
feiten
: niet
alleen
zijn
onze
oogen de
deVéreenigde
Vereenigde Staten
Statenenen
Japan
staatkundigerijken
rijken
onze oogen
Japan
alsals
staatkundige
maar ook
ookdedeEuropeesche
EuropeesclJemogendheden
mogendhedenhebben
hebbeneen
eenevolutie
evolutie
opgetreden,
opgetreden, maar
ondergaan,
welke aan
aan dedevroegere
vroegereEuropeesche
Europeeschestaatkunde
staatkunde een
eeneind
eind
ondergaan, welke
heeft gemaakt.
gemaakt. Gelijk
Gelijk Gibson
Gibson Bowles
Bowles opmerkt,
opmerkt,heeft
heeftEngeland
Engelandererreeds
reeds
opnagehouden
nagehouden en
en zulks
zulks
sedert
lang een
eenstelsel
stelselvan
vanwereldstaatkunde
wereldstaatkunde op
sedert lang
met het
het oog
oogop
opzijn
zijnuitgebreide
uitgebreideoverzeesche
overzeeschebezittingen.
bezittingen.Op
Opdit
ditoogenoogenblik
echter bevindt
bevindt deze
deze mogendheid
mogendheid zich
zich in
in het
hetstadium
stadium van
van een
een
blik echter
koloniale
welke in
in ieder
iedergeval
gevalaan
aandedebeteekenis
beteekenisvan
vanEuropa
Europa
koloniale crisis,
crisis, welke
werd
reeds
lang
geleden
verkondigd,
afbreuk
zal moeten
moeten doen.
doen. ErEr
afbreuk zal
werd
reeds
lang
geleden
verkondigd,
dat
de
koloniën
alleen
zoolang
aan
de
metropool
gehecht
blijven,
totdat
dat de koloniën alleen zoolang aan de metropool gehecht blijven, totdat
zij voor
voor een
zelfstandig bestaan
meerderzij
een zelfstandig
bestaanrijp
rijpzijn
zijngeworden,
geworden,enen- dedemeerderheid der
der Engelsche
Engelsche koloniën
koloniën verkeert
verkeert juist
juist op
op dit
ditoogenblik
oogenblik in
in het
het
heid
stadium
van op
op 't punt
punt te
zijn rijp
worden. Deze
Deze op
op een
een niet
niet al
al
te zijn
rijp te
te worden.
stadium van
te groote
groote historische
historische ondervinding
ondervinding gegronde
gegronde meening
meening mag
magmisschien
misschien
onjuist
blijken en
en het
hetEngelsche
Engelscheimperialisme
imperialisme koestert
koestert de
de hoop
hoop niet
niet
onjuist blijken
staattetezullen
zullenredden,
redden,maar
maardie
diezelfs
zelfs
alleen
de eenheid
eenheid van
van den
den staat
alleen de
krachtiger
zullen doen
doen worden,
worden, door
door haar
haar een
een meer
meer reëelen
reëelen grondgrondkrachtiger te zullen
in de
de gedaante
gedaantevan
vaneen
eentolverbond
tolverbondenenvanvan
gemeenschappelijke
slag
slag in
eeneen
gemeenschappelijke
te verschaffen.
verschaffen. Over
Overdedelotgevallen
lotgevalleneener
eenerimperialistische
imperialistische
weermacht
weermacht te
die van
van 't geheele
Britsche rijk
rijk zal
de toetoefederatie
zal de
federatie evenals
evenals over
over die
geheele Britsche
komst beslissen
beslissen j ; hoe
hoe echter
echter die
die uitspraak
uitspraak ook
ook moge
moge zijn
zijn: : de
de beteebeteekomst
kenis
van het
hetVereenigde
Vereenigde Koninkrijk,
Koninkrijk, d.w.z.
d.w.z. van
vanhet
hetEur.opeesche
Europeesche
kenis van
Engeland, zal alleen
alleen minder
minder kunnen
kunnen worden.
worden.Mochten
Mochten dededroombeelden
droombeelden
Engeland,
der
imperialisten verwezenlijkt
verwezenlijkt worden
en mocht
mocht de
devereeniging
vereeniging en
endus
dus
der imperialisten
worden en
dat. 1/3
1/3 van
van den
denaardbol
aardbol zou
zou beslaan,
beslaan, tot
tot stand
stand
een
])greater Britain'',
Britain", dat
een 'greater
H.
i'
1*
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komen,
dan zal
zalhet
het
eigenlijkeEngeland
Engelandallengs
allengsenenonvermijdelijk
onvermijdelijk tot
tot
komen, dan
eigenlijke
de
rol eener
eener provincie
provincie van
Wel is
is waar
waar zal
zal die
die
de rol
van dat
dat wereldrijk
wereldrijkdalen.
dalen. Wel
provincie nog
nog altijd
provincie
altijd eenigszins
eenigszins een
een hoofdprovincie
hoofd provincie blijven,
blijven, maar
maar inin
beginsel verandert
verandertdat
dat niet~
niets aan
aan de
beginsel
de zaak.
zaak. Mocht
Mocht er
er tusschen
tusschen de
de
metropool
metropool en de
de koloniën
koloniën een
eenscheuring
scheuringkomen
komenenenmochten
mochtendeze
dezelaatste
laatste
dat resultaat
resultaat eveneens
eveneens ten
ten
onafhankelijke
onafhankelijkerijken
rijkenworden,
worden,dan
danzal
zal dat
nadeele
van 't Europeesche Engeland
uitvallen.
nadeele van
Engeland uitvallen.
Onder de tegenwoordige
tegenwoordige regeering
regf'eringging
gingRusland
Ruslandtot
toteen
eenpan-Aziatische
pan-Aziatische
Onder
staatkunde over
over;; 't heeft het
het zwaartepunt
zwaartepunt zijner
zijner buitenlandsche
buitenlandsche staatstaatstaatkunde
kunde naar Azië overgebracht
overgebrachten
ende
deRussische
Russischepublicist
publicistPrins
PrinsOekhtomski
Oekhtomski(*)
wees
menigmaal op,
op, dat
datzelfs
zelfshet
hetmiddelpunt
middelpunt van
van 't rijk
daarheen
wees erermenigmaal
rijk daarheen
behoort
belang van
van een
een duurzame
duurzame en
en
behoort te
te worden
wordenverplaatst
verplaatst;; dat
dat in
in 't belang
niet elders
elders
grondige
vermeestering van
van Azië
Azië 's rijks
rijks hoofdstad
hoofdstad dáár
grondige vermeestering
dåár en
en niet
te worden.
worden.
gesticht
dient te
gesticht dient
De strijd,
strijd, welken
welken de
detwee
tweemachtigste
machtigsterijken
rijkenvan
vanEuropa
Europaom
omhun
hunbestaan
bestaan
hetverre
verrecontinent
continentvan
van
voel'en,
wordt gestreden
gestreden buiten
buiten Europa,
Europa, op
ophet
voeren, wordt
waar bondgenooten
bondgenooten en
en steunpunten
steunpunten ijverig
ijverig gezocht
gezocht en
enelkaar
elkaar
Azië,
Azië, waar
waarheeneen
een
belangrijkdeel
deelder
der
voorraden
afgetroggeld
worden en
en waarheen
afgetroggeld worden
belangrijk
voorraden
en
krachten wordt
wordt overgebracht.
overgebracht.
en krachten
In
hetzooeven
zooevenbesproken
besprokentijdperk
tijdperkbegon
begonook
ookDuitschland
Duitschland naar
naar de
de
In het
dingen, waartoe
waartoe het
het zoowel
zoowel door
door het
het beberol van
van wereldmacht
wereldmacht te
rol
te dingen,
stendig
aangroeien zijner
zijner bevolking
bevolking als
alsdoor
dooreen
eenintensieve
intensieveontwikkeling
ontwikkeling
stendig aangroeien
ten einde
einde nieuwe
nieuwelandstreken
landstreken voor
voor
zijner
industrie genoopt
genoopt werd,
werd, ten
zijner industrie
nederzettingen, nieuwe
nieuwe markten
marktenvoor
voordedevoortbrengselen
voortbrengselenzijner
zijnerindustrie
industrie
nederzettingen,
te krijgen.
krijgen. Dat
Datging
ging
met
groote
moeielijkhedengepaard,
gepaard, want
wantvoorvoormet
groote
moeielijkheden
alsnog
Duitschland de
de micidelen,
middelen, waarover
waarover Engeland
Engeland en,
en, ongeacht
ongeacht
alsnog mist Duitschland
zijn
laatste nederlagen,
nederlagen, ook
ook Rusland
Rusland nog
nogsteeds
steeds
blijvenbeschikken.
beschikken.
zijn laatste
blijven
niet op.
op. Uit
Uitdedehoogte
hoogtevan
vanden
dentroon
troon
Duitschland geeft
echter 't spel
Duitschland
geeft echter
spel niet
wordt verkondigd,
verkondigd, dat
dat 's rijks
rijks toekomst
toekomst op
op zee
zee gezocht
gezocht en
engevonden
gevonden
wordt
gaataan
aan't 'twerk,
werk,om
omdiedieplannen
plannenteteverwezenverwezenmoet
worden, en
en men
men gaat
moet worden,
lijken.
In 1898
1898 en
en 1900
1900verleent,
verleent, hoewel
hoewel niet
niet geheel
geheel en
enal,
al, de
de
lijken. In
Rijksdag
zijn sanctie
sanctie aan
aan twee
tweereusachtige
reusachtige
ontwerpen
aanbouw'van
Rijksdag zijn
ontwerpen
tot tot
aanbouw%van
oorlogsschepen;
een schatten
schattenkostende
kostendeenen
nietsopbrengende
opbrengende
oorlogsschepen ; men
men sticht een
niets
Kiao-Tchao; ; men
neemt van
van Spanje
Spanje het
hetrestant
restantzijner
zijner
nederzetting
nederzetting te
te Kiao-Tchao
men neemt
bezittingen
den Stillen
Stillen Oceaan
Oceaan —
- de
deCarolinen
Carolinen en
en de
deMarianen
Mal'Ïanen —
bezittingen in
in den
metmedewerking
medewerkingvan
vanCook
Cook&&Co.
Co.
over.
Keizer Wilhelm
Wilhelm II
II onderneemt
onderneemt met
over. Keizer
een
reis naar
naar 't Heilige
Heilige Land
Land en
en zonder
zonder het
hetstaatkundige
staatkundige doel
doelzijner
zijner
een reis
reis te
te verhelen,
verhelen, verklaart
verklaart hij
hij zich
zich teteDamascus
Damascustot
totvriend
vriend en
enbebereis
schermer
Muzelmannen eh
tot protector
protector der
der ininKlein-Azië
Klein-Azië
schermer aller
aller Muzelmannen
eh tevens
tevens tot
woonachtige
Christenen, wier
bescherming sedert
sederteeuwen
eeuwen
woonachtige Duitsche
Duitsche Christenen,
wier bescherming
krachtens de
de met
methethet
Turksche
rijk
aangegane
capitulatiesFrankrijk
Frankrijk
krachtens
Turksche
rijk
aangegane
capitulaties
op
zich genomen
genomen had.
had.
op zich
De Duitsche
Duitsche invloed
invloed teteKonstantinopel
Konstantinopel rijst
rijst en
en ongeacht
ongeacht de
de tegentegenDe

n

(0)
en eigenaar
eigenaar der
der Peterburyskia
Peterhur!lskia Wiedamosti
Wïedamosti n een
der stichters
stichters
(*) De oud-redacteur en
een der
der (,Russisch-Chineesche
Pekin_
bank" te Pekin.
oRus.sisch-Chineesche bank"
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werking
van Rusland
Rusland en
enEngeland
Engeland wordt
wordtdedeconcessie
concessievoor
voorhet
hetbouwen
bouwen
werking van
toege~ezen.
del'
Bagdad-spoorlijn aan
aan Duitschland
Duitschland toegetvezen.
der Bagdad-spoorlijn
De, hoewel
hoewel niet
nietaltijd
altijdbeter,
beter,toch
toch
altijd
goedkoopervoortbrengselen
voortbrengselen
De,
altijd
goedkooper
del'
Duitsche industrie
industrie beginnen
beginnenlangzamerhand
langzamerhand die
die der
der Engelsche
Engelsche op
op
der Duitsche
de wereldmarkt
wereldmarkt teteverdringen,
verdl'ingen, 'tgeen
'tgeenininEngeland
Engeland veel
veelkwaad
kwaad bloed
bloed
de
zet;
met iedere
iederevreedzame
vreedzameuitbreiding
uitbreidingder
del'Duitsche
Duitschedébouchés,
débouchés, met
met
zet ; met
iedere
aangroeiing der
der Duitsche
Duitsche aanspraken,
aanspraken, met
met ieder
ieder tot
tot steun
steun dier
dier
iedere aangroeiing
water gelaten
gelaten Duitsch
Duitschschip
schipgaat
gaatdede
verhoudingtusschen
tusschen
aanspraken
aanspraken te
te water
verhouding
Engeland en
en Duitschland,
Duitschland, niettegenstaande
niettegenstaandebeider
beidervorstenhuizen
vorstenhuizendoor
dool' zeer
zeer
Engeland
nauwe banden van
van bloedverwantschap vereenigd
vereenigd zijn,
zijn,hoe
hoelanger
langerhoe
hoeminder
minder
jaar uit
uitplaats
plaatshebbende
hebbende
vriendschappelijk
vriendschappelijkworden.
worden.De
De indertijd
indertijd jaar
jaar in
in jaar
grootbezoeken
van den
den keizerlijken
keizerlijken kleinzoon
kleinzoon aan
aan zijn
zijnkoninklijke
koninklijke grootbezoeken van
moeder
en
de
daarmede
in
verband
staande,
in
breede
kringen
verbreide
moeder en de daarmede in verband staande, in breede kringen verbreide
van een
eenoorlog
oorlogtusschen
tusschen den
denTweebond
Tweebond en
en
overtuiging,
overtuiging, dat
dat in
in geval
geval van
zou
den
Driebond Engeland
zijde van
van den
den laatste
laatste zou
den Driebond
Engelandzich
zich aan
aan de
de zijde
scharen,
geschiedenis. Oom
Oom en neef
neef staan
staan
scharen, behooren
behoorensedert
sedert lang
lang tot
tot de geschiedenis.
op
dit oogenblik
oogenblik in
zeer vijandige
vijandige houding
houding tegenover
Idem de
de
op dit
in zeer
tegenover elkaar.
elkaar. Idem
mogendheden.
China's nederlaag
nederlaag mocht
mocht de
de deelneming
deelneming van
van Duitschland
Duitschland aan
aan een
een
Na China's
rechtstreeks
tegen Japan
Japan enenindirect
indirecttegen
tegenEngeland
Engelandgerichte
gerichtecoalitie
coalitie
rechtstreeks tegen
het teeken
teek eneener
eenerveranderde
veranderdeverhouding
verhoudingbeschouwd
beschouwd worden,
worden,terwijl
terwijl
als
als het
zake van
van Jameson's
Jameson's rooftocht
rooftocht en
en tijdens
tijdens een
een
Duitschland's houding
Duitschland's
houding ter
ter zake
het
dergelijken rooftocht
rooftocht van
van Engeland
Engeland tegen
tegen Transvaal
Transvaal nog
nog scherper
scherper het
dergelijken
pl'incipieel antagonisme
twee rijken
rijken deed
deed uitkomen.
uitkomen. Er
Er
principieel
antagonismetusschen
tusschen de
de twee
werden
is waar
waar eenige
eenige pogingen
pogingen tot
tot herstel
herstel eener
eener goede
goede ververwerden wel
wel is
standhouding
werden zelfs
zelfs eenige
eenigeovereenkomsten
overeenkomsten
standhoudingaangewend;
aangewend;erer werden
stand gebracht,
gebracht, maar
maar toch
toch werden
werdennanaelke
elkepoging
poging
wederzijdsche
tot stand
dede
wederzijdsche
grooter en
en sterker,
sterker, terwijl
terwijlde
depers
persder
derbeide
beide
wangunst en
en 't wantrouwen
wangunst
wantrouwen grooter
de
gemoederen
tot
bedaren
te
brenlanden
niet
veel
ertoe
bijdroeg,
om
landen niet veel ertoe bijdroeg, om de gemoederen tot bedaren te brenDeonlangs
onlangs in
in de
de Matin
sensationeele
gen. Eerder
Eerder omgekeerd.
omgekeerd. De
Matin verschenen sensationeele
berichten ter zake
zake van
vanhet
hetaftreden
aftredenvan
van
Delcasséhebben
hebbenhun
hunuitwerking
uitwerking
berichten
Delcassé
niet gemist
gemist en
enininbeide
beide
kampenredevoeringen
redevoeringenenenuitingen
uitingenuitgelokt,
uitgelokt,
niet
kampen
welke
op een
een uiterst
uiterst gespannen
gespannen toestand
toestand wezen
wezen en
enzelfs
zelfseen
eenoogenblik
oogenblik
welke op
aan
de mogelijkheid
mogelijkheid eener
eener gewapende
gewapende botsing
botsing deden
deden denken.
denken.
aan de
Buiten de
de drie
drie bovengenoemde
bovengenoemde rijken
rijken —
- Rusland
Rusland,, Engeland
Engeland en
en
Buiten
»Eul'Opeesch
Duitschland -— mag
mag men
mendedeoverige
overigedeelnemers
deelnemersaan
aan 't z.g. »Europeesch
Duitschland
concert" als
als tot
tot den
dentweeden
tweedenrang
ranggedaalde
gedaaldemogendheden
mogendheden beschouwen.
beschouwen.
concert"
zelfsopopFrankrijk
Frankrijkvan
van
toepassing.Ondanks
Ondankszijn
zijnreusachtige
reusachtige
Dat
Dat isis zelfs
toepassing.
voorraden
materiaal,
een
talrijk
leger,
een
machtige
vloot
en zijn
zijn
voorraden materiaal , een talrijk leger , een machtige vloot en
Fransche volk
door een
een even
even
uitgebreide koloniale
uitgebreide
kolonialebezittingen
bezittingenisis 't Fransche
volk door
duidelijke als
bedenkelijke malaise
aangetast,, die
die zich
zichininverschillende
verschillende
duidelijke
als bedenkelijke
malaise aangetast
verschijnselen
't Wordt
Wordt door
door inwendige
inwendige oneenigheden
oneenigheden ononverschijnselen openbaart.
openbaart. 't
die verflauwing
verflauwing van
van 't'tpatriotisme
patriotisme en
en desdesdermijnd,
dermijnd , door
door twisten,
twisten , die
organisatie
't leger veroorzaken
veroorzaken en
enzoodoende
zoodoende ook
ookdedeuitwendige
uitwendige
organisatie in
in 'Heger
krachien zwakker
De Dreyfuss-zaak
Dreyfuss-zaak,, welke
welke tijdens
tijdens het
het
krachten
zwakkerdoen
doenworden.
worden. De
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presidentschap
Casimir-Périer inin1895
begonnen was
was,, duurt
duurt een
een
presidentschapvan
van Casimir-Périer
1895 begonnen
voort. Haar
Haargroote
grootebeteekenis
beteekenisligt
ligthierin
hierin,
dathet
hetconflict
conflict
tiental
tiental jaren
jaren voort.
, dat
leger bekend
bekend isisgeraakt
geraakt;
datmen
menonder
onder
tusschen de
republiek en
tusschen
de republiek
en het leger
; dat
voorwendsel
't
het leger
leger van
vananti-republikeinsche
anti-republikeinsche elementen
elemententetezuiveren
zuiveren
het leger
leger en
en den
denmilitairen
militairen geest
geestging
gingaanvallen
aanvallen en
enbestrijden.
bestrijden.
het
Ten
gevolge van
van inwendige
inwendige tweespalt
tweespalt en
envan
vandededaardoor
daardoorzwakker
zwakker
Ten gevolge
zich uit
uit alle
alle
geworden staatkundige
aspiraties ziet
ziet men
geworden
staatkundige aspiraties
men Frankrijk
Frankrijk zich
moeielijke of gevaarlijke
gevaarlijke combinaties
combinaties terugtrekken
terugtrekken en
en den
den weg
wegvan
vanden
den
moeielijke
geringsten
Tien jaren
jaren geleden
geleden isis er
ernog
nogdikwijls
dikwijls
geringsten weerstand
weerstand opgaan.
opgaan. Tien
geweest,, om
om het
hetEgyptische
Egyptischevraagstuk
vraagstukdoor
doorden
denTweebond
Tweebond
sprake
van geweest
sprake van
doen
stellen,
expeditie
vanKitchener
Kitchener
aan
de orde
orde van
van den
dendag
dagtetedoen
aan de
stellen,
en en
de de
expeditie
van
in
Frankrijk
als
een
uittarting
opgenomen.
Thans
naar
Soedan
werd
naar Soedan werd in Frankrijk als een uittarting opgenomen. Thans
op de
de
is de
de Egyptische
Egyptische quaestie
quaestie afgedaan
afgedaan: : Engeland
Engeland heeft
niet alleen
alleen op
heeft niet
Franscheaanspraken
aansprakenteteFashoda
Fashoda
Derwisjen
Khartoum maar
maal'ook
ookopopdedeFransche
Derwisjen te Khartoum
zee tot
totden
denstaatkundigen
staatkundigen
een overwinning
overwinning behaald
behaald en
enzijn
zijn mededinger
mededinger op zee
jaren na
na het
hetincident
incident zien
zien
terugtocht
binnen eenige
eenige jaren
terugtocht gedwongen,
gedwongen, en
en binnen
terzake
zakevan
vandedeinstandhouding
instandhouding
we Engeland
Engeland Frankrijk's
Frankrijk's plechtig
plechtig»placet"
Dplacet"ter
te verkrijgen.
verkrijgen. Als
Alseen
eenmerkwaardig
merkwaardig
zijner
Nijl weten
weten te
zijner positie
positie aan
aan den
den Nijl
zij
hier
aangeteekend,
dat
de
Engelsche
diplomatie
dit
buitengefeit
feit zij hier aangeteekend , dat de Engelsche diplomatie dit buitengetotFrankrijk
Frankrijk
wone resultaat
resultaat niet
niet door
door een
eenspanning
spanningzijner
zijnerverhouding
verhouding tot
wone
maar langs
eener »entente
»entente cordiale"
cordiale" wist
wist tetebereiken.
bereiken.
maar
langs den
den weg eener
jaren na
naFashoda
Fashoda stelde
ste\clemen
menzich
zichdedevraag,
vraag,ofofFrankrijk
Frankrijk
Nog
eenige jaren
Nog eenige
bij dit
ditlaatste
laatste tegen
tegen
zich bij
bij Duitschland
Duitschland en
tegen Engeland
Engeland of
ofwel
wel bij
zich
en tegen
Duitschland zou
gaan aansluiten
aansluiten en
en daarmee
daarmee een
eenkeus
keusdoen
doentusschen
tusschen
Duitschland
zou gaan
meer opgeopgeEgypte
en Elzas.
Elzas. Nu
Nuwordt
wordtdeze
dezevraag,
vraag,
doorniemand
niemand meer
Egypte en
door
j èn
hiel' èn
ènginds
gindsheeft
heeftFrankrijk
Frankrijkzich
zichbijbijeeneen
voldongen
worpen
worpen;
èn hier
voldongen
feit neergelegd.
neergelegd.
Oostenrijk-Hongarije
jaren een
een inwendige
inwendige
Oostenrijk-Hongarijedoorleeft
doorleeftreeds
reedseen
een tiental
tiental jaren
Graaf
crisis,
die van
van dedebekende
bekendeverordeningen
verordeningen van
van den
den premier
premier Graaf
crisis, die
Badeni dateert.
In dedelaatste
laatstejaren
jarenzijn
zijndoor
doordede
gespannenverhouverhouBadeni
dateert. In
gespannen
ding
tusschen de
de twee
twee helften
helften van
vanhet
hetrijk
rijknieuwe
nieuwecomplicaties
complicatieskomen
komen
ding tusschen
opdagen.
Ten gevolge
gevolge daarvan
daarvan en
en van
van eenige
eenigeandere
andereimponderaimponderaopdagen. Ten
bilia
draagt de
de staatkunde
staatkunde van
vanGraaf
GraafGoluchowski
Goluchowskiden
denstempel
stempelvan
van
bilia draagt
lijdelijkheid
van een
eentotaal
totaalgebrek
gebrekaan
aanbreede
breedeplannen.
plannen. 't Is
een
lijdelijkheid en
en van
Is een
zum Fall*'.
echt Oostenrijksche
Oostenrijksche staatkunde
staatkunde DDvom
Fall zum
VOM Fall
De
destijds als
als een
eenbelangrijke
belangrijkezet
zetopop't staatkundige
't staatkundigeschaakbord
sehaakbord bebeDe destijds
Rusland (te
(te Milrzsteg)
Mürzsteg) ten
ten opzichte
opzichte der
der
schouwde
schouwde overeenkomst
overeenkomst met
met Rusland
Balkan-zaken isis niets
niets anders
anders geweest
geweest dan
dan een
eenverzekering
verzekering der
del'RusRusBalkan-zaken
met het
hetoog
oogop
opden
denzwaren
zwaren
sische
belangen in
in den
den Balkan
Balkan en
en zulks
zulks met
sische belangen
arbeid,
Rusland in
in 't verre
verre Oosten
Oosten te
te wachten
wachten stond.
stond. 't Geheele
arbeid , welke
welke Rusland
hetdoor
doorden
denOostenrijkschen
Oostenrijkschen minister
minister behaakle
behaalde z.g.
z.g.succes
succes
geheim
van het
geheim van
datRusland
Rusland,
genoodzaakt
zich
van
een
werkdadige
was hierin
hierin gelegen
gelegen,, dat
, genoodzaakt zich van een werkdadige
onthoudenenenvreezende,
vreezende,dat
datOostenrijk
Oostenrijk
staatkunde
in den
den Balkan
Balkan teteonthouden
staatkunde in
maken,, de
deovereenkomst
overeenkomst gesloten
gesloten en
en
van de
de gelegenheid
gelegenheid gebruik
gebruik zou
zou maken
van
zich van
van dien
dien kant
kant tegen
tegenongewenschte
ongewenschteverrassingen
verrassingenbeveiligd
beveiligdhad.
had.
zich
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Sinds
Italië in
in de
de rij
rij der
del' groote
groote mogendheden
mogendheden was
was getreden
getreden,, bleef
bleef
Sinds Italië
het steeds
steeds aan
aanden
denstaart
staart
van
EUI'opeescheconcert
concertmarcheeren.
marcheeren.
liet
van
hethet
Europeesche
El'
is ongetwijfeld
ongetwijfeld een
een streven
streven naar
naaI'expansie
expansieniet
nietalleen
alleenininAfrika
Afrika
Er is
maal'
ook in
in Europa
Europa waar
waal' te nemen.
nemen. DeDeprogressieve
progressieveontbinding
ontbinding van
van
maar ook
min of
of
Oostenrijkenen vall
van Turkije
Turkije verschaft
verschaftaan
aandat
dat streven
streven een
een min
Oostenrijk
meel'
reëelen grondslag
grondslag, , hoewel
wij voor
voor ons
ons evenmin
evenmin aan
aan een
een groote
groote
meer reëelen
hoewel wij
toekomst van
toekomst
van Italië
Italië als
als aan
aaneen
eenzoodanige
zoodanigevan
vanFrankrijk
Frankrijkenenvan
vanSpanje
Spanje
kunnen gelooven.
gelooven. In
In het
hetlaatste
laatstedecennium
decenniumhebben
hebbendede
Italiaansche
kunnen
Italiaansche
in de
de meeste
meestegevallen
gevallen
pogingen, ,om
pogingen
om een
een kolonie
kolonie machtig
machtigtete worden,
worden , in
De nederlaag
nederlaag bij
bij Adua
Adua heeft
heeft alle
alle op
op Abessynië
Abessynië
schipbreuk
schipbreukgeleden.
geleden. De
niet gedaan
gedaan en
en aan
aan de
detoekomst
toekomstder
del'
betrekking hebbende
hebbende plannen
betrekking
planner' te
te niet
kolonie Erythrea
gehoopte aandeel
aandeel in
in de
de ververkolonie
Erythreaeen
een einde
einde gemaakt;
gemaakt; het gehoopte
is mislukt
mislukt en
endedeoplossing
oplossingder
del'Tripolis-quaestie
Tripolis-quaestieblijft
blijft
deeling
van China
China is
deeling van
nog
steeds raadselachtig
raadselachtig hangende.
hangende.
nog steeds
De
verhouding van
van Italië
Italië tot
tot Frankrijk
Frankrijk is
is langen
langen tijd
tijd zeer
zeel' gespangespanDe verhouding
nen geweest
geweest; ; de
de toenadering
toenadering begon
na den
den val
val van
van Crispi,
Crispi, den
den
nen
begon na
III bracht
bracht een
een bezoek
bezoek
man van
van den
den Driebond.
Driebond. Victor
Victor Emanuel
Emanuel III
man
aan
Frankrijk's hoofdstad
hoofdstad, , waal'
met geestdrift
geestdrift ontvangen
ontvangen werd.
werd.
aan Frankrijk's
waar hij
hij met
f~mile
Loubet
beantwoordde
dat
bezoek
met
zijn
komst
te
Rome,
Émile Loubet beantwoordde dat bezoek met zijn komst te Rome,
aangestipt dient
worden, , dat
dat het
hethoofd
hoofd
waarbij
de omstandigheid
omstandigheid aangestipt
waarbij de
dient te
te worden
bezoek tot
tot
van
een Roomsch-Katholieken,
Roomsch-Katholieken, concordatairen
concordatairen staat
van een
staat zijn
zijn bezoek
het Quirinaal
Quirinaal bepaald
bepaald heeft,
heeft, zonder
zonde!' in
in 't Vatikaan zijn
opwachting te
te
zijn opwachting
het
gaan
maken, , waarmede
waarmede de
de eerste
eerste stap
stap tot
totde
delatere
latereopzegging
opzegging van
van
gaan maken
het
concordaat gedaan
gedaan en
en de
devoorbode
vOOl'bode der
dernu
nureeds
reedsvolbrachte
volbl'achte scheischeihet concordaat
Staat in
in Frankrijk
Frankrijk geworden
geworden is.
is. Het
Hetinin't 't
kielwater
ding
van Kerk
Kerk en
en Staat
ding van
kielwater
sedertdien
dientijd
tijdde
devriend
vriendvan
vanFrankrijk
Fl'ankrijk
van
den Driebond
Driebond sturende
sturende Italië
Italië isis sedert
van den
betwijfelen, , of
in de
detoekomst
toekomst inindede
gewOl'den j ;'t'tisis echter
geworden
echter te
te betwijfelen
of 't't in
internationale
zal treden.
treden.
Internationalestaatkunde
staatkunde actief
actief op
op zal
In Europa
EUI'opa hebben
hebben we
wedus
duseigenlijk
eigenlijkdrie
dl'iegroote
grootemogendheden
mogendheden,, die
die
In
laatstentijd
tijdmet
meteen
eenvolle
vollestem
steminindedewereldpolitiek
wereldpolitiekmeegesproken
meegesproken
in
den laatsten
in den
hebben. Op
Op 't gebied
der wereldpolitiek
wereldpolitiekverschijnen
verschijnentwee
tweenieuwe
nieuwerijken
rijken:
hebben.
gebied der
:
de
Vereenigde Staten
Staten en
en Japan.
Japan.
de Vereenigde
De
reeds sedert
sedert lang
lang eenige
eenigeongerustongerustDe AA merikaansche
merikaanschereus
reus wekte
wekte reeds
heid, maar
maal' tot
totaan
aanden
denSpaansch-Amerikaanschen
Spaansch-Amerikaanschen oorlog
oorlog meende
meende men
men
held,
in hem
hem slechts
slechtseen
eendreigenden
dreigendenmededinger
mededinger opopoeconomisch
oeconomischgebied
gebied
in
te
zien. Intusschen
Intusschen heeft
heeft hij
hijniet
nietalleen
alleenvan
vaneeneen
veelomvattende
te zien.
veelomvattende
staatkundige
eerzucht
doen
blijken:
President
Roosevelt
liethooren
hooren,
staatkundige eerzucht doen blijken : President Roosevelt liet
,
dat een
een land,
land, dat
datgroote
grooterijkdommen
rijkdommen bijeenzamelt
bijeenzamelt en
enniet
nietgelijktijdig
gelijktijdig
dat
schept,, welke
welke die
die rijkdommen
rijkdommen tegen een
een begeerigen
begeerigenvijand
vijand zou
zou
een macht
macht schept
Zich tot
tot nu
nu toe
toe tot
tot
kunnen verdedigen,
kunnen
verdedigen,tot
tot ondergang
onderganggedoemd
gedoemdis.is. Zich
militairisme op
Amerika op
een militaire
militaire staat
staat
militairisme
opzee
zee bepalende,
bepalende , is
is Amerika
op weg een
te worden
worden;; na
na de
deSpaansche
Spaansche nederlaag
nederlaag werd
werd tot
totden
denaanbouw
aanbouw van
van
te
een
machtige
vloot
besloten
en
dwal's
door
den
Stillen
Oceaan
een machtige vloot besloten en dwars door den Stillen Oceaan
naar
spreidde
Amerikaansche voorpostenketen
voorpostenketen uit,
over Hawaii
Hawaii naar
spreidde zich
zich een Amerikaansche
uit, over
de
Filippijnen, als
als waakzame
waakzame vooruitgeschoven
vooruitgeschoven posten
posten der
dermachtige
machtige
de Filippijnen,
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republiek
van Azië.
Azië. Te
Tegelijk
gelijkhervat
hervatdederegeering
regeering der
der
republiekten
ten oosten
oosten van
van De
De Lesseps
Lesseps:: het
hetdoorsteken
doorstekender
derlandengte
landengte
Unie het
het mislukte
mislukte plan
plan van
Unie
metdederegeering
regeeringvan
vanColumbia
Columbia
van Panama.
Panama. Toen
Toen de
deonderhandelingen
onderhandelingen met
van
het
gewerischte
resultaat
mochten
leiden,
barstte
een
revolutie
niet
tot
niet tot het gewen'schte resultaat mochten leiden , barstte een revolutie
Panama uit
uit.. en
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten namen
namen ininhun
hunhand
hand niet
nietalleen
alleen
in
in Panama
en de
'de
onderneming van
van den
denkanaalbouw
kanaal bouwininoeconomischen
oeconomischen zin
zin maar
maar ook
ook het
het
tle onderneming
staatkundige gezag over
territoor,, waarlangs
waarlangs het kanaal
kanaal zou
zou
staatkundige
over 't geheele territoor
loopen. 't Zal
belangrijkste waterwegen, zoo
zoo niet
niet de
de belangrijkste,
belangrijkste,
Zal een
een der belangrijkste
op
den aardbol
aardbol worden
worden en
en dedesleutel
sleutelervan
ervanzal
zalzich
zichininhanden
handender
der
op den
?oeer
Yankees
Thans reeds
reeds nemen
nemen dedeVereenigde
VereenigdeStaten
Stateneen
eenzeer
Yankees bevinden.
bevinden. Thans
sterke
en invloedrijke
invloedrijke positie
positie aan
aan den
den Stillen
Stillen Oceaan
Oceaan ininenendedetoestand
toestand
sterke en
veranderen,
wanneer
Panama
aan
Suez
zal
nog
meer
in
hun
voordeel
zal nog meer in hun voordeel veranderen , wanneer Panama aan Suez
hetleeuwenaandeel
leeuwenaandeelvan
vanden
denhandel
handelzal
zal ontnemen
ontnemen
en
andere waterwegen
waterwegenhet
en andere
en
wanneer de
de Amerikaansche
Amerikaansche vloot
met gemak
gemak uit
uit
en wanneer
vlootten
ten allen
allen tijde
tijde en
en met
naar den
den Stillen
Stillen Oceaan
Oceaan zal
zal kunnen
kunnen stoomen.
stoomen.
den
Atlantischen naar
den Atlantischen
De
tegenwoordige president
president der
der Unie
Unie heeft
heeft de
dehoop
hoopuitgedrukt,
uitgedrukt, dat
dat
De tegenwoordige
de
»stars and
andstrips"
strips" nog
nogininden
denloop
Joopdezer
dezereeuw
eeuwden
denschepter
schepter over
over
de »stars
den
Stillen Oceaan
Oceaan zullen
zullen zwaaien
zwaaien;; dedeuiterst
uiterstgunstige
gunstigegeographische
geographische
den Stillen
die verwachtingen,
verwachtingen,
voorwaarden verleenen
eenige waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid aan
aan die
voorwaarden
verleenen eenige
op 't'toogenblik
oogenblik Rusland
Rusland als
als voorbeeld
voorbeeld kan
kan dienen,
dienen, dat
datmen
men alleen
alleen
hoewel
hoewel op
op
die voorwaarden
voorwaarden nog
niet alles
alles vermag
vermag tetebouwen.
bouwen.
op die
nog niet
Er
zij hier
hier nog
nog aangestipt,
aangestipt, dat
dat de
deVereenigde
Vereenigde Staten
Staten door
door de
devlootvlootEr zij
Smyrna en
en teteSalonichi
Salonichi voor
voor 't eerst
den indruk
indruk gewekt
gewekt
vertooning
vertooning te
te Smyrna
eerst den
Europeescheaangelegenheden
aangelegenhedente
tewillen
willen mengen
mengen —
hebben zich
zich ook
ook inindedeEuropeesche
hebben
'tgeen
als een
eenaanduiding
aanduiding mag
mag worden
worden opgenomen,
opgenomen, dat
datAmerika,
Amerika, naar
naar
'tgeen als
een imperialistische
imperialistische staatkunde
staatkunde overhellende,
overhellende, aan
aan dedeMonroe-leer
Monroe-Ieerslechts
slechts
ten behoeve
behoeve van
van zichzelf
zichzelf maar
maar niet
niet met
mettoepassing
toepassingopopEuropa
Europawil
wil
ten
vasthouden.
Als staatkundige
staatkundige macht
bereidde Japan
een tweede
tweede ververAls
macht bereidde
Japan der
der wereld
wereld een
rassing. Tien
er in
in 't'toosten
oosten van
van Azië
Azië een
een
rassing.
Tien jaren
jaren geleden
geleden zag
zag men,
men, dat
dat er
en vrij
vrijbelangrijke
belangrijkemogendheid,
mogendheid,het
het
wedergeborenJapansche
Japansche
nieuwe en
nieuwe
wedergeboren
men ermede
ermede inindedetoekomstige
toekomstigeOost-Aziaiische
Oost-Aziatische
keizerrijk, ontstaat;
keizerrijk,
ontstaat ; dat
dat men
te houden
houden;; dat
datzijn
zUnvriendschap
vriendschap of
of
combinaties
dienen te
combinaties rekening
rekening zal
zal dienen
zijn
vijand~chap bij
bij het
het wedijveren
wedijveren der
der Europeesche
Europeesche mogendheden
mogendheden gegezijn vijandschap
zoukunnen
kunnen leggen.
leggen. Men
Menbleef
bleefechter
echterJapan
Japan als
als
wicht in
in de
deschaal
schaalzou
wicht
in
't
verre
Oosten
beschouwen.
een
tweede-rangsmogendheid
zelfs
een tweede-rangsmogendheid — zelfs in
verre
— beschouwen.
Een
reeks van
vanRussische
Russischeoverwinningen,
overwinningen,die
dieeven
evenzoovele
zoovelevernederingen
vernederingen
Een reeks
zoo sterk
sterk doen
doen worden,
worden, dat,
dat, toen
toen
van Japan
heeft die
die meening
meening zoo
van
Japan beteekenden,
beteekenden, heeft
de telegraaf
telegraafde
demare
marevan
van een
eenEngelsch-Japansch
Engelsch-Japanschverbond
verbond aan
aan de
de verbaasde
verbaasde
wereld bekendmaakte,
bekendmaakte, door
door de
demeerderheid
meerderheid der
derEuropeesche
Europeeschegroote
groote
wereld
pers
geen
bijzonder
gewicht
aan
dat
feit
werd
gehecht.
Engeland,
pers geen bijzonder gewicht aan dat feit werd gehecht. Engeland,
beweerde men,
men, vreest
vreestmet
metRusland
Ruslandover
over
Indiëinineen
eenconflict
conflicttetegeraken,
geraken,
beweerde
Indië
maar
hetverbond
verbondzal
zaldaaraan
daaraanniets
nietskunnen
Jmnnenveranderen
veranderen;; ongetwijfeld
ongetwijfeld
maar het
heeft Japan
Japan het
het grootste
grootste belang
belangbijbijhethet
tegenhoudender
derRussische
Russische
heeft
tegenhouden
maar zal
zalalléén
alléénniets
nietskunnen
kunnen
annexaties
Mandsjoerije en
Corea, maar
annexaties in
in Mandsjoerije
en Corea,
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ondernemen of uitrichten
uitrichten en
en Engeland
Engeland zal
zal zich
zich van
vanbeslissende
beslissendestappen
stappen
ondernemen
wel onthouden.
onthouden. Aldus
Aldus sprak
sprak Zarathustra.
Zarathustra. Het
Het eigenlijke
eigenlijke doel
doel van
van het
het
wel
verbond werd
bij het
het uitbreken
uitbreken van
van den
denoorlog
oorlogduidelijk
duidelijk:: Japan
Japan
verbond
werd eerst
eerst bij
was reeds
reeds sedert
sederteenigen
eenigentijd
tijd
strijd
Rusland
voorbereid
was
op op
eeneen
strijd
metmet
Rusland
voorbereid
verbond diende
diende alleen
alleen als
als schild
schild tegen
tegen een
een interventie
interventie of
oftegen
tegen
en 't verbond
een vermomde
vermomde of
ofopenlijke
openlijke verkrachting
verkI-achting der
deronzijdigheid
onz\jdigheid van
vanderde
derlle
een
't Is
Is toen
toen duidelijk
duidelijk gebleken,
gebleken, dat
dat men
menininEuropa
Europaniet
niet
mogendheden. 't
mogendheden.
geheelniets
nietswist
wist
van
eigenlijk
Japan
was.
Hetofficieel
officieel
veel of
of inin 't'tgeheel
veel
van
watwat
eigenlijk
Japan
was.
Het
stafpubliceerde
publiceerde de
de resultaten
resultaten der
der
orgaan van
van den
denRussischen
Russischen grooten
grooten staf
orgaan
onderzoekingen, welke
oorlog naar
naar de
de waarde
waarde van
van
onderzoekingen,
welkemen
men vóór
v6circien
den oorlog
haci ingesteld,
ingesteld, en
en het
hetresultaat
resultaatleidde
leiddetot
tothet
hetoordeel,
oordeel,
't Japansche
Japansche leger
leger had
Russische
zou
achterdat het
het Japansche
Japansche leger
leger in
in hoedanigheid
hoedanigheid vèr
vèr bij
bij 't
dat
staatsraadBloch
Blochininzijn
zijnwerk
werk
staan, —
- welke
welkemeening
meeningook
ookdedebekende
bekendestaatsraad
staan,
geuit had.
had. Intusschen,
Intusschen, inindedeovertuiging,
overtuiging,dat
dateen
eengewapende
gewapendebotsing
botsing
geuit
Japan zijn
zijn spel
spelzeer
zeerhandig
handigomsluierd
omsluierd;
onvermijdelijk was,
onvermijdelijk
was, heeft
heeft Japan
;
scheen oogenschijnlijk
oogenschijnlijk geen
prijs op
opeen
eenhooge
hoogemeening
meeningover
overzijn
zijn
geen prijs
't scheen
stellen enenkleedde
kleeddezijnzijn
protesten
over
Mandsjoerije
strijdkrachten te
strijdkrachten
te stellen
protesten
over
Mandsjoerije
steeds in
in een
eenbescheiden
bescheiden vorm.
vorm, DeDemeening,
meening,dat
datJapan
Japan slechts
slechts met
met
steeds
werkdadige
hulp
van
Engeland
iets
van
beteekenis
zou
kunnen
verwerkdadige hulp van Engeland iets van beteekenis zou kunnen vermaar voor
voor een
eenzelfstandig
zelfstandigoptreden
optre,lenniet
nietberekend
berekendwas,
was,won
wonhoe
hoe
richten, maar
richten,
meerveld
veldenen
men
was
overtuigd,datdat
Japan,aan
aanzichzelf
zichzelfoveroverlanger
hoe meer
langer hoe
men
was
overtuigd,
Japan,
gelaten,
nimmer zijn
zijn voet
voet op
op 't vasteland
vasteland van
zou kunnen
kunnen zetten.
zetten.
van Azië
Azië zou
gelaten, nimmer
hetafgeloopen
afgeloopen decennium
decennium werden
werden de
de meest
meestgunstige
gunstigehoroscopen
horoscopen
In het
In
twee rijken
rijken gegevoor
de toekomst
toekomst en
envoor
voordedewereldheerschappij
wereldheerschappij van
van twee
voor de
trokken: : Rusland
Vereenigde Staten
Staten zouden
zouden langs
langs een
een breed
breed en
en
trokken
Ruslanden
en de
de Vereenigde
naar het
het doel
doel stappen.
stappen. Anders
Anders Engeland,
Engeland, welks
welks weg
wegnaar
naaI'
veilig
pad naar
veilig pad
een
imperialistische federatie
federatie langs
langs gevaarlijke
gevaarlijke afgronden
afgrondenen
enklippen
klippen
een imperialistische
zandigeduinen
duinenteteverliezen.
verliezen. Nog
Nogminder
minder
zou
moeten loopen,
loopen, om
om zich
zich ininzandige
zou moeten
verzekerd
de maritieme
maritieme toekomst
toekomst van
vanDuitschland
Duitschland heeten.
heeten.
verzekerd mocht
mocht de
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In
degeheele
geheeleinternationale
internationalepolitiek
politiek der
cierlaatste
laatstetien
tienjaren
jarenvormde
vormde
In de
de
strijd om
om den
den Stillen
StillenOceaan
Oceaaneen
eenalle
alleandere
anderequaesties
quaestiesbeheerschend
beheerschend
de strijd
vraagstuk.
Het
is bekend,
bekend, hoe
hoe dit
dit vraagstuk
vraagstuk —
- althans
althans voorloopig
voorloopig -opgelost
Het is
-- opgelost
is,
en we
wewenschen
wenschenalleen
alleenaan
aandede
daaruit
voortvloeiendevermoedelijke
vermoedelijke
is, en
daaruit
voortvloeiende
te wijden.
wijden.
of waarschijnlijke
waarschijnlijke gevolgen
korte bespreking
bespreking te
gevolgen een
een korte
De
Russische politiek
politiek bevindt
bevindt zich
zich op
op dit
ditoogenblik
oogenblik op
op een
eenkruispunt
kruispunt
De Russische
te midden
midden van
van onnoemelijke
onnoemelijke moeielijkheden
moeielijkheden en
hachelijk, te
te voorvooren 't is
is hachelijk,
kiezenzal.zal.
haarpan-Aziatische
pan-Aziatischeplannen
plannen
spellen,
welke richting
richtingzijzijkiezen
spellen, welke
ZalZalzij,zij,haar
tot haar
haar traditioneele
traditioneele vraagstukken
vraagstukken in
in Europa
Europa terugkeeren,
terugkeeren,
opgevende,
opgevende, tot
het
Balkan-schiereiland trachten
overmeesteren en
en de
deverwaarloosde
verwaarloosde
het Balkan-schiereiland
trachten te
te overmeesteren
maar
vergeten als
als opgegeven
opgegeven panslavistische
pan sla vistische plannen
plannen weer
weeropopmaar evenmin
evenmin vergeten
vatten?
haal' plannen
plannen in
Azië toch
toch trachten
trachten door
door te
zetten en
en
vatten ? Zal
Zal zij
zij haar
in Azië
te zetten
getroosten?
zich
eenige opofferingen
opofferingen en
concessies in
in Europa
Europa gaan
gaan getroosten
zich eenige
en concessies
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De
De Russische
Russische constitutionalisten
constitutionalisten hoorend,
hoorenrl, zou
zou men
menkunnen
kunnen meenen,
meenen,
dat zij
zij de
deRussische
Russischepolitiek
politieknaar
naar't Westen
't Westenenenin in
't bijzondernaar
naar
dat
't bijzonder
't Balkan-schiereiland
zouden
willen
sturen.
Geen
wondeI',
dat
er
in
Balkan-schiereiland zouden willen sturen. Geen wonder, dat er in
Duitschland hoe
meer stemmen
stemmen de
de meening
meeninguitspreken,
uitspreken, dat
dat
Duitschland
hoe langer
langer hoe
hoe meer
een
hervormd Rusland
Rusland niet alleen
alleen uit
uit hoofde
hoofde van
van het
hetPoolsche
Poolsche vraagvraageen hervormd
maar uit
uit zijn
zijn geheelen
geheelen aard
aard een
eenvijand
vijandvan
vanDuitschland
Duitschland zal
zal
stuk maar
stuk
worden.
hetterrein
terreinder
del'toekomstige
toekomstigeRussische
Russischepolitiek,
politiek, dan
danbestaan
bestaan
Blijft Azië het
Blijft
hetverre
verreOosten
Oosten met
met
hier
slechts twee
tweerichtingen
richtingen van
vanuitbreiding
uitbreiding:: het
hier slechts
vooruitzicht" op
Russische »revanche"
l)fevanche" en
en de
dePerzische
PerzischeGolf
Golfmet
met
het vooruitzicht.
op een
een Russische
de
omliggende landstreken,
landstreken, welker
welkerovermeestering
overmeesteringalleen
alleenop
opden
denweg
wegvan
van
de omliggende
een
conflict met
metEngeland
Engeland kan
kan geschieden,
geschieden, iets,
iets,waartegen
waartegenEngeland
Engeland
een conflict
afdoende
Op die
diemaatregelen
maatl'egelen zullen
zullen we
we
afdoende maatregelen
maatregelengeuomen
genomenheeft.
heeft. Op
nog terugkomen.
terugkomen.
De
bijna honderdjarige
honderdjarige wedstrijd
wedstrUd tusschen
tusschen Rusland
Rusland en
en Engeland
Engeland in
in
De bijna
Azië heeft
heeft ininonze
onzedagen
dageneen
een
geheel
veranderdaanzien
aanzien gekregen
gekregen en
en
Azië
geheel
veranderd
het verrijzen
verrijzen van
van een
eenmachtig
machtigAziatisch
Aziatisch rijk.
rijk. Een
Eenreeks
reeks
wel door
door het
wel
dOOI'
geen
enkele
nederlaag
vervan
schitterende
overwinningen,
die
van schitterende overwinningen, die door geen enkele nederlaag verdat in
in een
een strijd
strijd met
met een
eentot
totnunutoe
toealsalsonoveronoverduisterd
en dat
duisterd werden,
werden, en
winnelijk geldende
geldende legermacht,
legermacht, plaatst
plaatst Japan
Japan eensklaps
eensklaps in
in de
de rij
rij der
der
winnelijk
groote mogendheden.
mogendheden.
Veel
vijanden -— veel
veel eer,
eer, zeide
zeide Bismarck.
Bismarck.' • Dien
Dien zin
zin kan
kan men
men hier
hier
Veel vijanden
bij vele
vele mogendheden
mogendheden een
een gevoel
gevoel
omkeeren. Ongetwijfeld
Ongetwijfeld heeft
heeft Japan
Japan bij
omkeeren.
van
wangunst en
en van
van vrees
vrees opgewekt,
opgewekt, zoowel
zoo wel om
om staatkundige
staatkundige als
als om
om
van wangunst
Zoo behoorden
behoorden b.v.
b.v. de
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten tot
tot
oeconomische redenen.
oeconomische
redenen. Zoo
de
landen, waar
waar vóór
vóór en
engedurende
gedurendeden
denoorlog
oorlogdedesympathieën
sympathieënaan
aanden
den
de landen,
kant
van Japan
Japan waren.
waren. De
Deregeering
regeering der
del' Unie
Unie zag
zag met
met leede
leede oogen
oogen
kant van
beslag nam,
nam, Corea
Corea bedreigde
bedreigde en
en zich
zich
aan,
hoe Rusland
Rusland Mandsjoerije
Mandsjoerije in
aan, hoe
in beslag
aan
de kust
kustvan
vanden
denStillen
Stillen
Oceaannestelde.
nestelde.ErErwerden
werdennaar
naarPetersburg
Peters burg
aan de
Oceaan
het
bij wijze
wijze van
van protest
protest eenige
eenige nota's
nota's gezonden,
gezonden, maar
maal' daarmede
daarmede was
was het
bij
afgeloopen
indien Japan
van leer
leer had
had getrokken,
getrokken, zou
zouRusland,
Rusland,
afgeloopen en
en indien
Japan niet
niet van
ongeacht
de houding
houding van
van Engeland
Engeland en
en Amerika,
Amerika, Mandsjoerije
Mandsjoerije tot
tot een
een
ongeacht de
»Geel-Rusland"
Amerika wilde
wilde alleen
alleen niet
nietoptreden
optl'eden
»Geel-Rusland"hebben
hebbengemaakt.
gemaakt. Amerika
opeen
eengoede
goedeverstandhouding
verstandhouding met
metRusland
Rusland gesteld
gesteld;; nietnieten
was zelfs
zelfs op
en was
temin werden
werden ererhet
het
energieke
optr'edenvan
vanJapan
Japanenenzijn
zijnoverwinningen
overwinningen
energieke
optreden
met ingenomenheid
ingenomenheid begroet.
begroet. Maar
Maar van
van 't standpunt
del' Amerikaansche
Amerikaansche
standpunt der
belangen
werd Japan's
Japan's overwinning
overwinning te belangrijk
belangrijk geacht.
geacht. Indien
IndienJapan,
Japan,
belangen werd
volgens de
de woorden
woorden van
van Baron
BaronSuyematsu,
Suyematsu,alsalsmandataris
mandatarisvan
vanEngeland
Engeland
volgens
en van
van de
deVereenigde
VereenigdeStaten
Statengeageerd
geageerdhad,
had,dan
danbleek
bleektoch
tochdedemandataris
mandatal'is
te ijverig
ijverig te
te zijn
zijn geweest,
geweest. NaNa
Ruslandtetehebben
hebbenoverwonnen,
overwonnen, zal
zal
al
al te
Rusland
Japan onvermijdelijk
onvermijdelijk naar
hegemonie in
in 't verre Oosten
Oosten moeten gaan
Japan
naar de
de hegemonie
is voor
voorden
denEngelschen
Engelschenenenden
denAmerikaanschen
Amerikaanschenhandel
handel
dingen;
bovendien is
dingen ; bovendien
Is best
bestmogelijk,
mogelijk, dat
dat deze
deze
Japan veel
gevaarlijker dan
Rusland. 't't Is
Japan
veel gevaarlijker
dan Rusland.
consideraties
vreemd zijn
zijn gebleven
gebleven aan
aanden
denopopJapan
Japanuitgeoefenden
uitgeoefenden
consideraties niet
niet vreemd
druk tijdens
tijdens de
de onderhandelingen
onderhandelingen te
Portsmouth, (lie
die destijds
destijds als
als een
een
druk
te Portsmouth,
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geniale
van Graaf
Graaf Witte werden
werden uitgekreten,
uitgekreten, —
- een
eenbeoordeeling,
beoordeeling,
geniale zet
zet van
waartoe overigens
bijgedragen had.
had.
waartoe
overigens genoemde
genoemde staatsman
staatsman zelf
zelf 't
't meest
meest bijgedragen
Met
het sluiten
sluiten van
van den
den vrede
vrede van
van Portsmouth
Portsmouth viel
viel nog
nog een
eenander
ander
Met het
hoogst
belangrijk feit
feit samen
samen,
het
hernieuwdeEngelsch-Japansche
Engelsch-Japansche
hoogst belangrijk
, nl.nl.het
hernieuwde
verbond,
waardoor Japan's
groote mogendheid
mogendheid en
en zijn
zijn
verbond, waardoor
Japan's positie
positie als
als groote
Azië als
als 't'tware
ware officieel
officieel erkend
erkend \verden.
werden. Krachtens
Krachtens het
het
macht
macht in
in Azië
tractaat
van 12
12Augustus
Augustus 1905
1905wordt
wordtdedeEngelsch-Japansche
Engelsch-Japansche overovertractaat van
uitgebreid en
op meer
meer solide
solidegrondslagen
grondslagen gegeeenkomst
eenkomst van
van 1902
1902 uitgebreid
en op
vestigd,
terwijl het
het inindezen
dezen
nieuwen
vormaangegane
aangeganeverbond
verbond voor
voor
vestigd, terwijl
nieuwen
vorm
den
tijd van
van 10
10jaren
jarenverlengd
verlengdwerd.
werd.HetHet
trotsche
Engeland,dat
dat
den tijd
trotsche
Engeland,
zijn
»splendid isolation"
isolation" zoo
zoo lang
lang boven
boven verbonden,
verbonden, welke
welke het
het geen
geen
zijn »splendid
genoegzame
ten slotte
slotteingezien
ingezien,
genoegzame voordeelen
voordeelenaanboden,
aanboden ,verkoos,
verkoos, heeft ten
,
dat
het
wel
de
moeite
waard
was,
een
verbond
aan
te
gaan
met
een
dat het wel de moeite waard was, een verbond aan te gaan met een
dat over
over een
een uitmuntend
uitmuntend en
endapper
dapper leger
legerbeschikte
beschikte en
en met
metgemak
gemak
rijk,
rijk, dat
zijn strijdkrachten
zijn
strijdkrachten op
op 't vasteland
Azië zou
zou kunnen
kunnen werpen.
werpen.
vasteland van
van Azië
De
in de
deovereenkomst
overeenkomstvan
van1902
1902
voorkomendeclausule
clausule:
lIin't'tgeval,
geval,
De in
voorkomende
: »in
dat
een der
der contractanten
contractanten door
door meer
meer dan
dan een
eenmogendheid
mogendheidaangevallen
aangevallen
dat een
zou
worden", is
is in
in het
hettractaat
tractaat van
van 12
12Augustus
Augustus1905
1905weggevallen
weggevallen;
zou worden",
;
van
nu af
afzijn
zijnbeide
beidebondgenooten
bondgenootengehouden
gehoudenelkaar
elkaarwerkdadigen
werkdadigensteun
steun
van nu
te verleenen
verleenen in
in 't geval
van een
een »niet
lIniet geprovoceerden
geprovoceerden oorlog
oorlog met
één
geval van
met één
of meer
meer mogendheden".
mogendheden". Van
Van dedenauwe
nauwesolidariteit
solidariteitvan
vanhet
hetverbond
verbond
getuigt art.
art. 5,5,krachtens
krachtenshetwelk
hetwelk
aangaan
afzonderlijkeovereenovereenhethet
aangaan
vanvan
afzonderlijke
komsten met
met derde
derde mogendheden
mogendhedenden
denbeiden
beidenbondgenooten
bondgenootenverboden
verbodenwordt.
wordt.
De
voorafgaande bepalingen
bepalingen, , waarin
waarin het object
object van
van 't verbond
De voorafgaande
verbond toegelicht wordt
wordt,, verschillen
verschillenbelangrijk
belangrijkvan
van de
deoorspronkelijke
oorspl'onkelijke,, want
wantterwijl
terwijl
in deze
deze laatste
laatsteover
over
de onafhankelijkheiden en
onaantastbaarheidvan
van
in
de onafhankelijkheid
onaantastbaarheid
statu quo
quo in
in Azië
Azië gege.•China
China en
Corea gesproken
gesproken wordt,
wordt, waarbij
waarbij het
en Corea
het statu
handhaafd zou
moeten blijven
blijven,, wordt
wordt in
in 't nieuwe
nieuwe tractaat
tractaat niet
niet meer
meer
handhaafd
zou moeten
van dit
dit statu
stat u quo
quo gewaagd.
gewaagd.
van
der doeleinden
doeleinden van
vanhet
hettractaat
tractaatzou
zouhet
hetverzekeren
verzekerenvan
vanden
denvrede,
vrede,
Een der
van een
een gelijkheid
gelijkheid van
van rechten
rechten van
vanalle
alle
mogendhedenininChina
Chinazijn
zijn
van
mogendheden
inachtneming van
van het
hetgrondbeginsel
grondbeginsel van
vanonafhankelijkheid
onafhankelijkheid en
en ininmet inachtneming
tegriteit. Daarbuiten
Daarbuiten waarborgen
waarborgen de
de bondgenooten
bondgenooten elkaar
elkaar ieders
ieders
tegriteit.
bijzondel'e belangen:
erkent Japan's
Japan's suprematie
suprematie in
in Corea
Corea met
met
bijzondere
belangen : Engeland
Engeland erkent
inachtneming der
der handelsbelangen
handelsbelangen van
van andere
anderemogendheden
mogendheden;; Japan
Japan
inachtneming
erkent Engeland's
Engeland's bijzondere
bijzondere belangen
belangen in
in alles,
alles, wat
watdedeveiligheid
veiligheidder
der
erkent
Indische grenzen
aangaat, en
en kent
kent aan
aan Engeland
Engeland het
recht toe
toe c.c. q.q.
Indische
grenzen aangaat,
het recht
overeenkomstige stappen
nabijheid van
ondernemen, In
In
overeenkomstige
stappeninin de
de nabijheid
van Indië
Indië te ondernemen.
verband
met
dit
al,tikel
is
het
weglaten
der
voorwaarde
statu
quo
van
verband met dit artikel is het weglaten der voorwaarde statu quo van
in de
de Russische
Russische dagbladen
dagbladen wordt
wordt dat
dat in
in dezen
dezenzin
zin
hoogste belang
belang;; in
het hoogste
uitgelegd, dat
dat Engeland
Engeland uit
uithoofde
hoofdevan
vanzijn
zijn»bijzondere
lIbijzonderebelangen"
belangen" en
en
uitgelegd,
met het
het oog
oogopopde de
Dveiligheidderder
Indischegrenzen"
grenzen" een
eenactie
actie inin
met
»veiligheid
Indische
Afghanistan of
Perzië zou
zou mogen
mogen instellen.
instellen.
Afghanistan
of in Perzië
In de
debeoordeeling
beoordeelingder
dereigenlijke
eigenlijkebedoelingen
bedoelingenvan
vanhet
hettractaat
tractaatverschil
verschilIn
lend,
is
de
Europeesche
pers
over
de
groote
beteekenis
ervan
het
een
lend, is de Europeesche pers over de groote beteekenis ervan het eenss
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geweest.
De aan
aan't verbond
't verbond vijandig
vijandig gezinde
gezinde stemmen
stemmen trachten
trachten tete
geweest. De
betoogen,
Engeland, zijn
zijn onmacht,
onmacht, om
om Indië
Indië tegen
tegen Rusland
Rusland te
te ververbetoogen, dat
dat Engeland,
tot huurling
huurling en
entot
totgendarme
gendarmevan
vanIndië
Indië
dedigen,
erkennende, Japan
Japan tot
dedigen, erkennende,
gemaakt
Wijvoor
voorons
onsbeschouwen
beschouwen hier
hier de
deJapansche
Japansche hulp
hulp als
als
gemaakt heeft.
heeft. Wij
een
reserve in
in geval
geval van
van uitersten
uitersten nood.
nood.
een reserve
lu verband
verband met
met het
hethernieuwde
hernieuwde verbond
verbond bestaat
bestaat het
hetvoornemen,
voornemen, om
om
In
Singapore
tot een
eenbevestigde
bevestigdeoorlogshaven
oorlogshaven tetemaken
maken;
een punt,
punt,
Singapore tot
; 't is
is een
dat
in zekere
zekeremate
mateden
denweg
weguituit
Zuidennaar
naarderi
denStillen
StillenOceaan
Oceaan
dat in
hethet
Zuiden
zoukunnen
kunnen
beheerscht
en een
eenvereenigingshaven
vereenigingshaven —
- operatiebasis
operatiebasis —
- zou
beheerscht en
worden
der drie
drie Engelsche
Engelsche eskaders:
eskaders: 't Indische, 't Chineesche en
worden der
't Australische.
Australische. Hier
Hier kunnen
kunnen dedebondgenooten
bondgenooten elkaar
elkaar de
dehand
handreiken
i'eiken
en
vanhier
uit
tot
een
gemeenschappelijke
actie
overgaan.
en vanhier uit tot een gemeenschappelijke actie overgaan.
aangeen
geentwijfel
twijfelonderhevig,
onderhevig,dat
dathethet
hernieuwde
verbondeen
een
Het isis aan
hernieuwde
verbond
reusachtige
voorstelt, en
en men
menhoort
hoortniet
nietmeer
meerde
destemmen,
stemmen,welke
welke
reusa,chtige macht
macht voorstelt,
het verbond
verbond van
van 11902
eenquantité
quantiténégligeable
négligeable achtten.
achtten.»Protectoraat
llProtectoraat
902 een
met schrik
schrik de
de Duitsche
Duitsclle dagbladen
dagbladen uit.
uit. Na
Na de
de
over
Azië!"!" riepen
riepen met
over Azië
bekendmaking
tractaat zond
zond Lord
Lord Landsdowne
Landsdowne aan
aan den
denEngelEngelbekendmaking van
van het tractaat
schen
gezant te
te St.-Petersburg
St.-Petel·sburg een
eennota,
nota,waarin
waarindededoeleinden
doeleinden van
van het
het
schen gezant
verbond
toegelicht
en
geruststellingen
gegeven
wel·den.
»'k
Vermeen,"
verbond toegelicht en geruststellingen
werden. »'k Vermeen,"
Lord L.,
1., »dat
»dat het
hettot
totstand
standkomen
komenvan
vandit
ditverbond
verbond niet
niet
schreef
schreef o.
o. a. Lord
op 't eindigen van
den oorlog
oorlog is
is gebleven
gebleven en
enzoodoende
zoodoende
zonder
invloed op
zonder invloed
van den
tot
herstel van
van den
den vrede
vrede het
het zijne
zijne heeft
heeft mogen
mogen bijdragen."
bijdragen." De
De
tot herstel
Russische dagbladen
dagbladen hebben
uiting in
in den
den zin
zin van
van »qui
»qui s'excuse
s'excuse
Russische
hebben die
die uiting
s'accuse"
uitgelegd.
s'accuse" uitgelegd.
is 't Engelsch-Japansch
tractaat tegen Rusland
Rusland gericht
gericht;; wel
wel
Eigenlijk
Eigenlijk is
Engelsch-Japansch tractaat
ontstond
ook in
in Duitschland
Duitschland een
paniek, dat
de kansen
kansen op
op een
een uituitontstond er
er ook
een paniek,
dat de
totnul
nulherleid
herleidzouden
zoudenworden,
worden, en
en
breiding der
der Chineesche
Chineesche pachtgronden
pachtgromlen tot
breiding
maakte men
men zich
zich zelfs
zelfsteteBerlijn
Berlijneen
eenoogenblik
oogenblikover
over't'tlot
lotvan
vanKiaoKiaomaakte
Tchao
bezorgd, eer
men tot
tot de
de overtuiging
overtuiging kwam,
kwam, dat
dat het
het den
den bondbondTchao bezorgd,
eer men
doenisisgeweest,
geweest,aan
aanRusland's
Rusland'sagressieve
agressieve
genooten
hoofdzakelijk erom
erom tetedoen
genooten hoofdzakelijk
stellen.Zoo
Zoover
verligt
ligtdedetijd
tijdnog
nogniet
nietachter
achter
aanvechtingen
en perk
perk tetestellen.
aanvechtingen paal
paal en
ons,
waarin uit
uit St.-Petersburg
St.-Petersburgnetten
nettennaar
naarMongolië,
Mongolië, Thibet,
Thibet,Chineesch
Chineesch
ons, waarin
Turkestan
werden uitgeworpen
uitgeworpen; ; de
de tijd,
tijd, waarin
waarin een
een Russische
Russische haven
haven
Turkestan vverden
zijn.Van
Van
aan
Perzische Golf
Golf slechts
slechts een
eenquaestie
quaestievan
vantijd
tijdscheen
scheentetezijn.
aan de Perzische
dergelijke
lichtelijk af
af en
en 't is
volstl'ekt niet
niet
is volstrekt
dergelijke voornemens
voornemensziet
ziet men
men niet lichtelijk
onwaarschijnlijk,
hoofden der
gedachte
onwaarschijnlijk, dat
dat in de hoofden
der Engelsche
Engelsche staatslieden
staatslieden de gedachte
spookte,
Rusland zich
zich voor
voor zijn
zijn nederlagen
nederlagen inindedewateren
waterenvan
vanPetjili
Petjili
spookte, dat Rusland
in de
de Perzische
PerzischeGolf
Golfof
of elders
elders schadeloos
schadeloos zou willen
willen stellen. Tegen
TegenDuitschDuitschhetalleenstaande
alleenstaande Duitschland
Duitschland —
- behoefde
behoefde
land
- we
webedoelen
bedoelenhet
land alléén
alléén —
Engeland niet
verbond op
touw te
te zetten
zetten;; het
het zou
zou de
de
Engeland
niet zulk
zulk een
een verbond
op touw
behoeven te vreezen
vreezen en
en allerminst
allerminst inin't'tverre
verre
llgepantserde
»gepantserde borst"
borst" niet
niet behoeven
Oosten,
waar Duitschland
Duitschland alléén,
alléén, zonder
zonder den
den steun
steun van
van een
eenmogendmogendOosten, waar
wil
van
Engeland
in,
geen
heid
van
den
eersten
rang
en
tegen
den
held van den eersten rang en tegen den wil van Engeland in, geen
stap
in China
China zou
zoukunnen
kunnen doen,
doen, —
- zelfs
zelfsniet
nietwanneer
wanneer het
hetEngelschEngelschstap in
tractaat in
in 't geheel
niet bestond.
bestond.
Japansche tractaat
geheel niet
Japansche
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III.
Nog slechts
slechts eenige
eenigejaren
jarengeleden
geledenwerd
werdEngeland
Engelanddoor
dooreen
eencoalitie
coalitie
Nog
vasteland bedreigd.
bedreigd. Duitschland
Duitschland
der
drie grootste
grootstemogendheden
mogendheden van
van 't'tvasteland
der drie
meer dan
dan eens
eensbijbijhethet
anti-Engelscheoptreden
optredenvan
van den
den
sloot
zich meer
sloot zich
anti-Engelsche
eenoprechte
oprechteverzoening
verzoeningtusschen
tusschenFrankrijk
Frankrijk
Tweebond
aan en
en indien
indien erereen
Tweebond aan
en
Duitschland plaats
had kunnen
kunnen grijpen,
grijpen, zou
zou ook
ook de
decoalitie
coalitietot
totstand
stand
en Duitschland
plaats had
zijn
gekomen; ra
nà Fashoda
Fashoda scheen
scheen het,
het,alsof
alsofFrankrijk
Frankrijkgereed
gereed was,
was, om,
om,
zijn gekomen;
zUn vernedering
vernedering vergetende,
vergetende,Duitschland
Duitschland om
omden.
den.hals
hals
zijn
nederlaag en
en zijn
zijn nederlaag
te vallen,
vallen, ten
teneinde
eindemet
met
vereenigde
krachtentegen
tegenEngeland
Engeland op
op tete
vereenigde
krachten
treden. De
De Engelsche
Engelsche diplomatie
diplomatie heeft
heeft dat
dat weten
weten teteverhinderen
verhinderen en
ende
de
treden.
internationale
politiek van
Engeland isis tot
tot heden
heden toe
toe veel
veel solider
solider gebleven
gebleven
internationale *politiek
van Engeland
er zou
zouzeer
zeerveel
veel
onhandigheidvan
vande
dezijde
zijdeder
der
dan
die van
van Duitschland
Duitschland;; er
dan die
onhandigheid
Engelsche staatslieden
staatslieden en
en zeer
zeerveel
veel
handigheidvan
vandie
dieder
derDuitsche
Duitsche
Engelsche
handigh.eid
diplomatie
moeten worden
worden gelegd,
om dien
dien toestand
toestand ten
ten
diplomatie aan
aan den
den dag
dag moeten
gelegd, om
van. Engeland
Engeland en
enten
tengunste
gumltevan
van
Duitschlandtetedoen
doenveranderen.
veranderen.
nadeele
nadeele van
Duitschland
het bereiken
bereiken van
van dit
ditresultaat
resultaatheeft
heeftFrankrijk
Frankrijkook
ook't'tzijne
zijnebijgebijgeTot
Tot het
dragen.
Sedert een
een zevental
zevental jaren
jaren stond
stondaan
aan't 'thoofd
hoofdvan
van't 'tministerie
ministerie
dragen. Sedert
aan
den Quai
Quaid'Orsay
d'Orsayeen
eenbepaald
bepaaldEngelschgezind
Engelschgezind man,
man, de
deminister
minister
aan den
Delcassé.
Eenigemaanden
maanden na
naFashoda
Fashoda bracht
bracht hij
hij een
eenvrij
vrijuitgebreide
uitgebreide
Delcassé. Eenige
en, jaar
jaar in
in jaar
jaar uit
uitde
de
koloniale overeenkomst
koloniale
overeenkomstmet
met Engeland
Engelandtot
tot stand
stand en,
artikelen
overeenkomst wijzigende
wijzigende ofofaanvullende;
aanvullende; slaagde
slaagdehij
hijererinin
artikelen dier overeenkomst
1904
eenrneer
meer
reëele
overeenkomst
over
Egypte
Marokkotot
totstand
stand
1904 inineen
reëele
overeenkomst
over
Egypte
enen
Marokko
te brengen.
brengen. Zonder
Zonder de
depersoonlijke
persoonlijke voorkomendheden
voorkomendheden van
van Keizer
Keizer WilWilte.
afervan
ervandroomde
droomde den
den met
met
helm II,
1I, die
dievan
vanzijn
zijn
troonsbeklimming af
helm
troonsbeklimming
oorlogsapparaat opgesmukten
in Rome
Rome ook
ookininParijs
Parijsteteherhalen,
herhalen,
oorlogsapparaat
opgesmukten intocht
intocht in
af tetewijzen,
wijzen,legde
legdeDelcassé
Delcasséeen
eengematigde
gematigdeterughouding
terughouding aan
aan
barsch
barsch af
tot
den
dag. Beleefd
Beleefdbejegende
bejegendeFrankrijk
Frankrijk de
dezeer
zeerduidelijke
duidelijke pogingen
pogingen tot
den dag.
toenadering.
waar ontstond
ontstond erereen
eenmeer
meer
luidedan
dansterke
sterke
toenadering. Wel
Wel is waar
luide
het zo•eken
zoeken naar
naar een
een
Duitschgezinde
openlijk voor
voor het
Duitschgezindepartij,
partij,die
die zich
zich openlijk
»modus
vivendi" met
metDuitschland
Duitschland verklaarde,
verklaarde, maar
maardederepublikeinsche
republikeinsche
»modus vivendi"
staatkunde
andere banen
banen in.
in. Delcassé's
Delcassé'sstreven
streven was
was:: aan
aan het
het
staatkunde sloeg
sloeg andere
verbond met Rusland
Rusland vast
vasttetehouden,
houden,dedegoede
goedeverstandhouding
verstandhouding met
met
verbond
Engeland
doen worden,
worden, m.
m. a.a. w.
W.:
Engelandzich
zich bij
bij den
den
Engeland nauwer
nauwer te
te doen
: Engeland
Tweebond
te doen
doen aansluiten,
aansluiten, den
denDriebond
Driebond door
door het
het»débaucheeren"
»débaucheeren"
Tweebond te
te doen
doen worden
worden en
en—- Duitschland
Duitschland teteisoleeren.
isoleeren.
van
Italië losser
losser te
van Italië
't Laat zich
zich begrijpen,
begrijpen, dat
dat Rusland
Rusland de
de toenadering
toenadering van
van Frankrijk
Frankrijk tot
tot
Japan's
bondgenoot en Rusland's
Rusland's traditioneelen
traditioneel en vijand
vijand en
enmededinger
mededingerin
in
Japan's bondgenoot
A~ië
lee de oogen
oogen aanzag,
aanzag, maar
maar 't begreep
van den
den anderen
anderen kant,
kant,
met leede
ië met
begreep van
Mandsjoersche zaak
zaak
dat
die toenadering
toenadering ook
ook haar
haar lichtzijden
lichtzijden had.
had. DeDeMandsjoersche
dat die
bevond
een acuut
acuut stadium
stadium en
en 't kon
kon aan
beyond zich
zich juist
juist in
in een
aan 't Petersburgsche
om door
door toedoen
toedoen van
van
kabinet Diet
niet anders
anders dan
dan welgevallig
welgevallig zijn,
zijn, om
kabinet
te
verwijderen
en
dit
laatste
land
Frankrijk
Engeland
van
Japan
Frankrijk Engeland van Japan verwijderen en dit laatste land tete
isoleeren.
De onderhandelingen
onderhandelingen tusschen
tusschen Frankrijk
Frankrijk en
enEngeland
Engelandhadden
hadden
isoleeren. De
uitbreken van
van den
den oorlog
oorlog
een gunstig
verloop en
twee maanden
maanden na
na 't uitbreken
gunstig verloop
en twee
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werd een
een overeenkomst
overeenkomst tusschen
tusschen die
die twee
tweemogendheden
mogendhedenbekendgebekendgewerd
maakt;
van Egypte
Egypte en
envan
vanMarokko
Marokko werd
werdbuiten
buitenDuitschland
Duitschland om
om
lot van
maakt ; 't lot
beredderd, dat
voorloopig erbij
scheen neer
neer teteleggen,
leggen,omdat
omdat
beredderd,
dat zich
zich voorloopig
erbij scheen
in 't'tverre
verreOosten,
Oosten,
Frankrijk's
bondgenoot, ongeacht
ongeacht diens
diens nederlagen
nederlagen in
Frankrijk's bondgenoot,
't
hoofd
gezien
mocht
worden.
Met
een
vage
krijgsnog
niet
over
hoofd
gezien
mocht
worden.
Met
een
vage
krijgsnog niet over
hart,
haftige
toespraak aan
den Rijn
Rijn luchtte
luchtteKeizer
KeizerWilhelm
Wilhelm IJ
haftige toespraak
aan den
zijn hart,
II zijn
maar de
de Duitsche
Duitsche diplomatie
diplomatie bleef
bleef zich
zich onbetuigd
onbetuigd laten
laten —
- 'tgeen
'tgeen
maar
toen niemand
niemand vreemd
vreemd toescheen,
toescheen, aangezien
aangezien men
men zich
zich toch
toch de
dehouding
houding
toen
zake de
de Middellandsche
Middellandsche Zee
goed herherder
Duitsche diplomatie
diploma.tie in
der Duitsche
in zake
Zee nog
nog goed
inneren
Zoo wel op
op de
de conferentie
conferentie teteMadrid
Madrid (*)
(*) als
alsininverscheiden
verscheiden
inneren kon.
kon. Zoowel
later
plaats gehad
gehad hebbende
hebbende acties
actiesvan
vanhethet
Europeesc\leDconcert"
Dconcert"
later plaats
Europeesche
in
deMiddellandsche
Middellandsche Zee
Zee heeft
heeft Duitschland
Duitschland zich
zich steeds
steedsver
vergehougehouin de
dáár geen
geen belangen
belangen teteverdedigen
verdedigen had.
had.
den, verklarende,
verklarende, dat
den,
dat het
het dáår
Daarin
men zich,
zich, want
want na
naden
denvoor
voorRusland
Ruslandnoodlottigen
noodlottigen slag
slag
Daarin vergiste
vergiste men
ter
bij
Moekden vernam
vernam men
men van
vanDuitschland
Duitschland een
eendreigend
dreigend »veto"
»veto" ter
bij Moekden
zake
van Marokko.
Marokko. De
De reis
reisvan
vanWilhelm
vVilhelmII11naar
naarTanger,
Tanger,de
deopeningsrede
openingsrede
zake van
conferentie teteAlgeOras,
Algeçiras,
in
den Duitschen
Duitschen Rijksdag,
Rijksdag, 't opdringen
opdringen eener conferentie
in den
val van
van Delcassé
Delcassé voorafgegaan
voorafgegaan was,
- 't'tzijn
zijn feiten
feiten der
der
waaraan
de val
waaraan de
was, —
laatste dagen.
dagen.
Marokko, waar
Duitschland zeer
weinig belangen
belangen teteverdedigen
verdedigenheeft
heeft
Marokko,
waar Duitschland
zeer weinig
waar die
die belangen
belangen haastig
haastiginindedelaatste
laatste
dagen
dengrond
grondwerden
werden
en
en waar
dagen
uituit
den
gestampt,
- we
webedoelen
bedoelen een
eenDuitsche
Duitscheleening
leeningaan
aanden
denSultan
Sultan en
en een
een
gestampt, —
Duitsche
den aanbouw
aanbouw van
pier —
- om
om toch
toch een
een
Duitsche concessie
concessie voor
voor den
van een
een pier
kunnen vinden,
vinden, Marokko,
Marokko, herhalen
herhalen we,
we,
schijnbaar
voorwendsel te kunnen
schijnbaar reëel
reëel voorwendsel
is slechts
slechts een
eenvoorwendsel
voorwendselgeweest,
geweest,omom
Frankrijk,datdat
»Liebeswer":
Frankrijk,
dedeDLiebeswer-:
bung"
van Duitschland
Duitschland koud
had gelaten,
gelaten, door
door een
eendreigement
dreigementvriendvriendbung" van
koud had
schappelijk
stemmen. Door
Door Frankrijk
Frankrijk tot
de conferentie
conferentie te
te
schappelijktete stemmen.
tot de
dwingen,
behaalde
de
Duitsche
diplomatie
een
overwinning
van
de
soort
dwingen, behaalde
Duitsche diplomatie een overwinning van de soort
hoofdzaak de
de quaestie
quaestie was,
was,
van
die van
van Pyrrhus,
Pyrrhus, want
want terwijl
terwijl het
hetininhoofdzaak
van die
Frankrijk
te verwijderen,
verwijderen, heeft
heeft men
men daar
daar het
het»veto"
Dveto"
Frankrijk van
van Engeland
tngeland te
zóóver gebracht,
Engeland's vriendschap
vriendschap voor
Frankrijk een
een vraag
vraag
z66ver
gebracht, dat Engeland's
voor Frankrijk
van
nationale eigenwaarde
eigenwaarde en
envan
vanstaatkundige
staatkundigeonafhankelijkheid
onafhankelijkheid isis
van nationale
geworden.
Rusland, dat
dat anderzijds
anderzijds gaarne
gaarne aan
aanDuitschland
Duitschland de
dehand
hand
geworden. Rusland,
omin in
gemeenschapmet
metFrankrijk
Frankrijk een
eenmachtige
machtige coalitie
coalitie
zou reiken,
reiken, om
zou
gemeenschap
verbond tot
tot stand
stand tetebrengen,
brengen,moet
moetmet
met
tegen 't Engelsch-Japansch verbond
de
gevoeligheid
van
zijn
bondgenoot
rekening
houden
(t).
de gevoeligheid van zijn bondgenoot rekening houden (t).
Van
zulk een
een coalitie
coalitie droomt
droomt men
men teteBerlijn
Berlijnsedert
sedertlang
lang;; in
in de
de
Van zulk
wereldpolitiek staat
het rijk
rijk der
derHohenzollern
Hohenzollern eigenlijk
eigenlijkgeïsoleerd,
geïsoleerd, want
want
wereldpolitiek
staat het
de
Driebond kan
kan alleen
alleen in
in Europa
Europa van
van dienst
dienst zijn.
zijn. Vandaar
VandaarDuitschDuitschde Driebond
land's pogingen,
pogingen, om
omzich
zich bondgenooten
bondgenooten teteverschaffen,
verschaffen,wier
wiermacht
machtbuiten
buiten
land's
die èn
èn inindedeEuropeesche
Europeescheènèninindedeveraf
verafgelegen
gelegen
Europa zou
Europa
zou reiken
reiken en
en die
(0) Bismarck
Bismarck heeft
toen door
door zijn <agen
t te Parijs
Parijs aan
aan Freycinet laten zeggen, dat,
'agent
(*)
heeft toen
aangezien Duitschland geen
belangen in
in de
de Middellandsche Zee
Zee heeft,
heeft, Frankrijk
Frankrijk over
over
geen belangen
op de conferentie
conferentie zou
zou kunnen
kunnen beschikken,
beschikken, —
- 'tgeen
'tgeen ook
werkelijk geschiedde.
ook werkelijk
zijn stem
stern op
(t) De geheele Marokko-quaestie
Marokko-quaestie tusschen
tusschen Duitschland
Duitschland en
Frankrijk beschouwen
beschouwen
en Frankrijk
al~ een
een episode
episode van
van den
den Duitsch·Engelschen
strijd.
we steeds
Duitsch-Engelschen strijd.
steeds als
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voldoenden bijstand
bijstand zouden
zoudenkunnen
kunnenverleenen,
verleen en,wanneer
wanneerde
deDuitsche
Duitsche
zeeën voldoenden
vloot
met de
de Engelsche
Engelsche zeemacht
zeemacht in
in botsing
botsing zou
zou moeten
moeten komen.
komen.
vloot met
'Ve
hebben dus
dus een
een groot
grootwereldschaakspel.
wereld schaakspel. Aan
Aan den
deneenen
eenenkant
kant:
We 'nebben
:
het met Japan
zet paal
het
Japan verbonden
verbonden Engeland
Engeland zet
paal en
en perk
perk aan
aandedeRussische
Russische
Azië en
en stelt
stelttegelijkertijd
tegelijkertijd alles
alles in
in 't'twerk,
werk,om
omeen
eencoalitie
coalitie
expansie
expansie in
in Azië
Met Frankrijk
Frankrijk is
is 't reeds
Rusland-Duitschland-Frankrijk tete voorkomen.
Rusland-Duitschland-Frankrijk
voorkomen. Met
gelukt;
nu wordt
wordt ernaar
ernaar gestreefd,
gestreefd, om
omRusland
Ruslandvan
vanDuitschland
Duitschland te
te
gelukt ; nu
verwijderen.
Aan de
andere zijde
zijde:: Duitschland,
Duitschland, dat
dat zich
zichmet
methanden
handenen
envoeten
voetenaan
aan
de andere
tracht te sluiten,
sluiten, de
de hoop
hoop niet
niet
Rusland vastklemt
dat een
een verbond
verbond tracht
Rusland
vastklemt en
en dat
dat het
hetmisschien
misschiennog
noglukken
lukkenzal,
zal,Frankrijk
Frankrijkerin
erin te
tehalen
halen
latende
varen, dat
latende varen,
stand te
brengen. Een
Een
en
de gedroomde
gedroomde anti-Engelsche
anti-Engelsche coalitie
en de
coalitie tot
tot stand
te brengen.
verwoede
ondemardsche strijd
wordt door
door de
de diplomatie
diplomatie der
der wedijvewedijveverwoede onderaardsche
strijd wordt
de pers
persverschijnen
verschijnenallerlei
allerleivoorstellen
voorstellen
rende mogendheden
mogendheden gevoerd
gevoerd;; in de
rende
de kolommen
kolommen der
derdagbladen
dagbladenduiken
duikenallerlei
allerlei
van bondgenootschappen
bondgenootschappen; ; in
van
in de
ware
of verzonnen
verzonnen diplomatieke
diplomatieke geheimen
en haast
haast iedere
iedere week
week
ware of
geheimen op
op en
brengt sensationeele
sensationeele onthullingen
onthullingen mede.
mede.
brengt
Het is
is niet
niet doenlijk,
doenlijk, eenige
eenige positieve
positieve gissingen
gissingen voor
voor de
de toekomst
toekomst op
op
Het
stellen;; men
men kan
kanechter,
echter,helaas
helaas!
constateeren,dat
dat»horn°
»homohomini
homini
te stellen
! constateeren,
lupus"
nog altijd
altijd van
van kracht
kracht blijft.
blijft.
lupus" nog
dat het
het inin 't lieve
Ten
slotte willen
willen we
we nog
nog ininherinnering
herinnering brengen,
brengen, dat
Ten slotte
oude
Europa vanouds
vanouds de
de gewoonte
gewoonte is geweest,
geweest, dat,
dat, waar
waal' de
de grooten
groot en
oude Europa
't met
met elkaar
elkaar aan
aan den
denstok
stokkregen,
kregen,dedekleinen
kleinendedegebroken
gebrokenpotten
potten
moesten
betalen.
moesten betalen.
»'t kruit
kruitdroog,
droog, 't zwaard
Meer
ooit dienen
dienen de
de laatstgenoemden
laatstgenoemden D't
Meer dan
dan ooit
geslepen houden".
houden".
N
ASCHRIF T.
NASCHRIF
dervaudeville-voorstelling
vaudeville-voorstelling te
te
Dit opstel
opstel schreven
schreven we
wev66r
vóórden
denafloop
afloopder
Dit
Algeçiras.
De bekende
bekendesensationeele
sensationeele(14/Oche
dépêche Lamsdorff-Cassini
Lamsdorff-Cassini en
en de
de
Algegiras. De
Frankhouding
van Italië, dat,
dat, alhoewel
alhoewelDuitschland's
Duitschland's bondgenoot,
bondgenoot, aan
aan Frankhouding van
rijk
zijn steun
steun verleende,
verleende, doen
doen Duitschland's
Duitschland's isoleering,
isoleering, welke
welke niet
niet
rijk zijn
eens
»splendid" mag
mag worden
worden geheeten,
geheeten, nog
nog grooter
grooter worden,
worden, want
want èn
èn
eens »splendid"
't verloop
èn de
deafloop
afloopder
derconferentie
conferentiededen
dedenduidelijk
duidelijkuitkomen,
uitkomen, dat
dat
verloop èn
de
sympathieën van
van Europa
Europa niet
niet aan
aan Duitschland's
Duitschland's zijde
zijde waren.
waren. Wel
Wel isis
de sympathieën
waar
blijft Duitschland
Duitschland zich
zich inindedevriendschap
vriendschapvan
vanAbdoel-Hamid,
Abdoel-Hamid, van
van
waar blijft
Abdoel-Azis,
van Mozzaffar-Eddin
Mozzaffar-Eddin en
en misschien
misschien ook
ook van
van Menelik
Menelik ververAbdoel-Azis, van
heugen. Dat
Dat is
is ook
ook iets
ietswaard.
waard.
heugen.
IGNOTUS.

NEERWINDEN
(29 Juli
Juli 1693).

Men
1693. Reeds
Reedswas
wasmen
menin in
vijfde
jaar
vanden
denoorlog,
oorlog,
Men schreef
schreef 1693.
hethet
vijfde
jaar
van
dien
de Republiek
Republiek der
derVereenigde
Vereenigde Nederlanden
Nederlanden als
als lid
lid van
van het
hetGroot
Groot
dien de
heteinde
eindevan
vandezen
dezen
Verbond tegen
Lodewijk XIV
en nog
nog was
was het
Verbond
tegen Lodewijk
XIV voerde,
voerde, en
krijg
niet te
te voorzien.
voorzien. Men
Men vocht
vocht teteland
landen
enter
terzee,
zee,ininItalië,
Italië, inin
krijg niet
Duitschland en
in de
de Spaansche
Spaansche Nederlanden.
Nederlanden.
Duitschland
en in
De oorlogen
oorlogen van
van dien
dien tijd
tijd duurden
duurden lang.
lang. Een
Een onjuist
OnjUIst begrip
begrip van
van het
het
De
wezen
en van
vanden
denaard
aardvan
vanden
denoorlog
oorlogdeed
deed niet
nietstreven
streven naar
naar eene
eene
wezen en
snelle
ontknooping. In
In plaats
plaats van
van 's vijands strijdkrachten
vernietigen
snelle ontknooping.
strijdkrachten te vernietigen
en
hem door
door dedebezetting
bezettingvan
van
zijnland
landtottotden
denvrede
vredetetedwingen,
dwingen,
en hem
zijn
bepaalde
zich tot
toteenige
eenigeroemrijke
roemrijkewapenfeiten
wapenfeiten als
alshet
hetwinnen
winnen
bepaalde men
men zich
van
slag, de
de belegering
belegering of
ofde
deinneming
inneming van
van eene
eenevesting.
vesting.
van een slag,
De veldtochten
veldtochten werden
werden naar
naarjaren
jarengerekend
gerekend;; de
delegers
legerstrokken
trokken inin
De
de
lente tetevelde
veldeenenbetrokken
betrokkenininden
denherfst
herfstdede
winterkwartieren;
de lente
winterkwartieren
; inIn
sommige
jaren of
of veldtochten
veldtochten viel
viel niets
nietsbijzonders
bijzonders voor.
voor.
sommige jaren
het onderhoud
onderhoud der
der talrijke
talrijke legers
legersverslond
verslondschatten
schattenen
ener
erkwam
kwam
Doch het
Doch
eindelijk
oogenblik, dat
dat de
de schatkist
schatkist leeg
leegwerd
werdofofhet
hetopbrengen
opbrengen
eindelijk een
een oogenblik,
der
benoodigde gelden
gelden achterwege
achterwege bleef.
bleef.Dan
Danbegon
begonmen
menover
overden
denvrede
vrede
der benoodigde
onderhandelen.
te onderhandelen.
De oorlogen
oorlogen van
van dien
dien tijd
tijd werden
werden gevoerd
gevoerd door
door de
de regeeringen,
regeeringen, niet
niet
De
door
de volken,
volken, enenhadden
haddentottot
hoofddoeldoor
dooruitputting
uitputtingvan
vanelkaars
elkaars
door de
hoofddoel
geldmiddelen
bepaalde voorwaarden
voorwaarden te
bedingen, die
die dan
daninineen
eenvredesvredesgeldmiddelen bepaalde
te bedingen,
verdrag
werden neergelegd.
neergelegd.Zonder
Zondergeld
geldgeene
geenesoldaten
soldaten;
zondersoldaten
soldaten
verdrag werden
; zonder
het oorlogvoeren
oorlogvoeren ophouden.
ophouden.
moest het
De staatsmanskunst
staatsmanskunst van
van een
een·• Willem
111 was
wasnoodig,
noodig,om
omvan
vanzooveel
zooveel
De
Willem III
verschillende
mogendheden,
als
waaruit
het
Groot
Verbond
bestond
en
verschillende mogendheden, als waaruit het Groot Verbond bestond en
die
evenveelverschillende
verschillendebelangen
belangenvertegenwoordigden,
vertegenwoordigden, de
devereischte
vereischte
die evenveel
inspanning
verkr\jgen. Doch
Dochook
ookFrankrijk
Frankrijkbegon
begonuitgeput
uitgeputtetegeraken
geraken;
inspanning te verkrijgen.
;
Lodewijk
ofschoon onbeperkt
onbeperkt heerscher
heerscher over
over de
dehulpbronnen
hulpbronnen van
van
Lodewijk XIV,
XIV, ofschoon
jarenvan
vanden
denoorlog
oorlog met
metgeldgeldzijn
land, kreeg
kreeg reeds
reeds nanadedeeerste
eerstejaren
zijn land,
gebrek
kampen. Daarom
Daarom wilde
wilde hij
hij den
denveldtocht
veldtocht van
van 1693
1693 met
met
gebrek te
te kampen.
kracht
voeren,
om
het
einde
van
den
oorlog
te
verhaasten.
kracht voeren, om het einde van den oorlog te verhaasten.
In
den winter
winter van
van 1692
1692enen
1693
werden
doelkrachtige
krachtige
In den
1693
werden
tottot
ditdit
doel
ne sera
sera pas
pas
toebereidselen
groote plannen
toebereidselen gemaakt
gemaakt en
en groote
plannen beraamd.
beraamd. »Oe
»Ce ne
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une campagne
ordinaire, mais
maisune
unecampagne
campagneenenquelque
quelquesorte
sortede
dedécision
décision
campagne ordinaire,
et de
de crise",
crise" ,schreef
schreefLodewijk
Lodewijkaan
aaneen
eenzijner
zijnermaarschalken
maarschalken(*).
(*).
Volgens
beraamde oorlogsplan
oorlogsplan zouden
zouden de
deSpaansche
SpaanscheNederlanden
Nederlanden
Volgens het beraamde
111 met
metoveroverhet
hoofdoperatietooneel worden;
men Willem
Willem III
het hoofdoperatietooneel
worden ;hier
hier wilde
wilde men
Daartoe zou
zou het
hetFransche
Fransche leger,
leger,
machtige
machtige strijdkrachten
strijdkrachtentetelijf
lijf gaan.
gaan. Daartoe
in
twee hoofdgroepen
hoofdgroepen gesplitst,
gesplitst, optreden
optreden;; op
opdedevleugels,
vleugels,ininVlaanderen
Vlaanderen
in twee
en
in Luxemburg,
Luxemburg, twee
twee kleinere
kleineregroepen.
groepen.Rén
Éénder
derhoofdgroepen,
hoofdgroepen,sterk
sterk
en in
78
bataljons en
en160
160eskadrons,
eskadrons, zou
zou onder
onder het
hetbevel
bevelvan
van den
denHertog
Hertog
78 bataljons
bataljonsenen
116
eskadrons,onder
onder
van
Luxemburg, de andere,
andere, sterk
sterk5252bataljons
van Luxemburg,
116
eskadrons,
het persoonlijk
persoonlijk bevel
Konings komen
komen;; te zamen
zamen omstreeks
omstreek!1110,OOO
bevel des Konings
110,000
strijders (t).
strijders
Getrouw
aan de
debeginselen
beginselenvan
vanoorlogvoeren
oorlogvoereninindien
dientijd,
tijd, wilde
wilde men
men niet
niet
Getrouw aan
het vijandelijke
vijandelijke leger
legeraanvallen,
aanvallen,doch
dochde
deoperatiën
operatiënrichten
richtenop
op de
de verovering
verovering
~an
stad Luik,
Luik,op
opdedebedreiging
bedreigingvan
vandedemeer
meernoordelijk
noordelijkgelegen
gelegenMaasMaas'van de
de stad
vestingen
van de
de Republiek
Republiek en van
van de
deDuitsche
Duitsche staatjes
staatjestusschen
tusschenMaas
Maas
vestingen van
bij dit
ditplan
plandedejuiste
juistegedachte
gedachtevoor,
voor, om
omdoor
door
en
Rijn. Kennelijk
Kennelijk zat
zatbij
en Rijn.
het grondgebied
grondgebied der
der Republiek
Republiek deze
deze
eene
onmiddellijke bedreiging
bedreiging van
eene onmiddellijke
van het
Verbondtottot
denvrede
vredetetedwingen
dwingen
als
een der
derrnachtigste
machtigsteleden
ledenvan
vanhethet
als een
Verbond
den
Verbond zelf uit
uit elkaar
elkaar te
tedoen
doenvallen.
vallen.
en
daarmede het Verbond
en daarmede
samentrekking van
van elk
elkder
derbeide
beidehoofdgroepen
hoofdgroepen in
in de
de
Ofschoon
Ofschoon de
de samentrekking
ookhierbij
hierbijvertragend
vertragend
maand
April zou
zou plaats
plaatshebben,
hebben,schijnt
schijntgeldgebrek
geldgebrekook
maand April
te hebben.
hebben. Eerst
Eerstinindede
tweede
werd
opmarsch
gewerkt
gewerkt te
tweede
helfthelft
vanvan
MeiMei
werd
dede
opmarseh
van beide
beide groepen
groepen voltooid,
voltooid, die
dievan
vanLuxemburg
Luxemburgtusschen
tusschenAth
Athen
enBergen
Bergen
van
(Mons), die
van den
den Koning
Koning bij
bij Doornik
Doornik (Tournay).
(Tournay).
(Mons),
die van
zich nog
nog niet
niet bij
bij het
het leger
leger gevoegd.
gevoegd. OnderOnderDoch de
de Koning
Koning had
had zich
Doch
eerst
door eene
eenelichte
lichteongesteldheid
ongesteldheidopgehouden,
opgehouden, kwam
kwam Lodewijk
Lodewijk eerst
weg door
den
2 den Juni
de nabijheid
nabijheid van
van Bergen
Bergen bij
bij de
de toen
toen daar
daarvereenigde
vereenigde
den 2den
Juni in
in de
27dames,
dames,
hoofdgroepen aan. Een
Eentalrijke
talrijkehofstoet,
hofstoet,-waarbij
waarbij niet
niet minder
minder dan
dan 27
hoofdgroepen
waaronder Madame
Madame De Maintenon
Maintenon en
vele prinsessen
prinsessen van
van den
den bloede,
bloede,
waaronder
en vele
vergezelde hem.
De operatiën
operatiën begonnen
begonnen daarna
daarna met
met een
eenafmarsch
afmarschder
der
vergezelde
hem. De
in oostelijke
oostelijke richting
richting naar
naar de
de zijde
zijdevan
vanLuik
Luik;
den7den
7 den
beide groepen
groepen in
beide
; den
Juni stonden
bij Gembloux,
Gembloux, ongeveer
ongeveer 55
55 K.M.
K.M. van
van Bergen.
Bergen.
Juni
stonden zij
zij bij
Willem III
III behield
behield zich
zich ook
ookinindezen
dezenveldtocht
veldtochthet
hetopperbevel
opperbevelvoor
voor
Willem
over het
hetbondgenootschappelijk
bondgenootschappelijk leger
leger inindede
Spaansche
Nederlanden.
over
Spaansche
Nederlanden.
Onderricht van
groote toerustingen
toerustingen van
van zijn
zijn tegenstander,
tegenstander, deed
deed hij
hij
Onderricht
van de groote
ook van
van zijn
zijn kant
kantalle
allemoeite,
moeite,omomzoo
zoovroeg
vroegenenzoo
zoosterk
sterkmogelijk
mogelijk
ook
velde teteverschijnen.
verschijnen.Reeds
Reeds3 Maart
3 Maart•uitte
·uittehij
hijechter
echterdedevolgende
volgende
te velde
klacht: : 2•Die
,Die middelen,"
middelen," zoo
schrijft hij,
:»die het
het Parlement
Parlement rnij
mij heft
heft
klacht
zoo schrijft
hij, vdie
gegeven, fallende
fallende so
veel te
te kort
kort..
so dat
dat ick
ickmij
mij iningrootste
grootste ververgegeven,
so veel
. . . .. so
gelegenheyt vinde
vinde van
van de
de werelt"
werelt" (§).
(§).
gelegenheyt
(0) Revue des
des Deux
DeuxMondes
J[onde, van 1 Februari
Februari 1904,
1904, blz. 563.
(*)
(t) Idem,
Idem, blz. 565.
565.
(t)
(§) K.
K. von
von Landmann,
Landmann, 1Vilhelm
Wilhelm III
Don England
Enf/land und
undMax
MazEmanuel
Emanuelvon
110/&
Ba!!ern,
III von
Bayern,
- Miinchen,
Miinchen, 1901.
1901.
blz. 30. —

1906. II.
11.
1906.
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Ook
hier werd
werd het
het Mei,
Mei, toen
toen dedetroepen
troepenhun
hunopmarsch
opmarsch uit
uit de
de
Ook hier
laatst van
van deze
deze maand
maand kwam
kwam
winterkwartieren
winterkwartierenvoltooiden.
voltooiden.InInhet
het laatst
Willem 111
te Brussel
Brusselbij
bijhet
hetleger
legeraan.
aan.DeDe
hier
verzameldetroepen
troepen
Willem
III te
hier
verzamelde
-— Duitsche,
Duitsche, Deensche,
Deensche,Spaansche,
Spaansche,Hollandsche
Hollandsche en
enEngelsche
Engelsche—
- vormden
vormden
de hoofdgroep
hoofdgroep der
der Verbondenen.
Verbondenen. Behalve
Behalve deze
deze hoofdgroep
hoofdgroep werd
werd eene
eene
de
in Vlaanderen
Vlaanderen en
en een
eenaanzienlijk
aanzienlijkkorps
korpsininenenom
omLuik
Luik
aftleeling troepen
troepen in
afdeeling
opgesteld.
De
geschiedschrijvers van
die dagen
dagen hebben
hebben zich
zich niet
niet beijverd
beijverd eene
eene
De geschiedschrijvers
van die
eenigszins
nauwkeurige sterkteopgaaf
sterkteopgaafder
derlegers
legerstetevermelden.
vermelden.Gewoonlijk
Gewoonlijk
eenigszins nauwkeurige
zij het
het
aantal
bataljons,eskadrons
eskadronsenenvuurmonden
vuurmonden op,
op,waaruit
waaruit
geven
geven zij
aantal
bataljon§,
opzichtbestaat
bestaatweinig
weinig
de
legers zijn
zijnsamengesteld
samengesteld;; doch
dochook
ookininditditopzicht
de legers
eenstemmigheid.
Daar
voorts
de
sterkte
der
genoemde
bataljons
en
eenstemmigheid. Daar yowls de sterkte der genoemde bataljons en
ook ininden
denloop
loopvan
vaneen
eenveldtocht
veldtochtdoor
door
eskadrons
uiteenliep en
en ook
eskadrons zeer
zeer uiteenliep
kan slechts
slechts benabenaverliezen en aanvullingen
aanvullingen voortdu
voortdurend
verliezen
rend verandert,
verandert, zoo
zoo kan
derend
de sterkte
i>terkteworden
wordenopgegeven,
opgegeven,terwijl
terwijldan
dannog
nogdedeverhouding
verhouding
derend de
van strijders
strijders tot
tot niet-strijders
niet-strijders ontbreekt.
ontbreekt.
van
Men zal
zal niet
nietver
vervan
vandede
waarheidzijn,
zijn,indien
indienmen
menaanneemt,
aanneemt, dat
dat
Men
waarheid
54,000 man
man in
in 7171bataljons
bataljons en
en
Willem III
bij Brussel
Brussel ongeveer
ongeveer 54,000
Willem
III bij
102 eskadrons
eskadrons met
met101
101vuurmonden
vuurmonden samentrok.
samentrok. In
In en
en om
om Luik
Luik ververzamelden
man in
in 29
29bataljons
bataljonsenen7070eskadrons.
eskadrons.
zamelden zich
zich omstreeks
omstreeks 26,000
26,000 man
Onderricht
de getalovermacht
getalovermacht zijner
zijner tegenpartíj
tegenpartij en
en van
van haar
haal'
Onderrichtvan
van de
te werk
werktetegaan
gaan
vroeger voltooiden
voltooiden opmarsch,
opmarsch, besloot
beslootWillem
Willemverdedigend
verdedigend te
vroeger
en voerde
voerde hij
hij zijn
zijnleger,
leger,zoodra
zoodrahijhijden
den
rechtsafmarschvan
vandedeFransche
Fransche
rechtsafmarsch
legers
vernam, van
van Brussel
Brussel naar
naar Leuven.
Leuven. Hier
Hierkwam
kwamhij
hijden
den5den
5 den Juni
Juni
legers vernam,
zuidoostenvan
vandedestad
stadtusschen
tusschen
aan
en koos
kooszich
zicheene
eenestelling
stelling
aan en
tenten
zuidoosten
portéededecouvrir
couvrirBruxelles
Bruxelles et
et
de
Dijle en
endede
beek
Lovenjoul)A,,àportée
de Dijle
beek
bij bij
Lovenjoul
de
donner lala main
Liège" (*).
r). Den
Den7den
7den vernam
vernam hij,
hij, dat
dat de
de tegentegende donner
mainàLiège"
op dezen
dezendag
dagter
tersterkte
sterktevan
van127
127bataljons
bataljonsenen276
276eskadrons
eskadrons
partij
pooh op
te Gembloux
Gembloux en
enWalhain
Walhain(40
(40K.M.
K.M.ten
tenZ.Z.van
vanLeuven)
Leuven)was
wasaangekomen.
aangekomen.
De plannen,
plannen, die
die hij
hijden
denvijand
vijand toeschreef,
toeschreef, stelt
stelt hij
hij inineen
eenbrief
briefvan
van
De
7 Juni
Juni als
alsvolgt
volgtvoor
voor:
»Ilsmarchent
marche nt leIelong
longdedelalagrande
grandechaussée
chaussée
: DIls
et selon
selon toutes
toutes les
lesapparences,
apparences, ils
ilsvont
vontattaquer
attaquerLièges
LiègesououMaastricht,
Maastricht,
ils ont
ont de
de très-grands
très-grands préparatifs
préparatifs et
Namur pour
pour un
et magasins
magasinsàNamur
un siège"
siège" (t).
(t).
Het
zal hier
hier en
en ininhet
hetvervolg
vervolgdedeaandacht
aandachttrekken,
trekken, hoe
hoespoedig
spoedigen
en
Het zal
juist beide
beide partijen
partijenvan
vanelkanders
elkandersbewegingen
bewegingenenenplannen
plannenonderricht
onderricht
juist
waren. Dat
Dat dankte
dankte men
meno.o.a.a.aan
aaneen
een
uitstekendspionnenstelsel,
spionnenstelsel, aan
aan
waren.
uitstekend
de
mededeelingen
van
talrijke
deserteurs,
die
de
huurlegers
van
dien
de mededeelingen van talrijke deserteurs, die de huurlegers van dien
tijd opleverden,
opleverden, aan
aan de
delangzaamheid
langzaamheid der
derbewegingen
bewegingen van
van de
de legers
legers
tijd
en
aan den
den korten
korten afstand,
afstand, waarop
waarop deze
dezevan
vanelkaar
elkaarverwijderd
verwijderdwaren.
waren.
en aan
Als
eene gunstige
gunstigeomstandigheid
omstandigheidvoor
voordedeVerbondenen
Verbondenenten
tenaanzien
aanzienvan
van
Als eene
verloop van
van den
denveldtocht
veldtochtmocht
mochtwel
wel
gerekend
wordendedeaanwezigaanwezighet verloop
geiekend
worden
hetFransche
Fransche leger.
leger.
heid van
van Lodewijk
Lodewijk XIV
XIVals
alsopperbevelhebber
opperbevelhebber van
van het
heid
De
Zonnekoning was
was geen
geen veldheer
veldheer en
en evenmin
evenmin bezat
bezat hij
hijgeschiktheid
geschiktheid
De Zonnekoning
(0)
(*)
(t)

RetJue des
del Dew.
DeurMondes,
Mondes, als voren,
voren, blz.
blz. 566.
Revue
Von Landmann, als voren,
voren, blz.
blz. 31.
3L
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voor
troepenaanvoerder. Aangezien
Aangezien niets
nietszijne
zijneijdelheid
ijdelheiden
enzijn
zijnhoogmoed
hoogm'led
voor troepenaanvoerder.
zou hebben
hebben kunnen
kunnen krenken
krenken dan
dan eene
eene nederlaag
nederlaagofofeen
eenmislukt
misluktbeleg,
beleg,
meer
meer zou
hadden
onderbevelhebbers en raadgevers
raadgevers tetezorgen,
zorgen,dat
datde
destralenstralenhadden zijne
zijne onderbevelhebbers
krans
roem, die
die 's'sKonings
Konings hoofd
hoofd omgaf,
omgaf, niet
nietverduisterd
verduisterd werd.
werd. Het
Het
krans van
van roem,
zich hoedde
hoedde der
der fortuin
fortuin kwade
kwade
gevolg
dat ieder
ieder hunner
hunner zich
gevolg daarvan
daarvanwas,
was, dat
kans.en
aan te
te bieden,
bieden,hetgeen
hetgeenniet
nietbeter
betertetebereiken
bereikenviel,
vi!!l,dan
dandoor
door
kansen aan
elke aanraking
met den
elke
aanraking met
den vijand
vijand te
tevermijden.
vermijden.
De
aanwezigheid van
van Lodewijk
Lodewijk XIV,
XIV, tuk
tuk op
opkrijgsroem,
krijgsroem, onder
onder zijn
zijn
De aanwezigheid
naam
door anderen
anderen te behalen,
behalen, was
was een
eenremschoen
remschoenvoor
voordedeoperatiën
operatiën
naam door
van
zijn leger
leger;; dat
dat kwam
kwam der
der tegenpartij
tegenpartij ten
ten goede.
goede.
van zijn
zou die
die aanwezigheid
aanwezigheid niet
duren. InIneen
eenkrijgsraad,
krijgsraad, op
op
Doch
lang zou
Doch lang
niet duren.
88 Juni
Juni teteGembloux
Gemblouxgehouden,
gehouden,wordt
wordtden
denKoning
Koning geadviseerd,
geadviseerd, naar
naar
aanleiding
de verovering
verovering van
van Heidelberg
Heidelberg door
door het
het Fransche
Fransche leger
leger
aanleiding van
van de
hethoofdoperatietooneel
hoofdoperatietooneel van
van dezen
dezen veldtocht
veldtocht tete
van
den Middel-Rijn,
Middel-Rijn, het
van den
verplaatsen
Spaansche Nederlanden
Nederlanden naar
naar Duitschland.
Duitschland. Lodewijk
Lodewijk
verplaatsen van
van de Spaansche
zich met
met dit
ditadvies
adviesenenbeveelt
beveeltaan
aanzijn
zijnzoon,
zoon,den
denDauphin,
Dauphin,
vereenigt
vereenigt zich
met
32,000man
manhethet
leger
Middel-Rijntetegaan
gaanversterken.
versterken.
met 32,000
leger
vanvan
denden
Middel-Rijn
Het aldus
aldus aanmerkelijk
aanmerkelijk verzwakte
verzwakte overschot
overschot zijner
zijnertroepen
troepenininde
deNederNederlanden
- 96
96bataljons
bataljonsenen201
201eskadrons,
eskadrons,omstreeks
omstreeks75,000
75,000strijders,
strijders, —
landen —
stelt
hij
onder
bevel
van
den
Hertog
van
Luxemburg
en
keert
zelf
stelt hij onder bevel van den Hertog van Luxemburg en keert zelf
naar
VersailIes terug,
terug, na
na nauwelijks
nauwelijks eene
eene week
week bij
bij het
het leger
leger tetezijn
zijn
naar Versailles
geweest.
het gevolg
gevolgvan
van 's Konings
Dit onbegrijpelijke
onbegrijpelijke besluit,
besluit, zeer
zeerwaarschijnlijk
waarschijnlijk het
verlangen,
om zich
zichvan
vanhet
hetkrijgstooneel
krijgstooneelteteverwijderen,
verwijderen,enenwaaraan
waaraan
verlangen, om
hovelingen een schijn
schijn van
van landsbelang
landsbelang hadden
hadden te
te geven
geven(*),
(*),vaagde
vaagdealle
alle
hovelingen
plannen, alle
alle toebereidselen,
toebereidselen, lang
lang ontworpen
ontworpen en
en ten
tendeele
rleeleuitgevoerd,
uitgevoerd,
plannen,
plotseling
plotseling weg.
weg.
Luxemburg als
alsopperbevelhebber
opperbevelhebbernamen
Ilamende
deoperatiën
operatiën eene
eeneandere
andere
Met Luxemburg
wending. Deze
Deze aanvoerder
aanvoerder van
van naam,
naam, te
te recht
recht inindedebestrijding
bestrijding van
van
wending.
hoofddoel der
operatiën ziende,
besloot dat
op te
te
vijands leger
leger het hoofddoel
's vijands
der operatiën
ziende, besloot
dat op
zoeken. Den
Den 15den
15den Juni
Juni brak
brak hij
hijmet
methet
hetFransche
Fransche leger
legel' op
op in
in de
de
zoeken.
richting van
stelde zich
zich tegenover
tegenoverdedeverbondenen
verbondenen tusschen
tusschen
richting
van Leuven
Leuven en
en stelde
Bossuijt (Bossut)
(Bossut) en
en Sluis
SJuis (l'Écluse).
(I'Écluse). Den
Den17""
17 d,nverkende
verkendehij
hijdedestelling
stelling
Bossuijt
zijner tegenpartij,
tegenpartij, doch
doch haar
haar vermoedelijk
vermoedelijk zeer
zeer sterk
sterk vindende,
vindende, viel
vielhij
hij
zijner
niet aan.
aan. Willem
WiIlemIII,
111,onderricht
onderricht van
van den
den afmarsa
afmarsch van
van een
eendeel
deelvan
van
niet
het Fransche
Fransche leger
leger naar
naarDuitschland,
Duitschland, schreef
schreef op
op 2121Juni
Juni:
»L'arméedu
du
: »L'armée
maréchal de
demeure
campée
unelieue
Jieueetetdemie
demied'ici.
d'ici.
maréchal
deLuxernbourg
Luxembourg
demeure
cam*àune
IJ n'y
n'ya point
a pointd'apparence,
d'apparence, qu'il
qu'ilnous
nousattaque,
attaque, notre
notre poste
poste étant
étantfort
fort
Il
bon. EtEtjejecrains,
crains,que
quenous
nousnene
pourronspoint
pointaussi
aussil'attaquer,
I'attaquer, étant
étant
bon.
pourrons
avantageusement posté,
est" (±).
(t).
si avantageusement
posté, ou
ofi ilil est"
Zoo
bleven
beide
partijen
tegenover
elkander staan
staan tot
totden
den 88ten
Siten Juli.
Juli.
Zoo bleven beide partijen tegenover elkander
brak Luxemburg
Luxemburg zijn
zijn kamp
kamp op,
op,daartoe
daartoegenoopt
genooptdoor
doorgebrek
gebrekaan
aan
Toen brak
(*)
(*) Revue
Bene des
del Deux
lJeuz Mondes,
Mandes, als
als voren,
\'oren, blz.
blz. 569-473.
569-473.
VonLandmann,
Landmann, als
alsvoren,
voren,blz.
blz.32.
32.
(t) Von
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verplegingsbenoodigdheden,
marcheerde oostwaarts
oostwaartsnaar
naar de
de omstreken
omstreken
verplegingsbenoodigdheden, en marcheerde
27K.M.
K.M.
van Heijlissem,
Heijlissem, aan
aan de
de oevers
oevers van
van de
deKleine
Kleine Geete
Geete (Gette),
(Gette), 27
van
ten
z.o.van
vanLeuven.
Leuven. Hier
Hier
bleef
wedertottot
18d••Juli,
Juli,zonder
zonder
ten z.o.
bleef
hijhijweder
denden
18"n
dat
Willem III
III zijne
zijne stelling
stelling verliet.
verliet.
dat Willem
Tot dusverre
dusverre droeg
droeg het
hetkrijgsbeleid
krijgs beleidvan
van
denKoning-Stadhouder
Koning-Stadhoudergoede
goede
den
duidelijk, dat
dat Luxemburg's
Luxemburg's overmacht
overmacht niet
nietzoodanig
zoodanig
vruchten. Het was
was duidelijk,
dat hij
hijzijn
zijntegenstander
tegenstanderinindiens
diensverschanste
verschanste stelling
stelling met
met goed
goed
was,
was, dat
gevolg
meende tetekunnen
kunnenaanvallen.
aanvallen. Nadat
Nadatechter
echterLuxemburg
Luxemburg naar
naai'
gevolg meende
Heijlissem was
was gemarcheerd,
gemarcheerd,beging
begingde
deKoning
Koningeen
eenmisslag.
misslag. Hij
Hijbestemde
bestemde
Heijlissem
10,000
namelijk
deel van
vanzijn
zijnleger
leger
vermoedelijkomstreeks
omstreeks 10,000
namelijk een
een deel
—-vermoedelijk
man
- , nl.
n1. 13
13bataljons
bataljons en
en2525eskadrons
eskadronsmet
met1717vuurmonden,
vuurmonden, onder
onder
man —,
Wurtemberg
tot
het
doen
van
een
inval
bevel
van
den
Hertog
van
bevel van den Hertog van Wurtemberg tot het doen van een inval inin
Fransch-Vlaanderen.
d.n Juli
Juli
Fransch-Vlaanderen.Het
Hetgros
grosdezer
dezertroepen
troepenmarcheerde
marcheerdeden
den11
11'
van
Leuven af.
af.
van Leuven
watden
denKoning
Koning kan
kan bewogen
bewogen hebben,
hebben, om
om ten
ten
Vraagt men
zich af,
af, wat
Vraagt
men zich
zooteteverzwakken,
verzwakken,
behoeve van
van zulk
zulk eene
eeneondergeschikte
ondergeschikte zaak
zaak zich
zichzoo
behoeve
dan kan
kan men,
men, afgezien
afgezien van
vaneenig
eenigfinancieel
financieelvoordeel,
voordeel,daarbij
daarbijtetebehalen
behalen
dan
door
brandschattingen, als
als waarschijnlijke
waarschijnlijke reden
redennoemen
noemende
deverwachting,
verwachting,
door brandschattingen,
dat
Luxemburg 6f
Of met
met zijne
zijne geheele
geheelemacht
macht6fOf
met
aanzienlijkdeel
deel
dat Luxemburg
met
eeneen
aanzienlijk
Vlaanderen zou
als wanneer
wanneer het
het
daarvan
daarvan eveneens
eveneens naar
naar Vlaanderen
zou afmarcheeren,
afmarcheeren, als
ge
vaal' voor
voor de
de Maasvestingen
Maasvestingen zou
zijn afgewend
afgewend en
en wellicht
wellicht eene
eene
gevaar
zou zijn
gunstige gelegenheid
gelegenheid voor
voor eenig
eenig offensief
offensief optreden
optreden zou
zou ontstaan.
ontstaan.
gunstige
Dergelijke
l>diversiën" waren
toenmaals zeer
zeer gewild.
gewild.
Dergelijke Ddiversiën"
waren toenmaals
Luumburg echter
teervaren,
ervaren, om
omopophethet
voorstelinintetegaan;
gaan;hij
hij
Luxemburg
echter was te
voorstel
inmenig
menigopzicht
opzichtalsals
troepenaanvoerderzijn
zijntijd
tijden
enzijne
zijnetijdgenooten
tijdgenooten
was in
troepenaanvoerder
maarhield
hieldzijne
zijne krachten
krachten bij
bij elkaar, gereed,
gereed,
vooruit.
vooruit. Hij detacheerde niet, maar
om
met verzamelde
verzamelde macht
macht en
en op
ophet
hetgoede
goedeoogenblik
oogenblikzijne
zijnetegenpartij
tegenpartij
om met
aan
te vallen.
vallen. IPour
)Pour embrasser
petites choses
choses peuvent
peuyent faire
faire
embrasser trop,
trop, les
les petites
aan te
manquer
grandes", antwoordt
antwoordthij
hijden
denFranschen
Franschen
oorlogsminister(*),
C),
manquer les grandes",
oorlogsminister
die
hem namens
namenszijn
zijnmeester
meester
aandrijfteveneens
eveneens
troepennaar
naarVlaanderen
Vlaanderen
die hem
aandrijft
troepen
d'. Juli
te
zenden. Den
Den18'
18Juli
marcheerthijhijvan
van
Heijlissemnaar
naarde
deMaas
Maas
te zenden.
marcheert
Heijlissem
methethet
grootste
gedeelte
zijn
leger
zichbijbijVinalmont
Vinalmont
en,
terwijl hij
hijmet
en, terwijl
grootste
gedeelte
vanvan
zijn
leger
zich
opstelt, laat
laat hij
hij door
door het
het overige
overige deel
deel Hoei
Hoei(Hub)
(HuU)aanvallen.
aanvallen. Hoei
Hoei was
was
opstelt,
eene
versterkte stad
stad zonder
zonder veel
veel beteekenis,
beteekenis, zoodat
zoodat men
men wel
welmag
magaanaaneene versterkte
nemen,
dat het
heteigenlijke
eigenlijke doel
doeldezer
dezeronderneming
onderneming was
was den
den Koning
Koning tete
nemen, dat
bewegen
diens stelling
stelling bij
bij Leuven
Leuven te
te verlaten.
verlaten.
bewegen diens
• Juli
18 dlJuli
wasWillem
WillemIIIIIIonderricht
onderricht
Reeds in
in den
denavond
avondvan
vanden
den
Reeds
18d"
was
Luxemburg's afmarsch.
In de
de meening,
meening, dat
dat de
de afmarsch
afmarsch naar
naar de
de
van
van Luxemburg's
afmarsch. In
Maas
inleiding zou
zou zijn
zijn voor
voor een
een beleg
belegvan
vanLuik,
Luik,besloot
beslootde
deKoning
Koning
Maas de
de inleiding
omden
den20"e'
20,"neveneens
eveneens oostwaarts
oostwaarts te
temarcheeren.
marcheeren.
den
volgenden dag,
dag, om
den volgenden
Op
dezen dag
dag kwam
kwam het
hetleger
legerderder
Verbondenente te
Thienen(Tirlemont)
(Tirlemont)
Op dezen
Verbondenen
Thienen
19 KM.
K.M. van
vanLeuven,
Leuven,alwaar
alwaardedeKoning
Koningbericht
berichtontvangt
ontvangtvan
vanden
denaanaanslag
op
Hoei.
Den
'21
sle.
'slaat
hij
zijn
kamp
op
te
Neerhespen,
9
K.M.
slag op Hoei. Den 21"" *slaat hij zijn kamp op te Neerhespen, 9 K.M.
van
Thienen.
van Thienen.
(0)
(*)

Revue des Deux
Deu;;: Mondes,
Mandes, als voren,
voren, blz.
blz. 576.
Revue
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Den
23"·n staat
staat de
de Koning
Koning nog
nog teteNeerhespen.
Neerhespen.Hij
Hijschrijft
schrijftop
opdezen
dezen
Den 23""
dat hij
hij zijn
zijn marsch
mal'sch naar
naardedeJaar
Jaarwil
wilvoortzetten,
voortzetten, zich
zich met
met de
de
dag,
dag, dat
wiltrachten
trachten
bezettingen van
van Maastricht
Maastricht en
en Luik
Luik vereenigen
vereenigenenendan
danHoei
Hoeiwil
bezettingen
(t) of
of wel
Dan marcheert
te ontzetten
ontzetten C). Dan
marcheert hij
hij op
op dezen
dezen dag
dag Ct)
wel op
op den
den
24'ten (§)
(§) naar
naar Houppertingen,
Houppertingen, 16
K.M. van
van Neerhespen.
Neerhespen. Den
Den
16 K.IVI.
24"en
24""
24Slen verneemt
verneemt hij
hij teteHouppertingen,
Houppertingen,dat
datHoei
Hoeigenomen
genomenis,
is,en
endetacheert
detacheert
alsnu
ongeveel' 7000
7000man
maninfanterie
infanterie—- 1010
regimenten
infanterie(**)
CO) —
alsnu ongeveer
regimenten
infanterie
naar Luik
Luik en
en naar
naar Maastricht
Maastricht ter
terversterking
versterkingvan
vandede
garnizoenendezer
dezer
naar
garnizoenen
neemt hij
hijopopdenzelfden
denzelfden dag,
dag, dat
datdeze
dezetroepen
troepen
plaatsen.
Vervolgens neemt
plaatsen. Vervolgens
afmarcheeren,
Juli, den
den terugmarsch
terugmarsch aan
aan naar
naar Neerhespen,
Neerhespen, alwaar
alwaar
afmarcheeren, 25
25 Juli,
zijn
leger een
een kamp
kamp betrekt
betrekt op
opden
denrechteroever
rechteroevervan
vandedeKleine
KleineGeete,
Geete,
zijn leger
af Wanghe
Wanghe noordwaarts.
noordwaarts.
van
van af
Ook
Luxemburg marcheert
marcheert den
25,'·n uit
uit de
deomstreken
omstreken van
van Hoei
Hoei
Ook Luxemburg
den 25""
naar
van Luik
Luik af,
af, als
als had
had hij
hij thans
thans een
eenaanslag
aanslagop
opdeze
dezeplaats
plaatsinin
naar die
die van
den
zin, en
en vestigt
vestigt zijn
zijn hoofdkwartier
hoofdkwartier te Leskij
Leskij (Lexhij),
(Lexhij), 36
36K.M.
K.M. van
van
den zin,
Het Fransche
Fransche leger
legerstond
stond hierbij
hierbij tusschen
tusschen het
het leger
legerder
der
Neerhespen. Het
Neerhespen.
Verbondenen
Deze opstelling
opstelling was
was niet
nietzonder
zonder gevaar,
gevaar,
VerbondenenenenLuik.
Luik. Deze
aanval van
van Willem
Willem III
111 Luxemburg
Luxemburg niet
niet alleen
alleen Luik
Luik
aangezien bij
aangezien
bij een
een aanval
en de
de Maas
Maas ininden
den
had,
doch
verbindingslijn met
met zijne
zijne
en
rugrug
had,
doch
ookook
de de
verbindingslijn
het verlengde
verlengde van
van zijne
zijne flank
flank liep.
liep. Men
Menmag
magdaaruit
daaruit
magazijnen in
magazijnen
in het
afleiden,
weinig Luxemburg
Luxemburgeen
eenaanvallend
aanvallendoptreden
optredenvan
vanzijn
zijn tegentegenafleiden, hoe weinig
stander
vreesde.
stander vreesde.
Inderdaad bef;itond
voor zoodanige
zoodanige vrees,
vrees, nadat
nadat Willem
Willem III
111 zich
zich bij
bij
Inderdaad
bestond voor
tweeden male
maleverzwakt
verzwakthad,
had,weinig
weinigaanleiding.
aanleiding.
Houppertingen
Houppertingen ten
ten tweeden
58
Vermoedelijk had
nog onder
onder zijn
zijn onmiddellijk
onmiddellijk bevel
bevel 58
Vermoedelijk
haddeze
deze toen
toen nog
bataljons,
eskadrons en
en8484
vuurmonden;; aan
aan strijders
strijders sterk
sterk
bataljons, 117
117 eskadrons
vuurmonden
30,000 man
man infanterie
infanterie en
en 20,000
20,000 ruiters
ruiters (tt).
(t±).
Luxemburg daarentegen
daarentegen had,
had, met
met inbegrip
inbegrip van
van het
hetruiterkorps
ruiterkorps van
van
Luxemburg
van de
de Maas
Maas gedetacheerd,
gedetacheerd, onder
onder zijn
ziin bevel
bevel 89
89
D'Harcourt,
D'Harcourt,ten
ten oosten
oosten van
bataljon:;,
eskadrons en
en 70
70vuurmonden
vuurmonden,
vermoedelijkaan
aanstrijders
strijders
bataljon:3,217
217 eskadrons
, vermoedelijk
sterk
man infanterie
infanterie en
en 30,000
:30,000ruiters
ruiters(§§).
(§§).
sterk 40,000 man
detacheeringennaar
naarVlaanderen
Vlaanderenenennaar
naat'Luik
LuikenenMaastricht
Maastrichthadden
hadden
De detacheeringen
Luxemburg
getal meerderheid, behalve
behalve in
in cavalerie,
cavalerie, ook
ookinininfanterie
infanterie
Luxemburg de
de getalmeerderheid,
bezorgd,
wij op
op den
denvoorgrond,
vool'grond, dat
datLuik
Luikreeds
reedsvan
vaneen
eengarnizoen
garnizoen
bezorgd. Stellen wij
man voorzien
voorzien was
was en
endat
datMaastricht
Maastricht niet
niet rechtstreeks
rechtstreeks bebevan 10,000
van
10,000 man
dat
de
verdel'e
versterking
dier
garnizoenen
dreigd
werd,
dan
schijnt
het,
dreigd
dan schijnt het, dat de verdere versterking dier garnizoenen
het veldleger
veldleger niet
niet had
hadmogen
mogenverzwakken.
verzwakken.Indien
IndienLuxemburg
Luxemburgtoch
toch
het
beleg voor
voor Luik
Luik wilde
wilde slaan,
slaan,hetgeen,
hetgeen,gelet
geletop
opzijne
zijne
werkelijk het
werkelijk
het beleg

n.

c·)
(*)

Van
voren, blz.
35.
blz. 35.
Von Landmann, als voren,

(t)
en geschiedkundige
geschiedkundigebeschouwingen
beschouwingen over
overWillem
Wittemdenden
Derde, 11[, blz. 222.
Derde,111,
(-1-) Knoop, Krijgs- en
(§) Von
Van Landmanu,
Landmann, als voren,
voren, blz.
blz. 35.

c··)
(**)

.Jhr.
Van Sypesteyn, Geschiedkundige
bijdragen,III.
IIT. Bijlage 46.
46.
Jhr. Van
Geschiedkundige bijdragen,
(tt)
Revue des
des Deux
DeurMondes,
jJ[ondes, als
voren, blz.
blz. 58(1,
van eene opgaaf uit Holals voren,
5806, spreekt van
liol(-11) Revue
bron van
vall 58,000 man,
vermoedelijk de
de verplegingssterkte. Daarentegen
geeft
man, vermoedelijk
landsche bron
Daarentegen geeft
Knoop, als
voren, III, blz.
blz. 242,
op van
van 40,000
45,000 man, hetgeen kennelijk
Knoop,
als voren,
242, eene sterkte op
40,000à45,000
gering is.
is.
te gering
Revue des Deux
Deu:e de
de Mondes,
jJ[ondes, als voren,
voren, blz.
blz. 580.
580.
(§§) Revue
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betrekkelijk geringe
geringe overmacht,
overmacht, opopdedesterkte
sterktevan
vanLuik
Luiken
enop
opde
denabijheid
nabijheid
betrekkelijk
zooheel
heelwaarschijnlijk
waarschijnlijk was,
was, dan
danzou
zou een
een
van
een ontzettingsleger,
ontzettingsleger, niet
niet zoo
van een
offensief
optreden van
van den
denKoning
Koning tegen
tegende
detroepen,
troepen,die
diehet
hetbeleg
belegdekten,
dekten,
offensief optreden
te meer
meerkans
kansvan
vanslagen
slagen
hebben,
naarmate's
Koningsleger
legersterker
sterker
des te
hebben,
naarmate
's Konings
des
was,
en daarmede
daarmede werd
werddan
dantevens
tevenshethet
beleg
te onwaarschijnlijker.
was, en
beleg
desdes
te onwaarschijnlijker.
In het
het algemeen
algemeen isisererbijbijden
denmarsch
marschdes
desKonings
Koningsvan
vanLeuven
Leuvennaar
naar
In
Houppertingen en
naar Neerhespen
Neerhespen op
op te
te merken
merken,, dat
datdaaraan
daaraan
Houppertingen
en terug
terug naar
geen bepaald
bepaald doel
doel,, geen
geenduidelijk
duidelijkuitgesproken
uitgesprokendenkbeeld
denkbeeldten
tengrondslag
grondslag
ligt.
Noch de
de richting
richting van
van den
denmarsch
marschnoch
nochdedeuitvoering
uitvoeringwijst
wijstop
op een
een
ligt. Noch
offensief
Hoei te
te ontzetten
ontzetten of
ofLuik
Luik
offensief doel,
doel , evenmin
evenminop
op eene
eene poging,
poging, om
om Hoei
te dekken.
dekken. Hoogstens
Hoogstens zou
zou men
men erin
erinkunnen
kunnen ontdekken
ontdekken een
een voorvoorte
om de
de Maas
Maas in
in de
derichting
richting van
van Visé
Visétetenaderen
naderenenendaarmede
daarmede
nemen, om
nemen,
dekken of
ofeen
eeninval
invalin in
Generaliteitslanden van
van de
de
Maastricht te
Maastricht
te dekken
de de
Generaliteitslanden
voorkomen. Doch
Doch ook
ookdeze
dezemeening
meening
moet·
losgelaten
Republiek
Republiek te
te voorkomen.
moet
• losgelaten
worden,
men den
denKoning,
Koning,zoodra
zood raLuxemburg
Luxemburgzich
zichnaar
naarLuik
Luik wendt
wendt,,
worden , als men
onmiddellijk
terugmarsch ziet
ziet aannemen.
aannemen.Wij
Wijmoeten
moetendan
danook
ookwaarwaaronmiddellijk den
den terugmarsch
sten tot den
schijnlijk
marschen van
den Koning
Koning van
van den
den 20
den 258ten
258teD Juli
schijnlijk de
de marschen
van den
208ten
beschouwen
dier groote
groote operatiën
operatiën zonder
zonder strategisch
strategisch doel,
doel, die
die
beschouwen als
als eene dier
in de
de oorlogen
oorlogen van
van dien
dien tijd
tijdzoo
zooveelvuldig
veelvuldigvoorkomen.
voorkomen.
in
sten kampeeren
Wij zien
zien den
den Koning
Koning na
na den
den marsch
marsch van
van den
den 25
kampeeren op
op
Wij
258ten
den
rechteroever, d.
d. i. naar
naar 's vijands zijde,
zijde, van
Kleine Geete, dus
dus met
met
den rechteroever,
van de Kleine
het riviertje
riviertje in
in den
denrug
rugopopeeneen
dagmarschafstand
afstandvan
van 's vijands voorste
dagm'arsch
afdeelingen.
Eenedergelijke
dergelijke handeling
handeling zou
zou volgens
volgens tegenwoordige
tegenwoordige bebeafdeelingen. Eene
grippen van
van oorlogvoeren
oorlogvoeren als
roekeloos worden
worden aangemerkt
aangemerkt en
op den
den
grippen
als roekeloos
en op
aanvoerder
stempel van
van onbekwaamheid
onbekwaamheid drukken.
drukken. In
In die
die dagen
dagen
aanvoerder den
den stempel
echter
was
zoodanige
handeling
vrij
algemeen,
al
bleef
zij
ook
tegenechter
zoodanige handeling vrij algemeen , al bleef zij ook tegenover een
een stouten
stouten,, vijandelijken
vijandelijken aanvoerder
aanvoerder, , die
die snel
snelenenverrassend
verrassend
over
optrad, , zeer gevaarlijk.
gevaarlijk.
optrad
Zulke
aanvoerders echter,
die in
in weerwil
weerwil van
van de
degeringe
geringebeweegbeweegZulke aanvoerders
echter , die
baarheid der
legers,, van
van hun
hun bezwarenden
bezwarenden tros
tros en nasleep
nasleep, , van
van de
de
baarheid
der legers
slechte
wegen en
en van
vandedebezwaren,
bezwaren,aan
aandede
verplegingverbonden,
verbonden,toch
toch
slechte wegen
verpleging
nog snel
snel en
enverrassend
verrassendoffensief
offensief
kondenoptreden
optreden,
tradenzoozeer
zoozeerbuiten
buiten
konden
, traden
hun aantal
Tegende
rij van
van de
demiddelmatigheid
middelmatigheid, , dat hun
de rij
aantal zeer
zeer gering
gering was.
was. Tegenover
de vele
velevoordeelen
voordeelenvan
vanzoodanige
zoodanigeopstelling
opstellingnam
nammen
mendaarom
daarom
over de
gaarne
de kwade
kwade kansen
kansen in
in den
den koop.
koop.
gaarne de
hetzoo
zoomoeielijke
moeielijkevraagstuk
vraagstuk
Die
voordeelen kwamen
kwamen uitsluitend
uitsluitend aan
aan het
Die voordeelen
in die
die dagen
dagenten
tengoede.
goede.DeDe
tegenwoordigewijze
wijze
van
de legerverpleging
legerverpleging in
van de
tegenwoordige
v~rplegingdoor
doordedeinwoners
inwonerswas
wastoen
toenonbekend
onbekend
van
legering bij
bij en
enverpleging
van legering
der toenmalige
toenmalige legers
legeI's niet
niet toe
toe tetepassen.
passen.
en
was bij
bij de
desamenstelling
samenstelling der
en was
Men voedde
magazijnen en
en legerde
legerde in
in kampen.
kampen. Daardoor
Daardoorkon
konmen
men
Men
voedde uit
uit magazijnen
de
troepen
bij
en
in
de
hand
houden
en
belette
men
de
desertie
del'
de troepen bij en in de hand houden en belette men de desertie der
water
huurlingen,
waaruit de
waren samengesteld.
samengesteld. Doch
Doch hout
hout en
en water
huurlingen, waaruit
de legers waren
en
fourage voor
voor het
het buitengewoon
buitengewoon groot
groot aantal
aantal paarden
paarden kon
kOIl men
men
en fourage
aannoch medevoeren
medevoeren ;; daa,rin
daarin moest
de landstreek
landstreek voorzien.
voorzien. Daar
Daal'
aan- noch
moest de
putten eene
eenegeheel
geheel
onvoldoendehoe
hoeveelheid
water
bronnen en
bronnen
en putten
onvoldoende
veelheid water
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opleverden,, zag
zag men
men na
na afloop
afloop van
van elken
eIken marsch
marsch de
de troepen
troepen bij
bij voorvooropleverden
keur hun
hun kamp
kamp opslaan
opslaan bij
beek of
of bij
bij een
eenriviertje,
riviertje,liefst
liefstininden
den
keur
bij eene
eene beek
dat stroomend
stroomend water
wateropleverde
opleverde,, waarvan
waarvan de
deboorden
boordendoor
door weiden
weiden
rug, dat
hout bezet
bezet waren.
waren.
omzoomd
omzoomden
en met
met hout
Zoo
25 Juli
Juli 1693
1693,
datdedeKoning
Koningininweerwil
weerwil
Zoo geschiedde
geschiedde het
het ook
ook op
op 25
, dat
van
de waarschuwing
waarschuwingvan
vanzijn
zijnonderbevelhebber
onderbevelhebber,, den
denKeurvorst
Keurvorst van
van
van de
in zoo
zoo gevaarlijke
gevaarlijke stelling
stelling zijn
zijn kamp
kamp betrok.
betrok. De
DeKeurvorst
Keurvorst
Beieren C),
Beieren
(*), in
het voorstel
voorstel gedaan
gedaan den
denmarsch
marschtot
totThienen
Thienentetevervolgen
vervolgen,
doch
had
had het
, doch
dat
voorstel werd
werd..niet
nietingewilligd
ingewilligd:
dat voorstel
:
1°. omdat
man en
en paard
paard door
door den
denafgelegden
afgelegdenmarsch
marschvan
vanHoupperHoupperomdat man
naar Neerhespen
Neerhespen (16 K.M.)
K.M.) en
en door
door de
de groote
groote hitte
hitte zeer
zeer afaftingen
tingen naar
gemat waren
waren;;
2°. omdat
van eene
eenevijandelijke
vijandelijkeonderneming
ondernemingniets
nietstetebespeuren
bespeurenviel
viel; j
omdat van
3°. omdat
omdat men
mennog
nogaltijd
altijdandere
andere
maatregelenkon
konnemen,
nemen,zoodra
zoodramen
men
maatregelen
vernam, , dat
de vijand
vijand naderde
naderde (±).
(t),
vernam
dat de
Eerstgenoemde
van gewicht
gewicht,, doch
doch verloor
verloor dat
dat gegeEerstgenoemde reden
reden was
was zeker
zeker van
wij dan
dan ook
ook het
hetleger
legervan
vandedeVerbonVerbonwicht na
na den
den marschdag.
marschdag, Als
Als wij
wicht
28Juli
Juli op
op dezelfde
dezelfde plaats
plaats zien
zien legeren,
legeren, dan
dan kan
kan men
men
denen
27 en
en 28
denen 26, 27
dat
den opperbevelhebber
opperbevelhebber als
alseene
eene
onvoorzichtigheidaanrekenen,
aanrekenen, die
die
dat den
onvoorzichtigheid
zou
blijven.
tegenover
een
generaal
als
Luxemburg
niet
ongestraft
tegenover een generaal als Luxemburg niet ongestraft zou blijven.
26sten Juli
Juli Luik.
Luik, Hetzij
Hetzij dat
dat hij
hijdaarbij
daarbij de
de
Deze laatste
laatste verkende
verkende den
den 9.6sten
Deze
vesting zeer
zeer sterk
sterk en
enhet
hetwelslagen
welslagenvan
vaneen
een
aanval
twijfelachtigvond
vond,
vesting
aanval
twijfelachtig
,
hetzij
dat hij
hij in
in het
hetgeheel
geheelgeen
geenplan
planhad,
had,om
omdedestad
stadaan
aantetevallen,
vallen,en
en
hetzij dat
slechts
demonstratief te
werk ging
ging: : van
van een
een aanval
aanval kwam
kwam Diets,
niets, alalslechts demonstratief
te werk
hoewel hij
hij eenige
eenigevoorbereiding
voorbereiding daartoe
daartoe openlijk
openlijk aankondigde
aankondigde en
en deed
deed
hoewel
uitvoeren.
Den
27 sten vernemende
vernemende, , dat
dat zijn
zijn tegenstander
tegenstander zich
zich den
den 25sten
25 aten na
Den 27sten
hernieuwde
detacheering
teruggetrokken
heeft
en
op
den
rechteroever
hernieuwde detacheering teruggetrokken heeft en op den rechteroever
zÜnbesluit
besluit,
dathij
hijininzijn
zijn
van de
de Kleine
Kleine Geete
Geete gelegerd
gelegerd is,
is,neemt
neemthij
hijzijn
van
, dat
27 steu 's
Lodewijk XIV
XIV als
als volgt
volgtmededeelt
mededeelt:
brief
van den
den 27steu
's avonds
avonds aan
aan Lodewijk
:
brief van
J)Je me
me détermine
détel'mille àh passer
passer Ie
.Jaal' et
et à marcher au
au Prince d'Orange.
d'Orange,
le Jaar
3)Je
Le
voilà affaibli
affaibJi de
de ces
cesdix
dixbataillons;
bataillons;il ill'est
I' estencore
encorepar
parleIedétachement
détachement
Le voilà
Wurtemberg, C'est
C'est
quime
mefait
faitdouter
douter,, qu'il
qu'ilnous
nousattende.
attende.
du
duc de
de Wurtemberg.
du duc
cece
qui
Mais
fais état
état de
demarcher
marcher à minuit
minuit
Mais pour
pour I'approcher
l'approcherdedeplus
plusprès,
près , je
je fais
avec
toute la
cavalerie etetles
.. j'apprends
Si j'apprendsdans
dans ma
ma
avec toute
la cavalerie
lesdragons.
dragons. . Si
feraiqu'une
qu 'une
mal'che, , que
les ennemis
ennemis n'aient
n'aient point
pointdécampé
décampé,, jejeneneferai
marche
que les
halte pour
pour nous
nous remettre
remettre tous
tous ensemble
ensemble ;j après
après quoi
quoi jejemarcherai
marcherai au
au
halte
d'Orange"
(§),
prince
prince d'Orange" (§).
De voorbereiding
voorbereiding en
de uitvoering
uitvoering van
van dit
ditsnel
snelgenomen
genomenbesluit
besluit doen
doen
De
en de
ons
Luxemburg's groote
groote bekwaamheden
bekwaamheden als
alstroepenaanvoerder
troepenaanvoerder kennen.
kennen.
ons Luxemburg's
st eu zijne
troepen belegeringsmateriaal
belegeringsmateriaal doet
doet
Terwijl
hij nog
nog den
den 27
Terwijl hij
27steu
zijne troepen
14
aanmaken,
den maarschalk
maarschalk Hertog
aanmaken,zendt
zendt hij
hij den
Hertog van
van Joyeuse
Joyeuse met
met 14
bataljons
infanterie
en
5
regimenten
cavalerie
af
in
de
richting
naar
bataljons infanterie en 5 regimenten cavalerie af in de richting naar
(*l
~Iaximilaan Emanuel,
Emanuel, sedert
sedert 1691 landvoogd
landvoogd der
del' Spaansche Nederlanden.
(*) Maximilaan
(tl
den keurvorst
Keurvorst van Beieren,
Beieren, Von Lundmunn,
blz. 577.
577.
Gevechtsbericht van den
Landmann, blz.
(t) Gevechtsbericht
(§)
Revue des Deux
DeuJ: Mondes,
Jfondes, als voren,
voren, blz.
blz. 577.
(§) Revue
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Vlaanderen
misleiding van
vanden
denvijand
vijand,, want
wantLuxemburg's
Luxemburg'svoornemen
voornemen
Vlaanderen tot misleiding
met alle
alle beschikbare
beschikbare krachten
krachten op
op het
het slagveld
slagveld teteverschijnen.
verschijnen.
was
was met
bij nadere
nadere bevelen
bevelenzoowel
zoo welJoyeuse
Joyeuseals
alsD'Harcourt
D'Harcourt,,
Daartoe
riep hij
hij bij
Daartoe riep
die
op den
den rechter-Maasoever
rechter-Maasoever gedetacheerd
gedetacheerd was
was,, op.
op.
die op
In
den nacht
nacht van
van 27
27op
op2828Juli
Julibrak
braker er
vreeselijkonweder
onwederlos
los;
In den
eeneen
vreeselijk
;
de
afmarsch werd
werd uitgesteld.
Toen de
de voorste
voorste afdeelingen
afdeelingen om
om 33 uur
uur
de afmarsch
uitgesteld. Toen
in beweging
beweging stelden
stelden, , regende
regende het
nog met
met stroomen.
stroomen. Aan
Aan
v.m.
zich in
v.m. zich
het nog
de
overgangen van
Jaar gekomen
15 K.M.
K.M. van
van Lexhij
Lexhij —,
- , deed
deed
de overgangen
van de
de Jaar
gekomen -— 15
hoofden der
colonnes rusten,
einde deze
deze laatste
laatste tete
Luxemburg
Luxemburg de
de hoofden
der colonnes
rusten, ten
ten einde
doen
opsluiten en
en de
de rapporten
rapporten zijner
zijner partijgangers
partijgangers af
wachten, of
of
doen opsluiten
af te wachten,
Jaar sloot
sloot
Willem
nog altijd
altijd in zijne
zijne oude
oude stelling
stelling stond.
stond. Aan
Aan de
deJaar
Willem III
III nog
ook het
het korps
korps van
van Joyeuse
Joyeuse weder
weder aan.
aan.
zich
zich ook
Verbondenen nog
nogop
opden
denrechter-Geeterechter-GeeteToen
bericht inkwam,
inkwam, dat
datdedeVerbondenen
Toen bericht
oever
stonden, , brak
Fransche leger
leger in
in 77colonnes
colonnesvan
vande
deJaar
Jaarop,
op,
oever stonden
brak het
het Fransche
op Landen
Landen en
enSint-Geertruid,
Sint-Geertruid,_-±:
-+- 55 K.M.
K.M. ten
ten z.o.
z.o. van
van
richting nemende
nemende op
richting
Wanghe
Neerhespen. Luxemburg
Luxemburg zelf,
aan het
het hoofd
hoofd van
van een
een sterk
sterk
Wanghe en Neerhespen.
zelf, aan
cavaleriekorps,
molen van
van Waremme
Waremme de
de Jaar
Jaar over
over,, zijn
zijn
cavaleriekorps, ging
ging bij
bij den
den molen
vooruit.
leger vooruit.
uur n.m.
n.m.kwam
kwamhijhijopop
hoogten
van
Landenaan
aan,
dochzijne
zijne
Om
Om 3 uur
de de
hoogten
van
Landen
, doch
colonnes
ten achteren.
achteren. De
Dezware
zwareregens
regenshadden
haddende
deleemleemcolonnes waren
waren verre
verre ten
achtige
wegen bijna
bijna onbegaanbaar
onbegaanbaar gemaakt
gemaakt;; de
de infanterie
infanterie kwam
kwam met
met
achtige wegen
moeite
vooruit. Eerst
Eersttegen
tegenzonsondergang
zonsondergangkwamen
kwamendedehoofden
hoofden der
der
moeite vooruit.
infanterie-colonnes bijbijLanden
het duurde
duurde tot
tot 10
10 uur
uur n.m.
n.m.,,
infanterie-colonnes
Landenaan,
aan , en
en het
voordat
het geheele
geheele Fransche
Fransche leger,
leger,in in
verschillendeliniën
liniënachter
achter
voordat het
verschillende
elkander,
westenvan
vanSint-Geertruid
Sint-GeertruidenenLanden
Landenwas
wasopgemarcheerd.
opgemarcheerd.
elkander , ten westen
Daardoor was
alle hoop
hoop voor
voO!' Luxemburg
Luxemburg vervlogen,
vervlogen, om
op dezen
dezen
Daardoor
was alle
om nog op
de gewenschte
gewenschte beslissing
beslissing teteverkrijgen.
verkrijgen.
dag
dag de
Nog
eene andere
andere oorzaak
oorzaak dan
dan de
de slechte
slechte wegen
wegenhad
hadaanleiding
aanleiding gegeNog eene
tot de
delate
lateaankomst
aankomstder
derinfanterie.
infanterie.DeDe
vermeldingdaarvan
daarvandoet
doet
geven
geven tot
vermelding
zien, , aan
aan welke
welkemoeielijkheden
moeielijkheden de
de gebruiken
gebruiken van
van dien
dien tijd
tijd den
den aanaanzien
Bij den
denafmarsch
afmarsch der
der colonnes
colonnes waren
waren deze
deze,, inin
voerder
blootstelden. Bij
voerder blootstelden.
de
onzekerheid, of
het tot
tot een
eenslag
slagzou
zoukomen,
komen,geformeerd,
geformeerd,zonder
zonder te
te
de onzekerheid,
of het
letten op
op de
de volgorde
volgorde der
der afdeelingen
afdeelingen inin de
colonne. Het
Het gebruik
gebruik gaf
gaf
letten
de colonne.
echter
oudste regimenten
regimenten de
zoodra het
een gegeechter aan
aan de
de oudste
de eel'
eer van,
van , zoodra
het tot een
vecht kwam
kwam,, in
in de
de colonnes
colonnes aan
aan het
hethoofd
hoofdenenininbataille
batail!eop
opde
devleugels
vleugels
vecht
geplaatst
worden. Toen
Toen men
men nu
nuvan
vandede
Jaar
wilde
opbreken,
geplaatst te
te worden.
Jaar
wilde
opbreken
,
ei~chten de
oude regimenten
regimenten hun
hun voorrecht
voorrecht op.
op. Men
Mendurfde
durfdehun
hun eisch
eisch
eischten
de oude
niet
afwijzen en
en zoo
zoo was
wasmen
mengenoodzaakt
genoodzaakt de
decolonnes
colonnestetedoen
doencontracontraniet afwijzen
ten einde
einde de
de oude
ouderegimenten,
regimenten, die
die aan
aan den
den staart
staartmarmarmarcheeren, ten
cheerden,
het hoofd
hoofd tetebrengen.
brengen.Neemt
Neemtmen
men
diepteder
dercolonnes
colonnes
cheerden , aan
aan het
dede
diepte
in
aanmerking, dan
dan ging
ging daarmede
daarmede veel
veeltijd
tijdverlor
verloren.
in aanmerking,
en.
»Naedat op
den 258ten
25 sten Julij
op het
het overgaen
overgaen van
vanHuy
Huy 10
10regimenten
regimenten
Julij op
op den
voetonder
onderdedebrig.
brig.Swerijn
Swerijn
het
leger,
doenmaelstottotHoppertingen,
Hoppertingen,
te voet
uituit
het
leger,
doenmaels
naer
Luijck waeren
waeren gedetacheert
gedetacheert ende
denselfden dagh
het
ende denselfden
dagh ons
ons met het
naer Luijck
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gross
gross wederom
wederom tot
tot Neerhespen
Neerhespen quaemen
quaemen legeren,
legeren, zoo
zoo isisd'armée
d'armée tot
tot
op den
den 28sten
28 sten deeses
deeses aldaer
aldaer stil
stil gelegen,
gelegen, als
alswanneer
wanneervan
vandes
desvyants
vyants
op
voorneemen geen
andere naerigt
naerigt hadden,
hadden, als
als dat
datLuijck
Luijckwilden
wilden
voorneemen
geen andere
attacqueren ende
daertoe eene
eene groote
gl'ootequantiteyt
quantiteytfaschijnen
faschijnenhadden
hadden
attacqueren
ende daertoe
doen
Hieruit blijkt,
blijkt, dat
dat dedeKoning
Koningzijn
zijnleger
legervier
vier
doen vervaerdigen"
vervaerdigen" (*). Hieruit
in zijne
zijnegevaarlijke
gevaarlijke stelling
stelling liet
liet staan.
staan. InInhet
hetrapport
rapportomtrent
omtrent
dagen in
dagen
den slag
slag van
vanNeerwinden,
Neerwinden, opoplast
last
Konings
geschreven,wordt
wordt
den
desdes
Konings
geschreven,
gezegd (-1.),
(t), dat
dat zulks
zulks geschiedde,
geschiedde, om
om zich
zich niet
niet te
te ver
vervan
vanden
denvijand
vijand
gezegd
te verwijderen.
verwijderen.
Rekende de
Koning er
wellicht op, dat
dathijhijbijbijnadering
naderingdes
desvijands
vijands
Rekende
de Koning
er wellicht
partijgangers,
altijd nog zijne
zijne stelling
stelling zou
zoukunnen
kunnenontruimen
ontruimen enendat
datdedepartijgangers
altijd
,
die hij
hij voortdurend
voortdUl'end voeling
voeling met
met den
den vijand
vijand deed
deedhouden
houden (t),
(t), hem
hem wel
wel
die
tijdig. zouden
inlichten, , dan
maakte hij
hij zich
zichaan
aaneene
eenemisrekening
misrekening
tijdig.
zouden inlichten
dan maakte
in ieder
ieder ander
anderpersoon
persoondan
dandezen
dezenopperbevelhebber
opperbevelhebber aan
aan
schuldig, , die
die in
schuldig
Immers,
gemis van
van oorlogservaring
oOl'logservaring zou
moeten toegeschreven
toegeschreven worden.
worden. Immers,
gemis
zou moeten
omstreeks het
het middaguur
middaguUl' van
van den
den28sten
28 stenJuli
Julikwamen
kwamen berichten
berichten van
van
omstreeks
zijne partijgangers
partijgangers in
in,, dat
datzijzijniet
nietzoo
zoover
ver
gewoonlijkhadden
haddenkunnen
kunnen
zijne
alsals
gewoonlijk
hoogte van
van den
den molen
molen van
van Waeren
Waeren (Waremme)
(""'aremme)
voortdringen ,, omdat
voortdringen
omdat zij
zij ter hoogte
dat hun
(t), dat
gestuit waren
waren op
op peen
»eenkloek
kloeklichaam
lichaamRuijterij"
Ruijterij" (tJ,
hun belet
belet had
had
gestuit
Jaarteteverkennen.
verkennen.(afstand
(afstandvan
vanWaremme
Waremme
aan de andere
andere zijde
zijde van
van de
de Jaar
aan
tot aan
aan de
de Kleine
Kleine Geete
Geete 20
20K.M.).
K.M.) .
tot
. Twee
Fransche deserteurs
deserteurs brachten
brachten vervolgens
vervolgens het
het bericht
bericht,, dat
dat
Twee Fransche
Luxemburg sedert
aanbreken van
den dag
dag in
in aantocht
aantocht was.
was.
Luxemburg
sedert het
het aanbreken
van den
Het
blijkt niet
niet,, dat
dat bij
bij enennanaontvangst
ontvangst vkn
vim deze
berichten door
door
deze berichten
Het blijkt
den
Koning al dadelijk
dadelijk maatregelen
maatregelen genomen
genomen zijn.
zijn.
den Koning
Eerst
toen omstreeks
omstreeks 33 uur
uurn.m.
n.m.eene
eenepatrouille
patrouillehet
hetbericht
berichtbracht,
bracht,
Eerst toen
dat
de vijand
vijand snel
snel naderde,
naderde, kwam
kwam ererleven
levenininhet
hetkamp
kampder
derVerVerdat de
bondenen. De
Koning namelijk
namelijk begaf
begaf zich,
zich, vergezeld
vergezeld van
van zijne
zijne onderonderbond.enen.
De Koning
het front
front ter
ter
bevelhebbers,
piket ruiteríj
ruiterij voor
voor het
bevelhebbers, onder
onder dekking
dekkingvan
van een
een piket
verkenning
- vermoedelijk
vermoedelijk op
opde
dehoogte
hoogte85
85(§),
(§),die
dietusschen
tusschenNeerwinden
Neerwinden
verkenning —
het terrein
terrein wicir
vóór het
kamp was.
was. In
In
en
Rumsdorp het
en Rumsdorp
het hoogste
hoogste punt
punt in
in het
het kamp
de Relatie
Relatie van
van de
debattaille
battaille van
Hendrik Casimir
de volvolvan Hendrik
Casimir11II vindt
vindt men
men de
deselve"(de(de
vijand)Dniettegenstaende
Dniettegenstaende
gende
omschrijving: : DSoo
»Soo isisdeselve"
gende omschrijving
vijand)
wel
uhren van
van ons
ons lag
lag ininstilte
stiltesoodanig
soodanig tot
totons
onsgenaedert,
genaedert, dat
datniet
niet
wel 55 uhren
vandesselfs
desselfsaenmarsch
aenmarschkennisse
kennissebequaemen,
bequaemen,
als
effen naar
naar den
denmiddagh
middaghvan
als effen
zijnde
derselver avant
avant garde
garde bereijts
bereijtssoo
sooverre
verregeavanceert,
geavanceert, dat
datvan
van
zijnde derselver
onse
voorwagten konde
doch alsoo
alsoo men
men onseeker
onseeker was,
was,
onse voorwagten
konde werden
werden gesien,
gesien, doch
off
deselve ons
ons souden
souden willen
willen aendoen,
aendoen, dan
dan off
offdoor
doordeese
deeseprecipitante
precipitante
off deselve
marsch
d'onse alleen
alleen sochten
sochten voor
koomen om
omdie
dievan
vanLeuwen''
Leuwen"
marsch d'onse
voor te koomen
(Leuven)
»ende Brussel
Brussel af
sllyden, soo
soo isisSyne
SyneMajesteit,
Majesteit, terwylen
terwylen
(Leuven) Dende
MI te snyden,

n.

(0)
Relatie van
de battaille
battaillevoorgevallen
voorgevallen tusschen
tussclzen Landen
Landen enenOverhespen
Overhespen op
op den
d(m
van de
(*) .Relatie
29"'"
Jhr. Van
Van Sypesteyn,
Sypesteyn, als
alsvoren,
voren, III.
lIL
1693,door
door Hendrik
HendrikCasimir
Ca.simir11.II. Zie
lie Jhr.
Juli 1693,
29sten Juli
Bijlage
Bijlage 46.
(t)
Verweij, Het
leven, bedIV
bedrijf en
en oorlopdaden
oorlogsdaden van
van Willem,
Tfïllem, Hendrik
Hendrikden
den
Jacobus Verweij,
Het leven,
(t) Jacobus
Derden, 2de
2de deel,
blz. 419.
419. —
- Amsterdam,
Amsterdam, 1703.
1703.
deel, blz.
(§) Zie Belgische
Belgische Stafkaart.
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aen
d'armée bevoolen
bevoolen wierdt
wierdt onder
waepenen tetekoomen,
koomen, den
den vyant
vyant
aen d'armée
onder de waepenen
in
persoon gaen
gaen recognosceeren"
recognosceeren" (0).
in persoon
Toen
op de
Toen de
de Koning
Koning op
de hoogte
hoogte 85
85aankwam,
aankwam, zag
zag hij
hijreeds
reeds de
de
vijandelijkecavalerie
cavalerievoor
voor zich
zich op
vijandelijke
op het
het hooge
hoogeterrein
terrein bij
bij Landen
Landen en
en
dat het
het bericht
bericht van
van eene
eene
Sint-Geertruid.
ervaring, dat
Sint-Geertruid. Ook
Ook hier
hier leerde
leerde de
de ervaring,
die haar
haar
cavalerie-patrouille
snelle nadering
nadering des
des vijands,
vijands, die
cavalerie-patrouilleomtrent
omtrentde
de snelle
tot teruggaan
teruggaannoopt,
noopt,niet
nietveel
veeltijd
tijdverschaft
verschafttot
tottegenmaatregelen.
tegenmaatregelen.
tevens tot
Stijgt
de hoogere
hoogerebevelhebber
bevelhebber tetepaard,
paard,om
omnaar
naaraanleiding
aanleiding van
van het
het
Stijgt de
hoogte van
van zijne
zijnevoorposten
voorposten den
dentoestand
toestandtetegaan
gaanopnemen,
opnemen,
bericht
bericht ter hoogte
hij gewoonlijk
gewoonlijk den
den vijand
vijand reeds
reeds in
in het
hetvoorterrein.
voorterrein.
dan
ontwaart hij
dan ontwaart
bU de
deverkenning
verkenning bleek,
bleek, dat
datachter
achterdedevijandelijke
vijandelijke
Toen
nu verder
verderbi,j
Toen nu
het
geheele
Fransche
leger
in
aantocht
was,
hield
Koning
cavalerie
cavalerie het geheele Fransche leger in aantocht was, hield dedeKoning
met
zijne onderbevelhebbers
onderbevelhebbers raad
doen stond.
stond. Uit
Uit
met zijne
raadomtrent
omtrenthetgeen
hetgeen te
te doen
blijkt, dat
dat de
de
een
gevechtsbericht van
van den
den Keurvorst
Keurvorst van
een gevechtsbericht
van Beieren
Beieren (t)
(±) blijkt,
sprake zijn
zijn gekomen
gekomen:
volgende overwegingen
volgende
overwegingen ter sprake
1°.
onmiddellijk den
den vijand
vijand aan
aan tetevallen,
vallen,ininaanmerking
aanmerkingnemende,
nemende,
I °. onmiddellijk
opdezen
dezendag
dageeneen
zwaren
mars ehhad
hadafgelegd
afgelegd en
en het
hetniet
niet
dat
hij op
dat hij
zwaren
marsch
zijne infanterie
infanterie enenzijne
zijneartillerie
artillerie reeds
reedsgeheel
geheel
aannemelijk
aannemelijk was,
was, dat
dat zijne
waren aangekomen
aangekomen;;
waren
2°. 's nachts
nachts over
over de
de Kleine
Kleine Geete.
Geete' terug
terug te
te gaan,
gaan, als
als wanneer
wanneer de
de
naarBrabant
Brabantkon
konafvvinnen,
afwinnen,
vijand aan
aan dedeVerbondenen
Verbondenengeen
geenmarsch
marschnaar
vijand
terwijl men
men achter
achter de
derivier
rivierininveel
veelbeter
beterenenveiliger
veiligerstelling
stellingstond,
stond,
terwijl
zoo danigverzwakt
verzwakthad,
had,
nadat men
men zich
zichdoor
dooraanzienlijke
aanzienlijkedetacheering
detacheeringzoodanig
nadat
man tegenover
tegenovel' de
de 80,000
80,000Franschen
Fransehen
dat
men nauwelijks
nauwelijks 50,000
dat men
50,000 man
stellen kon
kon ;j
3°. de
de tegenpartij
tegenpartij in de
de reeds
reeds ingfenomen
ingenomen stelling
stelling af te
te wachten.
wachten.
Het
eerste
dezer
voorstellen
schijnt
zonder
bespreking
al
dadelijkopop
Het eerste dezer voorstellen schijnt zonder bespreking al dadelijk
den
achtergrond geschoven
zijn;; naar
naar het
hetons
onsvoorkomt,
voorkomt,teterecht.
recht. In
In
den achtergrond
geschoven te zijn
de
eerste plaats
plaats was
wasdededag
dagreeds
reedsgrootendeels
grootendeels voorbij
voorbij en
en is
is het
het de
de
de eerste
de aanval,
aanval, gelet
gelet op
opdedeweinige
weinigebeweegbaarheid
beweegbaarheid der
der verschilverschilvraag,
vraag, of de
detoenmalige
toenmaligelegers,
legers,technisch
technischnog
nogwel
welmogelijk
mogelijk
lende
wapens van
van de
lende wapens
was j ; verder
verder:: al
al was
was ook
ook 's vijands leger niet
niet geheel
geheelopgemarcheerd,
opgemarcheet'd,
was
zoo kon
kon men
men toch
toch niet
niet verwachten
verwachten het
hetgevecht
gevechtnog
nogdenzelfden
denzelfdell dag
dag tot
tot
zoo
eene
beslissing te
te brengen,
brengen, welke
welke alleen
alleen uitkomst
uitkomst kon
kon geven.
geven. Alsdan
Alsdan
eene beslissing
zou men
men genoodzaakt
genoodzaakt zijn
zijn den
den volgenden
volgenden dag
dag den
den slag
slag tetehervatten
hervatten
zou
zoo
onder
nog
nadeeliger
omstandigheden.
En
ten
slotte
behoorde
er, zoo
onder nog nadeeliger omstandigheden. En ten slotte behoorde er,
plotseling verrast
verrast en
en overvallen,
overvallen, als
als men
menwas,
was,eene
eenemate
matevan
vanveerkracht
veerkracht
plotseling
om onverwijld
onverwijld tot
totden
denaanval
aanvalte te
besluiten,
hoogst
waarschijnlijk
toe,
toe, om
beskiiten,
diedie
hoogst
waarschijnlijk
niet
aanwezig was.
was.
niet aanwezig
Het tweede
tweede voorstel
voorstelvond
vondondersteuning
ondersteuningbij
bijsommige
sommigegeneraals
generaalsenenbij
bij
Het
de Gedeputeerden
Gedeputeerden te Velde
Velde van
vandede
Republiek,doch
dochwerd
werddoor
doorden
den
de
Republiek,
Koning verworpen
slechts 77bruggen
bruggen voor
voor den
den terugterugKoning
verworpenop
op grond,
grond, dat
dat er
er slechts
(0) Jhr.
Van Sypesteijn,
Sypesteijn, als voren,
voren, III.
lIL Bijlage
Bijlage 46.
46.
Jhr. Van
(*)
Relation
über die
dieAllyrterseits
Allyr/el'seits
J[ittwock
TYangke mit
mitdem
dem
Relation iiber
Mittzooch
denden 2\)"'"
29sten Juli 1693 bij Wanghe
Fei"d vorgegangene
vorgegangene Aktion,
Aktion, Von
Von Landmann,
Landmann, blz.
blz. 36.
36.
Feind
(t)
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tocht over
over de
de Geete
Geetebeschikbaar
beschikbaar waren
waren ;j dat
dat het
hetteruggaan
teruggaan onder
onder het
het
tocht
vuur des
vijands gevaal'lijk
moeielijk zou
zijn j dat
dat men
men gevaar
gevaar liep
liep
vuur
des vijands
gevaarlijk en
en moeielijk
zou zijn;
de achterhoede,
achterhoede, de
legertros te
verliezen. Daar
Daar deze
deze
de
de artillerie
artillerie en
en den
den legertros
te verliezen.
laatste
vóór de
de troepen
troepen terug
terug moest
moestgaan
gaanenenvan
vandede
bespanningenvele
vele
laatste v6ór
bespanningen
paarden in
de weide
weide waren,
waren, zou
zouererveel
veel
tijd
verloopen,voordat
voordat de
de
paarden
in de
tijd
verloopen,
terugtocht kon
kon beginnen,
beginnen, en
ennaar
naaralle
allewaarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid zou
zou dedevijand
vijand
terugtocht
Naar 's
's konings
Konings meening
meening was
was het
hetterugterugvóór dat
dat tijdstip
tijdstip aanvallen
aanvallen C). Naar
vó6r
trekken
eene veel
veelgevaarlijker
gevaarlijkeronderneming
ondernemingdan
danhet
hetstandhouden
standhoudenen
enslag
slag
trekken eene
leveren,
waartoe dan
dan ook
ook besloten
besloten werd.
werd.
leveren, waartoe
Men
met de
de meening
meening des
des Konings
Konings instemmen,
instemmen, illslien
er groote
groote
Men kon
kon met
Wien er
men 's vijands aanval
afslaan.
waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheidhad
had bestaan,
bestaan, dat men
aanval kon afslaan.
Bestond
die niet,
niet, dan
danmoest
moestdedeterugtocht
terugtochtonder
ondernog
nogveel
veelnadeeliger
nadeeliger
Bestond die
omstandigheden
vermits de
de vijand
vijand over
over
omstandighedenworden
wordenuitgevoerd
uitgevoerdenenkon
kon hij,
hij, vermits
eene uitstekende
uitstekendeenenovermachtige
overmachtigeruiterij
ruiterijbeschikte,
beschikte,voor
voorwelker
welkeroptreden
optreden
het
terrein zeer
zeergeschikt
geschiktwas,
was,tottot
algeheele
oplossingenenvernietiging
vernietiging
het terrein
algeheele
oplossing
leger leiden.
leiden. Intusschen,
Intusschen, het
het stoutste
stoutste besluit
besluit kan
kan somtijds
somtijds het
het
van
van het leger
zijn.
beste zijn.
De stelling,
stelling, waarin
waarin de
de Koning
Koning den
den aanval
aanval van
van Luxemburg
Luxemburg wilde
wilde afafDe
strekte
zich
uit
in
zuidoostelijke
richting
van
de
Kleine
Geete
wachten,
wachten, strekte zich uit in zuidoostelijke richting van de Kleine Geete
bij het
het dorp
dorp Elixem
Elixemlangs
langseen
eenklein
kleinbeekje
beekjeover
overdededorpen
dorpenLaer
Laeren
en
bij
vandaar over
open terrein
terrein ininnoordoostelijke
noordoostelijke richting
richting
Neerwinden j ; vandaar
Neerwinden
over het open
tot aan
aan eene
eenebeek,
beek,welke,
welke,
Landen
komende,
thans
Molenbeekwordt
wordt
vanvan
Landen
komende,
thans
Molenbeek
hetaan
aandedeoVerzijde
overzijde van
van die
die beek
beekgelegen
gelegendorp
dorpNeerNeergenoemd, met
met het
genoemd,
vervolgens in
in noordelijke
noordelijke richting
richting tot
tot aan
aanhet
hetdorp
dorpDormael.
Dormael.
landen
landenj ; vervolgens
Die
stelling vormde
vormde dus
dus eene
eenetweeniaal
tweemaalgebroken
gebrokenlijn,
lijn,waarvan
waarvan het
het
Die stelling
middelste
open terrein,
terrein, 2400
2400 M.
M. lang,
lang,gekeerd
gekeerdwas
wasnaar
naar
middelste gedeelte,
gedeelte, het
het open
Landen j ; waarvan
rechtervleugel met
metdededorpen
dorpenLaer
LaerenenNeerwinden
Neerwinden
Landen
waarvan de
de rechtervleugel
3000M.
M.enendedelinkervleugel
linkervleugelvan
vanNeerlanden
Neerlanden tot
tot
eene
lengte had
had van
van 3000
eene lengte
M. lang
lang was.
was.
Dormael
Dormael 4000
4000 M.
De Kleine
Kleine Geete,
Geete,diedie
noordoostelijkerichting,
richting, enendedeMolenbeek,
Molenbeek,
De
in in
noordoostelijke
noordelijke richting
richting stroomt,
stroomt, vereenigen
vereenigen zich
zich bij
bijLeeuw
Leeuw(Léau),
(Léau),
die
die ininnoordelijke
K.M. van
van Neerlanden.
Neerlanden.Een
Eensmalle
smalleterreinrug,
terreinrug,waterscheiding
waterscheidingtusschen
tusschen
7 KAI.
beide
stroompjes, neemt
neemt van
van het
hetnoorden
noordennaar
naarhet
hetzuiden
zuiden ininhoogte
hoogte
beide stroompjes,
toe
en valt
valt naar
naar het
hetdal,
dal,waarin
waarindedeGeete
Geeteeenerzijds
eenerzijdsenendedeMolenb
Molenbeek
toe en
. eek
Die hoogterug
hoogterug is
is in
in
anderzijds
zacht glooiende
glooiende hellingen
anderzijds vliet,
vliet, in zacht
hellingenaf.
af. Die
de
stelling
85
M.
hoog,
op
2000
M.
ten
zuiden
daarvan,
dus
ter
hoogte
de stelling 85 M. hoog, op 2000 M. ten zuiden daarvan, dus ter hoogte
Fransche leger
leger opmarcheerde,
opmarcheerde, 95 M.
M. en
en
van
Sint-Geertruid, waar
van Sint-Geertruid,
waar het
het Fransche
2500M.
M.zuidelijker,
zuidelijker, ter
terhoogte
hoogtevan
vanRacour,
Racour, 108
108M.
M. Aan
Aan weersweersnog 2500
nog
zijden van
terreinrug daalt
terrein tot
tot ininhet
hetdal
dalvan
vande
deGeete
Geete
zijden
van den
den terreinrug
daalt het
het terrein
tot
40 M.
M. en
en inindat
datvan
vandedeMolenbeek
Molenbeek tot
tot 50
50M.
M.hoogte.
hoogte.
tot 40
terrein aan
aan 's vijands zijde
beheerschte dus
dus van
van uit
uit het
hetmidden
midden
Het terrein
zijde beheerschte
eenigszins
het
terrein
in
de
stelling,
doch
bij
de
toenmalige
geringe
eenigszins het terrein in de stelling, doch bij de toenmalige geringe
dracht
het geschut
geschut kon
kondede
aan vallei'daarvan
daarvanweinig
weinigvoordeel
voordeel
dracht van
van het
aanvaller
(*)

Knoop, als voren,
voren, blz.
blz. 226.
226.
Knoop,
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trekken. Zondert
trekken.
Zondert men
men de
de in
in het
het groen
gl'oen verscholen
verscholen dorpjes
dorpjes en
en de
de met
met
boomen
bezette beekbeek- en
enrivieroevers
rivieroevers uit,
uit, dan
danvertoont
vertoontdedelandstreek
landstreek
boomen bezette
zich,
de hoogte
hoogte 85
85 inindedestelling,
stelling,als
alseene
eene
nagenoegboomboomzich, gezien
gezien van
van de
nagenoeg
looze,
zacht golvende
golvende vlakte
vlakte met
meteen
eenuitgebreid
uitgebreidgezichtsveld,
gezichtsveld, die
die een
een
looze, zacht
het
ideaal
gevechtsveld voor
voor groote ruitermassa's
ruitermassa's zoude
zoude vormen,
vormen, indien
indien het
ideaal gevechtsveld
terrein
hier en
endaar
daarover
overaanzienlijke
aanzienlijkelengte
lengtedoorsneden
doorsnedenwerd
werddoor
door
terrein niet hier
holle wegen
wegen met steile
holle
steile en
en soms
somshooge
hoogewanden.
wanden.
De
Kleine Geete
Geetewordt
wordtons
onsbeschreven
beschrevenals
alseen
eensmal
smaldoch
dochdiep
diep water
water(*)
(*)
De Kleine
met
steile oevers.
oevers,BijBij
eene
persoonlijkebezichtiging
bezichtigingvan
vanhet
hetslagveld
slagveld
met steile
eene
persoonlijke
vonden
thans na
na twee
twee eeuwen
eeuwende
debeteekenis
beteekenisvan
vanhet
hetsterk
sterkkronkronvonden wij
wij thans
gering;; tusschen
tusschen Elixem
Elixem en
en
kelende
stroompje uit
een militair
militair oogpunt
oogpunt gering
kelende stroompje
uit een
à 33 M.
M, De
Dediepte
dieptewas
was
Neerhespen bedroeg
Neerhespen
bedroegde
de breedte
breedte ongeveer
ongeveer 22 A,
meerdan
daneen
een
paar
d.M.;
vanondoorwaadbaarondool'\vaadbaal'zeer
gering, soms
soms niet
nietmeer
zeer gering,
paar
d.M.
; van
heid
was, althans
althans in
in algemeenen
algemeenen zin,
zin, geene
geene sprake.
sprake, Ook
Ookde
deoevers
oevers
heid was,
waren
niet hoog,
hoog, wel
wel steil,
steil, doch
doch gemakkelijk
gemakkelijk af te
te graven.
graven,
waren niet
Het
beekje, dat
datv66r
vóórden
den
rechtervleugelder
derVerbondenen
Verbondenen liep
liep en
en
Het beekje,
rechtervleugel
dat wij Laerderbeek zullen noemen, wordt
wordt door
door Fransche
Fransche geschiedschrijvers
geschiedschl'ijvers
eveneens
voor nog
nog alalhoog
hooggehouden.
gehouden.Wij
Wij
bevonden,dat
dateen
eenvoetganger
voetganger
eveneens voor
bevonden,
eroverheen
springen; ; dat
dat er
er bij
bij Neerwinden
Neerwinden bijna
bijna geen,
geen, bij
bij Laer
Laer
eroverheen kan
kan springen
weinig
in stond.
stond. Tusschen
Tusschen Laer
Laer en
en Elixem
Elixem echter
echter was
was de
de beek
beek
weinig water
water in
hetterrein
terreinmet
metflauwe
flauwehellingen,
hellingen, ten
tengevolge
gevolge
nog al
al diep
diep ingesneden
ingesneden in
in het
nog
zij daar eene hindernis
hindernis voor
Neemt
waarvan
waarvan zij
voor de
de cavalerie
cavaleriekan
kanzijn
zijngeweest.
geweest. Neemt
beekje en het
het groote
groote verval
verval in
in
men den
den geringen
geringen waterafvoer
waterafvoer van.
men
van dit
dit beekje
M. —,
- , dan
dan kan
kan de
detoestand
toestand in
in 1693
1693
aanmerking
aanmerking- —40
40 M.
M. op
op 4000
4000 M.
weinig anders
anders geweest zijn
zijn dan
dan op
opdit
ditoogenblik.
oogenblik.
weinig
Laer
en
Neerwinden
vormden
de
steunpunten
voordedeverdediging
verdediging
Laer en Neerwinden vormden de steunpunten voor
van
den
rechtervleugel
en
leenden
zich
voor
eene
hardnekkige
verdedivan den rechtervleugel en leenden zich voor eene hardnekkige verdediging. Heggen
Heggen en
enmanshooge
manshoogekleimuren
kleimurenter
terdikte
diktevan
vaneen
eenvoet
voetscheidden
scheidden
ging.
in de
de dorpen.
dorpen. De
De huizen
huizen waren
warenvan
vansteen,
steen,evenevenonderling de
perceelen in
onderling
de perceelen
zoo de
de kerk
kerkinin
middenvan
vanieder
ieder
dorp.Heggen
Heggenenen
boomgaarden
zoo
hethet
midden
dorp.
boomgaarden
overzicht in
in het
het dorp.
dorp.
beletten het overzicht
beletten
Een nadeel
nadeel was
was echter,
echter,dat
datdeze
dezedorpen
dorpen ininhet
hetdal
dalvan
vandedeLaerLaerEen
derbeek met
met betrekking
betrekking tot
het omliggend
omliggend terrein
tel'l'ein in
in de
dediepte
diepte
derbeek
tot het
weer niet
niet zoodanig,
zoodanig, dat
dat men
men met
methet
hettoenmalige
toenmalige geschut
geschut
liggen, doch
doch weer
liggen,
van het
het hooge
hoogeterrein
terreinachter
achterdede
dorpenvuur
vuurkon
konbrengen
brengenv66r
VÓÓI' de
de
van
dorpen
dorpen. Aileen
Alleen van
van de
dehoogte
hoogte7171tenten
noordenvan
vanLaer
Laerkon
konmen
menvermoevermoedorpen.
noorden
delijk tusschen
tusschen dit dorp
dorp en
en Neerwinden,
Neerwinden, waarvan
waarvan het
heteerste
eersteten
tenzuiden,
zuiden,
delijk
laatste ten
ten noorden
noorden van
van de
de beek
beekligt,
ligt,vuur
vuurbrengen.
brengen.
het laatste
in het
het midden
midden op
op de
de open
open vlakte
vlakte had,
had, isis
Welke richting
richting de
stelling in
Welke
de stelling
niet juist
juist aan
aan te
te geven,
geven,doch
dochhet
hetis iszeer
zeer
waarschijnlijk, zooals
zooals wij
wijhet
het
niet
waarschijnlijk,
terrein vonden
vonden en
enzooals
zooalsuituit
sommige
bijzonderheden van
vanhet
hetbeloop
beloop
terrein
sommige
bijzonderheden
van den
den slag
slag valt
valt af
afteteleiden,
leiden,dat
datdedehoogte
hoogte 85,
85,de
de600
600M.
M. ten
ten
van
noorden daarvan
en de
deholle
holleweg,
weg,die
dievan
vandeze
deze
noorden
daarvangelegen
gelegen hoogte
hoogte 84
84 en
hetcentrum
centrumaan.
aan·
hoogte naar
naar Neerlanden
Neerlanden voert,
voert, de
derichting
richtingvan
vanhet
laatste hoogte
(0) Macaulay,
Macaulay, History
Hutor!l of
ofEngland.
England. Zie
Zie Von
Von Landinann,
Landmann, als voren,
voren, blz.
blz. 37.
37.
(*)
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gaven. De
hier be.doelde
be'doelde holle
800 M.
M. lang,
lang,isisininhethet
midden3 A.
3à
De hier
holle weg,
weg, 800
midden
4 M.
M. beneden
beneden het
het terrein
terrein en heeft
heeft thans
thans nog
nog zeer
zeel' steile
steile en
enmet
methout
hout
DeFransche
Franschegeschiedschrijvers
geschiedschrijvers noemen
noemen dezen
dezen weg
weg
begroeide wanden.
wanden. De
begroeide
een
ravijn en geven
geven op,
op, dat
dat dit
dit ravijn
ravijn in
in 1693
1693tot
totaan
aandedeMolenbeek
Molenbeek
een ravijn
doorliep. Thans
Thans eindigt
eindigthet
het ongeveer
200 M.
ongeveer 200
M. van
van dedebeek
beekininden
den
doorliep.
denrechteroever
rechteroever
westrand van
van Neerlanden,
Neerlanden, dat
dattoenmaals
toenmaalsuitsluitend
uitsluitendopopden
westrand
van
van de
de beek
beek schijnt
schijnt gelegen
gelegen te
tehebben.
hebben.
was een
een dorp
dorp van
van hetzelfde
hetzelfde karakter
karakter als
als Laer,
Laer, gebouwd
gebouwd
Neerlanden was
denrechteroever,
rechteroever,zeer
zeergeschikt
geschikt
tegen
den dalwand
dal wand van
vandedeMolenbeek
Molenbeekopopden
tegen den
tot verdediging
verdediging in
te richten.
richten.
in te
De
Molenbeek heeft
thans uit
uit militair
militair oogpunt
oogpunt ook
ook zeer
zeerweinig
weinig
De Molenbeek
heeft thans
à 22M.
M. breed
breed met
met
beteekenis;
beteekenis ;bij
bij Neerlanden
Neerlandenvonden
vondenwijwijhaar
haar11 à,
omstreeks
voet water
water en
en steile,
steile,1 M.
1 M.
hooge
wanden.Aangezien
Aangezien
omstreeks een
een voet
hooge
wanden.
el'
bepaaldelijk van
van gesproken
gesproken wordt,
wordt, dat
dat op
opdededoorwaadbare
doorwaadbareplaatsen
plaatsen
er bepaaldelijk
Juli1693
1693
verhakkingenwerden
werden
in
deze beek
beek ininden
dennacht
nachtvan
van2828
in deze
opop
2929
Juli
verhakkingen
kan men
men slechts
slechts aannemen,
aannemen, dat
datdede
buitengewone
aangebracht,
aangebracht, zoo
zoo kan
buitengewone
op eerstgenoemden
eerstgenoemden dag
dag alle
allestroompjes
stl'Oompjessterk
sterkhad
haddoen
doenzwellen
zwellen
regenval op
regenval
het water
water daarin
daarin met
metgroote
grootesnelheid
snelheidwerd
werdafgevoerd.
afgevoerd.
en
en het
met deze
deze beschrijving
beschrijving meenen
meenen wij
wij te
te mogen
mogen zeggen,
zeggen,dat
dat
In
verband met
In verband
de
gekozen
stelling
in
het
algemeen
niet
sterk
was,
vooral
niet
in
het
de gekozen stelling in het algemeen niet sterk was, vooral niet in het
midden;
ook de
de algemeene
algemeenerichting
richting niet
niet gunstig
gunstig was,
was, de
delengte
lengte
midden ; dat
dat ook
te
groot voor
voor dedebeschikbare
beschikbare troepenmacht
troepenmacht en
en de
de diepte
diepte —
- in
in het
het
te groot
midden van
den terreinrug
tel'l'einrug tot
Geete 2500 M.
M. —
- tetegering,
gering,
midden
van den
tot aan
aan de
de Geete
afgezien
nog van
vandedehoogst
hoogst
ongunstigeterugtochtsvoorwaarden.
terugtochtsvoorwaarden. Doch
Doch
afgezien nog
ongunstige
eene
betere keuze
keuze -was
was niet
niet mogelijk.
mogelijk.
eene betere
Onverwijld
de Koning
Koning de
de uitgekozen
uitgekozen stelling
stelling bezetten
bezetten en
en ververOnverwijld deed
deed de
metalle
allehulpmiddelen,
hulpmiddelen,
sterken.
Laer, Neerwinden
NeerwindenenenNeerlanden
Neerlandenwerden
werdenmet
sterken. Laer,
de versterkingskunst
versterkingskunst aan
aan de
de hand
hand deed,
deed,vluchtig
vluchtigversterkt.
versterkt. De
De
die
die de
straten
werden afgesloten
afgesloten door
doorcoupures,
coupures,waarachter
waarachterborstweringen,
borstweringen,
straten werden
de
muren van
van schietgaten
schietgaten voorzien
voorzien;; ieder
ieder perceel
perceel werd
werd eene
eeneafzonderafzonderde muren
sterkte; ; »occupeerende
.....
hoochtens,heggen,
heggen,holle
hollewegen
wegen
lijke
lijke sterkte
occupeerende
allealle
hoochtens,
en
watmeerder
meerderavantagie
avantagiekonde
kondebijbrengen,
bijbrengen,daerenboven
daerenboven ons
ons dien
dien
en alalwat
geheelen nacht
nacht retrencheerende,
retrencheel'ende, soveel
de tijt
tijt toetoegeheelen
soveel mogelijk
mogelijk was
was ende
ende de
anderendaegs
daegsonder
onderdedewapenen,
wapenen,
laeten wilde
wilde ende
endebleeven
bleevenalsoo
alsootottot
laeten
desdes
anderen
met het
hetaanbreeken
aanbreeken van
van den
den dag
daguyt
uytdes
desvyants
vyants
der
tijt toemen
toe men met
der tijt
bewegingen quaem
quaem te
te bemerken"
bemerken" (*).
bewegingen
C).
Tusschen Neerwinden
Neel'winden en
Neerlanden weal
werd eene
eeneverschanste
verschanste linie
linie
Tusschen
en Neerlanden
aangelegd,
bestaande
uit
eene
borstwering
met
daarvóór
gelegen
gracht.
aangelegd, bestaande uit eene borstwering met daarv66r gelegen gracht.
Volgens sommigen
was die
dieborstwering
borstwering 44 voet
voet hoog,
hoog, de
degracht
gracht
Volgens
sommigen (t)
(±) was
breed
en diep
diep;; men
men zou
zou ererflanken
flanken en
enredoutes,
redoutes, zoomede
zoomede met
metdeuren
demen
breed en
gesloten
doorgangen, waarv66r
waarvóór ravelijnen,
ravelijnen, aangetroffen
aangetroffen hebben.
hebben.
gesloten doorgangen,
Het isisniet
nietaannemelijk,
aannemelijk,dat
datdedeverschanste
verschanstelinie
liniedeze
dezekunstmatige
kunstmatige
Het
inrichting
heeft, alleen
alleenreeds,
reeds,omdat
omdatdedebeschikbare
beschikbaretijd
tijdzulks
zulks
inrichting gehad
gehad heeft,
(Ol
van de
debattaille.
battaü/e. Jhr.
Van Sype~teijn,
voren, III.
lIl. Bijlage
Bijlage 46.
46,
(*) Relatie van
Jhr. Van
Sypesteijn, als voren,

(tl
Lort·Serignan,
Stathouder dedeHollande
Hollandeet Rol:
et Roi
d'.Jngleterre
(+) De Lort
Serignan, Guillaume
Guillaume lIl,
III, Stathouder
d' Angleterre
- Par
is, 1880.
blz. 536-537. —
Paris,
-
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niet
toeliet. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk werd
werddedeborstwering
borstweringgebroken,
gebroken, ten
teneinde
einde
niet toeliet.
flankvuur voor
voor de
flankvuur
de linie
linie te
tekunnen
kunnen brengen.
brengen. Voor
VoO!' de
de meening,
meening, dat
dat er
er
te
weinig tijd
tijd en
enarbeidskrachten
arbeidskrachten beschikbaar
beschikbaar waren,
pleit ook
ook de
de omomte weinig
waren, pleit
~tandigheid,
in een
eengedeelte
gedeelte
derstelling
stellinggeene
geeneverschansing
verschansingaanwezig
aanwezig
standigheid, dat in
der
was. Dit
waarschijnlijk
omom
hethet
doordringen
was.
Dit open
openvak
vakwerd,
werd,
waarschijnlijk
doordringenvan
vancavalerie
cavalerie
te beletten,
te
beletten, met
metartillerievoertuigen
artillerievoertuigen afgesloten
afgesloten enenbeyond
bevondzich,
zich,naar
naar
het
ons voorkomt,
voorkomt, tusschen
tusschen de
de hoogten
hoogten 84 en
en 85,
85,tegenover
tegenover het
het op
op
het ons
1200 M.
M. v66r
vóórdedestelling
stellinggelegen
gelegendorp
dorpRumsdorp.
Rumsdorp. IsIsonze
onzemeening
meening
het open
openvak
vakbestreken
bestrekenworden
wordendoor
doorgeschutvuur
geschutvuur uit
uitde
de
juist, dan
dan kon
kon het
juist,
ravijn. Dat
ten slotte
slotte ook
ook nog
nog het
hetv66r
vóór de
de
verschanste
verschanstelinie
linie achter
achter het
het ravijn.
Dat ten
stelling
gelegen Rumsdorp
Rumsdorp bezet
bezet werd,
werd, kan
kanwellicht
wellichtook
ookgeschied
geschiedzijn
zijn
stelling gelegen
tot
bescherming
van
dit
open
vak.
tot bescherming van dit open vak.
De
Koning droeg
droeg het
het bevel
bevel over
overden
denrechtervleugel
rechtervleugel op
opaan
aan den
den
De Koning
aanKeurvorst
Beieren. Tot
Tot bezetting
bezetting van
van dezen
dezen vleugel
vleugel werden
werden aanKeurvorst van
van Beieren.
gewezen (*)
gewezen
(*)::
1 Hannoveraansch
Hannoveraansch en
Spaanschedragonderregimenten,
dragonderregimenten, afgezeten,
afgezeten,
en 22 Spaansche
in
het vak
vak tusschen
tusschen Laer
Laer en
en Elixem
Elixem achter
achter de
debeek
beek;
in het
;
6 Brandenburgsche
Brandenburgsche infanteriebataljons
infanterie bataljons onder
onder den
Markgraaf Karel
Karel
den Markgraaf
Laer;;
Philip
in Laer
Philip in
6 Hannoveraansche
Hannoveraansche infanteriebataljons
infanterie bataljons met
lichtestukken
stukken onder
onder
met 44lichte
Generaal
in Neerwinden
Neerwinden;;
Generaal Dumont in
Laer en
en
5 Engelsche
Engelscheinfanteriebataljons
infanterie bataljons (brigade
Ramsay) tusschen
tusschen Laer
(brigade Ramsay)
Neerwinden
Neerwinden;;
op eene
eene hoogte
hoogte(vermoe(vermoe1 Engelsche
Engelsche batterij
batterij van
zware stukken
stukken op
van 6 zware
delijk de
hoogte 71)
71) ten
tennoorden
noorden van
van Laer.
Laer.
delijk
de hoogte
in twee
tweeliniën
liniën4747eskadrons
eskadronsruiterij
ruiterij
Achter deze
deze opstelling
opstelling stonden
stonden in
Achter
en
wel
van
af
de
Geete
achtereenvolgens
10
Spaansche
onder
Generaal
en wel van af de Geete achtereenvolgens 40 Spaansche onder Generaal
10 Beiersche
Beierscheonder
onderGeneraal
GeneraalD'Arco,
D' Arco,1212Brandenburgsche
Rrandenburgscheonder
onder
Dupuy, 10
Dupuy,
Generaal Von
Von Heijden
Heijden en
en1515
Hannoveraanscheonder
onderden
denKeurprins
Keurprins
Generaal
Hannoveraansche
George Lodewijk.
Lodewijk. Voor
Voor dedebezetting
bezettingvan
vanRumsdorp
Rumsdorp werden
werden 4,4,voor
voor
George
die van
van Neerlanden
Neerlanden 22infanteriebataljons
infanteriebataljons aangewezen
aangewezen; ; de
rest der
der
die
de rest
infanterie bezette
bezette tusschen
tusschenNeerwinden
Neerwinden enenNeerlanden
Neerlandendedeverschanste
verschanste
infanterie
waarachter het
het geschut
geschutwas
wasopgesteld.
opgesteld.BijBij
Neel'landenvoerde
voel'de
linie, waarachter
linie,
Neerlanden
veldmaarschalk
Hendrik Casimir
Casimir II,
1I, stadhouder
stadhouder van
van friesland
'Frieslandenen2de
2 develdmaarschalk
Hendrik
hetbevel.
bevel.Overigens
Overigensschijnt
schijntdedeKoning
Koningvoor
voorzijn
zijn
van de
de Republiek,
Republiek, het
van
hebbenaangewezen
aangewezen;
wellicht
centrum geen
geen bepaald
bepaald bevelhebber
bevelhebber tetehebben
centrum
; wellicht
hijzelf daarop
daarop rechtstreeks
rechtstreeks toezicht
toezicht willen
willenuitoefenen.
uitoefenen.
heeft hijzelf
Voor den
den linkervleugel
linkervleugel werden
werden aangewezen
aangewezen 5959Engelsche
EngelscheenenHollandHolJandVoor
eskadrons onder
onder bevel
bevelvan
vanden
den3den
3 denveldmaarschalk
veldmaarschalkder
derRepubliek,
Republiek,
sche eskadrons
Graaf Walraven
Walraven van
van Nassau-Saarbriick-Usingen.
Nassau-Saarbrück-Usingen. Zij
Zijwerden
werdenopgesteld
opgesteldten
ten
van dedeMolenbeek,
Molenbeek,front
frontmakende
makendenaar
naardie
diebeek
beektot
totaan
aanDormael.
Dormael.
westen van
opstelling van
van het
hetleger
legerder
derVerbondenen,
Verbondenen,wat
watlandaard
landaard betreft,
betreft,
De opstelling
hetalgemeen
algemeenzoodanig,
zoodanig,dat
datdedeSpaansche
Spaanschecavalerie
cavalerieopopden
denuitersten
uitersten
was ininhet
Landmann, als voren,
voren, blz.
blz. 38.
38.
(*) Von Landmann,
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rechtervleugel
volgden de
Duitsche troepen
troepen tot
tot en
en met
met
rechtervleugel stond;
stond ; dan
dan volgden
de Duitsche
Neerwinden,
vervolgens de
de Engelsche
Engelsche en
enSchotsche
Schotscheachter
achterdedewestelijke
westelijke
Neerwinden, vervolgens
helft
van de
de verschanste
verschanste linie
linie enenten
tenslotte
slotte
HollandscheenenDeensche
DeenBche
helft van
de de
Hollandsche
in en
en om
omNeerlanden.
Neerlanden.
troepen in
troepen
Indien men
men aan
aandedebovenvermelde
bovenvermelde versterking
versterking van
van het
hetslagveld
slagveld en
en
Indien
de bezetting
bezetting der
der stelling
stelling nog
nogtoevoegt,
toevoegt, dat
dat de
debagage
bagage van
van het
hetleger
leger
de
des
nachts onder
onder bedekking
bedekking van
vaneenige
eenigeeskadrons
eskadronsgedeeltelijk
gedeeltelijk naar
naar
des nachts
Thienen, gedeeltelijk
gedeeltelijk over
over Leeuw
Leeuw naar
naar Diest
Diestgezonden
gezonden werd
werd en
endat
dat
Thienen,
meer bruggen
bruggen over
over de
de Kleine
Kleine Geete
Geete werden
werden geslagen,
geslagen, dan
dan krijgt
krijgt men
men
meer
die de
deKoning
Koning van
van
eenig denkbeeld
denkbeeld van
van dedebuitengewone
buitengewoneinspanning,
inspanning, die
eenig
verkrijgen.Voor
Voor
zoovermen
men
daarover
zijne troepen
troepen vergde
vergde en wist
wist teteverkrijgen.
zijne
zoover
daarover
hetalgemeen
algemeen de
de ter
ter
thans nog
nog een
een oordeel
oordeel kan
kanvellen,
vellen, kan
kan men
men in
inhet
thans
versterking
bezetting van
van de
destelling
stellinggenomen
genomenmaatregelen
maatregelen wel
wel
versterking en
en bezetting
zou men
menkunnen
kunnenvragen,
vragen,waarom
waaromdedeKoning
Koningreeds
reeds
billijken. Aileen
Alleen zou
billijken.
dadelijk,
nog het
het aanvalsplan
aanvalsplan van
van zijn
zijn vijand
vijand te
tekennen,
kennen, ererdadelijk, zonder
zonder nog
te bezetten
bezetten en
enzijne
zijne
toe overging
overging de
de stelling
stelling over
over hare
hare geheele
geheele lengte
lengte te
toe
Waarhijhijzoo
zoohandelde,
handelde,
troepen
gelijkmatig over
over dedestelling
stellingtete
verdeelen.Waar
troepen gelijkmatig
verdeelen.
aanmerkinggenomen,
genomen,reeds
reeds
bleef
er, de
degroote
grootelengte
lengteder
derstelling
stellingininaanmerking
bleef er,
het begin
begin van
van den
denslag
slaggeene
geeneenkele
enkeleinfanterieafdeeling
infanterieafdeeling als
alsreserve
reserve
bij het
bij
ondersteunen.
over,
een meer
meerbedreigd
bedreigd punt
punt teteondersteunen.
over, om een
Men zou
zou ook
ookkunnen
kunnenvragen,
vragen,waartoe
waartoedie
dievreemde
vreemdeopstelling
opstellingvan
van
Men
59 eskadrons
eskadrons -— +
10,000
- ruiterij
in eene
soort
haakstelling
10,000
manman
— ruiterij
in eene
soort
haakstelling
opden
denlinkervleugel
linkervleugel moest
moestdienen
dienen
achter
eene ondoorwaadbare
ondoorwaadbare beek
beekop
achter eene
en
waarom die
diecavalerie
cavalerie niet
nieteerder
eerdervoor
voor het
hetgrootste
grootstegedeelte
gedeeltefront
front
en waarom
het centrum
centrum -werd
werd opgesteld.
opgesteld.
zuidwaarts
zuidwaarts achter
achter het
naardedesleur
sleurdier
dierdagen,
dagen,toen
toen
Vermoedelijk
beide maatregelen
maatregelen naar
Vermoedelijk waren
waren beide
het terughouden
terughouden van
eene algemeene
algemeene reserve
reserve nog
noggeen
geenregel
regel,
daarenhet
van eene
, daaren
tegen het
het plaatsen
plaatsen van
van de
de cavalerie
cavalerie op
op de
de vleugels
vleugels zelfs
zelfs inindedegewone
gewone
tegen
ordre
bataille gebruikelijk
gebruikelijk was.
was.
ordre de bataille
Ook
omtrent het nut
nut van
van de
deaaneengeschakelde
aaneengeschakelde linie
linie tusschen
tusschen NeerNeerOok omtrent
winden
Neerlanden zou
men met
met den
denKoning
Koning van
van meening
meening kunnen
kunnen
winden en
en Neerlanden
zou men
men de
de vraag
vraag zou
zou mogen
mogen stellen,
stellen, ofofniet
niet
verschillen,
verschillen, in
in dezen
dezen zin,
zin, dat
dat men
het aanleggen
aanleggen van
van twee
twee gesloten
gesloten schansen
schansen op
op de
de hoogten
hoogten 85
en 84
84
het
85 en
de
voorkeur verdiende.
verdiende. Met
Metdedeaaneengeschakelde
aaneengeschakelde linie
linietoch
tochdwong
dwongde
de
de voorkeur
zich tot
tot eene
eenelijdelijke
lijdelijke verdediging
verdediging zijner
zijner stelling
stelling en zulk
zulk eene
eene
Koning zich
Koning
verdediging leidt
bijna altijd
altijd tot
tot nederlaag
nederlaag of
of ondergang.
ondergang. Er
Erbestond
bestond
verdediging
leidt bijna
met
cavalerie
door
de
linie
heen
te
breken
nu
ge
ene
gelegenheid
meer
nu geene gelegenheid meer met cavalerie door de linie heen te breken
en
tegenaanvallen te
doen. Het
Hetgeschut
geschutachter
achterdedelinie
liniekon
konslechts
slechts
en tegenaanvallen
te doen.
eene beperkte
beperkte schootsrichting
schootsrichting hebben
hebben;; de
delinie
liniezelve
zelveeischte
eischte veel
veeltroepen
troepen
tot
hare bezetting
bezetting enenrnoest
moestverlaten
verlatenworden
worden,, zoodra
zoodra de
devijand
vijand haar
haar
tot hare
in
de flank
flank of
of in
in den
den rug
rugkon
konbeschieten.
beschieten.
in de
Gesloten
schansen zouden
zouden die
die nadeelen
nadeelen niet
nietgehad
gehadenensteunpunten
steunpunten
Gesloten schansen
in de
de stelling
stelling van
vangroote
grootewaarde
waardegevormd
gevormd hebben.
hebben.
in
Het
Fransche leger
bivouakeerde in
nacht van
van 28
28 op
op2929Juli
Juliinin
Het Fransche
leger bivouakeerde
in den
den nacht
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een aantal
aantal liniën
liniën achter
achter elkander
elkander ten
ten zuiden
zuiden van
vanLanden
LandenenenOverOvereen
Bijhet
hetaanbreken
aanbrekenvan
vanden
dendag
dag
verkendeLuxemburg
Luxemburgdedestelstelwinden. Bij
winden.
verkende
hoedezen
dezenden
den
nacht
haddengebruikt,
gebruikt,
der Verbondenen
Verbondenen en
en ziende,
ziende,hoe
ling der
nacht
hadden
om het
het slagveld
slagveld te
te versterken,
versterken, vatte
vatte hij
hij het
het plan
plan op
optot
tothet
hetdoen
doenvan
van
om
hoofdaanval op
op den
den rechtervleugel
rechtervleugelder
derVerbonden
Verbondenen,
opdededorpen
dorpen
den hoofdaanval
en , op
Laer en
en Neerwinden.
Neerwinden.
Gelijktijdig zou
tegenover Rumsdorp
Rumsdorp en
Neerlanden een slepend
slepend gegeGelijktijdig
zou tegenover
en Neerlanden
zijneartillerie
artillerieininbatterij
batterij
vecht gevoerd
gevoerd worden.
worden. Inmiddels
Inmiddelsdeed
deedhijhijzijne
vecht
en Rumsdorp,
Rumsdorp, ten
ten einde
einde zoowel
zoowel de
deververkomen tusschen
tusschen Neerwinden
Neerwinden en
komen
in het
hetcentrum
centrumder
derVerbondenen
Verbondenenals
alsdede
genoemdedorpen
dorpen
schanste linie
linie in
schanste
genoemde
de
beschieten. InInhethet
gezicht
Verbondenenbegonnen
begonnenweldra
weldra de
te beschieten.
gezicht
derder
Verbondenen
inleidende bewegingen
aanval. »In
DIn het
hetkrieken
krieken van
van de
demormorinleidende
bewegingen tot
tot den
den aanval.
wijdedevijanden
vijandeninintwee
tweeliniën
liniënopopdedehoogte
hoogtevan
vanSt.
St.GeerGeersagen wij
genstont sagen
licha~m,, hetgeen
hetgeen van
van de
de sijde
sijde van
vanWinden"
Winden"
truijd en
Landen en
een lichaem
truijd
en Landen
en een
verschansing naderde:
opgaen van
van de
de son
son
(Overwinden) Donse
(Overwinden)
»onse verschansing
naderde :Met
Met het
het opgaen
vonden sig de
de vyanden
vyanden binnen
binnen het bereijck
bereijck van
van ons
ons geschut
geschut; ; ge*en
't geen
vonden
op hen
hen begon
begon tetespeelen.
speelen. SijSijmaeckten
maecktenomtrent
omtrentde
detwee
tweeuren
urengeen
geen
op
de geene
geene,, die
die op
op de
dehoogte
hoogtegebleven
geblevenwaren
waren,, daelden
daelden ten
ten
beweging: : de
beweging
zes uuren
uuren ininverscheijde
verscheijdeliniën
liniënafaf
maarverlieten
verlietenwanneer
wanneerzijzijbinnen
binnen
zes
maar
van ons
onscanon
canonwaren
waren,
middenvan
vandedevlackte
vlackteen
endeeden
deeden
bereijck van
het bereijck
, hethet
midden
de
dorpen
van
Winden
en
van
hun
voetvolck
aan
onse
rechterzijde
na
hun voetvolck aan onse rechterzijde na
dorpen van Winden en van
Laré
en aan
aan onse
on selinckerhant
linckerhant na
na dat
dat van
van Neerlanden
Neerlanden sacken
sacken,, onderonderLaré en
ook de
de zijden
zijden van
van de
de vlackte
vlackte verversteunt
door hunne
steunt door
hunne Ruyterij,
Ruyterij , welke
welke ook
anderekant
kantvan
vanhet
hetwatertje
watertje
koor
en hadden
hadden een
eenlichaem
lichaem(korps)
(korps)aan
aandedeandere
koor en
van
Landen doen
doen trecken
trecken,, om
omeenig
eenigachterdencken
achterdencken bij
bij onse
onselinckerlinckervan Landen
te verwecken"
verwecken" (*).
vleugel
vleugel te
·Zoo
het inderdaad
inderdaad in
in het
het Fransche
Fransche leger
leger toe.
toe.Tegenover
TegenoverLaer
Laer
-Zoo ging
ging het
zich 29
29bataljons
bataljons infanterie
infanterie in
in 33colonnes
colonnes
en
Neerwinden formeerden
formeerden zich
en Neerwinden
tot
den aanval,
aanval,daarachter
daarachter als
als2de
2 delinie
linie3 regimenten
3 regimenteninfanterie
infanterie en
en
tot den
omna
nadedeverovering
veroveringder
derdorpen
dorpen
weder
daarachter 51
51 eskadrons
eskadronsruiterij,
ruiterij,om
weder daarachter
aan
de andere
anderezijde
zijdedaarvan
daarvan op
op tetetreden.
treden.Tegenover
TegenoverRumsdorp
Rumsdorp ontontaan de
25 bataljons
bataljons infanterie,
infanterie, eveneens
eveneens 16
16eskadrons
eskadrons afgeafgewikkelden
wikkelden zich
zich 25
bij Attenhoven
Attenhoven ten
tenoosten
oostenvan
vandedeMolenbeek
Molenbeektegenover
tegenover
zeten dragonders
dragonders bij
de aanvalscolonnes
aanvalscolonnes tegenover
tegenover Neerwinden
Neerwinden en
en
Neerlanden.
Tusschen de
Neerlanden. Tusschen
om het
hetheftige
heftigekanonkanonRumsdorp
inmiddels 70 vuurmonden
vuurmonden op,
Rumsdorp reden
reden inmiddels
op, om
»de clock
c\ock 55uhren
uhren
vuur
Verbondenen tete beantwoorden,
vuur der
der Verbondenen
beantwoorden,die
die van
van af »de
begonnen te
canoneeren" (t).
Achterde
deartillerie
artillerie bleven
bleven
(waren)
(waren)..•
. . . begonnen
te canoneeren"
(±). Achter
125eskadrons
eskadrons
nog
als algemeene
algemeene reserve
reserveover
over3232
bataljons
infanterieenen125
nog als
bataljons
infanterie
ruiterij
van den
denMaarschalk
Maarschalk De
DeVilleroi,
Villeroi, die
dieininverscheidene
verscheidene
ruiterij onder
onder bevel van
liniën
werden opgesteld.
opgesteld.
liniën werden
Het
artiIlerieduel, , dat
vermoedelijk tusschen
uur v.m.
v.m. met
met
Het artillerieduel
dat vermoedelijk
tusschen6 6en
en 77 uur
vuurmonden van
van weerszijden
weerszijden aanving,
het
omstreeks
omstreeks 150 vuurmonden
aanving,was
was niet
niet in
in het
de
voordeel
zeer hevig.
hevig. »Les
»Lesplus
plusvieux
vieuxofficiers
officiersde
voordeel der
der Franschen
Franschen en
en was zeer

n.

(0)
JacobusVerweij,
Verweij,als
alsvoren,
voren,111,
III, blz.
blz. 450-451.
450-451.
(*) Jacobus

(tl
Van Sypesteyn,
Sypesteyn, als
als voren,
voren, Ill.
lIl. Bijlage
Bijlage 46.
46.
enz. Zie
Zie Jhr.
nir. Van
Relatie, enz.
(t) Relatie,
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notre
armée", schrijft
del' toeschouwers,
toeschouwers, Ddisent
l>disent n'avoir
n'avoir jamais
jamais vu
vu
notre armée",
schrijft een der
près et
etplus
plussemblable
semblableaux
aux
une canonade
canonade pareille,
une
pareille , essuijée
essuitjéedede sisi près
mer que
que de
de terre"
terre" (*).
combats
combats de
de mer
Tusschen 8 en
uurv.m.
v.m.begonnen
begonnendedeFranschen
Franschen hun
hun aanval
aanval op
op
Tusschen
en 99 uur
Laer en
en Neerwinden.
Neerwinden. DeDedrie
drie
aanvalscolonnesvielen
vielen met
metonstuimigonstuimigLaer
aanvalscolonnes
aan;; die
die van
van den
den Hertog
Hertog van
vanBerwick
Berwick(±)
Ct)ininhethetmidden
middenbestormt
bestormt
heid aan
heid
Neerwinden. Links
hem is
is het
hetdedeLuitenant-Generaal
Luitenant-Generaal Rubantel
Rubantel en
en
Neerwinden.
Links van
van hem
rechts de
de Luitenant-Generaal
Luitenant-Generaal De
De Montchevreuil,
Montchevreuil, die
die zijn
zijn aanval
aanval°riderollderrechts
Laerwordt
wordt genomen
genomen,, doch
dochminder
minder voorspoedig
voorspoedig gaat het
het inin
steunen.
steunen. Laer
Neerwinden. Onder
Onder een
een moorddadig
moorddadig vuur
vuur dringt
dringt Berwick
Berwick het
het dorp
dorp
Neerwinden.
binnen; ; daar
ieder perceel
perceel afzonderlijk
afzonderlijk moet
moet genomen
genomen worden
worden en
en de
de
binnen
daar ieder
groote dapperheid
dapperheid strijdt
strijdt,, gelukt
gelukt het
het hem
hemslechts
slechtslanglangverdediger met
verdediger
met groote
winnen. Terwijl
Terwijldat
datgeschiedt,
geschiedt,dringt
dringtFransche
Franschecavalerie
cavalerie
zaam, terrein
zaam,
terrein te winnen.
Laer over
over de
deLaerderbeek
Laerderbeek en
envalt
valtdedeSpaansche
Spaansche
na de
de verovering
verovering van
van Laer
na
overhoopwerpt. Op
Op hare
hare beurt
beurt wordt
wordt zij
zij echter
echter
cavalerie
cavalerie aan,
aan , die
die zij
zij overhoopwerpt.
weder met
met groote
grooteverliezen
verliezen over
over de
debeek
beekteruggeworpen.
teruggeworpen. Intusschen
Intusschen
weder
is
haar optreden
optreden oorzaak
oorzaak geweest
geweest,, dat
dat dedeEngelsche
Engelsche batterij
batterij op
op de
de
is haar
Laer,, zonder
zonder bevel
bevel daartoe
daartoe,, hare
harestelling
stellingontruimt.
ontruimt.
hoogte 71 achter
achter Laer
Berwick
dringt tot
totaan
aandedenoordzijde
noordzijdevan
vanNeerwinden
Neerwinden door
door,, doch
doch
Berwick dringt
in staat,
staat,om
omop
op gelijke
gelijke hoogte
hoogte met
methem
hem
Rubantel
Montchevreuil, niet in
Rubantel en Montchevreuil,
te blijven
blijven,, wijken
wijken voor
voor het
hetgeweldig
geweldigvuur
vuur,
datdedl}
verdedigel'opophunne
hunne
, dat
verdediger
meer naar
naar het
het midden
midden van
van het
hetdorp
dorpafafen
enkomen
komen
flanken richt,
flanken
richt , steeds
steeds meer
achter Berwick.
Berwick.
ten
slotte achter
ten slotte
Dat gemis
gemis aan
aansamenwerking
samenwerking wordt
wordt hun
hun noodlottig.
noodlottig. De
DeKeurvorst
Keurvorst
Dat
opdedeflanken
flankenvan
vanRubantel
Rubantel
van
Beieren namelijk
namelijk doet
doet een
eentegenaanval
tegenaanvalop
van Beieren
en
Montchevreuil, werpt
werpt eerst
eerst dezen,
dezen, vervolgens
vervolgens Berwick
Berwick uit
uit het
hetdorp
dorp
en Montchevreuil,
en
herovert
ook
Laer.
en herovert ook Laer.
tegenaanval, die
diemet
metbehulp
behulpvan
vanEngelsche
Engelschebataljons,
bataljons,
Deze schitterende tegenaanval,
door
111 aan
aan de
debezetting
bezettingder
derverschanste
verschanstelinie
linieontnomen
ontnomen,, was
was
door Willem
Willem III
\'e1'l'icht en
en onder
onder het
hetoog
oogvan
vanden
denKoning
Koningwas
wasuitgevoerd
uitgevoerd,, herstelde
herstelde
verricht
den
vroegeren toestand.
toestand. De
DeFranschen
Franschenhadden
haddenzeer
zeergroote
grooteverliezen
verliezen
den vroegeren
geleden.
Montchevreuil was
wasgedood
gedoodenenBerwick
Berwickgevangengenomen.
gevangengenomen.
geleden. Montchevreuil
(.1).

Ongeveer
dezen aanval
aanval op
op Neerwinden
Neerwinden ofofiets
ietslater
latervielen
vielen
Ongeveer gelijk
gelijk met dezen
de
Frallschen ook
ook Rumsdorp
Rumsdorp en
en Neerlanden
Neerlanden aan.
aan.Rumsdorp
Rumsdorpwerd
werd door
door
de Franschen
hen genomen,
gel1omen, doch
doch hun
hunaanval
aanvalopopdede
verschanstelinie
lilliedaarachter
daarachterwerd
werd
hen
verschanste
afgeslagen.
Ten oosten
oostenvan
vandede
Molenbeekbestormden
bestormdendedeafgezeten
afgezeten
afgeslagen. Ten
Molenbeek
er
tot
tweemaal
toe
in
dOOl',
doch
werden
dragonders
Neerlanden,
drongen
dragonders Neerlanden, drongen er
in door, doch werden
er
telkens weer
weeruitgeworpen.
uitgeworpen. Dd'Attacque
l>d' Attacque op
opdedelinkervleugel
linl,ervJeugel ..... .
er telkens
met geen
geen minder
minder furie
furie als
alsd'andere
d'andere,, werwerwierde
begonnen, , ende
wierde begonnen
ende dat
dat met
dende
telckens wederom
wederom gesouteneert.
gesouteneert. Het
Het gevecht
gevecht was
wasaldaer
aldaer seer
seer
dende telckens
opiniater
vyant daerop
daerop yets
yets konde
konde gegeopiniater ende
ende Jangduijrig,
langduijrig ,sonder
sonderdat
dat de
de vyant

m

Brief van
van den Prins
Prins De
De Conti.
Conti. Revue
Revue des Deux
Deur Mondes,
lIlondes, als
I'oren, blz.
blz. 583.
583.
Brief
als voren,
Natuurlijke zoon
zoon van
van Jacobus
Jacobus II,
1I, koning
koningvan
vanEngeland,
Engeland, dus
dushalfbroeder
halfbroeder van
van de
de
Natuurlijke
gemalin van
van Willem
Willem III.
JII. Hij
Hij werd
werd geboren
geboren in
in 1661.
1661.
gemalin
(0)

(t)

1906. If.
Ir.
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winnen, , maer
maer genootsaekt
genootsaekt confuselijk
confuselijk te retireeren
retireeren,, konnende
konnende haar
haar
winnen
volk, dat
dat allenthalven
allen thaI ven verstroijt
verstroijt was,
was, noijt
noijtwederom
wederomaanbrengen"
aanbrengen"(*).
(*).
volk,
Het
gevecht nam
nam hier
hier eene
eene hevigheid
hevigheid aan,
aan, die
die volstrekt
volstrekt niet
niet in
in de
de
Het gevecht
bedoeling
Zoo wel hij
hij als
als Willem
Willem III snelden
naar
bedoeling van
van Luxemburg
Luxemburg lag.
lag. Zoowel
snelden naar
dezen
vleugel. Luxemburg
Luxemburg gaf
gafzijn
zijn ongenoegen
ongenoegen te
te kennen,
kennen, beval,
beval, dat
dat
dezen vleugel.
men
terug zou
zou gaan
gaan en
enzich
zichbepalen
bepalentot
tothet
hetvasthouden
vasthoudenvan
vandedebuitenbuitenmen terug
omheining
Rumsdorp. Vervolgens
Vervolgens keerde
keerde hij
hij naar
naarzijn
zijnlinkervleugel
linkervleugel
omheining van
van Rumsdorp.
terug, waar
waar men
men de
degeslagen
geslagentroepen
troepenopnieuw
opnieuwverzameld
verzameld en
engeordend
geordend
terug,
12bataljons
bataljonsuit
uitzijne
zijnealgemeene
algemeenereserve
reserve
had, deed
deed dien
dien vleugel
vleugeldoor
door12
had,
versterken
beval een
een tweeden
tweedenaanval
aanvalopopLaer
Laeren
enNeerwinden,
Neerwinden, thans
thans
versterken en
en beval
onder
aanvoering van
van den
den Hertog
Hertog van
vanBourbon.
Bourbon.
onder aanvoering
Die
tweede aanval
aanval had
had nagenoeg
nagenoeg hetzelfde
hetzelfde verloop
verloop als
als de
de eerste.
eerste.
Die tweede
Ook
thans werd
werd Laer
Laerhet
heteerst
eerstgenomen
genomen;
Neerwinden streed
streed de
de
Ook thans
; ininNeerwinden
metde
deuiterste
uiterste
verdediger
heggen en
enmuren
murenenenvan
vanuit
uitdedehuizen
huizenmet
verdediger achter
achter heggen
koelbloedigheid en volharding,
volharding, zonder
zonder echter
echterBourbon
Bourbontetekunnen
kunnenbeletten
beletten
koelbloedigheid
langzaam
den noordelijken
noordelijken rand
rand van
van het
hetdorp
dorpdoor
doortetedringen.
dringen. Hier
Hier
langzaam tot den
metinspanning
inspanning van
van alle
allekrachten
krachten
echter
hield de
de verdediger
verdediger zich
zich met
echter hield
staande.
Weder snelde
snelde Willem
Willem III
111met
metEngelsche
Engelschebataljons,
bataljons, van
van achter
achter
staande. Weder
de
verschanste
linie
genomen,
toe
en
ging
tot
den
tegenaanval
over.
de verschanste linie genomen, toe en ging tot den tegenaanval over.
Met
uitzondering van
den zuidwestelijken
zuidwestelijken rand
rand wordt
wordt Neerwinden
Neerwinden herherMet uitzondering
van den
overd
na een
een langen
langen en
en bloedigen
bloedigen strijd
strijd;; daarna
daarna Laer.
Dehardnekhardnekoverd na
Laer. De
beperkte ruimte
ruimte en
enop
opkorten
kortenafstand
afstanddoor
door
kigheid,
waarmede hier
kigheid, waarmede
hier op beperkte
Fransche en
envermoedelijk
vermoedelijk 33
33Duitsche
Duitsche en
enEngelsche
Engelsche bataljons,
bataljons, tete
44 Fransche
zamen
man,werd
werdgevochten,
gevochten,veroorzaakte
veroorzaakteaan
aanbeide
beidezijden
zijden
40,000 man,
zamen 30 àa 40,000
zeer groote
groote verliezen.
verliezen.
zeer
Het middaguur
middaguur begon
naderen en
en nog
nog was
wasLuxemburg
Luxemburg verre
verrevan
van
Het
begon te
te naderen
doel, dat
dat hij
hij zich
zichhad
hadvoorgesteld.
voorgesteld.Zijne
Zijneonderbevelhebbers
onderbevelhebbers rieden
rieden
het doel,
hem
met het
het oog
oogop
opden
denzinkenden
zinkenden moed
moed zijner
zijner troepen
troepen en
en de
degroote
groote
hem met
verliezen,
die
zijne
infanterie
geleden
had,
het
gevecht
af
te
breken.
verliezen, die zijne infanterie geleden had,
gevecht af te breken.
Doch
Luxemburg was
om daartoe
daartoe te
besluiten. Nog
Nog
Doch Luxemburg
wasde
de man
manniet,
niet, om
te besluiten.
bleven hem
hem 20
20bataljons
bataljons infanterie,
infanterie, waaronder
waaronder 77bataljons
bataljons van
van de
de
bleven
Maison
Roi, de
de keur
keurvan
vanhet
hetFransche
Fransche leger,
leger, en
en eene
eenenagenoeg
nagenoeg intacte
intacte
Maison du
du Roi,
ruiter
massa van
paarden over.
over. Hij
Hijwil
wildaarom
daarom eene
eenelaatste
laatste
ruitermassa
van 30,000 paarden
hijzelfzal
zal
poging
wagen enendaarbij
daarbijzijne
zijnegeheele
geheeleinfanterie
infanterieinzetten
inzetten ;j hijzelf
poging wagen
den
aanval leiden
leiden;; prinsen
prinsen van
van den
den bloede
bloedeenenmaarschalken
maarschalken zullen
zullen de
de
den aanval
aanvalscolonnes
de algemeene
algemeene reserve
reserveververaanvalscolonnesaanvoeren;
aanvoeren ;13
13 bataljons
bataljons uit
uit de
sterken
de gedunde
gedunde bataljons
bataljons van
van zijn
zijnlinkervleugel,
linkervleugel, om
omdaarme'de
daarméde den
den
sterken de
aanval
Neerwinden te hervatten.
hervatten. De
De Maison
Maison du
du Roi
Roi —
- nl.
nI.
aanval op
op Laer
Laer en Neerwinden
4 bataljons
bataljons Gardes-Français
bataljons Gardes-Suisses —
- zullen,
zullen, gevolgd
gevolgd
Gardes-Frangais en
en 3 bataljons
door
de cavalerie
cavalerie dier
dier garde
garde en
ennog
nogeene
eenecavaleriebrigade,
cavaleriebrigade, den
denaanval
aanval
door de
richten op
op het
hetaansluitingspunt
aansluitingspunt van
vanden
denoostelijken
oostelijkendorpsrand
dorpsrand van
van NeerNeerrichten
winden met
met de
deverschanste
verschanste linie.
linie. Verder
Verderzal
zalFeuquières,
Feuquières, die
diethans
thansover
overde
de
winden
cavalerie
in
het
centrum
bevel
voert,
ondersteund
door
infanterie
uit
Rumscavalerie in
ondersteund door infanterie uit Rumsdorp,
trachten zich
zich een
een weg
wegtetebanen
banendoor
doordede
verschanstelinie,
linie,zoodra
zoodra
dorp, trachten
verschanste
daartoe
gelegenheid bestaat,
bestaat, uiterlijk,
uiterlijk, zoodra
zoodra Neerwinden
Neerwinden genomen
genomenis.
is.
daartoe gelegenheid
(.) Relatie,
Relatie, enz.
bij Jhr.
Jhr. Van
Van Sypesteijn,
Sypesteijn, als voren,
voren, III.
lIl. Bijlage
Bijlage 46.
46.
enz. bij
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Tusschen 12 en
Tusschen
uurn.m.
n.m.worden
wordende
detroepen
troepen voor
voor den
denderden
derden
en 11uur
aanval opgesteld,
aanvangt
en en
voor
de de
Verb-ondenen
aanval
opgesteld, die
die omstreeks
omstreeks1 1uuruur
aanvangt
voor
Verbundenen
gardetroepen slagen
slagen erin
erinden
den
zuidoostelijken
noodlottig
zuidoostelijken
noodlottig wordt.
wordt. De
Degardetroepen
rand
Neerwinden en
een stuk
stuk der
der verschanste
verschanste linie
linie aldaar
aldaar te
te ververrand van
van Neerwinden
en een
overen. Te
overen.
Tegelijk
gelijkhernieuwen
hernieuwen zich
zich in
in het
hetdorp
dorp de
de straatstraat- en
enhuizenhuizengevechten.
Men strijdt
strijdt zoo
zoo mogelijk
mogelijk met
metnog
nogmeer
meerhardnekkigheid
hardnekkigheid en
en
gevechten. Men
verbittering
dan te
verbittering dan
te voren.
voren. Luxemburg
Luxemburg vermijdt
vermijdt daarbij
daarbij den
den misslag,
misslag, bij
bij
de
beide vorige
vorigeaanvallen
aanvallenbegaan
begaan;
naarmatezijne
zijnetroepen
troepenvoortdringen,
voortdringen,
de beide
; naarmate
laat hij
hij de
deperceelafscheidingen
perceelafscheidingenvernielen,
vernielen,ten
tengevolge
gevolgewaarvan
waarvanhet
hetoveroververbetert en
en de
de gemeenschap
gemeenschap mogelijk
mogelijk wordt.
wordt. Terwijl
Terwijl de
degardegardezicht
zicht verbetert
infanterie van
van uit
uit het
hetoosten
oostenininhet
hetdorp
dorpdringt,
dringt,dringt
dringtdedeaanvaller
aanvaller
infanterie
meer noordwaarts.
noordwaarts. Stapels
Stapelslijken
lijkenbedekken
bedekken de
destraten.
straten.
steeds
steeds meer
Tevergeefs
tracht Willem
Willem III
111door
doortegenaanvallen
tegenaanvallen het
het verlorene
verlorene te
te
Tevergeefs tracht
herwinnen.
malen voert
voert hij
hijpersoonlijk
persoonlijk Engelsche
Engelschebataljons
bataljonstegen
tegen
herwinnen. Twee malen
de
Fransche gardes,
gardes, doch
doch deze
deze houden
houden zich
zich staande.
staande. Eene
Eeneongunstige
ongunstige
de Fransche
omstandigheid
Neerwinden de
de ontknooping.
ontknooping. Na
Naeen
eenstrijd
strijd
omstandigheid bespoedigt
bespoedigt bij
bij Neerwinden
van bijna
bijna zes
zes uren
uren begint
begintbij
bijden
denverdediger
verdedigerdedemunitie
munitieopoptetegeraken.
geraken.
van
Deze omstandigheid
omstandigheid en
de onmiddellijke
onmiddellijke gevolgen
gevolgen vinden
vinden wij
wij op
op de
de
Deze
en de
volgende
wijze vermeld
vermeld in
in het
hetgevechtsbericht
gevechtsbericht van
vanden
denKeurvorst
Keurvorst van
van
volgende wijze
Beieren:: 1Ihre
l>Ihre Churflirstliche
Churfürstliche Durchlaucht
Durchlaucht ....
gabalsbald
alsbaldOrdre
Ordrean
anden
den
Beieren
. . gab
Feind
auf
der
Seiten
anzugreifen,
dem
Sie
zugleich
Marquis
de
Bedrnar
den
Marquis de Bedmar den Feind out der Seiten anzugreifen, dem Sie zugleich
vorwärts begegnen
Kaum war
war dieses
dieses geschehen,
geschehen, so
so lieszen
lieszen die
die
vorwdrts
begegnen wollte.
wollte. Kaum
Offiziere von
einem Bataillon
Bataillon der
der Englischen
Englischen Garde,
Garde, wie
wieauch
auchvon
vonzwei
zwei
Offiziere
von einem
anderen
Englischen Bataillons,
Bataillons, so
bei dem
dem Marquis
Marquis de
de Bedmar
Bedmar waren,
waren,
anderen Englischen
so bei
Ihl'e Churfiirstliche
ChurfürsUiche Durchlaucht
Durchlaucht wissen,
alles Pulver
Pulver und
und Blei
Blei
Ihre
wissen, dasz
dasz sie
sie alles
man nun
nun
in wdhrendem
währelldem sechsstiindigen
sechsstündigen Gefecht
Gefecht verschossen
verschossen und
und indem
indem man
in
nach Munition
Munition geschickt,
die Infanterie
Infanteriean,
an,rechterseits
rechterseitsvom
vomCorps
Corps
nach
geschickt, fing
fing die
zuretiriren,
retiriren, weil
weilsie
siedas
dasstete
steteFeuer
Feuervon
vonvorn
vornund
und
di
bataglio sich
sich zu
di bataglio
auf
der
Seiten
länger
nicht
ausdauern
können.
Dm'ch
diese
Lücken
auf der Seiten ldnger nicht ausdauern klinnen. Durch diese Liicken
penetI'irte
eine grosze
gl'oszeAnzahl
Anzahlder
derfeindlichen
feindlichenSquadrones,
Squadl'ones, welche
welclle die
die
penetrirte eine
Widerstand zertrennten,
zertrellnten,
hannoverische Cavalerie angriffen
angriffen und nach
nach einigem Widerstand
formirten
hel'llach von
von den
den occupirten
occupirten Diirfern
Döl'fern bis
an das
das Wasser,
Wasser, so
so
formirten hernach
bis an
hinter uns
uns war,
war, eine
eineLinie
Liniewodurch
wodurch wir
wirvon
vondem
demCorps
Corpsdidibataglio
bataglio
hinter
separirt
und unsrerseits
unsrerseits blosgelassen
blosgelassen wurden"
wurden" (*).
separirt und
Terwijl alzoo
dorpen verloren
verloren gingen,
gingen, namen
namen ook
ook in
in het
hetcentrum
centrum
Terwijl
alzoo de
de dorpen
de zaken
zaken voor
voorde
deVerbondenen
Verbondenen eene
eene ongunstige
ongunstige wending.
wending. Het
Hetvoortdurend
voortdurend
onttrekken
van Engelsche
Engelsche bataljons
bataljons aan
aan de
debezetting
bezettingvan
vandedeverschanste
verschanste
onttrekken van
linie,
om Neerwinden
Neerwinden te kunnen
kunnen behouden,
behouden, had
had die
die bezetting
bezetting zeer
zeer ververlinie, om
In
de
flank
beschoten
door
de
Fransche
infanterie,
die
zich
zwakt.
zwakt. In de flank beschoten door de Fransche infanterie, die zich
achter
heggen ininden
denoostelijken
oostelükendorpsrand
dorpsraml had
hadopgesteld,
opgesteld, was
wasDons
Dons
achter de heggen
voetvolck
van de
de verschansing,
verschansing, het
hetvuur
vuurin in
zijdeniet
nietlanger
langerkonnende
konnende
voetvolck van
dede
zijde
uytstaen,
genoodsaeckt te
tewijcken"
wijcken" (t).
uytstaen, ...•
. . . . genoodsaeckt
Het zal
zal omstreeks
omstreeks 22 uur
uur n.m.
n.m.geweest
geweest.zijn,
. zijn, toen
toendedetoestand
toestand
Het

n.

(*l
Landmann, als
voren, blz.
blz. 44.
44.
(*) Von
Von Landmann,
ais voren,
Jacobus
Vel'weij, als voren,
voren, 2de
2de deel, blz.
blz. 452.
452.
Jacobus Verweij,

<tl
(t)

II.

3+
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voor
Verbondenen door
verlies der
der dorpen
dorpen en
en het
hetterugtrekk
terugtrekken
voor de
de Verbondenen
door het
het verlies
en
der infanterie
er donker
stonden
der
infanterie er
donker begon
begon uit
uit te
te zien.
zien. ErEr
stondenechter
echternog
nog
eskadrons cavalerie
cavalerie langs
langsde
deMolenbeek
Molenbeek werkeloos,
werkeloos, welke
welke thans
thans
altijd
altijd 59 eskadrons
gedeeltelijk
werkzaamheid werden
werden geroepen.
geroepen. xiDen
l>DenKoning",
Koning", zoo
zoo
gedeeltelijk tot werkzaamheid
leest
men ininhet
hetrapport
rapport nopens
nopens den
den slag
slag (*), Isiende
)siendedese
desewanordre
wanordre
leest men
verhelpen,eeneen
gedeelte
Iinckervleugeltoeschieten
toeschieten;
deed om
gedeelte
vanvan
de de
linckervleugel
;
deed
om seseteteverhelpen,
doch alsoo
alsoo sij
sij ver
doch
ver af
afwas,
was,gaven
gavendedevyanden
vyanden geen
geen tydt
tydt om
om se
se te
te
schicken;
Hollantsche Ruytery,
Ruytery, die
dieaen
aendedelinckerhant
linckerhant
schicken ; maer
maer wierpen
wierpen de Hollantsche
terzyden
zydenaenvallende,
aenvallende, deselve
deselve omver,
omver, eer
eer de
de
was,
ten deele
deele van
van ter
was, ten
linie waren
waren: dese
desewaren
warengedwongen
gedwongen tetechargeeren,
chargeeren, soo
soosij
sij
Engelsse
Engelsse in
in linie
het gene
gene
sig
vonden, hetgeen
hetgeen sij
sijdeden
deden;; sommige
sommige geluckig,
geluckig, slaende
slaende het
sig vonden,
was;; maar
maar aangesien
aangesien de
de rechterfleugel
rechterfIeugel reets
reetsgedwongen
gedwongenwas
was
voor
hun was
voor hun
geworden,
rivier te gaan,
gaan, vonden
vonden de
de Engelsse
Engelsse sig
sig
geworden,weder
wederover
over de
de rivier
omringt."
Zeer
zeker zou
zou het
hetoptreden
optredendezer
dezercavaleriemassa
cavaleriemassaonder
ondereenhoofdige
eenhoofdige
Zeer zeker
leiding
ten goede
goedehebben
hebbenkunnen
kunnenkeeren,
keeren,doch
dochdedeverst
verstverwijderde
verwijderde
leiding veel ten
opéén
éénuur
uurafstands
afstands;; men
men riep
riep vermoedelijk
vermoedelijk
eskadrons
stonden bij
bijDormael
Dormaelop
eskadrons stonden
op en
en deze
dezenaderden
naderden zonder
zonder
dus
alleen de
de dichtstbij
dichtstbij zijnde
zijnde afdeelingen
afdeelingen op
dus alleen
hetgevechtsgevechtsbehoorlijk
voor het
het gevecht
gevechtgeformeerd
geformeerd het
behoorlijk verband
verband en
en niet
niet voor
slotte nog
nog eene
eenegebeurtenis,
gebeurtenis, die
die den
dendoorslag
doorslag
veld.
Daarbij kwam
veld. Daarbij
kwam ten
ten slotte
de nederlaag
nederlaag der
derVerbondenen.
Verbondenen.
bij de
gaf bij
Zoodra Neerwinden
Neerwinden genomen
genomen was, voerde
voerde Feuquières
Feuquières zijne
zijne cavalerie
cavalerie
Zoodra
Fransche centrum,
centrum, voorafgegaan
voorafgegaan door
door infanterie
infanterie uit
uitRumsdorp,
Rumsdorp,
van
van het Fransche
naar de
de verschanste
verschanste linie
linie enenwelwel
naar
door
artillerievoertuigen
naar
naar
het het
door
artillerievoertuigen
afgesloten open
open vak.
vak. Aangezien
Aangezien de
infanterie in
in die
die linie
linie gevlucht
gevlucht was,
was,
de infanterie
afgesloten
De
cavalerie
baande
zich
nu
een
werd
geen
tegenstand
ondervonden.
werd geen tegenstand ondervonden. De cavalerie baande zich nu een
weg
en
weldra
stonden
hier
125
eskadrons
binnen
de
linie.
Het
weg en weldra stonden hier 125 eskadrons binnen de linie. Het isis
zeer waarschijnlijk
waarschijnlijk een
gedeelte van
van deze
dezecavalerie
cavalerie geweest,
geweest,die
diedede
zeer
een gedeelte
hare linkerflank
IinkerfIank viel,
viel, v66rdat
vóórdat deze
deze nog
nog opgeopgeHollandsche ruiterij
Hollandsche
ruiterij in
in hare
marcheerd was.
was.
marcheerd
Thans loste
loste zich
zich de
de slag
slagop
opinineen
eenhandgemeen
handgemeenvan
vantalrijke
tah'ijkeruiterruiterThans
afdeelingen inin de
de betrekkelijk
betrekkelijk geringe
geringe ruimte
ruimte tusschen
tusschen de
de Geete
Geete
afdeelingen
Men kan
kan wel
welaannemen,
aannemen, dat
dat
eenerzijds en den
denterreinrug
terreinl'uganderzijds.
anderzijds. Men
eenerzijds
achtereenvolgens 30
~O 40,000
à 40,000
ruiters
tegen
elkaar
strijdperk
hier achtereenvolgens
ruiters
tegen
elkaar
in in
hethet
strijdperk
in eene
eeneruimte
ruimtevan
van
nog
geene
drie
vierkantekilometers.
kilometers.Bij
Bijgemis
gemis
tl'aden in
traden
nog
geene
drie
vierkante
totgeluk
gelukder
der
Verbondenen
van eenhoofdige
eenhoofdige leiding
leiding werd
werd de
debeslissing
beslissingtot
van
Verbondenen
eenigszins vertraagd.
vertraagd. Een
Een algemeene
algemeeneruiteraanval
ruiteraanval der
derFranschen
Franschenonder
onder
eenigszins
eenhoofdige leiding
zou ongetwijfeld
ongetwijfeld de
de uiteengeslagen
uiteengeslagen infanterie
infanterie en
ende
de
eenhoofdige
leiding zou
hetslagveld
slagveld
opgeloste cavalerie
cavalerie der
der tegenpartij
tegenpartij als
als een
eenorkaan
orkaanvan
vanhet
opgeloste
hebben weggevaagd.
weggevaagd.
hebben
Het
beloop
derafzonderlijke
afzonderlijkecavaleriegevechten
cavaleriegevechten is
is niet
niet met
met eenige
Het beloop der
weer te
te geven.
geven. De
DeKoning
Koningnam
nampersoonlijk
persoonlijk met
met de
de sabel
sabel inin
juistheid weer
juistheid
de vuist
vuist aan
aandeze
dezegevechten
gevechten
deel
overtrof
zichzelf
dapperheid.
de
deel
en en
overtrof
zichzelf
in in
dapperheid.
Viermaal chargeerde
hoofd eener
afdeel ing. In
In strijd
strijd met
met
Viermaal
chargeerdehij
hijaan
aan het
het hoofd
eener afdeeling.

n,

(0) Jacobus
Jacobus Verweij,
Verweij, als
voren, 2de
2d• deel,
(*)
als voren,
deel, blz.
blz. 425-453.
425-453.
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het gebruik
het
gebruik dier
dier dagen
dagen had
had hij,
hij, zonder
zonder teteletten
lettenop
ophet
hetgrootere
grootere gevaar,
gevaar,
zijn
afgelegd, waarschijnlijk
waarschijnlijk wegens lichaamszwakte
lichaamszwakte of
ofvermoeidvermoeidzijn kuras
kuras afgelegd,
heid.
hij inin het
hethandgemeen
handgemeenongedeerd,
ongedeerd,daar,
daar, waar
waar zoovelen
zoovelen
heid. Toch
Toch bleef hij
den ruiterdood
door schietschiet- en
den
ruiterdood door
en steekwapenen
steekwapenen vonden.
vonden.
Ook
Hollandsche cavalerie
cavalerie streed
streed hier
hiereervol
eervol;
hetbijzonder
bijzonder
Ook de Hollandsche
; ininhet
worden
de Hollandsche
Hollandsche gardes
gardes onder
onder Graaf
GraafHendrik
Hendrik van
van
worden genoemd
genoemd de
Nassau-Ouwerkerk, voorts
voorts de
de regimenten
Nassau-Ouwerkerk,
regimenten van
van Ittersum,
Ittersum, van
vanZuijlestein
Zuijlestein
en van
Doch geene
geene dapperheid
dapperheid mocht
mocht baten.
baten.
en
van Dompré.
Dompré. Doch
wat nog
nog teteredden
redden viel,
viel, dan
dan moest
moest ererspoedig
spoedig
Wilde
men redden,
redden, wat
Wilde men
gehandeld
uur n.
n. m. geschiedde
geschiedde dat.
dat. »De
»DeKoning
Koning
gehandeld worden.
worden. Omstreeks
Omstreeks 33 uur
siende,
dat de
demagten
magtender
dervijanden
vijanden feenemael
t'eenemaeloverwegende
overwegende wierden,
wierden,
siende, dat
sont
aan de
degeneraels
generaelsder
derInfantrij
Infantrijenenvan
vandede
linckervleugel bevel,
bevel,
sont aan
linckervleugel
wijeken de
j de
dragondersenen
granadiersvan
vanden
denKoning,
Koning,
na
na Leeuwe tetewijcken;
dragonders
dede
granadiers
welcke
langs Dormael
Dormael waren
waren en
en het
hetvoetvolck
voetvolck en
eneen
eengedeelte
gedeelteder
der
welcke langs
C).Van
Vanden
denrechtervleugel
rechtervleugel
Ruijterij
van de
de linckervleugel
linckervleugel over
overOsmael"
Osmael"(*).
Ruijterij van
wordt
hier niet
niet gesproken,
gesproken, omdat
omdat dedeKoning
Koningdaarvan
daarvan geheel
geheel was
was
wordt hier
afgesneden.
De
toestand van
van het
hetleger
leger
Verbondenenwas
wasintusschen
intusschen reeds
reeds
De toestand
derder
Verbondenen
dat daarvan
daarvan nog
nog iets
ietsis is
terechtgekomen,
zeer
hachelijk geworden
geworden j ; dat
zeer hachelijk
terechtgekomen,
in
moet v66r
vóór alles
allestoegeschreven
toegeschrevenworden
wordenaan
aan
onbegrijpel!jkelauwheid
lauwheidin
dedeonbegrijpeliike
de
vervolging van
van het
hetgeslagen
geslagenleger
legerdoor
door
nagenoegintacte
intacteFransche
Fransche
de vervolging
dedenagenoeg
cavalerie. Stellen
Stellen wij
wij ons
ons dien
dien toestand
toestand nader
nader voor.
voor.
cavalerie.
Op
den rechtervleugel
rechtervleugel waren
sedert 8 uur
uur v.
v. m.
m. tot
tot 22 unr
unr n.n. m.
m.
Op den
waren sedert
moorddadigedorpsgevechten
dorpsgevechtengewikkeld
gewikkeld;
dat
een aantal
aantal bataljons
bataljons ininmoorddadige
een
; dat
aantal groeide
groeide langzamerhand
langzamerhand aan
aan tot
totvermoedelijk
vermoedelijk 35,
35, zoo
zooDuitsche
Duitsche
aantal
als Engelsche.
Engelsehe. Toen
Toendeze
dezeinfanterie
infanteriewaarschijnlijk
waarschijnlijk met
met verlies
verlies van
van de
de
als
harer sterkte
sterkte voorgoed
voorgoed uit
uit de
de dorpen
dorpen werd
werd geworpen,
geworpen, mag
mag men
men
helft harer
helft
aannemen, dat
daarbij alle
alle orde
ord~ enenverband
verbandwas
was
verlorengeraakt.
geraakt.
aannemen,
dat daarbij
verloren
Alleen de
de ruitergevechten,
ruitergevechten, die
dietoen
toen
begonnen,redden
reddendeze
dezeinfanterie
infanterie
Alleen
begonnen,
vermoedelijk in
in opgelosten
opgelosten toestand
toestand de
de Geete
Geetekon
kon
zooverre, dat
datzijzijvermoedelijk
in zooverre,
bereiken, daarbij
daàrbij echter
werking harer
harer cavalerie
cavalerie ten
ten zeerste
zeerstebelembelembereiken,
echter de werking
nu ook
ookhet
hetonderspit
onderspitdelfde
delfdeenen
haar
heil
vluchtzocht.
zocht.
merend, die
die nu
merend,
haar
heil
inindedevlucht
Weldra volgden
volgden nu
nuook
ookde de
terugtrekkende
cavaleriekorpsen, die
die
Weldra
terugtrekkende
cavaleriekorpsen,
metdedeFransche
Franschecavalerie
cavalerieachter
achter
onder den
den Koning
Koning gestreden
gestreden hadden
hadden ;j met
onder
zich drongen
drongen alle
alle naar
naarde
deGeete.
Geete.DeDe
stroom
vluchtendenrichtte
richtte
zich
stroom
derder
vluchtenden
zich
naar
de
bruggen,
doch
deze
waren
weinig
in
aantal
voor
zoo
vele
zich naar de bruggen, doch deze waren weinig in aantal voor zoovele
duizenden
menschen
en
paarden
en
daarbij
zeer
smal;
ieder
wilde
er
het
duizenden menschen en paarden en daarbij zeer smal ; ieder wilde er het
eerst over
over;; ininhet
hetgedrang
gedrangreed
reed
ruiterijhethet
voetvolkonder
onderden
den
eerst
de de
ruiterij
voetvolk
voet. Zeer
Zeer veel
veel volk
volkwerd
werddoodgedrukt
doodgedrukt of
ofkwam
kwam daar
daarom.
om.
voet.
De Fransche
Fransche geschiedschrijvers
geschiedschrijvers geven
geven breed
breed op
opvan
vandedeontzettende
ontzettende
De
verliezen, hier
hier door
door de
de Verbondenen
Verbondenen geleden.
geleden. )H
,H yy eut
eut une
une sisi grande
grande
verliezen,
quantité de
de noyés,
noyés, que
que leIereste
restepassa
passadessus
dessuscomme
commesur
surununpont"
pont"(±).
(t).
quantité
Een ander
ander zegt,
zegt,dat
daterer
meer
ruitersin in
rivier
verdronken, dan
danerer
Een
meer
ruiters
de de
rivier
verdronken,
(*)
(.) Gevechtsrapport
Gevechtsrapport bij
bij Jacobus
Jacobus Verweij,
Verweij, als
alsvoren,
voren,II,
1I,blz.
blz. 453.
453.
(t)
(t) Brief
Briefvan
van D'Harcourt,
D'Harcourt, 30
30 Juli
J uH 1693.
1693. .Revue
Revue des
des Deux
DeuxMondes,
Mondel, als
alsvoren,
voren, blz.
blz. 595.
595.
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op het
op
het slagveld
slagveld bleven.
bleven. Nog
Nog een
een ander
ander ooggetuige
ooggetuige zegt,
zegt, dat
dat de
de lijken
lijken
in
de rivier
rivierhet
hetwater
wateropstopten,
opstopten,zoodat
zoodat de
derivier
rivier buiten
buiten hare
hare oevers
oevers
in de
trad.
Indien men echter
echter daar
daarter
terplaatse
plaatsehet
hetstroompje
stroompjebezichtigt,
bezichtigt, dan
da!1 is
trad. Indien
het
weinig waarschijnlijk,
waarschijnlijk, dat
dat daar
daar door
door verdrinking
verdrinking vele
vele personen
personen 'den
den
het weinig
dood
al was
was het
hetdoor
doordederegens
regensvan
vanden
denvorigen
vorigen
dood gevonden
gevonden hebben,
hebben, ook
ook al
andere
gewelddadigewijze
wijzeonder
onder
dag
sterk gezwollen,
gezwollen, tenzij
tenzij zijzijopop
dag sterk
andere
gewelddadige
water werden
water
werden gehouden.
gehouden.
Ook
de mededeeling,
mededeeling, dat
dat vele
velewapens
wapensverloren
verloren gingen,
gingen, omdat
omdat het
het
Ook de
bereiken ('),
bij een
een
voetvolk
zwemmende de
overzijde trachtte
trachtte te bereiken
voetvolk zwemmende
de overzijde
(*), is bij
stroompje
à 44 passen
passenbreedte
breedtekennelijk
kennelijkoverdreven.
overdreven. Het
Hetvoetvolk
voetvolk
stroompje van
van 3 A,
zal
die
wapens
wel
vroeger
weggeworpen
hebben,
om
sneller
te
kunnen
zal
wapens wel vroeger weggeworpen hebben, om sneller te kunnen
aan getwijfeld
getwijfeld te
te worden,
worden, dat
dat het
het
vluchten.
vluchten. Intusschen
Intusschenbehoeft
behoeft er
er niet
niet aan
gedrang
het onder
onder den
den voet
voetgeraken
gerakenbij
bijdedebruggen
bruggenaan
aanhonderden
honderden
gedrang en
en het
het leven
leven hebben
hebben gekost,
gekost, wier
wierlijken
lijkenwaarschijnlijk
waarschijnlijk in
in den
denstroom
stroom zijn
zijn
terechtgekomen.
De
Keurvorst van
de Geete
Geete en
en de
de
De Keurvorst
van Beieren
Beieren kwam
kwam bij
bij Wanghe
Wanghe over
over de
Koning
zonder moeite
(t)bij
bijNeerhespen.
Neerhespen.Beiden
Beidenverzamelden
verzamelden op
op
Koning niet
niet zonder
moeite (f)
den
linkeroever zooveel
Dat was
was zeer
zeer
den linkeroever
zooveeltroepen,
troepen,als
alshun
hunmogelijk
mogelijkwas.
was. Dat
weinig;
voor zooveel
zooveel den
den Koning
Koning betreft,
betreft, slechts
slechts»een
»eengedeelte
gedeeltevan
vansijne
sijne
weinig ; voor
gardes
van de
deruijterij
ruijterijder
derlinckervleugel
linckervleugelenenhetgeen
hetgeenvan
vandedebrigade
brigade
gardes en van
van
Ramsaij behouden
behouden was"
was" (§).
(§). Gelukkig
Gelukkignog,
nog,dat
datdedeFransche
Franschecavalerie
cavalerie
van Ramsaij
aan
Geete hare
harevervolging
vervolging staakte
staakte!
aan de Geete
!
Gelukkiger
af met
metdedetroepen,
troepen,welke
welkeonder
onderden
denstadhouder
stadhouder
Gelukkiger liep
liep het
het af
van Friesland
Friesland in
in enenom
omNeerlanden
Neerlandenstonden,
stonden, hoezeer
hoezeer voor
voor dezen
dezen nog
nog
van
grooter
gevaar dreigde.
dreigde. De
Deterugtocht
terugtochtdezer
dezergrootendeels
grootendeelsHollandsche
Hollandsche
grooter gevaar
troepen, van
de Geete
Geete en
en het
hetoverige
overigeleger
legerafgesneden
afgesnedenenendoor
doorgroote
groote
troepen,
van de
achtervolgd, werd
werd schitterend
schitterend volbracht,
volbracht, doch
doch bij
bijde
de groote
ruitermassa's achtervolgd,
soberheid,
die de
derapporten
rapportenonzer
onzerbevelhebbers
bevelhebbersen
enooggetuigen
ooggetuigenkenmerkt,
kenmerkt,
soberheid, die
van dedebijzonderheden
bijzonderheden van
van dien
dien terugtocht
terugtocht weinig
weinig bekend.
bekend. In
In de
de
is van
eerste plaats
plaats is
is niet
nietbekend,
bekend, hoeveel
hoeveelenenwelke
welkebataljons
bataljonsininNeerlanden
Neerlanden
eerste
in de
deverschanste
verschanste linie
linie achter
achter het
hetravijn
ravijnstonden,
stonden, toen
toendedeFransche
Fransche
en in
De Patigny
Patigny
cavalerie van
van Feuquières
Feuquièresdoorbrak
doorbrak en
endedeordonnansofficier
ordonnansofficier De
cavalerie
111 het
hetbevel
bevelvoor
voorden
den
terugtocht
Leeuwoverbracht.
overbracht.
namens Willem
Willem III
namens
terugtocht
opopLeeuw
Hoogstens kunnen
kunnen het
het 23
23Hollandsche
Hollandsche en
enDeensche
Deenschebataljons
bataljons geweest
geweest
Hoogstens
12 A,à 1515eskadrons
eskadrons
zijn, doch
doch waarschijnlijk
waarschijnlijk minder,
zijn,
minder, waarbij
waarbij zich
zich 12
Hollandsche ruiterij
den Graaf
Graaf van
van Athlone
Athlone aansloten.
aansloten.
Hollandsche
ruiterij onder
onder den
(") o.a.
o.a.het
hetvolgende
volgende:
Hendrik Casimir
Casimir zegt in
in zijne
zijneaanteekeningen
aanteekeningen(**)
Hendrik
:
Roy
m' eut
Gatigny,que
quejejedevois
devois
JDès que
quele Ie
»Ns
Roy
m'eut
faitfait
diredire
parpar
le • Ie'
Sr.Sr.
Gatigny,
songer la
à retraitte
la retraitte
pour
sauvel'Paile
l'ailegauche,
gauche,vers
verslaquelle
laquellelalacavalcavalsonger
pour
sauver
lerie
ennemie
s'avançoit
déjà
pour
la
couper,
je
la
retiray
des
postes,
lerie ennemie s'avangoit déjà pour couper, je la retiray des postes,
que j'avois
j'avois conservés
conservés jusqu'
jusqu' alors
alors et
et lalafitfitdescendre
descendreavec
avectout
toutl'ordre,
I'ordre,
que
Gete.Elle
Elle
que Pon
l'on pílt
pût observer
observer en
en cette
cette extrémité,
extrémité, vers
verslalarivière
rivièrededeGete.
que
(*) Von
Von Landmann,
Landmann, als voren,
voren, blz.
blz. 46.
46.
(*)
(t) en
en (§)
(§) Jacobus
Jacobus Verweij,
Verweij, als
als voren,
voren, II,
H, blz.
blz. 453.
453.
(t)
Jhr. Van
VanSypesteijn,
Sypesteijn, als
alsvoren,
voren, III,
111.Bijlage
Bijlage46.
46.
(")t ) Jhr.
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la
passa presque
presque toute
toute malgré
malgréleIefeu
feucontinuel
continueldesdes
esquadronsfrangois,
françois,
la passa
esquadrons
puisqu' ilil n'y
eut que
que les
lestrop
tropprécipités
précipités qui
qui sesenoyèrent."
noyèrent."
puisqu'
n'y eut
eenonopgesmukt
onopgesmuktverhaal
verhaalvan
vaneen
eenschitterend
schitterendwapenfeit,
wapenfeit,waarbij
waarbij
Dit isis een
beleid en dapperheid
dapperheid om
om den
den voorrang
voorrang dingen.
dingen.
beleid
Immers, deze
deze troepen
troepen stonden
stonden bij
bij hun
hun terugtocht
terugtocht niet
niet alleen
alleen tegentegenImmers,
over
de vijandelijke
vijandelijke infanterie
infanterie ininRumsdorp
Rumsdorpen
enAttenhoven,
Attenhoven,welke
welkezij
zijzich
zich
over de
het lijf
lijf tetehouden
houdenhadden,
hadden, doch
doch ook
ooktegenover
tegenoverhet
hetmeerendeel
meerendeelder
der
van het
van
125 Fransche
Fransche eskadrons
eskadrons onder
onder Feuquières,
Feuquières, welke
welke hen
hen van
van alle
alle kanten
kanten
omringden
zij zich
zich een
een doortocht
doortocht hadden
hadden te
te banen,
banen, van
van
omringden en
en door
door welke
welke zij
af het
hetravijn
ravijntot
totbijbijLeeuwe,
Leeuwe,over
overeen
eenafstand
afstandvan
vanongeveer
ongeveer77K.M.
K.M.
Volgens
geschiedschrijvers (*)
stonden achter
achter het
hetravijn
ravijnnog
nog
Volgens Fransche geschiedschrijvers
(*) stonden
9 Hollandsche
Hollandsche en
en Deensche
Deensche bataljons,
bataljons, die
die hun
hun terugtocht
terugtochtiningoede
goedeorde
orde
het opdringen
opdringen belettende,
belettende, door
door
volbrachten. Der
Der vijandelijke
vijandelijke infanterie
infanterie het
volbrachten.
gebruik
maken van
vanhet
hetterrein,
terrein,hielden
hielden
vijandelijkeeskadrons,
eskadrons,
gebruik te maken
zij zij
de de
vijandelijke
te nabij
nabij kwamen,
kwamen, door
door salvo's
salvo's tegen.
tegen.
die
die te
Volgens een anderen
anderen schrijver
schrijver beletten
beletten zij
zij ook
ook het
hetopdringen
opdringen van
vande
de
Volgens
vijandelijke
in brand
brand steken
stekenvan
vanNeerlanden.
Neerlanden.
vijandelijke infanterie
infanterie door
door het
het in
Als commandant
commandant dezer
dezertroepen,
troepen,die
diewellicht
wellichtdedeachterhoede
achterhoedeuitmaakten
uitmaakten
van de geheele
geheele colonne,
colonne, wordt
wordt genoemd
genoemd de
de brigadier
brigadier Fagel.
Fage!.
van
Eenvoudig klinkt
klinkt de
de loflofvan
van
HendrikCasimir
Casimirover
overdeze
dezedapperen
dapperen:
Eenvoudig
Hendrik
:
'Alle d.'officieren
de soldaten,
soldaten,voornaementlijk
voornaementlijk d'infantry,
d'infantry, (hebben)
(hebben)
crofficieren en de
haer soodaenig
soodaenig gequeeten,
gequeeten, als
als men
menvan
vanluyden
luydenvan
vaneere
eerekonde
konde ververhaer
wachten" (t).
wachten"
Te
Leeuw aangekomen,
aangekomen, liet
liet dedestadhouder
stadhoudervan
vanFriesland
Friesland daar
daar 44
Te Leeuw
bataljons infanterie
einde de
de voertuigen
voertuigen in
in staat
staat tetestellen
stellen
bataljons
infanterie achter,
achter, ten
ten einde
tekomen
komen en
enden
denterugtocht
terugtochtvan
vandeze
dezetetebeschermen
beschermen;
ofschoon
mede
mede te
; ofschoon
het reeds
reeds avond
avond was,
was, werd
werd de
demarsch
marsch voortgezet
voortgezet tot
totten
tennoorden
noordenvan
van
het
Boenger
(Budingen)
12
K.M.
van
het
slagveld
,
alwaar
een
bivouak
Boenger (Budingen) — 12 K.M. van het slagveld —, alwaar een bivouak
werd
betrokken. Behalve
Behalve door
door den
den vijand
vijand schijnt
schijnt de
deterugtocht
terugtochtook
ook zeer
zeer
werd betrokken.
belemmerd te
zijn door
door den
den toestand
toestand der
der wegen,
wegen, ten
tengevolge
gevolgewaarvan
waarvan
belemmerd
te zijn
kanonnen en
en voertuigen
voertuigen in
in de
de modder
modder bleven
bleven steken
steken en
enachtergelaten
achtergelaten
kanonnen
moesten worden.
worden.
In
den vroegen
vroegen morgen
morgen van
van den
den30sten
30stenJuli
Juliwerd
werddedeterugtocht
terugtocht
In den
17K.M.
K.M.van
vanBudingen
Budingen—
- tot
totTisselt
Tisselt(Testelt),
(Testelt),
voortgezet
- 17
voortgezet over
over Diest —
K.M. verder,
verder, alwaar
alwaareen
eenkamp
kampwerd
werdbetrokken
betrokken en
ennadere
naderebevelen
bevelen
8 K.M.
van
den Koning
Koning werden
werden afgewacht
afgewacht(§).
(§).
van den
Inmiddels
de Koning
Koning met
methetgeen
hetgeenhijhijopopden
denlinkeroever
linkeroeverder
der
Inmiddels was
was de
Geete
had kunnen
kunnen verzamelen,
verzamelen, op
op Thienen
Thienen teruggegaan
teruggegaan en
en nadat
nadat ook
ook
Geete had
de
Keurvorst van
van Beieren
Beieren zich
zich bij
bijhem
hemhad
hadaangesloten,
aangesloten,trokken
trokkenbeiden
beiden
de Keurvorst
verder
naar Bautersem
Bautersem —
- 17
17K.M.
K.M.van
vanhet
hetslagveld
slagveld—,
- ,alwaar
alwaarzij
zij
verder naar
bivouakeerden. De
van het
het uit
uitelkander
elkandergeslagen
geslagenleger
legerstonden
stonden
bivouakeerden.
De vleugels
vleugels van
in den
den nacht
nacht van
van2929op op
30 Juli
22 K.M.
elkander
verwijderd.
in
30 Juli
22 K.M.
vanvan
elkander
verwijderd.
(0)
Knoop, als
lIl, blz.
blz. 239.
239.
(*) Knoop,
als voren,
voren, III,
(t)
Relatie, enz.
Jhr. Van
Van Sypesteijn,
Sypesteijn, als
als voren,
voren, III.
lIl. Bijlage
Bijlage 46.
46.
(f) Relatie,
enz. van Jhr.
(§)
Jhr. Van
Van Sypesteijn,
Sypesteijn, als
als voren,
voren, II.
II. Bijlage
Bijlage 41.
41.
(§) Jhr.
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De
Koning zette den
den 30sten zijn
terugtocht voort
voort naar
naar Leuven
Leuven en
en nam
nam
De Koning
zijn terugtocht
sten eene
op den
318ten
op
den 31
stelling op
opden
denlinkeroever
linkeroeverder
derSenne
Sennetusschen
tusschen
eene stelling
Brussel en Mechelen
met het
hethoofdkwartier
hoofdkwartier teteEppeghem,
Eppeghem, 42
42K.M.
K.M.
Brussel
Mechelen met
van
slagveld. Op
Op bekomen
bekomen bevel
bevel sloot
slootde
destadhouder
stadhouder van
vanFriesland
Friesland
van het slagveld.
met zijne
zijnetroepen
troepen inin twee
tweemarschen
marschenden
den3den
3 den Augustus
Augustus bij
bij den
den
zich
zich met
Koning aan.
Koning
Luxemburg,
die van
van elke
elkevervolging
vervolging van
van zijn
zijngeslagen
geslagentegenstander
tegenstander
Luxemburg, die
had
afgezien en
enzijne
zijnecavalerie
cavalerie de
deGeete
Geeteniet
niethad
haddoen
doenoverschrijden,
overschrijden,
had afgezien
Augustusbij
bijLanden
Landengekampeerd.
gekampeerd. Het
Hettot
totontbinding
ontbindingoveroverbleef
bleef tot 22Augustus
zoo vele duizenden
duizenden onbegraven
onbegraven lijken
lijken noopte
noopte hem
hem op
op dien
dien
gaan
van zoovele
gaan van
verplaatsen en
en naar
naar Waremme
Waremme tetemarcheeren.
marcheeren.
datum
kamp te verplaatsen
datum zijn
zijn kamp
metbuitengewone
buitengewone veerveerAldus
eindigde de
de meesterlijk
meesterlijk ingeleide
ingeleide en
en met
Aldus eindigde
kracht
doorgevoerde aanvalsslag
den Franschen
Franschen veldheer.
veldheer. De
De voorvoorkracht doorgevoerde
aanvalsslag van
van den
deelen,
die dedeslag
slaghem
hemaanbracht,
aanbracht,bestonden
bestondeninineenigen
eenigenmaterieelen
materieelenbuit,
buit,
deelen, die
in
bevestiging van
van het
hetmoreele
moreeleenen
feitelijkeoverwicht
overwichtder
derFransche
Fransche
in bevestiging
feitelijke
wapenen
in de
de verhooging
vel'hooging der
der wapeneer,
wapeneer, doch
doch die
dieuitkomst
uitkomst rechtrechtwapenen en
en in
hetoffer
offervan
van
vaardigde
volgens tegenwoordige
tegenwoordige begrippen
begrippen iningeenen
geenendeele
deelehet
vaardigde volgens
zoo
vele duizenden
duizenden dappere
dappere soldaten,
soldaten,wier
wierbloed
bloedhet
hetslagveld
slagveldhad
had gedrenkt.
gedrenkt.
zoovele
Zoo b.v.
b.v.ververBeide
partijen leden
den slag
slag zeer
zeer zware
zwareverliezen.
verliezen. Zoo
Beide partijen
leden in
in den
loren
de 6 Hannoversche
6 Hannoverschebataljons,
bataljons,diedie
Neerwindenverdedigden,
verdedigden,
loren de
Neerwinden
103 officieren
officiel'en en
1752 man,
man, d.d.i.i.dedehelft
helfthunner
hunnersterkte
sterkte; jdede15
15HanHanen 1752
535man,
man,d.d.i. i.een
eenderde
derde
noversche eskadrons
officieren en 535
noversche
eskadrons verloren
verloren59
59 officieren
hunner sterkte
('). Het
Hetgeheele
geheeleverlies
verlies
der
Verbondenenzal
zalvermoedelijk
vermoedelijk
hunner
sterkte (*).
der
Verbondenen
bedragen hebben
dooden en
en gewonden
gewonden en
en 1500
1500 gevangenen,
gevangenen, 84
84
bedragen
hebben 15,000
15,000 dooden
stukken geschut
geschut ofofnagenoeg
nagenoeghunne
hunnegeheele
geheele
artillerie
j verder
duizenden
stukken
artillerie
; verder
duizenden
Hetverlies
verliesder
derFranschen
Franschen aan
aan dooden
dooden en
en
voertuigen en 77
77vaandels.
vaandels.Het
voertuigen
(t).
gewonden
zal
niet
veel
minder
bedragen
hebben
gewonden zal niet veel minder bedragen hebben (±).
Waarom voltooide
voltooide Luxemburg
Luxemburg zijne
zijneoverwinning
overwinningniet
nietdoor
dooreene
eenekrachkrachWaarom
Als redenen
redenen worden
worden opgegeven
opgegeven:
uitgeputtetoestand
toestand
vervolging?? Als
tige vervolging
: dedeuitgeputte
toestandzijner
zijner
zijner infanterie,
infanterie, die
die bovendien
bovendien zwaar
zwaar gehavend
gehavendwas
was; jdedetoestand
zijner
cavalerie, waarvan
waarvan de
paarden in
in 48
48uren
urenni.et
ni'etzouden
zoudengevoederd
gevoederdzijn
zijn; j
cavalerie,
de paarden
de onwil
onwil zijner
zijner soldaten,
soldaten, die
dienana
slag
hunne
achterstalligesoldij
soldij
de
denden
slag
hunne
achterstallige
vorderden. De hoofdreden
hoofd reden zal
zal wel
welgeweest
geweestzijn
zijndedegewone
gewonereden,
reden,waarom
waarom
vorderden.
na bloedige
bloedige en
enlangdurige
langdurige worstelingen
worstelingen bijna
bijnaaltijd
altijdeene
eenevervolging
vervolging
na
blijft, namelijk
namelijkdedemoreele
moreeleenenphysieke
physiekeuitputting
uitputtingvan
vantroepen
troepen
achterwege blijft,
meer
aanvoerders, ten
tengevolge
gevolgewaarvan
waarvande
deveerkracht,
veerkracht, noodig,
noodig, om
om nog
nog meer
en aanvoerders,
inspanning te
eischen en
te geven,
geven, als
als het
hetgevaar
gevaarreeds
reeds voorbij
voorbij is
is en
en
inspanning
te eischen
en te
rust kan
kan intreden,
intreden, niet
nietmeer
meeraanwezig
aanwezig is.
is. Luxemburg,
Luxemburg, die
diereeds
reeds65
65jaren
jaren
rust
oud was
was en
endie
dieopop
slagveld
behalve
zoovele
duizendenook
ooktwee
tweezijner
zijner
oud
hethet
slagveld
behalve
zoovele
duizenden
het
vermoedelijkbij
bij het
heteinde
einde
zoons zwaar
zwaar gekwetst
gekwetst zag
zagvallen,
vallen,ontbrak
ontbrakhet
zoons
vermoedelijk
van
den
slag
aan
de
physieke
en
moreele
krachten,
om
de
tactische
van den slag aan de physieke en moreele krachten, om de tactische
het slagveld
slagveld behaald,
behaald, inineene
eenetotale
totale
vernietigingvan
vanzijne
zijne
zegepraal, op het
zegepraal,
vernietiging
(0) Von
Von Landmann, als
als voren, blz.
blz. 46.
4G.
(*)
m De opgaven
opgaven der
der verliezen
verliezen aan
aan dooden en gekwetsten
gekwetsten wisselden
wisselden af
afvoor
Fransehen
(t)
voor de Franschen
van 6000
6000 tot
tot 15,000,
15,000, voor
voor de Verbondenen
Verbondenen van
van 12,000
12,000 tot
tot 20,000. Zie Bosscha,
Bosscha, Neerland's
Neerlantl's
van
HeldendadCII teteLand,
Land, II, blz. 206,
206, noot 3.
3.
ffeldendaden
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tegenpartij om
om te
tegenpartij
te zetten.
zetten.Het
Hetis isechter
echterook
ookmogelijk,
mogelijk,dat
datzelfs
zelfsdeze
deze
bekwame
aanvoerder in
in dit
dit voor
voorFrankrijk
Frankrijkzoo
zoobeslissend
beslissendoogenblik
oogenblik
bekwame aanvoerder
zich niet
niet aan
zich
aan de
de sleur
sleur en
enaan
aandedebekrompen
bekrompenopvattingen
opvattingen van
van dien
dien tijd
tijd
omtrent oorlogsvoering
omtrent
oorlogsvoering heeft kunnen
kunnen onttrekken.
onttrekken.
In
die dagen
dagen was
was het
hetbegrip
begripenendedeeereer
overwinninghoofdzaak
hoofdzaak;;
In die
derder
overwinning
aan
de vernieling
vernieling van
van 's vijands strijdkrachten
minder gedacht.
gedacht.
aan de
strijdkrachten werd
werd minder
Men
stak
het
zwaard
in
de
scheede,
als
de
beslissing
op
het
slagveld
Men stak het zwaard in de scheede, als de beslissing op het slagveld
met
stroomen bloeds
bloeds was
wasbetaald
betaald;; men
menachtte
achttezich
zichtevreden,
tevreden,indien
indien
met stroomen
het bezit
bezit van
van het
hetslagveld
slagveldwas
wasgebleven,
gebleven,alalwas
wasdaarmede
daarmedehet
het
men
men in het
einde van
einde
van den
den oorlog
oorlog geene
geene schrede
schrede nader
nader gekomen.
gekomen.
Eerst
latere krijgsgenieën
krijgsgenieën zouden
zouden aan
aan het
hetbegrip
begripder
deroverwinning
overwinning
Eerst latere
het begrip
begripder
dervervolging
vervolginghechten,
hechten, van
vande
devervolging
vervolging tot
totden
den
weder
weder het
laatsten
ademtocht van
van man
man en
enpaard,
paard,die
diehet
hetgeslagen
geslagenleger
legervernietigt.
vernietigt.
laatsten ademtocht
in weerwil
weerwil van
van het
hetvoor
voorWillem
WillemIII111zoo
zooonverhoopte
onverhoopte
Intusschen, ook
ook in
dat hij
hij niet
nietvervolgd
vervolgdwerd,
werd,was
was
het
leger
del'Verbondenen
Verbondenenmoreel
moreel
geluk,
geluk, dat
het
leger
der
niet meer
meer tegen
tegenden
den
en
materieel zoodanig
zoodanig verzwakt,
en materieel
verzwakt,dat
dathet
het in
in 1693 niet
dat ook
ookin in
volgendejaren
jarengeene
geenebeslissing
beslissing ininden
den
vijand
optrad en
en dat
vijand optrad
volgende
meer werd
werd gezocht.
gezocht.
slag
slag meer
op hetgeen
hetgeen aan
aan de
de zijde
zijde der
der
Slaat
men in
in eindbeschouwing
eind beschouwing het
Slaat men
het oog
oog op
Verbondenen
door hun
hun opperbevelhebber
opperbevelhebber werd
werd verricht,
verricht, dan
dan moet
moetin
in
Verbondenen en
en door
de
eersteplaats
plaatshulde
huldegebracht
gebrachtworden
wordenaan
aandedebuitengewone
buitengewonedapperdapperde eerste
heid
en volharding,
volharding, waarmede
waarmedealaldede
troepen
vijfverschillende
verschillendevolken
volken
heid en
troepen
vanvan
vi,jf
zij hun
hun leven
leven voor
voor de
dezaak,
zaak,waarwaarstreden. Ofschoon
Ofschoon huurlingen,
huurlingen, gaven
streden.
gaven zij
zij streden,
streden, met
meteene
eenetoewijding,
toewijding, die
dienationale
nationale legers
legers in
in geene
geene
voor zij
voor
hoogere mate
mate kunnen
kunnen toonen.
toonen.
hoogere
in oefening,
oefening, krijgstucht
krijgstuchtenenkrijgservaring
krijgservaring bleken
bleken zij
zij niet
nietvoor
voor
Ook
Ook in
behoeven onder
onder te
te doen.
doen.
de Fransche
Fransche troepen
troepen te behoeven
de
Even groote
groote lof
lofkan
kangebracht
gebrachtworden
wordenaan
aan
de onderbevelhebbers,
Even
de onderbevelhebbers,
name aan
aan den
den Keurvorst
Keurvorst van
van Beieren
Beieren en
en aan
aan den
denstadhouder
stadhouder van
van
met name
Friesland.
men Willem
Willem III
IIIals
alsopperbevelhebber
opperbevelhebber beoordeelen
beoordeelen naar
naar hetgeen
hetgeen
Wil men
hij den
den 28sten
28sten en
en den
den 29sten Juli
Juli 1693 verrichtte
verrichtte, , dan
dan moet
moet niet
niet uit
uit
hij
oog worden
worden verloren
verloren, , dat
dat hij
hij zich,
zich, zij
zij het
hetook
ookdoor
dooreigen
eigenschuld
schuld,
het oog
,
genoodzaakt zag
of vond
vond slag
slagteteleveren
leverenonder
onderomstandigheden
omstandigheden,, die
diede
de
genoodzaakt
zag of
tegenpartij hem
opdrong. Hij
Hij had
had geene
geenevoldoende
voldoende troepenmacht,
troepenmacht, om
om
tegenpartij
hem opdrong.
den strijd
strijd om
om de
de dorpen
dorpen uit
uittetevechten,
vechten,enendat
datwas
waswel
weldedevoornaamste
voornaamste
den
aanleiding tot
verliezen van
van den
den slag.
slag.
aanleiding
tot het verliezen
Ook de
de verschanste
verschanste linie
nut op
op,, dat
dat men
men ererzich
zich
Ook
linie leverde
leverde niet
niet het
het nut
had;; indirect
indirect heeft
heeft haar
haar tracé
tracémede
medeaanleiding
aanleiding gegeven
gegeven
van voorgesteld
voorgesteld had
van
ontl'Uiming der
der stelling
stelling,, toen
toendedebezetting,
bezetting,
in flankenenrug
ruggetroffen,
getroffen,
tot ontruiming
in flank
haar moest
moest verlaten.
verlaten. Rén
Éénofof
twee
geslotenschansen
schanseneneneene
eenealgemeene
algemeene
haar
twee
gesloten
reserve hadden
hadden vermoedelijk
vermoedelijk meer
meer diensten
diensten bewezen
bewezen dan
dan de
de aaneenaaneenreserve
met
hare
bezetting.
geschakelde
linie
geschakelde linie met hare bezetting.
Voorts kan
kan de
de ongunstige
ongunstige opstelling
opstelling van
vandedecavalerie
cavalerietegenover
tegenoverde
de
Voorts

42

NEERWINDEN.

Molenbeek,
gevolge waarvan
waarvan zij,
zij, toen
toende
debeslissing
beslissing naderde
naderde,, niet
nietbij
bij
Molenbeek , ten gevolge
de hand was
was,, als
alseen
eenmisslag
misslagvan
vandedeopperste
oppersteleiding
leidingaangemerkt
aangemerktworden.
worden.
Kan Willem
Willem III,
111, dedeschitterende
schitterendestaatsman
staatsman,, niet
nietonder
onderde
degroote
groote
Kan
veldheeren
onder de
de veldheeren
veldheeren van
van den
den
veldheeren gerangschikt
gerangschikt worden,
worden , ook
ook onder
eerste plaats
plaats in.
Wijkunnen
kunnen dat
dat tete
tweeden rang
tweeden
rang neemt
neemt hij
hij niet
niet de
de eerste
in. Wij
eer
zeggen, omdat
omdat dedegroote
groote
Koning-Stadhouder, ininvolkomen
volkomen zelfzelfeer zeggen,
Koning-Stadhouder,
kennis,
zichzelf evenzoo
even zoo beoordeeld
beoordeeld heeft.
heeft. Volgens
VolgensMacaulay
Macaulay zou
zou de
de
kennis , zichzelf
zijne laatste
laatste levensjaren
levensjaren zelf
zelf bekend
bekend hebben,
hebben, dat
dat hij
hij van
van de
de
Koning
Koning in
in zijne
weinig verstand
verstand had
had gehad,
gehad, om
om tegen
tegen zijne
zijnetegenstantegenstanoorlogskunst te
oorlogskunst
te weinig
ders opgewassen
opgewassen te zijn
zijn (*).
ders
Zijne
opvatting van
den wederzijdschen
wederzijdschen toestand
der partijen
partijen op
op het
het
Zijne opvatting
van den
toestand der
operatietooneel,
de
beoordeeling
van
zijn
tegenstander,
de
verzwakoperatietooneel , de beoordeeling van zijn tegenstander , de verzwakking
van zijne
zijnestrijdkrachten
strijdkrachtenzonder
zonderdringende
dringendenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid,, het
het
king van
ontbreken
van een
een aanwijsbaar
aanwijsbaar, , bepaald
bepaald doel
doel bij
bij zijne
zijne operatiën
operatiën,, dat
dat
ontbreken van
alles
duidt aan,
den veldtocht
veldtocht van
van 1693
1693Willem
WillemIII
UIgeene
geene veldveldalles duidt
aan , dat
dat in den
heerstalenten ontwikkelde
ontwikkelde en
en geen
geenstrategisch
strategischdoorzicht
doorzicht toonde.
toonde. Als
Als gevolg
gevolg
van
een en
enander
anderzijn
zijnzijne
zijneoperatiën
operatiënlangzaam
langzaamenenweifelend
weifelenden
enverliest
verliest
van een
hij daarbij
daarbij het
het initiatief.
initiatief. De
Detegenpartij
tegenpartijdwingt
dwingthem
hemmet
metgetalsovergetalsoverhij
macht
tot
den
slag
op
tijd
en
plaats,
die
hem
nadeelig
zijn
en die
die
macht tot den slag op tijd en plaats , die hem nadeelig zijn en
zaak,
waarvoor
hem den
den ondergang
ondergang van
van zijn
zijn leger
leger en
en van
van de
degroote
grootezaak
hem
, waarvoor
strijdt,, nabij
nabij doen
doen zijn.
zijn.
hij
hij strijdt
Plaatsen wij
wij ons
ons echter
echter bij
bij dedebeschouwing
beschouwing van
van 's Konings
oorlogsPlaatsen
Konings oorlogsdaden
een trap
trap lager
lager enenzien
zienwijwij
in hem
troepenaanvoerder inin
daden een
in hem
denden
troepenaanvoerder
tactischen zin,
vertoonen zich
oog, , znowel
zoo wel in
in als
als na
na den
den
tactischen
zin , dan
dan vertoonen
zich aan
aan ons
ons oog
slag,
schitterende eigenschappen.
eigenschappen. Wij
Wij zien
zien dan
daneene
eene
bewonderensslag, schitterende
bewonderenswaardige
besluitvaardigheid in
ernstige oogenblikken,
oogenblikken, eene kracht
kracht van
van
waardige besluitvaardigheid
in ernstige
wil, die
die alle
allehinderpalen
hinderpalen op
op zij
zij zet
zet,
dieonderbevelhebbers
onderbevelhebbers en
en soldaten
soldaten
, die
meesleept;
eene volharding
volharding en
en eene
eeneveerkracht
veerkracht,, die
diezich
zichniet
nietlaten
latennedernedermeesleept ; eene
tot
het
laatst
volhouden;
eelle
perdrukken
door
tegenspoed
en
drukken door tegenspoed en tot het laatst volhouden ; eene persoonlijke
ook aan
aan zijne
zijneondergeschikten
ondergeschikten mededeelt,
mededeelt,
soonlijke dapperheid,
dapperheid ,die
die hij
hij ook
en
ten slotte
slotteeene
eenekoelbloedigheid
koelbloedigheid en
en een
een beleid
beleid,, die
die hem
hemtetemidden
midden
en ten
van het
het hoogste
hoogste gevaar
gevaar de
deredding
redding van
van het
het geheel
geheel niet
niet uit
uit het
het oog
oog
van
doen
verliezen.
doen verliezen.
Al die
die eigenschappen
eigenschappen schitteren
sterker,, als
als men
men daarbij
daarbij in
in aanaanAl
schitteren te
te sterker
het zwakke
zwakke en
enziekelijke
ziekelijke lichaamsgestel,
lichaamsgestel, dat
datde
deKoning
Koning
merking
merking neemt
neemt het
hetzijn
zijn,
met
zich omdroeg.
omdroeg. Welk
Welkeene
eeneonbuigzame
onbuigzame wilskracht
wilskracht moest
moest het
met zich
,
die
in
zulk
een
lichaam
zulk
een
geest
wist
te
onderhouden
en
daaraan
wist te onderhouden en daaraan
die in zulk een lichaam zulk eeh
uiting
te geven.
geven.
uiting wist
wist te
Moge
Willem III,
lIl, dedeKoning-Stadhouder,
Koning-Stadhouder, als
alsveldheer
veldheel' niet
nietgeschitterd
geschitterd
Moge Willem
hebben —
- als
alssoldaat
soldaaten
enals
alsaanvoerder
aanvoerder neemt
neemt hij
hij in
in onze
onze krijgsgekrijgsgehebben
schiedenis
plaats in.
in.
schiedenis eene
eene eerste plaats
Maastricht.
J. T. OOSTERMAN.
°OSTERMAN.
Maastricht.

r).

(0)
Hütory of Englatul,
Englanti, 11,
1I, blz. 166, volgens
Von Landmann,
Landmann, als
als voren,
voren,
volgens Von
(*) Macaulay, Higory
blz.
106.
blz. 106.

DE POSITIE
POSITIE VAN HET
HET LEGER
LEGER IN DE
DE MAITSCHAPPIL
MAATSCHAPPIJ.
DE

In de
de voorrede
voorredetot
totzijn
zijnbelangrijke
belangrijkelezing,
lezing,het
hetvorig
vorigjaar
jaarinineen
eenvergadevergadeIn
»DeGrondwet"
Grondwet"tete's-Gravenhage
's-Gravenhagegehouden,
gehouden,
ring
van de
dekiesvereeniging
kiesvereeniging»De
ring van
zegt
de majoor
majoorder
derartillerie
artillerieBosboom
Bosboom :: »Het
»Hetmilitaire
militairevraagstuk
vraagstuk ten
ten
zegt de
onzent
er een,
een,ininde de
eerste
plaatsvoor
voorhen
hendie
diebuiten
buiten het
hetleger
leger
onzent is
is er
eerste
plaats
staan.
Watmeer
meerzegt
zegt,
oplossing
vandatdat
vraagstukmoet
moethoofdhoofdstaan. Wat
, de de
oplossing
van
vraagstuk
zakelijk door
door hen geschieden."
geschieden."
zakelijk
Deze
woorden,, die
die wij
wij geheel
geheelonderschrijven,
onderschrijven, bevatten
bevatten een
eentreffende
treffende
Deze woorden
ook onverdeelde
onverdeelde toejuiching.
toejuiching.
waarheid
verdienen dan
dan ook
waarheid en verdienen
in een
een periode
periode van
van kentering
kentering,, wat
wat betreft
betreft de
de milimiliWe
leven thans
thans in
We leven
taire
aangelegenheden;; de
de gewilde
gewildeonverschilligheid
onverschilligheid der
der natie
natie ten
tenopoptaire aangelegenheden
zichte van
van alles,
alles, wat
wat het
hetleger,
leger,wat
watdedemilitaire
militairebelangen
belangenbetreft,
betreft, het
het
zichte
ignoreeren,
doodzwijgen van
van brandende
brandende legerquaesties
legerquaesties door
door een
eenoveroverignoreeren, doodzwijgen
groot
deel, waaronder
waaronder de
de meest
meestontwikkelden,
ontwikkelden, der
dermaatschappij
maatschappij begint
begint
groot deel,
in de
de laatste
laatste jaren
jarenplaats
plaatstetemaken
makenvoor
voorbelangstelling,
belangstelling,meeleven,
meeleven,zich
zich
in
verplaatsen
indenken in
in dedelandsverdediging
landsverdediging en
en in
in de
de positie
positie van
van
verplaatsen en
en indenken
in de
de eerste
eerste plaats
plaats geroepen
geroepen zijn
zijn deze
deze tetevoeren.
voeren.
hen, die
die in
hen,
Waaraan is die
die verandering
verandering toe
toe teteschrijven
schrijven?
Waaraan
?
In hoofdzaak
hoofdzaak hieraan
hieraan, , dat
het leger
legerniet
nietmeer
meer
afzonderlijke
In
dat het
eeneen
afzonderlijke
kaste
vormt,, buiten
buiten de
de eigenlijke
eigenlijke maatschappij
maatschappij staande
staande;; een
eengemeengemeenkaste vormt
groote gemeenschap
gemeenschap; ; een
een instelling,
instelling, die
die men
men
schap naast,
naast , niet in de
de groote
overtuigd
nu eenmaal
eenmaal niet
niette te
kunnen
ontberen,maar
maarwaarvan
waarvan
overtuigd was
was nu
kunnen
ontberen,
men overigens
overigens liefst
liefst zoo
zoo min
min mogelijk
mogelijk wilde
wilde hooren.
De tijd
tijd ligt
ligt
men
hooren. De
zoo ver
ver achter
achter ons
ons,
waarindedegezeten
gezeten
burger
legermacht
nog
niet zoo
nog niet
, waarin
burger
dedelegermacht
beschouwde als
een organisatie
organisatie,, waarvan
waarvan de
de inrichting
inrichting min
min of
ofmeer
meer
beschouwde
als een
geheimzinnig was,
waarin alles
alles anders
anders was
was ingericht
ingericht dan
dan in
in de
de gegegeheimzinnig
was , waarin
wone maatschappij
maatschappij,, zoodat
zoodat men
men het
hetverstandigst
verstandigst handelde
handelde met alles, wat
wat
het leger
leger betreft,
betreft, uitsluitend
uitsluitend aan
aandedevakmenschen
vakmenschenover
overtetelaten.
laten. Van
Vande
de
minder ontwikkelden
een kwaadkwaad.,.
minder
ontwikkeldenbeschouwden
beschouwdensommigen
sommigenhet
hetleger
leger als
als een
aardigen
die arbeidskrachten,
arbeidskrachten, geld
geld,, ja,
ja, kapitaal
kapitaal onder
onderelken
eIken
aardigen cerberus,
cerberus , die
vorm verslindt
verslindt, , daarentegen
daarentegen weinig
weinig of
ofniets
nietsproduceert
produceert;; anderen
anderenvonvonvorm
den
in het
hetmilitair
militairgedoe
gedoeiets
ietsaanstellerigs
aanstellerigs,
minofof
meerbelachelijks
belachelijks
den in
, min
meer
en
haalden er de
de schouders
schouders over
over op.
op.
en haalden
Een
twintigtal jaren
jaren, , ja
ja,, nog
nog korter
korter geleden
geleden bestond
bestond er
erbij
bijons
ons
Een twintigtal
volk
geheimzinnige angst
angst voor
voor alles,
alles, wat
watininverband
verbandstond
stondmet
metdat
dat
volk een geheimzinnige
onbekende:
Hetovermatig
overmatiggebruik
gebruik van
vansterken
sterkendrank
drankop
op
onbekende : de
de kazerne.
kazerne. Het
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lotingsdagen diende,
om den
den moed
moederin
erintetehouden
houdenbij
bijdedelotelingen.
lotelingen.
diende, om
hetbenoodigde
benoodigde geld
geldmaar
maareenigszins
eenigszinskon
konbijeenbrengen
bijeenbrengen —
Ieder,
die het
Ieder, die
't ook
zij 't
koste van
vandedegrootste
grootsteopofferingen
opofferingen —,
- ,zorgde
zorgdevoor
voor plaatsplaatsook ten koste
waren er,
er, die
die hun
hun zoon
zoon »liever
»liever
vervanger
nummerverwisselaar. Er
vervanger of nummerverwisselaar.
Er waren
naar
het kerkhof
kerkhofdan
dannaar
naardedekazerne
kazernezagen
zagenoverbrengen".
overbrengen". Allerlei
Allerlei
naar het
overdreven, , waren
het volk
volk in
in omloop
omloop
verhalen,
verhalen , meerendeels
meerendeels sterk
sterk overdreven
waren bij
bij het
omtrent
de verschrikkingen
verschrikkingen van
van het
het militairisme
militairisme : hevig
hevig vloeken
vloeken en
en
omtrent de
schelden
officieren, onderofficieren
onderofficieren en korporaals
korporaals,, slecht
slecht en
enonvolonvolschelden door
door officieren,
in het
hethospitaal),
hospitaal),ongezonde
ongezonde,
benauwde,, onondoende
voedsel (vooral
(vooral in
doende voedsel
, benauwde
De soldaat
soldaat
reine
ligging,onzedelijkheid
onzedelijkheid,
oneerlijkheid,, dronkenschap
dronkenschap!! De
reine ligging,
, oneerlijkheid
in
zijn grove
groveuniform
uniform werd
werd min
min ofofmeer
meergeschuwd
geschuwddoor
door den
denfatsoenfatsoenin zijn
bewijs, dat
dat hij
hij z66
zóó arm
arm was,
was, dat
dat
lijken
lijken burger;
burger ;immers,
immers,het
het was
was een
een bewijs,
hij
geen remlplagant
remplaçant had
of, erger
ergernog
nog:
hijwas
wasplaatsplaatshij geen
bad kunnen
kunnen betalen,
betalen, of,
: hij
Er waren
wareninrichinrichvervanger
vrijwilliger!! Een minderwaardig
minderwaardig wezen
wezen!! Er
vervanger of vrijwilliger
tingen,
waar militairen
militairen beneden
benedenden
dengraad
graadvan
van
onderofficierwerden
werden
tingen, waar
onderofficier
geweerd;
bij sommige
sommigeopenbare
openbarevermakelijkheden
vermakelijkheden betaalden
betaalden kinderen
kinderen
geweerd ; bij
en militairen
geld!! Fraaie
Fraaie combinatie
combinatie!! Gelukkig
Gelukkig is er
erreactie,
reactie, ververmilitairen half
half geld
betering
gekomen,
maar
toch.
.•
er
ontbreekt
nog
veel
aan
hetgeen
betering gekomen , maar toch. . . er ontbreekt nog veel aan hetgeen
het wezen
wezen moest
moest en
en wezen
wezenkon
kon:: leger
legerenennatie
natieéén
éénvan
vanzin;
zin;dedekrijgskrijgsdat het
het volk
volk haar
haar welgezind
welgezind isis;; het
hetvolk
volkbelangstelbelangstelmacht
overtuigd, dat
macht overtuigd,
in de
dekrijgsmacht
krijgsmacht,, opdat
opdat zijzijkunnen
kunnen samenwerken
samenwerken tot
gelend in
lend
tot het gemeenschappelijk
van allen.
allen.
m
eenschappelijk welzijn
welzijn van
groote geheel
geheel,,
Maar
helaas! ! DI-loewel
,Hoewel onafscheidelijk
onafscheidelijk deel
Maar helaas
deel van
van het groote
staat
toch dedekrijgsmacht
krijgsmachttetemidden
middender
dersamenleving
samenleving geisoleerd,
geïsoleerd, op
op
staat toch
het
volk,
zich
zelve.
In
het
leven
geroepen
en
in
stand
gehouden
door
zich zelve. In het leven geroepen en in stand gehouden door het volk,
het volle
volle besef,
besef, dat
datook
ookhet
hetleger
legereen
een
noodzakelijke schakel
schakel ininden
den
in
in het
noodzakelijke
het toch
toch door
doordatdatmaatschappelijk en keten
vertegenwoordigt, , wordt
wordt het
maatschappelijken
keten vertegenwoordigt
zelfde volk
volk zoo
zoo niet
nietgeminacht,
geminacht,dan
dantoch
tochzeker
zekermet
met
onverschilligheid
zelfde
onverschilligheid
(*).
koelheid bejegend"
bejegend" (*).
en koelheid
De gegoede
gegoede burgerij
burgerij toont
toont grootendeels
grootendeels koelheid
koelheid en
gebrek aan
aan bebeDe
en gebrek
langstelling; ; alles,
betrekking heeft
heeft op
op het
het leger
leger,
beoordeeltzijzij
langstelling
alles , wat betrekking
, beoordeelt
zonder eenige
eenige waardeering
waardeering,, ja, zelfs
zelfs met
metminachting.
minachting.
zonder
invoering van
van den
denpersoonlijken
persoonlijken dienstplicht
dienstplicht was voor
voor een
een groot
groot
De invoering
van een
een verbetering
verbetering in
in dezen
dezen;; maar
maardaarom
daarom wordt
wordt deze
deze
deel oorzaak
oorzaak van
deel
mettegenzin
tegenzinvervuld
vervuld (1).
(t). Onder
Onder aanhoudend
aanhoudend
plicht toch
toch nog
nog altijd
altijdmet
plicht
klagen en
en murmureeren
murmureeren worden
worden de
de gelden,
gelden,noodig
noodigvoor
voorhet
hetonderhoud,
onderhoud,
klagen
dat geld
geldweggesmeten.
weggesmeten.
enz. der
derkrijgsmacht,
krijgsmacht, betaald
betaald enenvelen
velen·
achten dat
enz.
• achten
Wij sluiten
sluiten bij
bijdeze
dezebeschouwing
beschouwingnatuurlijk
natuurlijk uit
uit de
deaanhangers
aanhangers van
van
Wij
die partijen
partijen, , welke
welke elke
elke instelling
instelling,, dienende,
dienende, om
om orde
orde en
en gezag
gezag tete
die
handhaven, , wenschen
zien. Voorts
Voortszal
zalhet
hetvervullen
vervullenvan
van
handhaven
wenschen afgeschaft
afgeschaftte
te zien.
hen,
den dienstplicht
dienstplicht natuurlijk
natuurlijk altijd
altijd stoffelijke
stoffelijke schade
schade opleveren
opleveren voor
voorhen
den
,
die daardoor
daardoor hun
thans echter
echtereen
eenDyer»verdie
hun betrekking
betrekkingverliezen.
verliezen. (Er isis thans

,

(0) De majoor
majoor D.
D. J.J. Ruitenbach
RuitenbachinindedeVereeniging
Vereenigingterter
Beoefening
I'an
Beoefening
van
dede
K Krijgswetenrijgsweten(*)
schap., 16
Ui December
December 1904.
1904.
schap
(t) Men
Men denke
aan het
hetz.g.
z.g.stelsel-Koolen
stelsel-KooIenenenandere
anderedergelijke
dergelijkelistigheden
listigheden!
denke slechts aan
!
(t)
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eeniging tot steun
steun van
van miliciens"
miliciens" ininhet
hetleven
levengeroepen.)
geroepen.)Anderen
Anderenworworop een
eenofofandere
anderewijze
wijzeininhet
hetvolgen
volgenvan
vanhun
huncarrière
carrièregedwarsgedwarsden op
den
boomd. Deze
Deze omstandigheden
omstandigheden buiten
buiten beschouwing
beschouwing latende
latende en
enininweerwil
weerwil
boomd.
van de
de gunstige
gunstigebepalingen
bepalingenomtrent
omtrentverkorting
verkorting van
van den
den diensttijd
diensttijd en
en
van
vergemakkelijking in
het vervullen
vervullen der
der dienstplichten
dienstplichten (men
(men denke
denke aan
aan
vergemakkelijking
in het
reservekader, , 4-maanders,
voor hen,
hen, die
dievoorgeoefend
voorgeoefend zijn
zijn en
en
reservekader
4-maanders, enz.)
enz.) voor
ertoch
tochnog
nogbij
bij
(of)
zekere mate
matevan
vanontwikkeling
ontwikkeling bezitten,
bezitten, bestaat
bestaat er
(of) zekere
het
meerendeel der
derdienstplichtigen
dienstplichtigen een
een sterke
sterkeneiging,
neiging, om
omzich
zichaan
aan
het meerendeel
een
hunner eerste
eerste plichten
plichten teteonttrekken.
onttrekken.
een hunner
Er isis meer.
meer.WijWij
hebben
bijna
totaal
gebrekaan
aan
vrijwilligers
Er
hebben
eeneen
bijna
totaal
gebrek
vrijwilligers
in
ons leger
leger,, hoewel
hoeweltijden
tijdenvan
vangebrek
gebrekenenwerkeloosheid
werkeloosheid de
deniet-heniet-bein ons
als vanzelf
vanzelf toe
toe zouden
zouden moeten
moeten brengen
brengen,, om
om zich
zich als
als vrijvrijzittenden
zittenden er
er als
willigers te
verbinden in
leger,, waar
waar zij
zij goed
goed gekleed
gekleed,, gevoed
gevoed en
en
willigers
te verbinden
in het
het leger
verzorgd
worden,
niet
te
hard
behoeven
te
werken
en
eenig
zakgeld
verzorgd worden , niet te hard behoeven te werken en eenig zakgeld
ontvangen.
Oppervlakkig bezien,
bezien, moet
moet het
hetbevreemding
bevreemding wekken,
wekken, dat
dat
ontvangen. Oppervlakkig
volk
zich
afwendenvan
vanhun
hunkrijgsmacht
krijgsmacht,,
bijna alle
alle klassen
klassen van
vanons
onsvolk
bijna
zich
afwenden
die
toch uitsluitend
uitsluitend bestaat,
bestaat, om
omhun
hunafhankelijkheid
afhankelijkheid,, hun
hun hoogste
hoogste
die toch
te verdedigen.
verdedigen.
goederen
goederen te
Een
instelling als
als het
hetkrijgswezen
krijgswezenwordt
wordtdoor
doorvelen
velenimproductief
improductiefgegeEen instelling
acht
op grond
gronddat
dathet
hetvernielend
vernielend werkt
werkt,, maar
maarmen
menvergeet
vergeetdaarbij,
daarbij,
acht op
dat
ook het
het tegengaan
tegengaan van
van destructie
destructie een
een productieve
productieve arbeid
arbeid is',
is', daa
daarr
dat ook
het eigendomsvernieling
eigendomsvernieling kan
ideaal zou
zou zijn,
zijn, dat
dat het
het
het
kanvoorkomen.
voorkomen. Het
Het ideaal
leger
nimmer iets
iets tetedoen
doenhad,
had,want
wantslechts
slechtsdan
dan zou
zou er
~r geen
geen ververleger nimmer
nieling
dool' den
den oorlog
oorlog plaats
plaats hebben
hebben, , en
en de
de bestemming
bestemming der
der krijgskrijgsnieling door
hetvoorkomen
voorkomen van
van groote
groote rampen.
rampen.
macht
juist het
macht is juist
leger heeft,
heeft,ininoeconomischen
oeconomischenzin,
zin,twee
tweebestemmingen
bestemmingen:
eenmaatmaatHet leger
: een
schappelijke
een politieke
politieke van
van ethische
ethischebeteekenis.
beteekenis.
schappelijke van
van stoffelijke
stoffelijke en
en een
Vooreerst
toch zorgt
zorgt het
het leger,
leger,dat
datdedemaatschappij,
maatschappij,als
alsorganisme,
organisme,
Vooreerst toch
in
het
leven
kan
blijven
en
zich
ongestoord
ontwikkelen
kan.
in het leven kan blijven en zich ongestoord ontwikkelen kan.
Dan voorziet
voorziet het
in een
een ethische
ethische behoefte
behoefte,, doordat
doordat het
het de
deonafhanonafhanDan
het in
kelijkheid helpt bewaren.
bewaren.
kelijkheid
Wanneer de natie
natie derhalve
derhalve weinig
weinig of
of niets
niets voor
voor het
hetleger
legergevoelt
gevoelt,
Wanneer
,
dan
moet dat
datongetwijfeld
ongetwijfeld worden
worden toegeschreven
toegeschreven, , niet
niet aan
aan het
het leger
leger
dan moet
het algemeen
algemeen,, maar
maar aan
aan het
het leger
leger,, zoozooals
zoodanig , , als
instelling in
als zoodanig
als instelling
in het
als
het isisgedurende
gedurendeeen
eenkortere
kortereof of
langere
periode,enenvoorts
voortsaan
aan
als het
langere
periode,
van de
de zijde
zijde
onwetendheid,
wantrouwen, , onbekendheid
onwetendheid , wantrouwen
onbekendheidmet
met het
het leger van
der
natie.
der natie.
Waar
verwijdering tusschen
volk bestaat,
bestaat, moet
moetnoodnoodWaar een verwijdering
tusschen leger
leger en
en volk
wendig
het
eerste
de
schadelijke
gevolgen
daarvan
ondervinden.
Een
wendig het eerste de schadelijke gevolgen daarvan ondervinden. Een
krijgsmacht
dan toewijding
toewijding voor
voor haar
haal' taak
taak bezitten,
bezitten, slechts
slechts
krijgsmacht lmn
kan slechts
slechts dan
dan
liefde en
en ijver
ijver haar
haarplichten
plichten vervullen,
vervullen, wanneer
wanneer zij
zij weet,
weet,dat
dat
dan met liefde
het yolk
volk,, waarvan
waarvan zij
zij deel
deel uitmaakt
uitmaakt en
en welks
welks belangen
belangen zij
zij teteverdeverdehet
heeft,, haar
haar ook
ook welgezind
welgezind is.
is.
digen
digen heeft
hetwelzijn
welzijn en
enden
denbloei
bloeivan
van
Het leger
leger enenzij,
zij,die
diebelangstellen
belangstellen in
inhet
Het
ons
leger, hebben
hebben meermalen
meermalen pogingen
pogingen aangewend,
aangewend, om
ominindien
dienslechten
slechten
ons leger,
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toestand verbetering
verbetering te brengen,
brengen, doch
doch tot
tot nu
nutoe
toezonder
zonderveel
veelsucces.
succes.
toestand
Lezingen,
Lezingen, in
in enkele
enkele plaatsen
plaatsen des
des lands
landsdoor
doorofficieren
officieren over
overonze
onzekrijgskrijgsmacht
gehouden, mogen
mogen vrij
vrij wel
wel als
alsmislukt
misluktbeschouwd
beschouwd worden.
worden.
macht gehouden,
Op
een verzoek,
verzoek, door
doorhet
het
bestuurder
derVereeniging
Vereenigingter
terBeoefening
Beoefening
Op een
bestuur
van de
de Krijgswetenschap
Krijgswetenschap bij
bijden
den
Minister
van
BinnenlandscheZaken
Zaken
van
Minister
van
Binnenlandsche
ingediend(*),
(*), om
om aan
aan dederijksuniversiteiten
rijksuniversiteiten onderwijs
onderwijs tetedoen
doengeven
geven
ingediend
in
de leer
leervan
vanhet
hetkrijgswezen,
kI'ijgswezen,werd
werdafwijzend
afwijzendbeschikt.
beschikt.
in de
ter
Merkwaardig
volgende zinsnede
de memorie
memorie ter
Merkwaardigis isvooral
vooralde
de volgende
zinsnede in
in de
van bovenvermeld
bovenvermeldverzoekschrift
verzoekschrift:
toelichting van
:
»Mannen van
van algemeene
algemeene ontwikkeling
ontwikkelingenenwetenschap,
wetenschap,eerbiedwaardig,
eerbiedwaardig,
DMannen
evenzeer
door
de
uitgestrektheid
van
hunne
kennis
en
deruimte
ruimtevan
van
evenzeer door de uitgestrektheid van hunne kennis en de
karakter —
hun gezichtskring,
gezichtskring, als
als door
door de
dedeugdelijkheid
deugdelijkheid van
van hun
hunkarakter
bun
dikwijls
inderdaad leidende
onze samenleving
samenleving —
- (zien)
(zien) ererdikwijls
inderdaad
leidende kmchten
krachten in
in onze
omten
tenaanzien
aanzienvan
van
belangen
onzer
weerbaarheidvan
van
niet
tegen op,
op,om
niet tegen
de de
belangen
onzer
weerbaarheid
eene
verregaande geringe
geringe schatting
schatting en
en eene
eeneniet
nietzelden
zeldenverbazing
verbazingwekwekeene verregaande
doen blijken,
blijken, ja,
ja,zich
zichopopdeze
dezegeringschatting
geringschatting en
en
kende
onkunde te doen
kende onkunde
onkunde te beroemen."
beroemen."
onkunde
Om
kunnen nagaan,
nagaan, welke
welke positie
positieonze
onzekrijgsmacht
krijgsmachtop
ophet
hetoogenoogenOm te kunnen
opwelke
welke
blik in
in dedemaatschappij
maatschappijinneemt,
inneemt,moeten
moetenwij
wijonderzoeken,
onderzoeken, op
blik
wijze
die
krijgsmacht
ontstaan
is
en
uit
welke
elementen
zij
wijze die krijgsmacht ontstaan is en uit welke elementen zij isis
saamgesteld.
de eeuw
Vóór het
het begin
begin der
der '19
was van
van een
een eigenlijk
eigenlijk gezegd
gezegd HolHol19de
V66r
eeuw was
het hoofdhoofdlandsch
sprake. Huurtroepen
Huurtroepen maakten
maakten het
landsch nationaal
nationaalleger
leger geen
geen sprake.
bestanddeel van
van onze
onze weermacht
weermachtuit
uitenenslechts
slechts
dan
tradendedeburgerijen
burgerijen
bestanddeel
dan
traden
haar persoonlijke
persoonlijke belangen
belangen direct
direct bedreigd
bedreigd
krachtdadig op,
wanneer haar
krachtdadig
op, wanneer
werden. Maar
Maar onverschilligheid
onverschilligheid voor
gemeenschappelijk belang
belang was
was
werden.
voor het gemeenschappelijk
regel
erger nog
nog:: het
het kwam
kwam meermalen
meermalen voor,
voor, dat
dat de
de burgerij,
burgerij, om
om
regel j ; ja,
ja, erger
plaatselijk
tijdelijk eenig
eenig stoffelijk
stoffelijk voordeel
voordeel tetebehalen,
behalen, met
metden
den
plaatselijk en
en tijdelijk
militaire
opperbestuurgenomen
genomenmaatmaatvijand heulde
heulde en
en dededoor
door
vijand
hethet
militaire
opperbestuur
regelen
tegenwerkte
of
verijdelde.
Men
denke
slechts
aan
het
aftappen
regelen tegenwerkte of verijdelde. Men denke slechts aan het aftappen
en inin1794/'95
1794/,95!
der
inundatiën inin1629,
der inundatiën
1629, in
in 1672 en
!
Het
eigen-hof-en-haard-verdedigeri maar
maar niet
niet gemeenschappelijk
gemeenschappelijk uituitH et eigen-hof-en-haard-verdedigeri
het gescheiden
gescheiden verdedigen
verdedigen maar
maar niet
nietvereenigd
vereenigd aanvallen,
aanvallen, een
een
trekken, het
trekken,
karaktertrek der
Transvaalsche Boeren,
was ook
ook een
eenkenmerkende
kenmerkende
karaktertrek
der Transvaalsche
Boeren, was
eigenschap
onzer Dhuisluyden"
»huisluyden" en boeren.
boeren.
eigenschap onzer
Lauwheid, onverschilligheid,
onverschilligheid, gebrek
aan eensgezindheid
eensgezindheid waren
waren aan
aan de
de
Lauwheid,
gebrek aan
orde
van
den
dag.
orde van den dag.
Ook
in 1813,
1813,nana
bevrijdingvan
vandede
Napoleontischeheerschappij,
heerschappij,
Ook in
de de
bevrijding
Napoleontische
bezat Nederland
Nederland geen
Bij de
de burgerij
burgerij zat
zat een
een
bezat
geen eïgenlijk
eigenlijkgezegd
gezegdleger.
leger. Bij
hetware
ware
minachting,
haat, gepaard
gepaard aan
aan angst,
angst, voor
voor de
detroepen
troepenals
als het
minachting, een
een haat,
in
het bloed
bloed en
en —
- het
hetmoet
moeterkend
erkend worden
worden —
- de
de tot
totininden
dengrond
grond
in het
de eeuw (t) hadden
bedorven legertoestanden der
der 18
aanleiding
bedorven
1.8de
hadden gerechte aanleiding
(*) Request
Request van
van 12 Maart
Maart 1903.
Beschikking van
van 30
30 December
December 1903.
1903.
1903. -— Beschikking
(t)
Men leze hieromtrent:
hieromtrent: J. de
de Bruine,
Bruine, »De
»De verhouding
verhouding tusschen
tusschen Leger
Leger en
en Staat
Staatinin
(t) Men
flan den
den Dag),
IJag), 1905, all.
atl. 7 en
8.
Nederland" (Vragen
(Vragen van
en 8.
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dien afkeer
afkeer gegeven.
gegeven. DeDe
vreemdehuurbenden
huurbenden en
endedevrijwillig
vrijwilliginin
tot dien
vreemde
dienst getreden
getreden landzaten,
landzaten, voortgesproten
voortgesproten uit
de onderste
onderste lagen
lagen der
der
dienst
uit de
maatschappij, soms
gerecruteerd uit de
de weeswees-enenarmhuizen,
armhuizen, een
eenenkele
enkele
maatschappij,
soms gerecruteerd
maal zelfs
zelfs uit
uitdedegevangenissen,
gevangenissen,moesten
moesten
zich
wel
beschouwenalsalsparia's
paria's
maal
zich
wel
beschouwen
der
maatschappij,
min
of
meer
vijandig
tegenover
de
burgerij
staande.
der maatschappij, min of meer vijandig tegenover de burgerij staande.
Zij, de
de bezitloozen,
bezitloozen, nu
nu deze
deze dan
dangene
genepartij
partijdienende,
dienende,nunu
vóóreen
eenzaak
zaak
Zij,
v66r
haarbekampende,
bekampende,zonder
zondergeestdrift,
geestdrift,zonder
zondervadervaderstrijdende, dan weer
weer haar
strijdende,
landsliefde, uitsluitend
winstbejag of zucht
zucht tot
totavonturen,
avonturen, de
dekrijgskrijgslandsliefde,
uitsluitend uit
uit winstbejag
zoo
lieden uit
uit die
diedagen
dagenachtten
achttenzich
zichgerechtigd
gerechtigd door
door list
listen
enbedrog,
bedrog, zoo
lieden
mogelijk door
door geweld,
geweld, zich
zich teteverrijken
verrijken ten
tennadeele
nadeele van
vande
demeesters,
meesters,
mogelijk
zich erger
erger van
van het
hetlijf
lijf
die hen
hen betaalden,
betaalden, orndat
omdat zij
die
zij noodig
noodig waren,
waren, om
om zich
te houden,
houden, maar
maar die
diehen
henalsalseeneen
noodzakelijk
kwaad
beschouwden.
Een
noodzakelijk kwaad beschouwden. Een
antwoord daarop.
daarop. Blagueurs,
Blagueurs,
uittartend, overmoedig
overmoedig optreden
uittartend,
optreden was
was het antwoord
sabreurs, dikwijls
dikwijls van
van vermetele
vermeteledapperheid,
dapperheid,achtten
achttenzij
zijhet
hetonontbeerlijk,
onontbeerlijk,
sabreurs,
t'Oon aan
aan te
te slaan,
slaan, door
door de
de burgerij
burgerij te
te overoverom, door
door zekeren
zekeren hoogen
hoogen toon
om,
te handhaven.
handhaven.
bluffen, hun
hun positie
positie te
bluffen,
het schrijven
schrijven van
van onze
onzegeschiedenis
geschiedeniswerd,
werd, vooral
vooralvroeger
vroeger (*),
("),
Bij het
te veel
veelopgehemeld,
opgehemeld, zag
zagmen
mendikwijls
dikwijlsvoorbij,
voorbij, dat
datdedeHollandsche
Hollandsche
veel te
veel
legers uit
uit die
die dagen
dagen voor
voor een
eenzeer
zeergroot
groot
deel
niet-Hollanders
legers
deel
uit uit
niet-Hollanders
hetminder
mindermooie
mooieopzettelijk
opzettelijkverzwegen
verzwegenofofvergoelijkt.
vergoelijkt.
bestonden, en
en werd
werdhet
bestonden,
hetniet
nietveel
veelbeter
betergesteld.
gesteld. Talrijk
Talrijkzijn
zijnde
de
Met de
de officieren
officieren was
was het
Met
gevallen
van geknoei,
geknoei, bedrog
bedrog en
envervalsching,
vervalsching, door
doorofficieren
officieren gepleegd,
gepleegd,
gevallen van
het beste
beste bewijs
bewijs daarvan
daarvan zijn
zijn wel
wel de
de scherpe
scherpe resolutiën,
resoilltiën, de
de zware
zware
en het
en
die bedreigd
bedreigd werden
werden tegen
tegenallerlei
allerleifraudes,
fraudes,dede
talloozecontr6les
contl'oles
straffen,
straffen, die
tallooze
en
inspectiën, die
die gehouden
gehouden werden
werden over
over de
de administratie
administratie en
en de
degeldegeldeen inspectiën,
was bovendien
bovendien een
een vorm
vormvan
vandiefstal,
diefstal, die
die
lijke verantwoording.
verantwoording. Er
lijke
Er was
tot
belooning
voor
betoonde
dapperheid
gebezigd
officieel
erkend
en
officieel erkend en tot belooning voor betoonde dapperheid gebezigd
werd: : het
het plunderen,
plunderen, dat
dat tot
tot in
in het
hetlaatst
laatstder
der18de
18deeeuw
eeuwvoorkwam.
voorkwam.
werd
Dat
in een
een leger,
leger,grootendeels
grootendeels uit
uithuurlingen
huurlingen bestaande,
bestaande, een
eenuiterst
uiterst
Dat in
maaralthans
althansvoorvoorstrenge
krijgstucht moest,
moest, we
wezeggen
zeggenniet
niet
heerschen,maar
strenge krijgstucht
heerschen,
geschreven
geen betoog
betoog en
en men
menhuivert
huivert bij het lezen
lezen van
van
geschreven zijn,
zijn, behoeft
behoeft geen
geringevergrijpen,
vergrijpen,door
dool'den
densoldaat
soldaat
de
crimineeie·strafbepalingen,
strafbepalingen,die
dieopop
de crimineele
geringe
gepleegd,
waren.
gepleegd, gesteld waren.
Wat de
deofficieren
officieren betreft,
betreft,behoeven
behoeven wij zelfs
nog niet
niet zoo
zoo heel
heel ver
ver
zelfs nog
terug
gaan. Het
HetReglement
Reglementop
opden
denGarnizoensdienst
Garnizoensdienst van
van 1883
1883zegt
zegt
terug te gaan.
b.v.
nog ininart.
art,2424:
])Alle
Officierenwelke
welkezich
zichmet
metgeweld
geweldinkwartieren,
inkwartieren,
b.v. nog
: vAlle
Officieren
zullen
naar
de
strenge
letter
der
Wet
gestraft
worden;
diegenen
zullen naar de strenge letter der Wet gestraft worden ; enendiegenen
metveertien
veertiendagen
dagenhuisarrest''
huisarrest" j; en
en in
in art.
art.
welke
van billet
billet ruilen
ruilen met
welke van
302:
,De officieren
officieren tegen
tegenwie
wieklagten
klagten wegens
wegens schulden worden ingebragt,
302 : *De
zij den
den schuldeischer
schuldeischer niet
nietoogenblikkelijk
oogenblikkelijkvoldoen,
voldoen,dadelijk
dadelijk
zullen,
indien zij
zullen, indien
arrestblijven
blijven totdat
totdat
naar
de 'provoost
'provoost gezonden
gezonden worden,
worden, en
en aldaar
aldaar in
in arrest
naar de
zij
hunne schulden
schulden zullen
zullen hebben
hebben voldaan."
voldaan."
zij hunne
(0)
J. Blok
Blok spreekt
spreekt in
in zijne
zijne Geschiedenis
het Nederlandsche
Nederlandschevolk
volk van
Geschiedenis van het
van de
Prof. P.
P. J.
(*) Prof.
bij Denain
Denain (VI,
(VI, blz.
blz. 55)
65)enenbijbijFontenoy
Fontenoy
schandelijke
der Ilollandsche
llo11andsche troepen
troepen bij
schandelijke vlucht
vlucht der
(VI,
blz. 198).
198).
(VI, blz.
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moest dedeachting
achtingvoor
voordedeofficieren
officierenblijven,
blijven, waar
waardergelijke
dergelijke midmidWaar moest
delen konden worden toegepast?
toegepast? Maar
Maar er
er was
was reden,
reden, om
om tegen
tegen de
de
officieren
strengere middelen
middelen toe
toe tetepassen
passendan
dan tegen gewone
officieren andere
andere en
en strengere
de vele
vele verplaatsingen
verplaatsingen en
door het
het in
in nauw
nauw verband leven
burgers. Bij
burgers.
Bij de
en door
met
den troep
troep was
was er
er voor
voor hen
hen gewoonlijk van
huwelijk geen
geen
met den
van een huwelijk
in de
de hoogere rangen), leefden zij
in concubinaat
concubinaat ot
sprake
sprake (tenzij
(tenzij in
zij in
vonden
nieuw garnizoen
garnizoen een
een ander
ander liefje.
liefje. Men
Men had
had geen
geenhouvast
houvast
vonden in
in elk nieuw
aan
deze vlottende
vlottende ambtenaren
ambtenaren en
enkrasse
krasse maatregelen,
maatregelen, om
om recht
recht tete
aan deze
krijgen, werden
werden dus
dus noodig geacht.
krijgen,
Waar het
het vechten
vechten den
denkrijgslieden
krijgslieden voordeel,
voordeel, afwisseling
afwisseling en
en bezigheid
Waar
zij in
in vredestijd
vredestijd een
een surrogaat
surrogaat voor
voor het
hetgemis
gem!sdaarvan
daarvan
bracht,
zochten zij
bracht, zochten
en
dat
meestal
ten
nadeele
der
burgerij.
Hun
overmoedig,
stout
optreden,
burgerij. Hun overmoedig, stout optreden,
en dat meestal ten
de
beleefde ofofniet-beleefde
niet-beleefde avonturen, maar
maar dan
dan toch
toch de
de verhalen
de beleefde
ervan,
hun vertoon
vertoonvan
vandapperheid,
dapperheid, dedezwierige
zwierigeuniformen
uniformenbezorgden
bezorgden
ervan, hun
hetvrouwelijk
vrouwelijk geslacht,
geslacht, enendie
dieconcurrentie
concurrentie droeg
droeg er
er
hun succes
succes bij
bij het
hun
ook
niet toe
toe bij,
bij, om
om de
dekrijgslieden
krijgslieden te
te doen
doen stijgen
stijgen in
in de
de gunst der
ook al
al niet
burgerij,
wier dochters
dochters als
als »bon
,bon Aà badiner, non à marier" beschouwd
burgerij, wier
werden.
De zoo
zoo innig
innig gehate
gehateconscriptie
conscriptie was
was in
in 1813 vervallen
bij den
den
De
vervallen en
en bij
bij het
hetvolk
volkondervond,
ondervond,was
waserernatuurlijk
natuurlijk
diepen afkeer, dien deze instelling
instelling bij
geen sprake
sprake van,
van, om
vooreerst weder
weder in
in tetevoeren.
voeren. Men
Menhad
had meer
meer
haar vooreerst
orn haar
dan genoeg
genoeg van
van oorlogvoeren, van militairisme en verlangde
verlangde naar
naar rust.
rust.
dan
Er
was geenerlei band tusschen militairen
militairen en burgers
burgers;; integendeel,
integendeel, de
de
Er was
laatsten
koesterden een
eenzoo
zoosterke
sterkeenendiepgewortelde
diepgeworteldeminachting
minachtingvoor
voor
laatsten koesterden
bestaan;; ja,
ja, die
die afkeer
afkeer is
is
den
soldaat, dat
dat deze
deze nog
nogjarenlang
jarenlang heeft
heeft bestaan
den soldaat,
thans zelfs
zelfs nog
nog niet
niet geheel
geheelverdwenen.
verdwenen.
thans
Wel riep
riep men
men in
in 1813 het
volk te
te wapen
wapen 0, maar
maar zelfs
zelfs in die
die
het volk
Wel
't
het
behouden
der
herkregen
vrijheid
gold,
dagen
van
spanning,
waar
behouden der herkregen vrijheid gold,
dagen van spanning, waar
vond
de oproeping
oproeping niet den
den minsten
minsten bijval.
bijval.
vond de
Wel was
was men
men bereid
bereid geld
geld te
te offeren;
minder dan
dan 13 ton gouds
offeren ; niet minder
Wel
werden bijeengebracht,
bijeengebracht, maar
maar vrijwilligers
vrijwilligers boden
boden zich
zich weinig
weinig of
of niet
niet
werden
aan.
Reeds bij besluit
besluit van
van den
den Souverein
en Vorst
Vorst van
van 20 December
Souvereinen
aan. Reeds
1813 werd
werd een
een landmilitie
ingesteld,, waarvan
personeel bij loting
landmilitie ingesteld
waarvan het personeel
zou worden aangewezen.
Een soort
soortconscriptie
conscriptie dus
dus weer
weer!!
aangewezen. Een
De staande
staande armee
armee (vrijwilligers)
(vrijwilligers) bestond
bestond voornamelijk
voornamelijk uit
uit korpsen,
korpsen,
De
hoofdzakelijk
samengesteld
uit
de
uit
Franschen
krijgsdienst
teruggehoofdzakelijk samengesteld uit
uit
De landmilitie zou
dienen ter
]) teraanvulling".
aanvulling".
zou dienen
krijgslieden. De
keerde krijgslieden.
Voorts
had men
men vreemde
vreemde huurtroepen
huurtroepen en een
een landstorm;
uit dezen
dezen
Voorts had
landstorm ; uit
laatsten werden
werden in de
de steden
stedenschutterijen
schutterijen gevormd.
gevormd.
laatsten
vorm der
der
In
de grondwet
grondwet van
van 1814 (t)
(t) werden
werden aldus
aldus wezen
wezen en
en vorm
In de
strijdkrachten vastgesteld.

n,

totaanmoediging
aanmoedigingder
derVrijwillige
Vrijwillige
Wapening. 6
6 December 1813.
Proclamatie tot
Trapening,
Men leze hieromtrent
hieromtrent:: De
]Je ontwikkelingontwikkeling van ona
krijglwezen sedert
miertNovember
November 1813,
ons krilgswezen
door
van Dam
Dam van
van Isselt.
door W.
W. E. van
(*)

(t)
(t)
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In
grondwet van
van 1815
1815werd
werddededefensie
defensieopnieuw
opnieuwgeregeld,
geregeld, doch
doch
In de grondwet
zonder
het beginsel
beginsel betreft
betreft(artikelen
(artikelen
zonder belangrijke
belangrijke wijzigingen,
wijzigingen , wat
wat het
206-214). Tocli
bleek
al spoedig,
datdat
de de
afscheiding
van
206-214).
Toch
bleek
al spoedig,
afscheiding
vanstaand
staandleger
leger
(vrijwilligers) en
en militie
(vrijwilligers)
militie (gedwongenen)
(gedwongen en) uitsluitend
uitsluitend een
een theoretische
theoretische bebepaling zou
paling
zou zijn,
zijn, doch
doch in
in de
de practijk
practijk geen
geen zin
zin had.
had. Na
Na-Waterloo
\Vaterloo was
was
het hoe
hoe langer
langerhoe
hoeduidelijker
duidelijkergeworden,
geworden,dat
datdede
verwachtevrijwilligers
vrijwilligers
verwachte
zich
slechts zeer
zeer geringen
geringen getale
getaleaanmeldden
aanmeldden en
en dat
datdedemilitie
militie geen
geen
zich in slechts
maar beslist
aanvulling maar
beslist hoofdzaak
zijn. De
De omstandigheden
omstandigheden dwondwonhoofdzaak zou
zou zijn.
tot een
eencompromis,
compromis, nl.
nI. het
hetkaderleger,
kaderleger, dat
dat eerst
eerstnu,
nu,
gen
de regeering
regeering tot
gen de
langzaam,, zijn
zijn ondergang
ondergang te
gemoet schijnt
schijnt te
te gaan
gaan
en
nog wel
wel zeer
zeer langzaam
en nog
te gemoet
en
wellicht zelfs
zelfs nog
nog niet.
niet.
en wellicht
De
eerste wet
wetopopdedenationale
nationalemilitie
militiedagteekent
dagteekentvan
van88Januari
Januari 1817.
1817.
De eerste
De
korpsen der
der staande
staande armee
armee vervielen
vervielen als
als zoodanig
zoodanig en
en werden
werden bij
bij
De korpsen
de militie
afwijking van
van de
degrondwet
grondwet derhalve
derhalve;; in
in 1829
1829
de
militie ingelijfd
ingelijfd,, ininafwijking
werden
de vreemde
vreemde huurtroepen
huurtroepen , , de
vier Zwitsersche
Zwitsersche regimenten,
regimenten, als
als
werden de
de vier
zoodanig
opgeheven.
zoodanig opgeheven.
ende
denationale
nationale militie
militie waren
waren dan
dan ook
ook —
- wat
wat
De
»staande armee"
De »staande
armee en
de
infanterie betreft
betreft —
- op
op 11Januari
Januari 1819
1819tot
toteen
eenkaderleger
kaderlegervereevereede infanterie
nigd,
de schutterijen
schutterijen als
als reserve.
reserve.
nigd , met de
De grondwet
grondwet van
van 1840
1840 bracht
bracht geen
geenwijziging;
wijziging; ook
ookdie
die van
van '48
'48
De
schreef
nog heel
heelgemoedelijk
gemoedelijk voor
voor —
- met
metvoorbijzien
voorbijzien van
vanden
denwaren
waren
schreef nog
toestand
, dat
dat ererzou
zouzijn
zijneen
eentoereikende
toereikendelandland-en
enzeemacht
zeemacht,
aantoestand —,
, aangeworven
uit vrijwilligers
vrijwilligers en
aangevuld door
door een
een nationale
nationale militie.
militie. Het
Het
geworven uit
en aangevuld
in dienst
dienst nemen
nemen van
vanvreemde
vreemdehuurtroepen
huurtroepen werd
werd als
alsfacultatief,
facultatief, als
als
in
uitzondering, , behouden.
Eenware
warestruisvogelpolitiek
struisvogelpolitiekdus
dus!
uitzondering
behouden. Een
!
der denkbeelden
denkbeelden op
opmilitair
militairgebied
gebieddeed
deedzich
zichechter
echtel'reeds
reeds
evolutie der
De evolutie
gevoelen.
In
1854,, onder
onder den
denMinister
Ministervan
vanOorlog
Oorlog H. F. C.
C. Baron
Baron Forstner
Forstnel'
In 1854
van Dambenoy,
Dambenoy, werd
eerste oefeningstijd
oefeningstijd bij
bij de
de militie
militie,, tot
tot nu
nu toe
toe
van
werd de
de eerste
maanden, , tot
een geheel
geheeljaar
jaarverlengd.
verlengd.
drie maanden
drie
tot een
Vier jaren
jaren later
later werd
werdeen
eenproef
proefgenomen
genomenmet
metdedeaanstelling
aanstelling van
van
Vier
milicien-korporaals;
in
1860
had
de
definitieve
invoering
van
dezen
milicien-korporaals ; in 1860 had de definitieve invoering van dezen
plaats.
maatregel plaats.
militiewet van
van 1861
1861gaf
gaf
weinig
verbetering;
plaatsvervanging
De militiewet
weinig
verbetering
; dede
plaatsvervanging
bij de
de nationale
nationale militie
militie werd
werd behouden,
behouden, terwijl
terwijl bij
bij het
hetvaststellen
vaststellenvan
van
bij
het contingent
contingent in
in het
hetgeheel
geheel
geen
rekeningwerd
werdgehouden
gehouden met
metde
de
het
geen
rekening
toeneming der
der bevolking.
bevolking.
toeneming
landeover
over
den Pruisisch-Oostenrijkschen
Pruisisch-Oostenrijkschen oorlog
men hier
hiel' tetelande
Na den
oorlog ging
ging men
hetverleenen
verleenen van
vanstem?
steun
van
regeeringswegeaan
aandedevrijkorpsen,
vrijkorpsen,
tot het
van
regeeringswege
die hier
hier en
en daar
daarwerden
werdenopgericht.
opgericht.
die
1873werd
werd
voorstel
afschaffing
plaatsvervangingbij
bij
In 1873
In
eeneen
voorstel
tottot
afschaffing
derder
plaatsvervanging
Kamer der
derStaten-Generaal
Staten-Generaal ingediend,
ingediend, doch
doch met
metgroote
groote
de Tweede
Tweede Kanner
de
verworpen.
meerderheid verworpen.
weergalooze succes
succes der
derDuitsche
Duitschelegers,
legers,ininplaats
plaatsvan
vanopwekkend
opwekkend
Het weergalooze
werken en
enook
ookonsons
ertoe
brengen
alle
krachten,waarover
waarover de
te werken
ertoe
te te
brengen
alle
krachten,

1906. II.
Il.
1906.
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beschikken kan,
te spannen
spannen tot
tothet
hetdoen
doengeboren
geborenworworgeheele natie
natie beschikken
kan, in te
en
den
van een
een deugdelijk
deugdelijk leger,
leger, scheen
scheen ons
ons daarentegen
daarentegen met
met lamheid
lamheid en
den van
verblinding
slaan. Een
Eennoodlottig
noodlottigfatalisme,
fatalisme, een
eenakelig
akeliggevoel
gevoelvan
van
verblinding te
te slaan.
kleinheid,
onmacht, van
van minderheid
minderheid en
moedeloosheid had
ons bebekleinheid, van
van onmacht,
en moedeloosheid
had ons
vangen.
Een
onmiddellijk uitvloeisel
uitvloeisel van
van den
den weinig
weinigenergieken
energieken geest
geestdier
dier
Een onmiddellijk
1874,die
diealle
alleheil
heilzocht
zochtinindededoode
doode
dagen
was de
de vestingwet
vestingwet van
van1874,
dagen was
altijd ware
ware
weermiddelen en
waarbij men over
over 't hoofd
weermiddelen
en waarbij
hoofd zag
zag het
het groote,
groote, altijd
stellingen en inundaties,
inundaties, vestingen
vestingen en
en forten
forten slechts
slechtshulphulpprincipe, dat
principe,
dat stellingen
vijmiddelen
meer kunnen
kunnen zijn,
zijn, die
die wel
welden
denvoortgang
voortgangvan
van's'svijmiddelen en
en niet
niet meer
ands
operatiën kunnen
kunnen helpen
helpen vertragen,
vertragen, doch
doch dat
dat de
delevende
levendestrijdstrijdands operatiën
krachten de
de hoofdzaak
hoofdzaak blijven.
blijven.
krachten
contingentsverhoogingen, inin1876
1876door
doorden
denMinister
Minister Klerck,
Klerck, in
De contingentsverhoogingen,
in 1878
1878
door
den Minister
Minister Reuther
Reuther voorgesteld,
voorgesteld, kwamen
kwamen nimmer
nimmer tot
tot invoering.
invoering.
door den
De
grondwetsherziening van
bracht meer
meer wijziging.
wijziging. V66r
Vóór dien
dien
De grondwetsherziening
van 1887
1887 bracht
ophet
hetpunt
puntvan
vandededefendefentijd
de grondwet
grondwet zeer
zeer bindend
bindend geweest
geweest op
tijd was de
sie;
duur van
van den
den diensttijd,
diensttijd, periode
periode van
van eerste
eersteoefening
oefeningenendergelijke
dergelijke
sie ; duur
zaken
grondwet vastgesteld.
werd in
in het
het VIIIste
VIIiste
zaken waren
waren in
in de
de grondwet
vastgesteld. In
In 1887 werd
dien aanzien
aanzien zeer
zeer veel
veelweggelaten
weggelaten en
enaan
aanden
dengewonen
gewonen
hoofdstuk
hoofdstuk te
te dien
op wien
wien men
menmeer
meervertrouwen
vertrouwenscheen
scheentetehebben,
hebben,
wetgever
overgelaten, op
wetgever overgelaten,
dan
Generaal Reuther
Reuther had.
had.
dan de Generaal
in de
degoede
goederichting
richtingwas,
was,dat
datdedeMinister
MinisterWeitzel
WeitzeI
Een volgende
volgende stap
stap in
Een
zij 't ook
veel moeite
moeite —
- van
van 55
den
diensttijd van
van de
de militie
militie —
- zij
ook met
met veel
den diensttijd
op
jaar heeft
heeft weten
weten tetebrengen
brengen;
ookdagteekent
dagteekent van
van dien
dien tijd
tijd het
het
op 6 jaar
; ook
D
onderricht".
z voorbereidend
voorbereidend militair
militair onderricht".
Eerst na
na de
degrondwetsherziening
grondwetsherziening werden
werden krachtiger
krachtiger maatregelen
maatregelen tot
tot
Eerst
verhooging
van
's
lands
weerbaarheid
voorgesteld,
doch
ook
deze
kwalands weerbaarheid voorgesteld, doch ook
kwaverhooging van
men
niet tot
tot uitvoering.
uitvoering. Op
Op grond
grond van
van het
het advies
advies der
der door
door hem
hem ingeingemen niet
1890voor
voor:
stelde
staatscommissie stelde
de Minister
Minister Bergansius
Bergansius in
in 1890
stelde staatscommissie
stelde de
:
afschaffing
plaatsvervanging en
en een
eenbelangrijke
belangrijkecontingentsverhoocontingentsverhooafschaffing der plaatsvervanging
ging;
met het
hetoog
oogopopdedeaanstaande
aanstaandeverkiezingen
verkiezingen kwam
kwam de
de behandebehandeging ; met
totafdoening.
afdoening.
ling
dezer wetsontwerpen
wetsontwerpen niet
niet tot
ling dezer
Opvolger
Minister Bergansius
Bergansius was
was de
deGeneraal
GeneraalSeyffardt,
Seyffardt, de
de
Opvolger van
van den Minister
vader van
van het
het reservekader.
reservekader. Deze
Dezestelde
stelde
contingentsverhooging en
en
vader
contingentsverhooging
uitbreiding, gepaard
gepaard aan
aan verbetering,
verbetering, van
van de
de oefeningen
oefeningen der
derschutterij
schutterij
uitbreiding,
De
plaatsvervanging
bleef
behouden.
voor.
voor. De plaatsvervanging bleef behouden.
Ook
deze voorstellen
voorstellen kwamen
kwamen niet
niet ininbehandeling.
behandeling.
Ook deze
Eerst
in 1898
1898wist
wist
Minister
Elandden
den
persoonlijkendienstplicht
dienstplicht
Eerst in
de de
Minister
Eland
persoonlijken
krijgen; ; in
in 1900
1900diende
diendehijhijzijn
zijnlegerwetten
legerwettenin,
in,doch
doch
ingevoerd
ingevoerd. te
te krijgen
dank
zij de
deoppositie,
oppositie,in in
hoofdzaakvan
vandedeKamerleden
Kamerleden Tydeman
Tydeman en
en
dank zij
hoofdzaak
aftetetreden.
treden.
Van Gilse,
Gilse, was
was ook
ook deze
dezeminister
ministervan
vanoorlog
oorloggenoodzaakt
genoodzaakt af
Van
De zaak
zaak werd
werd overgenomen
overgenomen door
door den
den Generaal
Generaal Kool,
Kool, die
dievoor
vooreen
eengoed
goed
De
geleide
liquidatie en
en boedelbereddering
boedelbereddering zorgde.
zorgde. Deze
Dezeminister
ministerad
adinterim
interim
geleide liquidatie
op 17
17 Aug.
Aug.
werd opgevolgd
opgevolgd door
door den
den oud-minister
oud-minister Bergansius,
Bergansius, wiens
wienstijd
tijd op
werd
1905
weergekomen
gekomenwas
was
den
GeneraalStaal
Staaleen
eenopvolgervond.
opvolger vond.
1905 weer
en en
diedie
in in
den
Generaal
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jaren tijds
tijds enenvijftig
vijftigministers
ministersvan
vanoorlog
oorlogzijn
zijn noodig
noodig geweest,
geweest,
Negentig jaren
brengentot
toteeneen
toestand,waarmede
waarmedeeen
eenzeer
zeergroot
gl'ootdeel
deel
om
ons tetebrengen
om ons
toestand,
der
natie geen
geen vrede
vrede kan
kanhebben
hebben!!
der natie
weerafgebroken
afgebroken en
enonderbroken
onderbroken opbouw
opbouw van
van onze
onze legerlegerDe
telkens weer
De telkens
tot een
eenvoldoend
voldoendresultaat
resultaatgeleid.
geleid.
inrichting
inrichting heeft
heeft niet tot
ook haar
haar nuttige
nuttige zijde,
zijde, heeft
heeft
En
toch heeft
heeftdeze
dezelijdensgeschiedenis
lijdensgeschiedenis ook
En toch
de lange
lange worsteling
worstelingtusschen
tusschenbehoudend
behoudendenen
vooruitstrevend,tusschen
tusschen
de
vooruitstrevend,
onverschilligheid
belangstelling, tusschen
tusschen vaderlandsliefde
vaderlandsliefde en
en egoisme
egoisme
onverschilligheid en
en belangstelling,
ons
veel kunnen
kunnen leeren.
leeren.
ons veel
de reactie
reactie gekomen
gekomen;; in
in woord
woord en gegeLangzaam, heel
heel langzaam
langzaam is de
Langzaam,
schrift
werden de
de gebreken
gebrekenonzer
onzerlegerinstellingen
legerinstellingenbehandeld,
behandeld,werd
werddoor
door
schrift werden
ophetgeen
hetgeenin
in
der
zake kundigen
kundigen zoowel
zoowel als
als door
door onbevoegden
onbevoegden gewezen
gewezen op
der zake
hun
oog verkeerd,
verkeerd, verouderd,
verouderd, onzedelijk,
onzedelijk, onbillijk,
al was.
was.
hun oog
onbillijk,ja,
ja, wat
wat niet al
van vreemde
vreemde huurtroepen,
huurtroepen, invoering
invoeringvan
vanvoorbereidend
voorbereidend
Afschaffing van
maarvooral
vooralde
depersoonlijke
persoonlijke
militair
onderwijs, reserve- en
en militiekader,
militiekader, maar
militair onderwijs,
het moreel
moreel en
enintellectueel
intellectueel peil
peil van
van
dienstplicht
en de
de verhooging
verhooging van
van het
dienstplicht en
kader hebben
hebben tot
totdie
dievermeerderde
vermeerderdebelangstelling
belangstellingbijgedragen.
bijgedragen.
het kader
zijn niet
niet meer
meeralleen
alleendedeonderste
onderste
lagenderder
maatschappij,die
diehet
het
Het zijn
lagen
maatschappij,
benoodigde personeel,
hetzij vrijwillig,
vrijwillig, hetzij
hetzij gedwongen,
gedwongen, leveren
leveren;; jongelui
jongelui
benoodigde
personeel, hetzij
uit alle
alle standen
standender
dermaatschappij
maatschappijdienen
dienen thans
thans korter
korter of
oflanger
langer tijd
tijd
uit
hetleger.
leger.Onze
Onze
officierenbehooren
behoOl'entot
totgeen
geenbijzondere
bijzondereklasse
klasseder
der
in
in het
officieren
samenleving,
maar worden
worden uit
uitbijna
bijnaalle
alleklassen
klassengerecruteerd;
gerecruteerd; velen
velen
samenleving, maar
met burgerfamilies
burgerfamilies verbonden,
verbonden, worden
worden inin
zijn door
door huwelijksbanden
huwelijksbanden met
zijn
burgerbetrekkingen
allerlei functies
functies waar,
waar, die
die geen
geen
burgerbetrekkingengeplaatst,
geplaatst, nemen
nemen allerlei
De kastegeest
kastegeest isiszoogoed
zoogoedalsalsverdwenen.
verdwenen.
militair karakter
militair
karakter hebben.
hebben. De
De kapitein
kapitein Rolf
Rolf uit
uit Majoor
Majoor Frans met zijn
zijn Willemsorde,
Willemsorde, maar
maar die
die
De
rapport kon
kon schrijven,
schrijven, bestaat
bestaat niet
nietmeer.
meer.Een
Eenonmiddelonmiddelnauwelijks een rapport
nauwelijks
lijk
uitvloeisel daarvan
daarvan is
is:: meer
meer aansluiting,
aansluiting, meer
meervoeling
voelingtusschen
tusschen
lijk uitvloeisel
officieren
burgers, wederzijdsche
wederzijdsche waardeering,
waardeering, belangstelling
belangstelling inin
officieren çn
en burgers,
elkaars positie
positie en
en werkkring.
werkkring.
elkaars
Had
meri vroeger
vroeger meerendeels
meerendeels oudere
oudere onderofficieren,
onderofficieren, niet
nietbijzonder
bijzonder
Had meri
intellectueel ontwikkeld,
practici, doch
doch die
die werktuiglijk
werktuiglijk hun
hun
intellectueel
ontwikkeld, goede
goede practici,
maar ook
ook niet
nietmeer
meerdeden,
deden,
drilmeesters,geen
geenopvoeders,
opvoeders, de
de
zaken
zaken maar
drilmeesters,
schrik
der miliciens
miliciens door
door hun
hun grove
grove taal
taalenenbulderende
bulderende toespraken,
toespraken, dikdikschrik der
afkeerigvan
vansterken
sterkendrank,
drank,bijbijuitzondering
uitzonderingdronkaards,
dronkaards, —
wijls
niet afkeerig
wijls niet
dat
type
is
zoogoed
als
geheel
uit
ons
leger
verdwenen;
de
oude,
dat type is zoogoed als geheel uit ons leger verdwenen ; de oude,
nijdige onderofficier,
onderofficier, die
twintig, dertig
dertig jaar
jaar lang
lang in
in dienst
dienst bleef,
bleef,om
om
nijdige
die twintig,
daarna
stijfenenstram
straminindedeburgermaatschappij
burgermaatschappijterug
terugtetekeeren
keeren
daarna versleten, stijf
als
knorrige mopperaar,
mopperaar, nergens
niet meer.
meer.
als knorrige
nergens bekwaam
bekwaam toe,
toe, bestaat niet
De inrichtingen
inrichtingen tot opleiding
opleiding van
van minder
minder kader
kader teteKampen,
Kampen, SchoonSchoonDe
werkten reeds
reeds eenigszins
eenigszins ten
tengoede.
goede.Jong
Jongkader
kader
ho\'en
Arnhem werkten
hoven en Arnhem
verving het
oude;; vele
vele jongelui
jongelui werden
werden Dlangs
l>langs den
den troep"
troep" officier
officier;; de
de
verving
het oude
mindere kader
kader gesteld,
gesteld, werden
werden
wetenschappelijke eischen,
wetenschappelijke
eischen, ook
ook aan
aan het mindere
verhoogd.
Naarmate
meer beschaafde
beschaafde enenontwikkelde
ontwikkeldejongelieden
jongelieden hun
hunintrede
intrede
Naarmate meer
11.
4'
4*
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in
de kazerne
kazerne deden,
deden, waren
warendede
oude,
bulderendesnorrebaarden
snorrebaarden er
er
in de
oude,
bulderende
niet
meer op
op hun
hun plaats
plaats en
enverdwenen,
verdwenen, om
omplaats
plaatstetemaken
makenvoor
voor milimiliniet meer
Demilicien
milicienenen
de (beroeps)onderofficierstaan
staan
tie- en
de (beroeps)onderofficier
tieen reservekader.
reservekader. De
niet
meer
vijandig
tegenover
elkaar
als
het
slachtoffer
tegenover
den
niet meer vijandig tegenover elkaar als het slachtoffer tegenover den
milicien-korporaal of
ofmilicien-sergeant,
milicien-sergeant,
tiran,
maar de
de recruut
recruut weet,
weet,dat
datdedemilicien-korporaal
tiran, maar
die
nu zijn
zijn meerdere
meerdere is,
is,nog
nogv66r
vóórenkele
enkelemaanden
maandenzijn
zijngelijke
gelijkewas
was;
dat
die nu
; dat
hem
gelegenheid geopend
geopend is, om
om ook
ook meerdere
meerdere teteworden.
worden.
hem de gelegenheid
die verandering
verandering isiseen
eengrootere
grooteretoenadering
toenaderingtusschen
tusschen
Het
gevolg van
van die
Het gevolg
officieren,
officieren , onderofficieren
onderofficierenen
en minderen,
minderen ,waardoor
waardoorgrootendeels
grootendeels het
het llononbekend
maakt onbemind"
onbemind" met
al zijn
zijn schaduwzijden
schaduwzijden wordt
wordt opgeheven,
opgeheven,
bekend maakt
met al
waaraan
personeel onzer
onzer marine
marine nog
nog zoozeer
zoozeer lijdt.
lijdt.
waaraan het
het personeel
tothet
hetbewustzijn
bewustzijngekomen,
gekomen,
Maar
toch isismen
mennog
nogniet
nietvoldoende
voldoende tot
Maar toch
dat
natie en leger
leger één
één moeten
moeten zijn.
zijn.
dat natie
zoo dikwijls
dikwijls: : »Wij
»Wij zijn
zijn geen
militaire natie."
Wat ververHet
heet zoo
Het heet
geen militaire
natie." Wat
staat
men onder
onder militaire
militaire natie
natie?? Toch
Toch niet
niet een
een volk
volk van
van krijgers,
krijgers, dat
dat
staat men
den oorlog
den
oorlog als
alseen
eengeliefkoosd
geliefkoosdhandwerk
handwerk beschouwt
beschouwt?? Dat
Dat bestaat
bestaat inin
meer;; dan
danzou
zoumen
men
Atjehers
Zoeloe'salsalsvoorbeeld
voorbeeld
Europa
Europa niet meer
de de
Atjehers
of of
dede
Zoeloe's
moeten
nemen.
moeten nemen.
volk niet
geheel opgaat
opgaat in
in het
het leger
leger;; dat
dat
Maar wat
wat dan
dan?? Dat
Maar
Dat ons
ons volk
niet geheel
het
niet altijd
altijd bereid
bereid is,
is, om
om voor
voor militair
militair vertoon
vertoon geld
te offeren;
offeren; dat
dat
het niet
geld te
bij ons
ons niet
niet per
per se
se als
alshooger
hoogerstaand
staand dan
dan een
eenburger
burger bebeeen
militair bij
een militair
schouwd
geen militaire
militaire natie
natie;; van
van huis
huis uit
uit
schouwd wordt?
wordt ?Neen,
Neen , dan
dan zijn
zijn wij
wij geen
kooplieden, , willen
wij deugdelijke
deugdelijke waar
waar voor
voor liefst
liefst weinig
weinig geld
geld;; we
we
kooplieden
willen wij
willen ons
ons wel
welverzekeren,
verzekeren, maar
maar niet
nietmeer
meerdan
daneen
eennormale
normalepremie
premie
willen
Wewillen
wiJlengeen
geenleger,
leger,datdat
nutteloosmilitair
militairvertoon
vertoonmaakt
maakt,
betalen. We
betalen.
nutteloos
,
dat
geld
verlangt
voor
dingen,
die
niet
bij
zijn
onmiddellijke
bestemdat geld verlangt voor dingen , die niet bij zijn onmiddellijke bestemming behooren.
behooren.
dienimmer
nimmer
Maar
als neen
:tgeen
militairenatie"
natie"beteekent
beteekent::menschen,
menschen,die
Maar als
militaire
watoorlog
oorlogheet,
heet,dan
danlaten
laten
strijden willen,
willen, die
die zich
zich onttrekken
onttrekkenaan
aanalles,
alles,wat
strijden
wij ook
ook een
een besliste
beslistetegenspraak
tegenspraak hooren
hooren en
endedekrachtige
krachtigebeweging
beweginghier
hier
wij
die aandringt
aandringt op
op het
hetvormen
vormenvan
vaneen
eenvolksleger
volksleger:
vereenilande, die
te lande,
: dedevereenidie reeds
reeds op
op zooveel
zooveel succes
succes mag
mag bogen
bogen,, zou
zou
ging Volksweerbaarheid,
Volksweerbaarheid, die
ging
daarvan het
kunnen leveren,
ware het
het niet,
niet, dat
datonze
onzegeschiegeschiedaarvan
het bewijs
bewijs kunnen
leveren , ware
volk —
denis voorbeelden
voorbeelden genoeg
aanbiedt,, waarin
waarin het
hetNederlandsche
Nederlandsche volk
denis
genoeg aanbiedt
we spreken
spreken hier
hierdus
dusniet
nietvan
vanhuurtroepen
huurtroepen —
- naar
naarde
dewapens
wapensgreep
greep
we
en de
de afkeer
afkeer van
van vreemd
vreemd gezag
gezag niet
niet alleen
alleen een
een ijdele
ijdele leuze
leuze maar
maareen
een
en
groote fout
fout zit
zit hierin,
hierin, dat
dathet
heteigeneigenoprecht gemeende
oprecht
gemeende uiting
uiting was.
was. De groote
lijke leger der
der natie
natie altijd
altijd vreemd
vreemd isis gebleven
gebleven;; dat
dat de
dekrijgsmacht
krijgsmacht op
op
lijke
zichzelf stond.
De burgerij
burgerij stelde
stelde er
er geen
geen belang
belang in
in,, leefde
leefde niet
niet met
met
zichzelf
stond. De
haar mede
mede, , kende
kende haar
haar behoeften
behoeften niet
niet,, onthield
onthieldhaar
haarhet
hetnoodigste
noodigste,
haar
,
zoo wel in materieelen
materieelen als
als in
in moreelen
moreel en zin.
zin.
zoowel
De tijden
tijden zijn
zijn voorbij,
voorbij, waarin
waarin het naar
naar de
de wapenen
wapenen grijpen
grijpen en
en naar
naar
De
de
grenzen
ijlen
voldoende
was,
om
den
vijand
buiten
de
landpalen
de grenzen ijlen voldoende
om den vijand buiten de landpalen tete
houden; ; lldat
men bij
bij mobilisatie
mobilisatie rustig
rustig kon
konafwachten
afwachten tot
tottijd
tijden
en
houden
»dat men
de betrokken
betrokkenNederlanders
Nederlandersbehoorlijk
behoorlijk waren
warenwakker
wakkergeschud
geschudeneninin
wijle de
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stemming gebracht
gebracht om
omererlangzamerhand
langzamerhand eens
eens over
overtetegaan
gaandenken
denken,
stemming
,
om te
te zijner
zijner tijd
tijd zich
zich eventueel
eventueel om
om het
hetvaandel
vaandel tetegaan
gaanscharen"
scharen"(*).
C).
om
De oorlog
oorlog isiseen
eenkunst
kunst
moeilijke,
zeer
veeleischende
De
en en
eeneen
zeerzeer
moeilijke
, zeer
veeleischende
kunst, , kostbaar
kostbaar in
haar beoefening.
beoefening. De
Deuitvindingen
uitvindingen der
dermoderne
moderne ininkunst
in haar
haartoepassing;
toepassing;oefening
oefeningvan
vanden
den
dustrie eischen
eischen schatten
schatten gouds
gouds ininhaar
dustrie
troep, , vooral
vooral met
met het
hetoog
oogopop
zenuwmoordendeinvloeden
invloeden van
vanden
den
troep
de de
zenuwmoordende
modernen oorlog,
soldaat leeren,
leeren, hoe
hoe hi,j
hij zijn
zijn wapen
wapen moet
moet gebruigebruimodernen
oorlog , den
den soldaat
ken en
en onderhouden,
onderhouden, eischt
eischt veel
veel studie
studie en
endat
datalles
allesisisden
deneenvoudigen
eenvoudigen
ken
hij wè1
wèl begrijpt,
begrijpt, is
is,, dat
dat de
de
burger grootendeels
grootendeels onbegrijpelijk.
burger
onbegrijpelijk. Wat
Wat hij
oorlogsbudgetten steeds
worden, , dat
dat personeel
personeel en
enmateriaal
materiaal
oorlogsbudgetten
steeds hooger
hooger worden
steeds worden
worden vermeerderd
vermeerderd,, dat
dat dedebureau's
bureau'ssteeds
steedsmeer
meeruitgebreid
uitgebreid
steeds
in het
hetleven
leven geroepen
geroepen,, nieuwe
nieuwe gegeworden, , dat
er nieuwe
nieuwe functies
functies in
worden
dat er
bouwen
gekocht
of
gebouwd,
nieuwe
garnizoenen
geformeerd
worden.
bouwen gekocht of gebouwd , nieuwe garnizoenen geformeerd worden.
En 't't is
is den
den koopmansgeest
koopmansgeest een
een gruwel,
gruwel,dat
datmateriaal
materiaal,
enkelejaren
jaren
En
, enkele
geleden —
- en
en zeer
zeerduur
duur —
- gekocht
gekocht,
nualweer
alweerverouderd
verouderd heet
heet,, tertergeleden
, nu
wijl men
men het
het niet
nietvoor
voorverminderden
verminderden of
of halven
hal ven prijs
prijs van
van de
de hand
hand kan
kan
wijl
doen. Het
Hetartikel
artikelheeft
heeftongeveer
ongeveergeen
geenwaarde
waardemeer.
meer.
doen.
hetoorlogsbudget
oorlogsbudgetlijden
lijden de
desociale
socialehervorminhervorminOnder de
de lasten
lastenvan
vanhet
Onder
gen;; is het
het teteverwonderen,
verwonderen, dat
datdedeutopieën
utopieënder
dervoorstanders
voorstandersvan
vanden
den
gen
het mogelijk
mogelijk lijkt
lijkt,, dien
dien
wereldvrede hier
daar ingang
vinden; ; dat het
wereldvrede
hier en
en daar
ingang vinden
grooten veelvraat
veelvraat, , het leger
leger,, tetevernietigen
vel'llietigenzonder
zondernadeel
nadeelvoor
voor het
het
grooten
bestaan der
natie?? Offert
Offert men
tegenzin en
en morrend
morrend geld
geld ten
ten bebebestaan
der natie
men met tegenzin
der krijgsmacht,
krijgsmacht, nog
nogveel
veelminder
mindergewillig
gewillig
draagtmen
menpersoonlijk
persoonlijk
hoeve der
draagt
de
lasten,, die
die het
het bestaan
bestaan van
van een
een leger
legereischt.
eischt.
de lasten
De
vrijheidszin, die
volk kenmerkt,
kenmerkt, heeft,
heeft, als
alsalle
alle deugden,
deugden, haar
haar
De vrijheidszin,
die ons volk
ondeugd
afkeer van
van alle
alle tucht
tucht,, zoowel
zoowel in
in het
het militaire
militaire als
als
ondeugden
en die
die is:
is : afkeer
in
hetburgerlijke.
burgerlijke. Men
Menbeschouwt
beschouwtvooral
vooraldedestrenge
strengemilitaire
militaire tucht
tucht
in het
als
onnoodige, , kleingeestige
kleingeestige plagerij
plagerij, , doodend
doodend voor
voor het
het gevoel
gevoelvan
van
als onnoodige
het
individu,
beschouwt
haar
als
de
oorzaak
van
eigenwaarde
van
eigenwaarde van het individu , beschouwt haar als de oorzaak van
slaafsche
onderwerping, , van
vernederend vernietigen
vernietigen van
zelfslaafsche onderwerping
van een
een vernederend
van het zelfbewustzijn.
Men
lang niet
nietalgemeen
algemeeninin,
ook
zelfs
onder
meerontwikkelde
ontwikkelde
Men ziet lang
, ook
zelfs
onder
dede
meer
klassen
der maatschappij
maatschappij niet,
dat de
demilitaire
militaire tucht
tucht geen
geendoel
doelmaar
maar
klassen der
niet , dat
slechts
om den
den man
man tetedoordringen
doordringen van
van het
het besef,
besef, dat
dat de
de
slechts middel
middel is,
is , om
natuurlijke
zelfbehoud in
de ure
ure des
des gevaars
ge vaars door
door hem
hem op
op
natuurlijke zucht
zucht tot zelfbehoud
in de
den
achtergrond moet
worden gedrongen
gedrongen;; dat
dat hij
hij steeds
steedsdenken
denkenmoet,
moet,
den achtergrond
moet worden
niet
in de
deeerste
eerste'• plaats
plaats aan
aan zichzelf,
zichzelf, maar
maar aan
aan het
hetbereiken
bereiken van
van het
het
niet in
groote
doel,
waaraan
hij,
met
duizenden
anderen,
meewerkt.
groote doel , waaraan hij , met duizenden anderen , meewerkt.
is slechts
slechts één
éénding,
ding,dat
datdede
disciplinevervangen
vervangenkan,
kan,geen
geenmiddel
middel
El'
Er is
discipline
maar
gevoel, in
in het
hetindividu
individu zetelend,
zetelend, en
endat
datisis:
eensterk
sterkplichtsplichtsmaar een
een gevoel,
: een
besef.
Wanneer
den jongeling
jongelinghard
hardvalt
valt,
tijdenszijn
zijnmilitaire
militaireopleiding
opleiding
Wanneer het den
, tijdens
aan
de krijgstucht
krijgstucht te zijn
zijn onderworpen
onderworpen,, dan
dan vindt
vindt dat
dat voor
voor een
een groot
groot
aan de
(0)
(*)

W. Vosmaer, Onze Le!1erwetten,
Legerwetten, blz.
blz. XII.
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deel
hierin zijn
zijn oorzaak
oorzaak,, dat
dat hij
hij aan
aan geen
geentucht
tuchtgewend
gewend isisgeweest
geweest
deel hierin
het noodzakelijke
noodzakelijke van
van de
de discipline
discipline niet
niet inziet.
inziet.
en
en het
Waar ligt
? Wij
Waar
ligt hier
hier dedeschuld
schuld?
Wijmeenen
meenenaan
aannatie
natieenenleger
legerbeide,
beide,
in hoofdzaak
hoofdzaak aan
eerste.
doch
doch in
aan de eerste.
Onze
overhet
hetalgemeen
algemeenlosbandig
losbandig en
en brutaal,
brutaal, mist
mistallen
allen
Onze jeugd
jeugd isis over
eerbied
voor het
hetgezag
gezag,
wordtgekenmerkt
gekenmerktdoor
doorvernielzucht
vernielzucht;; het
hetaantal
aantal
eerbied voor
, wordt
stijgt ontzettend.
ontzettend.
overtredingen,
boosdoeners begaan,
overtredingen , door
doorjeugdige
jeugdige boosdoeners
begaan , stijgt
Of de
de wijze
wijzevan
vanopvoeden
opvoeden onzer
onzer knapen
knapen te
te
Wij
meenen derhalve,
derhalve, dat
dat 6f
Wij meenen
wenscllen
overlaat 6f
óf dat
dat opzettelijk
opzettelijk die
diekwade
kwadeneigingen
neigingenworden
worden
wenschen overlaat
dat beide
beide invloeden
invloeden in
in het
hetspel
spelzijn.
zijn.
aangewakkerd
aangewakkerdOf6f wel dat
de heer
heerL.L.Simons
Sim onsheeft
heeft
volkomengelijk,
gelijk,waar
waarhij
hij zegt,
zegt,
Hoe
het zij
zij:: de
Hoe het
volkomen
dat
gebrek aan
aan tucht
tucht een
eenweerzinwekkend
weerzinwekkend en
engevaarlijk
gevaarlijk verschijnsel
verschijnsel isis
dat gebrek
bij ons
ons yolk
volk,, niet
niet bij
bij onze
onze straatjeugd
straatjeugd alleen
alleen (*).
bij
Een ze
zèer
goeden invloed
invloed op
onze jeugd
jeugd heeft
heeft daarentegen
daarentegen de in
in de
de
Een
. er goeden
op onze
sportgehad,
gehad,niet
niet
laatste jaren
jaren krachtig
krachtig toegenomen
toegenomen belangstelling
belangstelling in
indedesport
laatste
op het
het physiek
physiek, , maar
maar ook
ook op
het moreel.
moreel. Waar
Waar het
het dus
dus het
het
alleen
alleen op
op het
streven
zijn, om
om de
devervulling
vervulling der
derdienstplichten
dienstplichten , we
we zeggen
zeggenniet
niet
streven moet zijn,
tot
een lust,
lust,maar
maardan
danalthans
althansniet
niettot
toteen
eengehaten
gehatenlast
lasttetemaken
maken,,
tot een
daar
o. i.i. als
alseerste
eerstemiddel
middelworden
wordenaangegrepen
aangegrepen:: een
eenbetere
betereopopdaar moet
moet o.
voeding der
het huisgezin
huisgezin als
als op
op de
deschool.
school.Men
Menmoet
moet
voeding
der jeugd
jeugd zoowel
zoowel in
in het
doordringen van
van het
het begrip,
begrip, dat
dathet
hetleven
levenininde
demaatmaathaar trachten
trachten te doordringen
haar
schappij
mogelijk is,
is,als
alsmen
menalle
alleverschil
verschiltusschen
tusschengezaghebbenden
gezaghebbenden
schappij niet mogelijk
vrijheidin in
bandeloosheid
en
ondergeschikten wegdenkt
wegdenkt,, wanneer
wanneer dedevrijheid
en ondergeschikten
bandeloosheid
ontaardt;
trachte haar
haarzoodanig
zoodanig te
te ontwikkelen,
ontwikkelen, dat
datzij
zijniet
nietdomweg
domweg
ontaardt ; men
men trachte
zij
allerlei
socialistische drogredenen
drogredenen goedig slikt
slikt,, maar
maarleert
leertinzien,
inzien,dat
datzij
allerlei socialistische
tegenover
Staat niet
niet alleen
alleen rechten
rechten maar
maar ook
ook plichten
plichten heeft
heeft,, dat
dat
tegenover den
den Staat
Deethische
ethischezijde
zijdeder
deropvoeding
opvoeding worde
worde meer
meer beharbeharis. De
gezag noodig is.
tigd
en het
het zal
zalhet
hetleger
legerenen
daarmededer
dernatie
natiezelf
zelften
tengoede
goedekomen.
komen.
tigd en
daarmede
op die
diewijze
wijzebetere
betereresultaten
resultaten bereikt,
bereikt, dan
dan tot
tot nu
nu toe
toe
Heeft
men op
Heeft men
dan
eerst
men
militairen
gezaghebbenden de
de
het geval
geval isis,
het
, dan
eerst
kankan
men
denden
militairen
gezaghebbenden
om de
de op
op allerlei
allerlei wijzen
wijzen opgevoede
opgevoede jongelieden,
jongelieden, uit
uitallerlei
allerlei
taak opdragen,
opdragen, om
taak
in enkele
enkele maanden
maanden tijds
tijds op
op te
te
klassen der
der samenleving
samenleving afkomstig
afkomstig, , in
klassen
soldaten, die
die niet
nietvijandig
vijandig tegenover
tegenover de
dediscipline
discipline staan
staan,, die
die
leiden
leiden tot soldaten,
hun
meerderen niet
nietalsals
natuurlijke
vijanden beschouwen
beschouwen,, maar
maar
hun meerderen
hunhun
natuurlijke
%vijanden
wier moreel
moreel hoog
hoog genoeg
genoegontwikkeld
ontwikkeld is,
is,om
omniet
nietlanger
langerblinde
blindewerktuiwerktuiwier
gen maar
maar denkende
denkende wezens
zijn,, begrijpende,
begrijpende, wat
zij doen,
doen, en
en het
het
gen
wezens te zijn
wat zij
noodzakelijke
inziende,
waarom
zij
het
doen.
noodzakelijke inziende, waarom zij het doen.

n.

Onze
militaire opleiding
opleiding is jaren
jaren achtereen
achtereen uitsluitend
uitsluitend africhting,
africhting, niet
niet
Onze militaire
opvoeding
Met de
deevolutie
evolutieder
derdenkbeelden
denkbeeldenisisook
ookdaarin
daarin
opvoeding geweest.
geweest. Met
verandering gekomen,
laatste jaren
jaren zeer
zeer groote
groote zelfs
zelfs, , al
al isis
verandering
gekomen in
, inde
de laatste
de
wetenschap daarvan
daarvan bij
bij een
een groot
grootdeel
deeldes
desvolks
volksnog
nogniet
nietdoordoorde wetenschap
gedrongen.
ookhet
hetleger
legerzijn
zijnultraultraEvenals elke
elke andere
andere gemeenschap
gemeenschap heeft
heeft ook
Evenals
(')
Huis.
(*) Lezing
Lezing in Ons Huis,
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conservatieve
zijnultra-vooruitstrevende
ultra-vooruitstrevende ele'menten
elémenten met
mettusschentusschenconservatieve en zijn
het algemeen
algemeen
liggende
Zijn de
de hoogste
hoogste legerautoriteiten
legerautoriteiten over
over het
liggende nuances.
nuances. Zijn
ookzijzij,
vertegenwoordigers
eerste categorie
categorie,, de
dejongeren
jongeren en
enook
vertegenwoordigersvan
van de
de eerste
,
die buiten
buiten het
het leger
legerstaan
staan,
vormeninin
hoofdzaakdedeuiterste
uiterstelinkerzijde.
linkerzijde.
die
, vormen
hoofdzaak
Wat
Wat de
deoppositie
oppositie iningeschrifte
geschrifte betreft
betreft:: eerst
eersthadden
hadden wij
wij het
het tijdtijdRevolver, toen De Landsverdediging,
Landsverdediging, nu De
De Militaire
Militaire Gids.
Gids.
schrift De Revolver,
Vooral
laatste orgaan
orgaan telt
teltnaast
naastheftige
heftigebestrijders
bestrijders vurige
vurigeaanaanVooral net
het laatste
hangers;
sommigen met
metdededaarin
daarinverkondigde
verkondigdedenkbeelden
denkbeeldendwedwehangers ; waar
waar sommigen
vindt men
men anderen
anderen I, die
die het
hetmet
methaat
haatenenminachting
minachtingbejegenen.
bejegenen.
pen J , vindt
pen
voornaamste, waardoor
waardoor De
De Militaire
Militaire Gids
Gids zich
van zijn
zijn voorganvoorganzich van
Het voornaamste,
dathet
hettijdschrift
tijdschrift bestemd
bestemd isisvoor
voor )weermacht
])weermacht
gers onderscheidt,
onderscheidt, is,
gers
is , dat
en natie"
natie";; dat ook
ook niet-militairen
niet-militairen dus
dus geacht
geacht worden
worden belang
belang te
te stellen
stellen
en
in
alles, wat
watdedelandsverdediging
landsverdediging betreft.
betreft.
in alles,
het geval.
geval.
En
gelukkig wordt
meer en
en meer
meer het
En gelukkig
wordt dat
dat meer
De
oppositie in
in het
het leger
leger isisiets
ietseigenaardigs
eigenaardigs,, omdat
omdat het
heteen
eeninstelinstelDe oppositie
ling
geldt, waarvan
waarvan juist
juisteen
eenkenmerk
kenmerk is,is,dat
datelke
elkeoppositie
oppositie,, in
in
ling geldt,
verband met
het wezen
wezender
derinstelling
instelling,
onbestaanbaar moet
moet worden
worden gegeverband
met het
, onbestaanbaar
acht.
Enininweerwil
weerwilvan
vanalle
allewetten
wetten
bepalingen,
waarbijden
denminminacht. En
en en
bepalingen
, waarbij
dere
het
recht
van
beklag,
van
beroep
op
een
hoogere
autoriteit
wordt
dere het recht van beklag , van beroep op een hoogere autoriteit wordt
gegeven,
zijner
ertoch
tochmiddelen
middelengenoeg,
genoeg,om
omhen,
hen,die
diezich
zichniet
nietlijdelijk
lijdelijk neerneergegeven , zijn
bij alles,
alles, wat
watover
overhen
henbeslist
beslistwordt
wordt,J neer
neer tetedrukken
drukken en
entot
tot
leggen
leggen bij
zwijgen
dwingen. Ook
Ookdaar,
daar,waar
waarhet
hetniet
nietdede
belangen"van
vanden
den
zwijgen te dwingen.
belangen.
weet,
overtuigdisis,
dateen
eenongewenschte
ongewenschte
dienst
en men
mengevoelt
gevoelt,
dienst geldt en
, weet
, overtuigd
, dat
overplaatsing,
achterstelling voor
voor het bekleeden
bekleeden van
van een
eenbegeerde
begeerde
overplaatsing , een
een achterstelling
functie
als straf
strafmoet
moetworden
wordenbeschouwd,
beschouwd,is een
is een
onrechtvaardigheid
functie als
onrechtvaardigheid
zij deze
dezedan
danook
ookniet
nietzoo
zooschreeuwend,
schreeuwend, dat
dateen
eenbepaald
bepaald
gepleegd, , al zij
gepleegd
wetsartikel geschonden
geschonden wordt.
wordt.
wetsartikel
Veelal wordt
wordt aan
aan dedeoppositie
oppositieverweten,
verweten,dat
dathaar
haarleden
ledenanoniem
anoniem
Veelal
schrijven.
Maar wanneer
wanneer het
het slechts
slechts de
debestrijding
bestrijding van
van een
een zaak,
zaak, van
van
schrijven. Maar
optreden van
vanbepaalde
bepaaldepersonen
personenin in
dienstaangelegenhedengeldt
geldt, I
het optreden
dienstaangelegenheden
waar
voor beleediging
beleediging en
en laster
lastersteeds
steedsiemand
iemandverantwoordelijk
verantwoordelijk gesteld
gesteld
waar voor
kan worden
worden, , wat
wat doet
doet het
hetererdan
dantoe,
toe,
of Mullerof of
Brouwererop
erop
kan
of Muller
Brouwer
is?? Tenzij
Tenzij men
men denkt
denkt aan
aan
wijst, wat
watverkeerd
verkeerd,, verouderd
verouderd of
of onbillijk
onbillijk is
wijst,
wraakoefening.
Wel zal
zal het
het een
eenenkele
enkelemaal
maalvoorkomen,
voorkomen, dat
dat een
eenontevredene
ontevredene,, een
een
Wel
mopperaar, , die
zich ten
tenonrechte
onrechte verongelijkt
verongelijkt waant
waant,, de
deanonymiteit
anonymiteit
mopperaar
die zich
baat neemt,
neemt, om
om zijn
zijn gal
galuit
uittetespuwen
spuwentegen
tegen
gestelde
machten, J
te baat
dede
gestelde
machten
maal' dat
dat zal
zal toch
toch uitzondering
uitzondering blijven
blijven en
en de
de redacteur
redacteur heeft
heeft tot
totplicht
plicht
maar
dergelijke
die een
een tijdschrift
tijdschrift slechts
slechts in
in waarde
waarde doen
doen dalen
dalen,, tete
dergelijke zaken,
zaken, die
voorkomen.
Maar
oppositie heeft
heeft veel
veel doen
doenverbeteren
verbeteren,, wat
wat zonder
zonder haar
haar
Maar de
de oppositie
wellicht
nog jarenlang
jarenlang even
even slecht
slecht,, even
evenverouderd
verouderd zou
zou zijn
zijn gebleven.
gebleven.
wellicht nog
De legerautoriteiten
legerautoriteiten wezen
wezen aanvankelijk
aanvankelijk mile
)alle Tadel
Tadel als
alsiibelwollende
übelwollende
De
Nörgelei zuriick,
zurück, selbst
selbst wenn
wenn sie
sieaus
ausder
dereigenen
eigenenMitte
Mitte kamen" (*).
(*). SchoorSchoorNtirgelei
(0)
(*)

F.
A. Beyerlein,
Beyerlein, Jena oder Sédan
SMalt?
372.
F. A.
? blz.
blz. 372.
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voet end ,, onwillig,
onwillig, bij
bU stukjes
stukjes en
en beetjes
beetjes werd
werdlangzamerhand
langzamerhand wat
wat toetoevoetend
aan den
denonbesuisden
onbesuisden aandrang
aandrang van
van hen,
hen,die
diealles
alleshals
halsover
overkop
kop
gegeven aan
veranderd willen hebben.
hebben.
veranderd
Men begint in
in tetezien,
zien,dat
dat
alles,
uitsluitend
landsverdediMen
alles
, watwat
nietniet
uitsluitend
dede
landsverdedibetreft,, uit
uitden
denbooze
boozeis is;
dat
leger
schijn,
alleuiterlijkuiterlijkging betreft
; dat
in in
hethet
leger
allealle
schijn,
alle
Zoo
heid,, overdaad
overdaad, , tijdgeldverspilling moeten
moeten vermeden
vermeden worden.
worden. Zoo
heid
tijd- en geldverspilling
dan ook
ook in
in de
delaatste
laatstejaren
jaren meer
meer en
enmeer
meerhet
hetbegrip
begriplevendig
levendig gegeis dan
worden, dat
dat men
men den
den soldaat
soldaat niet
niet als
als een
een machine
machine maar
maar als
als een
eendendenworden,
hetdrillen
drillenplaats
plaatsgemaakt
gemaaktvoor
voor
kend wezen
wezen moet
moetbehandelen
behandelen;; heeft
heefthet
kend
opleiden,, onderwijzen
onderwijzen, , opvoeden.
Officieren en
en onderofficieren
onderofficieren streven
streven
opleiden
opvoeden. Officieren
bij de
deopleiding
opleiding paedagogisch
paedagogisch en
en methodisch
methodisch te werk
wel'k te
te
ernaar, om
om bij
ernaar,
gaan; ; reglementen
reglementen en
en voorschriften
voorschriften ademen
ademen een
een verstandigen
verstandigen en
en
gaan
humanen geest.
Ook het
hetomgaan
omgaanmet
metenen
opvoedingvan
vanmindemindehumanen
geest. Ook
dede
opvoeding
ren wordt
wordt aan
aan het kader
kader onderwezen
onderwezen, , al
zal men
men in
in het
het leger
legersteeds
steeds
ren
al zal
ook slechte
slechte onderwijzers
onderwijzers hebben
kan de
de officier
officier niet
niet altijd
altijd inindede
ook
hebben en
en al
al kan
plaats als
also.nderwijzer
onderwijzer optreden.
optreden.
eerste plaats
tegen de
de oppositie
oppositie is,
is, dat
datmen
mengaat
gaattornen
tornenaan
aande
de
Een groote
groote grief
grief tegen
Een
de basis
basis van
van alle
alle militair
militail' gezag.
gezag.
l\idelijke gehoorzaamheid
gehoorzaamheid, tot
lijdelijke
, totnu
nu toe
toe de
derjongeren
jongerenopophethet
meer
individueelekarakter
karakter
Men wees
wees van
van de
dezijde
zijdeder
Men
meer
individueele
der tegenwoordige
tegenwoordige wijze
wijze van
vanoorlogvoeren
oorlogvoeren,, op
ophet
hetverschil
verschiltusschen
tusschen
der
het meerdere
meerdere intellect
intellectvan
vaneen
eengroot
groot
deel
onzer
miliciens
in
vergelijking
deel onzer miliciens in vergelijking
dat'.der
der vroegere
vroegere huurtroepen
huurtroepen ,, waardoor
waardoor zij
zij hun
hun waarde
waarde als
als dendenmet dat
kend wezen
wezen gevoelen
gevoelenenenhet
het
zondertegenspraak
tegenspraak,
zonderoverwegen
overwegen, I
kend
zonder
, zonder
zonder
borst stuit.
stuit.
zonder nadenken
nadenken gehoorzamen
gehoorzamenhun
huntegen
tegen de
de borst
Er
is een
eenbebeweging
ontstaan,, die
die naar
naar een
eenleger
legervolgens
volgenshet
hetzoogezoogeEr is
weging ontstaan
naamde Zwitsersche
Zwitsersche stelsel
stelseldringt
dringt;; anderen
anderenhouden
houdenkrampachtig
krampachtig vast
vast
naamde
aan
het Pruisische
Pruisische systeem
systeem;; een
eenderde
derdepartij
partij wil
wileen
eenvolksleger,
volksleger, op
op
aan het
nationale
geschoeid,, geen
geen navolging.
navolging.
nationale leest geschoeid
De
Zuid-Afrikaansche oorlog
zijne toe
toe bij,
bij, om
om het
hetzoozooDe Zuid-Afrikaansche
oorlogbracht
brachterer het
het zijne
te
maken.
De
jongeren
wezen
op
het
genaamde
volksleger
populair
genaamde volksleger populair te maken. De jongeren wezen op het
aanvankelijke
door de Boeren
Boeren,, door
door een
eenvolk,
volk, dat
datnoch
nochkazernes
kazernes
aanvankelijke succes,
succes, door
noch
paradevormen kent,
behaald op
ophun
hunmilitair
militair geschoolde
geschoolde tegentegennoch paradevormen
kent , behaald
standers,
vergetende, dat
datdezen
dezenmeermalen
meermalengeslagen
geslagen,
maarnimmer
nimmerververstanders , vergetende,
, maar
Deouderen
ouderen zagen
zagen met
metzekere
zekerevoldoening,
voldoening, dat
dat gebrek
gebrek
slagen
slagen werden.
werden. De
aan
discipline, , onbekendheid
vormen, , gemis
gemis aan
aan samensamenaan discipline
onbekendheidmet
met tactische
tactische vormen
werking
oorzaken waren
van het
het débAcle
débàc\e der
der Boeren.
Boeren.
werking oorzaken
waren van
Toch bleef
iets hangen
hangenvan
vanhetgeen
hetgeenmen
men
begonmet
metteteignoreeren,
ignoreeren,
bleef er iets
begon
vervolgens
beschouwen en
eindigde met te
tebestudeeren.
bestudeeren.
vervolgens onwillig
onwillig te
te beschouwen
en eindigde
De
Transvaal-oorlog heeft
ook ten onzent
onzent zijn
zijn invloed
invloed op
op de
de exercitieexercitieDe Transvaal-oorlog
heeft ook
en
andere reglementen
reglementen uitgeoefend.
uitgeoefend.
en andere
»Het
leger is
is wè1
wèl een
een voorbeeld
voorbeeld van
van conservatisme,
conservatisme, maar
maar z66
zooconcon»Het leger
servatief
organisatie ter
wereld zijn
zijn of
of de
de machtige
machtige tijdgeest
tijdgeest
servatief kan
kan geen
geen organisatie
ter wereld
haar aangrijpen
aangrijpen,, onmerkbaar
onmerkbaar aanvankelijk
aanvankelijk maar
maar toch
toch onweerstaanonweerstaanzal
zal haar
baar
en
ontegenzeggelijk"
(*).
baar
ontegenzeggelijk" (*).
(.)
A, G.
G. Beelaerts van Blokland, Nieuwe Banen, enz"
blz, 4.
enz., blz.
F. A.
(*) F.
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Ongelukkig
de leidende
leidendegedachte
gedachte; jopvolgende
opvolgendeministers
ministersvan
van
Ongelukkig ontbreekt
ontbreekt de
op zijn
zijn wijze
wijze,, getracht
getracht het
hetgoede
goedetetescheppen
scheppen,
oorlog
ieder op
oorlog hebben,
hebben , ieder
,
stooten,, nu
nu inindeze
deze,
daninin
maar,
helaas!! het
het bleef
bleefbij
bij sprongen
sprongen en
en stooten
maar, helaas
, dan
gene richting
richting; ; een
een vast
vast,, juist
juistafgebakend,
afgebakend, doorgezet
doorgezet plan
plan van
vanlegerlegergene
hervorming werd
nu toe
toe gemist.
gemist. DeDe
politieke
partijenverkondigen
\'erkondigen
hervorming
werd tot
tot nu
politieke
partijen
dat haar
haar streven
streven isis de
demilitaire
militaire lasten
lastenininelk
elkopzicht
opzichtteteververbijna
bijna alle,
alle, dat
dat dit
ditzeer
zeel'goed
goedmogelijk
mogelijk is.
is. Dientengevolge
Dientengevolge heeft
heeft de
de
minderen
minderen en
en dat
natie
wantrouwen in
in de
de legerorganisatie
legerorganisatie gekregen.
gekregen.
natie wantrouwen
op de
de
Dat wantrouwen
wantrouwen wordt
wordt in
in de
dehand
hand gewerkt
gewerkt door
door de
de critiek
critiek op
Dat
legerinstellingen, enz., door
door onkundigen
onkundigen uitgeoefend.
uitgeoefend.
legerinstellingen,
in verband
verband met
met korten
korten oefeningstijd,
oefeningstijd , reservereserve-en
enmilitiekader,
militiekader,
die '., in
Zij, die
slechts
kort
in
de
kazerne
verblijf
houden,
in
inferieure
rangen diedieslechts kor.t in de kazerne verblijf houden , in inferieure rangen
nende,
waartoe zij
zij echter
echtersnel
snelopgeklommen
opgeklommenzijn
zijn,
dikwijlsals
alsongegraongegranende , waartoe
, dikwijls
indueerden
zelfs,, ontzien
ontzien zich
zich niet
niet hun
hun halve
halve kennis
kennis,, hun
hunvluchtige
vluchtige indueerden zelfs
drukken openbaar
maken,, een
eenvernietigend
vernietigend oordeel
oordeel te
te vellen
vellen over
over
drukken
openbaar te
te maken
slechtsoppervlakkig
oppervlakkig hebben
hebben leeren
leerenbezien.
bezien.
ingewikkelde
zaken, die
diezijzijslechts
ingewikkelde zaken,
il faut
faut avoir
I' avoir
apprise",blijft
blijfteen
eenoude
oude
lIPour
savoir une
chose, , il
»Pour savoir
une chose
apprise",
waarheid,
toch:: er
erwordt
wordtzoo
zooveelvuldig
veelvuldig geoordeeld,
geoordeeld, dat
dat men
men een
een
waarheid , en
en toch
zaak
volkomen
doorgrond
heeft,
terwijl
men
slechts
met
het
uiterlijk
zaak volkomen doorgrond heeft , terwijl men slechts met het uiterlijk
heeft kennis
kennis gemaakt.
gemaakt.
Wij leven
leven in
in.een
eentijd,
tijd,waarin
waarinieder
iederburger
burger, Iopopgegevens
gegevens,
hemdoor
door
Wij
, hem
verstrekt,, voortbouwende
voortbouwende ,, zich
zich een
eenoordeel
oordeelA,à lalaminute
minute
onbevoegden
onbevoegden verstrekt
aanmatigt
militaire quaesties,
quaesties, die
die een
eenjarenlange,
jarenlange,grondige
grondigestudie
studie
aanmatigt over
over militaire
opmaatregelen,
maatregelen, door
door
eischen. Meermalen
Meermalen wordt
wordt smadelijk
smadelijk afgegeven
afgegeven op
eischen.
I ,terwijl
heeft van
van de
de
legerautoriteitelI
legerautoriteitengenomen
genomen
terwijlmen
mengeen
geen flauw
flauw besef heeft
op mobilisatie-aangelegenheden
mobilisatie-aangelegenheden berustende
berustende en
en
omstandigheden
(dikwijls op
omstandigheden (dikwijls
rechtgeileimgehouden
geheimgehoudenworden),
worden),welke
welkedaaraan
daaraanten
tengrondgronddie
zeer teterecht
die zeer
slag
liggen.
slag liggen.
leger het
het vrij
vrij wel
wel eenige
eenige middel
middel is,
is, om
om zich
zich met
metgeweld
geweld
Waal'
Waar het
het leger
verzetten tegen
tegendedewillekeur
willekeur
ongerechtvaardigdeeischen
eischenvan
vananante verzetten
enen
dede
ongerechtvaardigde
dere
staten,, moet
moet het
het geheele
geheelevolk
volkovertuigd
overtuigd zijn,
zijn, dat
dathet
hetwelzijn
welzijnvan
van
dere staten
het leger
leger ook
ook het
het zijne
zijne is;
is; dat
datdedekrijgsmacht
krijgsmacht het
het volk
volk is
is in
in een
eenbebehet
paalden
natie en
en leger
legeréén
éénmoeten
moetenzijn,
zijn,niet
nietmin
minofofmeer
meer
paalden toestand;
toestand ; dat
dat natie
vijandig
tegenover elkaar
elkaar moeten
moeten staan,
staan, en
en dat
datvan
vanweerszijden
weerszijden ververvijandig tegenover
trouwen,
toewijding en belangstelling
belangstelling moeten
moeten bestaan.
bestaan.
trouwen , toewijding
watMajoor
Majoor Bosboom
Bosboom zoo
zoo
Ten slotte
slotte willen
willen wij
wij hier
hiernog
nogaanhalen,
aanhalen, wat
Ten
juist
opmerkt:
lIIn
de
eerste
plaats
acht
ik
het
dan
noodzakelijk,
dat
juist opmerkt : »In de eerste plaats acht ik het dan noodzakelijk, dat
naar
vrede gestreefd
gestreefd worde
worde in
in eigen
eigen boezem
boezem,, dat
datgetracht
getrachtworde
worde de
de
naar vrede
op
militair gebied
gebied uiteenloopende
uiteenloopende richtingen
richtingen tot
tot verzoening
verzoening tetebrengen,
brengen,
op militair
einde te
te gerageraopdat
opdat gezamenlijk
gezamenlijk zal
zal kunnen
kunnen worden
worden opgetrokken,
opgetrokken , ten
ten einde
ken uit
uit een
een toestand
toestand, , welke
welke dreigt
dreigt zich
zich hoe
hoe langer
langer hoe
hoe meer
meer als
als een
een
ken
zullen gaan
gaan afteekenen"
afteekenen" (*).
Cl.
onhoudbare
onhoudbarete
te zullen
Utrecht,
J.
E.
Utrecht, Februari 1906.
J. E.
(*)

N, Bosboom,
Bosboorn, Het Militaire
MilitaireVraagstuk,
Vraagstuk, blz. 5.
N.
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Busken Huet
zegt ergens
ergens;: DWanneer
»Wanneer ik
ik Shakespeare
Shakespeare lees,
lees,dan
dan denk
denk
Huet zegt
in 't boek
boek Genesis,
Genesis, waar
waar God
God tot
tot zichzelven
zichzelven
ik
altijd aan
aan die
die plaats
plaats in
ik altijd
zegt:
Laat ons
ons menschen
menschen maken."
maken." De
Depersonen
personen toch
toch ininShakespeare's
Shakespeare's
zegt : Laat
tooneelstukken
tooneelfiguren, half
half waar,
waar, half
halfonwaar,
onwaar,bovenboventooneelstukken zijn
zijn geen tooneelfiguren,
menschelijke
schurken, theatrale
theatrale wezens,
wezens, wier
wierwerkelijk
werkelijk
menschelijke helden
helden of schurken,
bestaan een
een onmogelijkheid
onmogelijkheid is,
is, maar
maarmenschen
menschen van
van vleesch
vleesch en
enbloed
bloed
bestaan
met dezelfde
dezelfde verlangens,
verlangens, begeerten,
begeerten, hartstochten,
hartstochten, dezelfde
dezelfde feilen
feilen en
en
rnet
Dewaarheid
waarheidvan
vanGoethe's
Goethe's
tekortkomingen
deugden, die
die wij
wij hebben.
hebben. De
tekortkomingen en
en deugden,
maar een
een greep
greep in
in 't volle
menschenleven;; daar,
daar, waar
waar
woord:
»Doet maar
woord : zDoet
volle menschenleven
gij
grijpt, daar
daar isishet
het
interessant",heeft
heeft
Shakespearelaten
latenzien
zieninin
gij grijpt,
interessant'',
Shakespeare
zijn drama's.
drama's. Daaruit
Daaruitalleen
alleenlaat
laatzich
zichdedeonweerstaanbare
onweerstaanbareaantrekkeaantrekkezijn
lijkheid
verklaren, die
deze stukken
stukken voor
voor ons
ons hebben.
hebben. Als
Als ge
geeenmaal
eenmaal
lijkheid verklaren,
die deze
begonnen
een stuk,
stuk, dan
dan kunt
kunt gij
gijniet
nietmeer
meeruitscheiden.
uitscheiden. Geen
Geen
begonnen zijt
zijt met
met een
oogenblik
tijd gelaten
gelaten met
metdedegedachten
gedachten afaftetedwalen
dwalennaar
naar
oogenblik wordt
wordt uu tijd
iets anders
anders;; overal
overalwordt
wordtdedeharteklop
harteklopvan
vanden
denlevenden
levendenmensch
menschgevoeld
gevoeld;
;
alles
tintelt en
en borrelt
borrelt van
van leven
leven en
enhoudt
houdt uw
uwaandacht
aandacht vast.
vast.
alles tintelt
Een
der ininditdit
opzichtaantrekkelijkste
aantrekkelijkste figuren
figuren van
van Shakespeare
Shakespeare isis
Een der
opzicht
de
HamIet-figuur. De
Hamlet-tragedie is
een van
van die
diestukken,
stukken,waartoe
waartoe
de Hamlet-figuur.
De Hanilet-tragedie
is een
een
probleem,dat
datons
on~
bl,ijftkwellen.
kwellen.
wij altijd
altijd weder
wederterugkeeren
terugkeerenalsals
wij
tottot
een
probleem,
blijft
We
weten niet
nietgoed,
goed,wat
watermede
ermedetetebeginnen.
beginnen.Wie
WieisisHamlet,
HamIet,wat
wat
We weten
voor een soort
soort mensch
mensch?
voor
?
Is hij
hij een
eenpotsenmaker,
potsenmaker,een
een
opgesmuktetheaterheld,
theaterheld,een
eenfin-defin-deIs
opgesmukte
siècle-mensch,
zwaarmoedige droomer,
brutale egoist,
egoist, een
een
siècle-mensch, een
een zwaarmoedige
droomer, een
een brutale
martelaar of
ofeen
eennietsnietspolitieke
intrigant, een
een edele,
edele,zelfopofferende
zelfopofferende martelaar
politieke intrigant,
waardige lafaard
lafaard? ? Dat
hij beurtelings
beurtelings in
in de
de oogen
oogen der
dercritiek
critiek
waardige
Dat alles
alles is hij
geweest.
Voor niets
niets isishij
hijbewaard
bewaardgebleven.
gebleven.Dat
Datiemand
iemandininallen
allenernst
ernst
geweest. Voor
durfde
beweren, dat
datdedegeschiedenis
geschiedenisvan
vanden
denkoningsmoord
koningsmoord niet
niet meer
meerdan
dan
durfde beweren,
een verzinseltje
verzinseltje geweest
geweestwas
wasvan
van
Hamiet
en
zijn
vriend
Horatius,
om
den
Hamlet en zijn vriend Horatius, om den
koning, zijn
de kroon
kroon afhandig
afhandig te
te maken,
maken, bewijst
bewijstvoldoende,
voldoende, hoe
hoe
koning,
zijn oom,
oom, de
blind men
men zich
zich gestaard
gestaard heeft
heeftop
opdedeHamlet-figuur.
Hamiet-figuur. Persoonlijke
Persoonlijke antiantiblind
pathieën en
ensympathieën
sympathieënhebben
hebbentot
totdedemiskenning
miskenningvan
vanden
denwaren
warenHamlet
Hamiet
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het hare
harebijgedragen.
bijgedragen. De
Dedartele
dartelePhiline
Philine uit
uit Wilhelm
Wilhelm Meisters
Meisters LehrLehrhet
jahre wil
wil er
er niets
nietsvan
vanweten,
weten,dat
datHamlet
HamIet
misschieneen
een
andermensch
mensch
misschien
ander
jahre
zou zijn,
zijn, dan
dan zij
zij zich
zichvoorstelde.
voorstelde.»Sie
:»Sieverderben
verderbenmir
mil'diedieImagination!"
Imaginationl"
zou
roept zij
zij uit
uitbij
bijdedegedachte
gedachteaan
aaneen
eenbuikigen
buikigenHamlet.
HamIet.Voor
VoorPhiline,
Philine,
roept
hier de
depersonificatie
personificatievan
vanecht-vrouwelijke
echt-vrouwelijkebevooroordeeldheid,
bevooroordeeldheid, was
wasalal
:»interessante" geweken,
geweken, toen
toen Hamlet
Hamiet niet
niet meer
meerw.as
wasdedebleeke,
bleeke,
't't vinteressante"
zij gedroomd
gedroomd had,
had, maar
maar een
eenvette
vettejonge
jonge
smachtende jongeling,
jongeling, waarvan
waarvan zij
smachtende
op wiens
wiens houding
houding en
engedrag
gedragheel
heelwat
wat
aan
merken.Zooveel
Zooveel
man, op
man,
vielviel
aan
te te
merken.
hoofden, zooveel
zooveel zinnen
zinnen;; anders
andersgezegd
gezegd:
zooveelcritici,
critici,zooveel
zooveelHamlet's.
Hamlet's.
hoofden,
: zooveel
Iedere ketter
ketter kan
kanook
ookhier
hierschijnbaar
schijnbaar zijn
zijn letter
letter vinden.
vinden. Men
Menvrage
vrage
Iedere
echter niet,
niet, door
door welk
welk een
eentour
tourdedeforce
forcedikwijls
dikwijls de
de tekst
tekstmoet
moetverver·
echter
HamIet toch
toch maar
maar te
te laten
latenzeggen,
zeggen,wat
watmen
menzelf
zelf
wrongen worden,
worden, om
wrongen
om Hamlet
wil. 't Stuk zelf
zelftrouwens
trouwens geeft
geeftdaartoe
daal'toeaanleiding
aanleidingen
engelegenheid.
gelegenheid.
graag wil.
eerste lezing
lezing isis 't karakter van
van Hamlet
HamIetwerkelijk
werkelijkonbegrijpelijk
onbegrijpelijk
Bij een eerste
wonderlijk. Edelmoedig
Edelmoedig en
en zelfzuchtig,
zelfzuchtig, dapper
dapperenenlafhartig,
lafhartig,koortsig,
koortsig,
en wonderlijk.
gejaagd en
en lui,
lui, opvliegend
opvliegend en
enonaandoenlijk,
onaandoenlijk, keert
keerthij
hijden
denlezer
lezertelkens
telkens
gejaagd
weder een
een andere
andere zijde
zijdevan
vanzijn
zijnpersoonlijkheid
pel'soonlijkheid toe.
toe. Men
Men staat
staatvoor
voor
weder
als voor
vooreen
eenonoplosbaar
onoplosbaarraadsel
raadselvol
volschijnbare
schijnbarecontradicties
contradicties;; geen
geen
hem als
verband is ererte te
zien
tusschen
zijn
handelingenenenzijn
zijnstemmingen
stemmingen;
verband
zien
tusschen
zijn
handelingen
;
evenmin
kunnen
zij
teruggebracht
worden
tot
de
gemeenschappelijke
evenmin kunnen zij teruggebracht worden tot de gemeenschappelijke
bron: : het
karakter. Misschien
Misschien heeft
heeft juist
juist dat
datvreemde,
vreemde,grillige
grillige en
en
bron
het karakter.
onverklaarbare
de bekoring,
bekoring, die
dieerervan
vande
deHamlet-figuur
HamIet-figuur
onverklaarbare bijgedragen
bijgedragen tot
tot de
Men houdt
houdt nu
nueenmaal
eenmaalvan
vanalles,
alles,wat
watmystiek
mystiekenenwonderbaarlijk
wonderbaarlijk
uitgaat. Men
is; komt
komt de
denuchtere
nuchtereverklaring,
verklaring, dan
danisismen
mendikwerf
dikwerf
gedesiIlusionneerd
gedesillusionneerd
en
wordt erergevraagd,
gevraagd, »of
:»ofdat
datnunualles
allesis".
is".Vele
Veleoogen
oogenkunnen
kunnen niet
niet
en wordt
tegen 't zuivere,
heldere licht,
licht, dat
datdedeverklaring
verklaringuitgiet
uitgietover
overeen
eenduistere
duistere
zuivere, heldere
zaak.
Echter, de
de vraag
vraag isisniet,
niet,wat
watwij
wijgraag
graagwillen,
willen,maar
maar wat
wat de
de
zaak. Echter,
waarheid
is;
en
ik
geloof,
dat
de
Hamlet-tragedie
er
niet
anders
dan
waarheid is ; en ik geloof, dat de Hamtet-tragedie er niet anders dan
bij
winnen kan,
kan, indien
indien wij
wij te
te weten
weten komen,
komen, wie
wie Hamlet
HamIet geweest
geweest is,
is,
bij winnen
welk
mensch Shakespeare
Shakespeare in
in hem
hem heeft
heeftwillen
willenuitbeelden.
uitbeelden.
welk een mensch
De
éénige gegevens,
gegevens, die
die tot
toteen
een
antwoordopop
vraagkunnen
kunnen
De éénige
antwoord
diedie
vraag
leiden,
vinden wij
wij natuurlijk
natuurlijk in
in 't stuk
zelf. Ze
Ze zijn
zijn dus
dus niet
niet vele,
vele, maar
maar
stuk zelf.
leiden, vinden
ze
zijn voldoende.
voldoende. Vroeger
Vroeger echter
echter tastte
tastte men
men met
metdie
diegegevens
gegevens in
in
ze zijn
den
blinde. Hun
Hun meest
meest geniale
genialeinterpretator,
intel'pretator, Goethe,
Goethe,die
dieinindedebekende
bekende
den blinde.
woorden
HamIet::
woorden van Hamlet
'ODe
sprong uit den
den band
band;; -— vervloekt
vervloekt bevel,
tijd sprong
vDe tijd
Dat
de man
man zij,
zij, die
die het
het kwaad
kwaad herstell'
I"
herstell'!"
Dat ik de

de
pointe ziet
ziet van
van geheel
geheelhet
hetstuk,
stuk,blijft
blijft
toch
gebreke
datconflict
conflict
de pointe
toch
in in
gebreke
uituitdat
taak en
en aanwezige
aanwezige kracht
kracht het
het geheele
geheele gedrag
gedrag van
van
tusschen
opgelegde taak
tusschen opgelegde
HamIet
te
verklaren.
Zoo
vindt
men
bij
Goethe
ook
de
meening,
als
Hamlet verklaren. Zoo vindt men bij Goethe ook de meening, als
zou
krankzinnige juist
juistininenen
door
zijn
krankzinnigheidzijn
zijnwerkelijke
werkelijke
zou een krankzinnige
door
zijn
krankzinnigheid
m. m.
a. a.
w.w.als
hij alal de
degevoelens
gevoelens en
en
persoonlijkheid
ontsluieren,
persoonlijkheid
ontsluieren,
als zou
zou hij
gewaarwordingen,
schaamte en
en andere
andere motieven
motieven ververgewaarwordingen,vroeger
vroeger wegens
wegens schaamte
Opgrond
gronddaarvan
daarvan verwijt
verwijt Goethe
Goethe
zwegen,
thans openlijk
openlijk uitspreken.
uitspreken. Op
zwegen, thans
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Ophelia
navolgers met
met de
de groote
groote bijl
bijl op
op
Ophelia ])Lüsternheit",
DLiisternheit",terwijl
terwijl zijn
zijn navolgers
't't arme
kind inhakken,
inhakken, haar
haar als
als ininliaison
liaisonmet
metHamlet
Hamietlevend
levendvoorstellen
voorstellen
arme kind
,Ritterfiir
fürOphelia"
Ophelia"met
metnietszeggende
nietszeggende argumenten
argumenten uit
uit het
het
en
eiken »Ritter
en elken
zadel trachten
zadel
trachten te
te lichten.
lichten. De
Detegenwoordige
tegenwoordige psychiatrie
psychiatrie heeft
heeft juist
juist de
de
radicale onjuistheid
onjuistheid van
Een
radicale
van Goethe's
Goethe's beweren
beweren aan
aan 't
't licht
licht gebracht.
gebracht. Een
krankzinnigeisis een
een geheel
geheelander
andermensch
menschgeworden,
geworden, dan
danhij
hijvoorheen
voorheen
krankzinnige
was,
en Ophelia's
Ophelia's min
min of
of meer
meer obscene
obscene liedjes
liedjes hebben
hebben niets
niets te
te maken
maken
was, en
met
haar vroegere
vroegere kuischheid
kuischheid of onkuischheid.
onkuischheid. Aldus
Aldus kunnen
kunnen wij,
wij, wat
wat
met haar
de
krankzinnigen in Shakespeare's
Shakespeare's stukken
stukken betreft,
betreft, tetehunner
hunnerverklaring
verklaring
de krankzinnigen
succes. Hoe
Hoe meer
meer men
men
de
psychiatrie te hulp
hulp roepen.
roepen. Dikwijls
Dikwijls met succes.
de psychiatrie
Shakespeare's
krankzinnigen toetst aan
aan de
deuitkomsten
uitkomsten der
derpsychiatrie,
psychiatrie,
Shakespeare's krankzinnigen
staat
men
verwonderdover
overzijn
zijnjuiste,
juiste,natuurgetrouwe
natuurgetrouwe
des
te meer
meel'staat
des te
men
verwonderd
schildering dier
schildering
dier ongelukkigen.
ongelukkigen.
bijShakeShakeEvenzeer
als we
we voor
voordedeverklaring
verklaringder
derkrankzinnigen
krankzinnigenbij
Evenzeer nu
nu als
zoohebben
hebben
speare
een hulpmiddel
hulpmiddel hebben
hebben in
in de
demoderne
modernepsychiatrie,
psychiatrie, zoo
speare een
bij ons
onsonderzoek
onderzoek naar
naar de
dekarakters
karaktersder
deroverige
overigepersonen
personeneen
eenhulphulpwe bij
dehedendaagsche
hedendaagschepsychologie,
psychologie,inin't bijzonder
't bijzonder de
de»speciale
)speciale
middel
middel in de
psychologie"..
psychologie"
zijn boekje
boekje Über
Psychologie der
der individuellen
Differenzen
Stern
Stern in zijn
Ober Psychologie
individuellen Differenzen
spreekt
van »differentieele
)differentieele Psychologie",
Psychologie", Mill
Mill van
van »Ethologie",
)Ethologie",anderen
anderen
spreekt van
Denaam,
naam,
weer
van "Karakteriologie"
)Karakteriologie" ofof»individueele
)individueelepsychologie".
psychologie". De
weer van
dien
wij aan
aan dezen
dezen jongen
jongen tak
takder
derpsychologie
psychologie geven,
geven,doet
doethier
hierweinig
weinig
dien wij
ter zake.
zake.
hetgroote
grooteprobleem
probleem
speciale psychologie
psychologie nu
nuhoudt
houdtzich
zichbezig
bezigmet
methet
Deze speciale
dealgemeene
algemeene
der
individualiteit en
onderzoekt, in
in tegenstelling
tegenstelling met
met de
der individualiteit
en onderzoekt,
welke bijzondere
bijzondere wijze
wijze de
de algemeene
algemeenepsychische
psychische wetten
wetten
psychologie, op
psychologie,
op welke
elk individu.
individu. Ze
Ze onderzoekt
onderzoekt de
deelementen,
elementen,waaruit
waaruit een
een
functionneeren
functionneeren in
in elk
opgebouwd, en
en tracht
tracht voorts
voorts op
op te
tesporen,
sporen, volgens
volgens welke
welke
karakter is opgebouwd,
karakter
wetten van
van coco-en en
subordinatiedie
dieverschillende
verschillende elementen
elementen zich
zich ververwetten
subordinatie
een karakter.
karakter. Men
Menheeft
heeftnamelijk
namelijkopgemerkt,
opgemerkt,dat
datverschilverschilbinden tot
binden
tot een
lende elementen,
elementen, als
alsintellect,
intellect,gevoel,
gevoel,wil,
wil,activiteit,
activiteit,emotionaliteit,
emotionaliteit,opop
lende
wijze zich
zichmet
metelkaar
elkaar
verbinden
elk aal'uitsluiten.
uitsluiten.Een
Eenieder
ieder
constante wijze
verbinden
enenelkaar
in het
hetdagelijksch
dagelijkschleven
leveneen
eenoppervlakkige
oppervlakkige
daarvan door
door 't verkeer in
heeft daarvan
kennis,, zij,
zij, die
die veel
veelmenschen
menschen leeren
leerenkennen,
kennen,als
alskooplieden,
kooplieden,rechters,
rechters,
kennis
wat meer
meer dan
dan een
eenander.
ander.Zoo
Zooclassificeeren
c1assificeeren
dokters, predikanten,
predikanten, enz.,
enz., vvat
dokters,
wU allen
allenonze
onzemedemenschen.
medemenschen.Zij
Zijzijn
zijnkalm,
kalm,opvliegend,
opvliegend,zenuwachtig,
zenuwachtig,
wij
onaandoenlijk, lui
levendig, enz.
enz.
onaandoenlijk,
lui of levendig,
»Iemand goed kennen"
kennen" wil
wil niets
nietsanders
anderszeggen,
zeggen,dan
danvolkomen
volkomenopopdede
»Iemand
hoogte zijn
zijn van
vandedesamengesteldheid
samengesteldheidvan
vanzijn
zijnkarakter,
karakter,zoodat
zoodatvooruit
vooruit
hoogte
op
welke
wijze
hij
zal
reageeren
op
den
een
reeds
gezegd
kan
worden,
reeds gezegd kan worden, op welke wijze hij zal reageeren op den een
of anderen
anderen indruk.
indruk. Die
Diereacties
reactieszijn
zijn
bij
ieder
individu
verschillend,
bij ieder individu verschillend,
omdat nooit
nooit twee
twee menschen
menschengeheel
geheelaan
aanelkaar
elkaargelijk
gelijk
zijnenenbeurtelings
beurtelings
omdat
zijn
verstand, gevoel,
gevoel, wil
wil of
ofeen
eenander
anderelement
elementvan
van 't
't karakter
karakter overheerscht.
overheerscht.
verstand,
Hoe geheel
geheel anders
anders gedraagt
gedraagteen
eenflegmaticus
flegmaticuszich
zichdan
daneen
eennerveuze
nerveuze
Hoe
onder gelijke
gelijke omstandigheden
omstandigheden; ; hoe
een sanguinicus
sanguinicus een
eengeheel
geheelander
ander
onder
hoe is een
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mensch dan
dan een
een melancholicus
melancholicus ! Werden
Werden er
er vroeger
vroeger vier
vier soorten
soorten van
van
karakters
aangenomen:: flegmatici,
flegmatici, cholerici,
cholerici, melancholici
melancholici en
ensanguinici,
sanguinici,
karakters aangenomen
karakter heetten
naar de
de Grieksche
Grieksche benaming
benamingder
derlichaamsvochten,
lichaamsvochten, die
die 't karakter
naar
heetten
te veroorzaken,
veroorzaken, het
is duidelijk,
duidelijk, dat
dat bij
bij een
eenbetere
betereontleding
ontledingvan
van
te
het is
het karakter
karakter in
in meerdere
meerdere elementen
elementen en
enbijbijverzameling
verzameling van
vanmeer
meer
het
materiaal die
die ruwe
ruweclassificatie
classificatie preciezer
preciezer kan
kan gemaakt
gemaakt worden.
worden. Daar
Daar
materiaal
echter een
echter
een karakter
karakter geen
geenonveranderlijk
onveranderlijkvaststaand
vaststaandding
dingis,is,maar
maarvoortvoortdurend
veranderende invloeden
ondergaat van
van physieke
physieke gesteldheid,
gesteldheid,
durend veranderende
invloeden ondergaat
klimaat,
omgeving, enz.,
enz.,dient
dientook
ookmet
met
deze
factorenrekening
rekeninggehouden
gehouden
klimaat, omgeving,
deze
factore.n
te worden
worden enenwordt
wordterergesproken
gesprokenvan
vanpsychologie
psychologievan
vanvolk,
volk,ras,
ras,bepaalden
bepaalden
leeftijd
of sekse.
sekse.Zoo
Zooisisb.v.
b.v.
gevolge
emancipatieder
dervrouw
vrouwinin
leeftijd of
tenten
gevolge
vanvan
dede
emancipatie
tersprake
sprake gekomen,
gekomen, ininhoeverre
hoeverre de
devrouw
vrouw
den
laatsten tijd
tijd de
de vraag
vraag ter
den laatsten
geschikt
is
voor
wetenschappelijk
of
ander
werk
buiten
't
huisgezin,
geschikt is voor wetenschappelijk of ander werk buiten 't huisgezin,
dat
vroeger door
door den
den man
manverricht
verrichtwerd.
werd.Kennis
Kennisderder
vrouwelijke
dat vroeger
vrouwelijke
psyche
daartoe noodig.
noodig. Enquêtes
Enquêtes op
op scholen
scholen leeren
leeren veel
veel omtrent
omtrent de
de
psyche is daartoe
kind. Door
Door Wundt
Wundt is
is een
een
eigenaardige
eigenaardige psychische
psychische gesteldheid
gesteldheidvan
van het
het kind.
begin gemaakt
gemaakt met
met »Wilkerpsychologie".
]) Völkerpsychologie". Romanes
een boek
boek
begin
Romanes heeft
heeft een
geschreven
over dierpsychologie.
dierpsychologie. Voor
de speciale
speciale
geschreven over
Voor literatuur
literatuur over
over de
psychologie
kan verwezen
verwezen worden
worden naar
naar de
de literatuuropgave
literatuuropgave in
in 't reeds
psychologie kan
genoemde
boek van
van Stern.
Stern.
genoemde boek
nutworden
worden voor
voorlittéraire
littéraire
Deze
speciale psychologie
psychologie kan
kan van
van groot
groot nut
Deze speciale
critiek en
en exegese.
exegese.Een
Eenkarakter
karakter als
als dat
dat van
van Hamlet,
Hamiet, hoe
hoe vreemd
vreemd en
en
critiek
onsamenhangend
schijne, kan
kan grootendeels
grootendeels tot een
een klasse
klasse van
van
onsamenhangendhet
het ook
ook schijne,
karakters
teruggebracht worden,
worden, die
diedezelfde
dezelfdeeigenschappen
eigenschappenvertoont
vertoont
karakters teruggebracht
als Hamlet.
HamIet.
Grootendeels
want
altijd zullen
zullen we
we blijven
blijven staan
staan voor
voor 't ra61dsel
want altijd
Grootendeels —
raglsel
der
persoonlijkheid.
Zooals
Stern
het
uitdrukt:
elk
individu
iets
der persoonlijkheid. Zooals Stern het uitdrukt : elk individu isis iets
enkelvoudigs,
dat nooit
nooit ergens
ergens anders
anders bestaan
bestaan heeft.
heeft.Het
Hetindividu
individu
enkelvoudigs,iets,
iets, dat
gaat
niet zonder
zonder rest
rest op
op ininhet
hettype,
type,waartoe
waartoehethet
behoort;
altijdblijft
blijft
gaat niet
behoort
; altijd
nog een
eenplus,
plus,waardoor
waardoorhethet
zich
andere
individuenonderscheidt,
onderscheidt,
nog
zich
vanvan
andere
individuen
die
tothetzelfde
hetzelfdetype
typebehooren.
behooren.Daarom
Daaromisishet
hetindividu
individueen
een1Grenzbegriff,
)Grenzbegriff,
die tot
die theoretische
theoretische Forschung
Forschung zwar
zwar zustreben,
zustreben, den
den sie
sie aber
abernie
nie
dem
dem die
erreichen
ist, sosoktinnte
könnte man
mansagen,
sagen,diedieAsymptote
Asymptote der
der
erreichen kann;
kann ; es
es ist,
Nuisisdede
indeeling
der
karaktersniet
niet
vaststaand.Malapert
Malapert
Wissenschaft". Nu
indeeling
der
karakters
vaststaand.
in
zijn boek
boek De
De elementen
elementen van
van het
hetkarakter
karakterenenhunne
hunnewetten
wettenvan
van
in zijn
samenvoeging neemt
de volgende
volgende klassen
klassen aan
aan:
neemt de
:
samenvoeging
Ongevoeligen
(apathiques), gevoeligen
gevoeligen (affectifs),
(affectifs), verstandsmenschen
verstandsmenschen
Ongevoeligen (apathiques),
(intellectuels),
menschen van
van de
de daad
daad (actifs),
(actifs),gematigden
gematigden (tempérés),
(tempérés),
(intellectuels), menschen
menschen
van den
den wil
wil(volontaires),
(volontaires),opgebouwd
opgebouwd uit
uitdedeelementen
elementen:
menschen van
:
emotionaliteit,
intellect en
en wil.
wil.Die
Dievijf
vijfgroote
grooteklassen
klassenverdeelt
verdeelt
emotionaliteit, activiteit,
activiteit, intellect
hij
weder in
in taltalvan
van
afdeelingenen en
onderafdeelingen. Een
Eenandere
andere
hij weder
afdeelingen
onderafdeelingen.
indeeling,
die hier
hiergevolgd
gevolgdzal
zalworden,
worden,isisdie
dienaar
naaractiviteit,
activiteit,emotionaliteit
emotionaliteit
indeeling, die
en
secundaire functie
functie der
dervoorstellingen
voorstellingen (onder
(onder de
desecundaire
secundaire functie
functie
en secundaire
eener
voorstelling wordt
wordt verstaan
verstaan de
dewerkzaamheid,
werkzaamheid,die
dieeen
eenvoorstelling
voorstelling
eener voorstelling
zij reeds
reeds in 't bewustzijn
bewustzijn isis opgenomen).
opgenomen). Een
Een sterke
sterke
uitoefent,
nadat zij
uitoefent, nadat
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secundaire
functie der
der voorstellingen
voorstellingen veroorzaakt
veroorzaakt dus
dusafgeslotenheid
afgeslotenheidvan
van
secundaire functie
de
buitenwereld, in-zichzelf-gekeerdheid,
in-zichzelf-gekeerdheid, mijmerij
mijmerij; ; een
een zwakke
zwakke secunsecunde buitenwereld,
daire
functie daarentegen
daarentegen geeft
geeftgroote
grootevatbaarheid
vatbaarheidvoor
voorindrukken
indrukken van
van
daire functie
buiten, verstrooidheid,
verstrooidheid, wispelturigheid.
wispelturigheid.
buiten,
Wanneer wij
wij nu
n~Hamlet's
Hamlet's
karakteronderzoeken
onderzoekenop
opdedesecundaire
secundaire
Wanneer
karakter
functie
zijner voorstellingen,
voorstellingen, dan
dan blijkt
blijkt het,
het, dat
datdie
diesecundaire
secundaire functie
functie
functie zijner
bij
hem zeer
zeersterk
sterkontwikkeld
ontwikkeld is.
is. Een
Eender
dereerste
eerstewoorden,
woorden,door
door hem
hem
bij hem
gesproken,
al aan.
aan. Als
Als 't gezonde
menschenverstand van
van zijn
zijn
gesproken, toont
toont dat
dat al
gezonde menschenverstand
te lang
lang tetetreuren
treurenover
overzjns
zijnsvaders
vadersdood,
dood,
moeder
toch niet
niet te
moeder hem
hem zegt
zegt toch
alle menschen
menschen sterven
stervenéérimaal
éénmaal:
want alle
:
:tOy
weet, ons
ons allen is
is 't
»Clij weet,
't gemeen,
Wat leeft moet sterven
sterven en
en 't
't eeuwige
tijdelyke beërven",
bellrven",
Door 't
't tijdelijke

dan
antwoordt Hamlet
HamIet ininbittere
bittereironie,
ironie, vol
volverachting
verachting voor
voor die
die allealledan antwoordt
daagsehe,
laag-bij-de-gl'ondsche geleerdheid
geleerdheid:
daagsche, laag-bij-de-grondsche
:
oJa,
eed'Ie vrouw,
gemeen is 't."
't,"
»Ja, eed'le
vrouw, gemeen

De zoon
zoon kan
kan niet
nietvergeten,
vergeten,wat
watder
dermoeder
moeder de
degewone
gewone gang
gangvan
van
De
zaken toeschijnt.
toeschijnt. Hij
Hij tobt
tobt altijd
altijd nog
nog over
over den
den dood
dood van
vanzijn
zijnvader.
vader. Hij
Hij
zaken
schaart
zich in
in de
deachterste
achtersterijrijderder
hovelingen,in in't somber
't somberzwart
zwart
schaart zich
hovelingen,
hem een
een gruwel.
gruwel.
Spoedige hertrouwen
hertrouwen van
van zijn
zijn moeder
moeder is
is hem
gekleed. 't Spoedige
Nadat hem
hem de
de misdaad
misdaad van
van zijn
zijn oom
oom bekend
bekend isisgeworden,
geworden, ziet
ziethij
hij alles
alles
Nadat
donker
De geheele
geheele wereld
wereld ligt
ligtvoor
voor hem
hem inin 't booze.
booze. De
De
donker gek'eurd.
gekleurd. De
gedachte
aan die
die duivelsche
duivelsche daad
daad verlaat
verlaat hem
Hij trekt
trekt
gedachte aan
hem nooit
nooit meer.
meer. Hij
zich
terug in
in zichzelven,
zich zeI ven, loopt
loopt rond
rond als
als )Jan
JJandededroomer",
droomer",verlaat
vedaatzijn
zijn
zich terug
vrienden en
van de
de tafel
tafel zijner
zijner heugenis
heugenis behalve
behalve dit
dit ééne
ééne
vrienden
en wischt
wischt alles
alles van
feit:
den moord
moord op
op zijn
zijn vader.
vader. Er
Er isisiets
ietsininzijn
zijnziel,
ziel,zoo
zoozegt
zegtzijn
zijn
feit : den
omgeving, maarover
,waarover zijn
zijn melancholie
melancholie zit
te broeden".
broeden". Hij
Hij kan
kan en
en
omgeving,
zit te
meer vertrouwen.
vertrouwen. Ophelia
Ophelia raadt
raadt hij
hij aan
aan maar
maar in
in een
een
durft
niemand meer
durft niemand
klooster te gaan,
gaan, ten
ten einde
einde ongerept
ongerept te
te blijven.
blijven. InInman
mannoch
nochvrouw
vrouw
klooster
schept
hij meer
meer behagen.
behagen. Denemarken
Denemarken is
hem een
een gevangenis.
gevangenis. Stil
Stil en
en
schept hij
is hem
verlaten, zoekt
zoekt hij
hij met
met den
deneenigen
eenigenvriend,
vriend,die
diehem
hemnog
nogrest,
rest,het
hetkerkkerkverlaten,
op en
enverliest
verliestzich
zichdaar
daarin in
sombere
bespiegelingenenenoverdenkingen
overdenkingen
hof op
sombere
bespiegelingen
aangaande
voosheid van
van alle
alle aardsche
aardsche macht
macht en
enheerlijkheid.
heerlijkheid.
aangaande de
de voosheid
Die verslagenheid
verslagenheid en
en dat
dat pessimisme
pessimisme gaan
gaan gepaard
gepaard met
met een
een ververDie
mindering
energie. Hamlet's
Hamlet's activiteit
activiteitisiszeer
zeergering.
gering.Hij
Hij isis nagenoeg
nagenoeg
mindering van
van energie.
geheel en al
al passief.
passief. Tot
Tot daden
daden komt
komt het
het bij
bij hem
hemniet,
niet,wel
weltottotgroote
groote
geheel
woorden.
hij inindedegelegenheid
gelegenheidzijn
zijnoom
oomtetedooden,
dooden,
woorden. Herhaalde
Herhaalde malen
malen is hij
maar telkens
hij weer
weereen
eenofofander
anderuitvluchtsel
uitvluchtseltetebedenken,
bedenken,om
om
maar
telkens weet hij
zijn geweten
geweten te
te stillen.
stillen. De
Deonstuimige
onstuimigedrift
driftvan
vanFortinbras
Fortinbrasklaagt
klaagthem
hem
zijn
in
zijn vadsige
vadsige rust
rustaan,
aan,de de
hartstochtelijkeliefde
liefdevan
vanLaertes
Laertesvoor
voor
in zijn
hartstochtelijke
zijn
vader
en
Ophelia
prikkelen
hem,
de
ontroering
der
tooneelspelers
zijn vader en Ophelia prikkelen hem, de ontroering der tooneelspelers
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wor~t hem
hem een
een verwijt
verwijt over
over eigen
eigenlusteloosheid.
lusteloosheid. Zelf
Zelf·gevoelt
gevoelt hij 't laffe
wordt
zegt::
van
zijn houding,
houding, als hij
hij zegt
van zijn

llWat!
ezel! dit
ditisisheldenmoed!
heldenmoed!
»Wat! o0 ik ezel!
zoon van
van een
eenvermoorden,
vermoorden, dierbren
dierbren vader,
vader,
Ik, zoon
Tot
wraak gespoord
gespoord door
door hemel
hemel beide
beide en
en hel,
hel,
Tot wraak
hart ininwoorden,
woorden,
Ontlast, gelijk
een sloor,
sloor, mijn
mijn hart
Ontlast,
gelijk een
En smaal
smaal en vloek,
vloek, gelijk
gelijk een
een lage
lage slet!"
slet!"
En

De
taak, hem
hem bij
bij 't begin
van 't stuk opgelegd,
brengt hij
hij eerst
eerst aan
aan
opgelegd, brengt
De taak,
begin van
't einde ten
uitvoer, en
en dan
dan nog
nog wel
wel gedwongen door
de omstandigdoor de
ten uitvoer,
wilvan
vanzijn
zijnstiefvader
stiefvader
heden. Hij
Hij durft
durft zich
zich niet
niet verzetten
verzetten tegen
tegen den
denwil
Op hun
hun verzoek,
verzoek, om
om te
te blijven,
blijven, blijft
hij;
en
zijn moeder.
moeder. Op
hij
; bij
bij hun bevel,
en zijn
naar Engeland
Engeland te
gaan, gaat
gaat hij,
hij,ofschoon
ofschoon hij zeer
goed weet,
weet, dat
dat
om
zeer goed
om naar
te gaan,
die reis
reis zijn
zijnwraakneming
wraakneming voor
voor langen
langen tijd, misschien
voor altijd,
altijd,
misschien wel voor
die
het::
zal verhinderen. In
In het
DDe tijd
tijd sprong
sprong uit den
den band!
band! vervloekt
vervloekt bevel,
bevel,
»De
de man
man zij,
zij, die
die 't kwaad herstell'
hersteil'!"
!"
Dat
Dat ik de

uit hij
hij zijn
zijn ergernis
ergernis over
over 's werelds
werelds beloop,
beloop, dat
hem uit
uit zijn
zijn vadsige
vadsige
dat hem
uit
rust
opwekt
tot
een
daad.
Alleen
zijn
groote
prikkelbaarheid
kan
hem
rust opwekt tot een daad. Alleen zijn
prikkelbaarheid kan hem
tot een
eenplotselinge
plotselingeuitbarsting
uitbarsting brengen.
brengen. Zoo
Zoo stoot
stoothijhijonmiddellijk
onmiddellijk toe,
toe,
zijns moeders
moeders
wanneer
hij luisteraars
luisteraars vermoedt
vermoedt achter
achter 't behang van
wanneer hij
van zijns
daad echter
echter in
in verband
verband met
met de
de hem
hem
kamer.
Geenszins staat
kamer. Geenszins
staat die
die daad
naaraanleiding
aanleiding van
vanden
denschrik
schrikzijner
zijner
opgelegde
taak. Zelf
Zelfvraagt
vraagthij
hijnaar
opgelegde taak.
koning?"
»Ik hield u voor
voor een
moeder:: »Is
moeder
?" Het daaropvolgende:
daaropvolgende : »Ik
:as 't de koning
weer betrekking op
dat vermoeden.
vermoeden. Van
Van te voren
voren wist
wist
hoogre", heeft
heeft weer
op dat
hij
echter niet,
niet, wien hij
hij zou
zou treffen.
treffen. Een
Een dergelijk
dergelijk geval
geval heeft
heeftplaats
plaats
hij echter
bij Ophelia's begrafenis,
begrafenis, als
als Hamlet,
HamIet,geprikkeld
geprikkelddoor
doordedeovermatige
overmatige
werpt. Die
Die even
even snel
snel
droefheidsbetuigingen van Laertes, zich
in 't graf werpt.
droefheidsbetuigingen
zich in
op rekening van
opkomende
verdwijnende uitvallen
uitvallen kunnen
kunnen niet
niet op
opkomende als
als verdwijnende
Hamlet's activiteit
activiteit gezet
gezet worden. Veeleer
Veeleer zijn
ze een
een gevolg van
zijn ze
Hamlet's
zijn geweldig
geweldig groote emotionaliteit.
is wel
wel 't hoofdelement van
emotionaliteit. Die
Die is
zijn
zijn karakter.
karakter. Zijn
Zijngevoelsleven
gevoelsleven beheerscht alles.
Toorn, haat,
haat, woede,
woede,
zijn
alles. Toorn,
medelijden,
vreugde, neerslachtigheid,
neerslachtigheid,droefheid,
droefheid,razernij,
razernij,wanhoop,
wanhoop,niets
niets
medelijden, vreugde,
is
hem vreemd
vreemd;; van 't een vervalt
vervalt hij bijna
onmiddellijk in.
in. 't ander.
is hem
bijna onmiddellijk
Zijn
omgeving kleurt
kleurt hij naar
zijn oogenblikkelijke gemoedsgesteldheid.
naar zijn
Zijn omgeving
gemoedsgesteldheid.
't Is
Is hem
hem onmogelijk,
onmogelijk, kalm,
kalm, objectief
objectief te
te redeneeren. Hij denkt in hartstocht. Een
Een betrekkelijk
betrekkelijk kleine
kleine aanleiding
aanleiding als
als 't spoedige tweede
tweede huwelijk
huwelijk
van
zijn moeder
moeder brengt
al van
van zijn
zijn stuk.
stuk.
van zijn
brengt hem
hem geheel
geheel en al
»O!
vaste vleesch
vleeschwegsmelten
wegsmelten!"
DO ! mocht uit
dit al te vaste
!"

heet
het dan.
dan. Hij
Hijbetreurt,
betreurt,dat
datzelfmoord
zelfmoord door
door God
Godverboden
verboden is,
is,
heet het
het geheele leven
leven is
hem nu
nu niets
niets meer
meer waard.
waard. Bij 't vernemen
want het
is hem
want
is hij een oogenblik krankzinnig. 't Is,
alsof hij
hij zijn
zijn
van
den moord
moord is
van den
Is, alsof
aandoeningen
kan bevatten:
bevatten :
aandoeningen niet
niet meer kan
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])0
gij aard'
aard'!! Wat
Watmeer
meer?
DO hemelmachten!
hemelmachteni 0, gij
?
Of
uw hulp?
hulp? Wee
Wee mij!
mij! —- Wees
Weessterk,
sterk,mijn
mijnhart!"
hart!"
Of hel,
hel, uw

Even
daarna ontvangt
ontvangt hij Rosencrantz
Guildenstern met
met de
de opgeopgeEven daarna
Rosencrantz en Guildenstern
wekte hartelijkheid
van een
een oud
wekte
hartelijkheid van
oud vriend.
vriend. Bijna
Bijna elk
elk woord,
woord, dat
dat hij
hij zegt,
zegt,
is
een getuige
getuige van
vanzijn
zijnemotionaliteit.
emotionaliteit. De
Detalrijke
talrijke uitroepen,
uitroepen, de
desterke
sterke
is een
afgebroken
verzekeringen,
hartstochtelijk uitgestorte
uitgestorte woorden,
woorden, dedeafgebroken
verzekeringen, de
de hartstochtelijk
opdede
zinnen zijn
zijn bewijzen
bewijzen genoeg
genoeg voor
voor zijn
zijngeweldige
geweldigegevoelsreacties
gevoelsreacties op
zinnen
indrukken van
buiten. Hij
Hij isis gevoelsmensch
gevoelsmensch van
van top
top tot
tot teen.
teen. Maar
Maar
indrukken
van buiten.
't
van onlust
onlust isisbij
bijhem
hemoverheerschend.
overheerschend. Terwijl
Terwijl zijn
zijn oom,
oom, de
de
't gevoel
gevoel van
man van
van de
de wereld
wereld met
met zijn
zijn ruim
ruim geweten,
geweten,zich
zichondanks
ondanksde
debedreven
bedreven
man
Hamiet gebukt
gebukt onder
onder eigen
eigen
gruweldaad
gruweldaadredelijk
redelijkwel
wel gevoelt,
gevoelt, gaat
gaat Hamlet
in alles
alles aan.
aan. Zijn
Zijnisolement
isolement
kleinheid.
kleinheid. Zijn
Zijn fijn
fijn schuldbesef
schuldbesef klaagt
klaagt hem
hem in
de buitenwereld
buitenwereld doet
doet hem
hemtot
totzichzelf
zichzelfinkeeren.
inkeeren. Hij
Hijtobt
tobtaltijd
altijd
van
van de
zUn zijn
zijnuitlatingen
uitlatingen over
over zichzelf.
zichzelf. Een
Een
over
zichzelf. Karakteristiek
Karakteristiek zijn
over zichzelf.
alle:: zijn
zijn oom
oom lijkt
lijkt evenveel
evenveel op
opzijn
zijn
gevoel
van kleinheid
kleinheid kenmerkt
kenmerkt ze alle
gevoel van
Hercules;
zou
notedopkunnen
kunnenbesloten
besloten
vader
als hij
hij opopHercules
vader als
; hijhijzou
in in
eeneen
notedop
worden en
zich toch
toch koning
koning gevoelen
gevoelen;; hij
hij noemt
noemt zichzelven
zichzelven een
een »fielt,
»fielt,
worden
en zich
lagen
slaaf, middelmatig
middelmatig eerlijk,
eerlijk, aartsschurk"
aartsschurk" ; ; hij
wat
lagen slaaf,
hij vraagt
vraagt zich
zich af, wat
toch zoo'n
zoo'n individu
individu als
hij op
op aarde
aarde doen
doen moet.
moet.Zijn
Zijnomgeving
omgevingwil
wilhem
hem
toch
als hij
bedriegen, hem
hem bespelen
bespelen als
als een
eenfluit,
fluit,hem
hemuitknijpen
uitknijpen als
als een
eenspons.
spons.
bedriegen,
Hij
kent zijn
zijn »zwakheid
])zwakheid en
enmelancholie"
melancholie" en
en gaat
gaatgedrukt
gedrukt onder
onder
Hij kent
dat door
door zijn
zijn afzondering
afzondering van
van de
de buitenwereld
buitenwereld des
des tete
zijn pessimisme,
pessimisme, dat
zijn
grooter wordt.
wordt.
grooter
't Blijkt dus,
dat Hamlet
HamIet aan
aan een
een geringe
geringeactiviteit
activiteiteen
eengroote
grooteemoemodus, dat
tionaliteit
en een
eensterke
sterkesecundaire
secundairefunctie
functieder
der
voorstellingenpaart.
paart.
tionaliteit en
voorstellingen
karakters noemen
noemen wij
wij »sentimenteelen".
)sentimenteelen".
Aldus samengestelde
samengestelde karakters
Aldus
Reeds
als kind
kind houden
houden zij
zijniet
nietvan
van
ruwe
spelen,
maarzonderen
zonderen
Reeds als
ruwe
spelen,
maar
zich af
afenentobben
tobbenreeds
reedsvroeg.
vroeg·
overallerlei
allerleigodsdienstige
godsdienstige en
enzedelijke
zedelijke
zich
over
vragen.
Ze zijn
zijn »vroegrijp".
})Vroegrijp". Ze
Ze begrijpen
begrijpe~ de
de menschen
menschen niet,
niet, de
de
vragen. Ze
dat ze
ze meer
meer en
en meer
meer
menschen
niet en
en 't gevolg
menschen begrijpen
begrijpen hen
hen niet
gevolg is,
is, dat
hun
voelhorens intrekken
intrekken en
enzich
zichterugtrekken
terugtrekkenininzichzelven.
zichzelven. Tegenover
Tegenover
hun voelhorens
de geheele
geheele wereld
wereld staande,
staande, voelen
voelen zij
zijzich
zichklein
kleinenenvijandig
vijandigtegenover
tegenover
de
die
wereld. Ze
Zeworden
worden»eilandsmenschen",
)eilandsmenschen", bang
bang voor
voordedewerkelijkheid
werkelijkheid
die wereld.
zij inin 't analyseeren
en
wantrouwend. Een
Een ziekelijk
ziekelijk behagen
behagen scheppen
scheppen zij
en wantrouwend.
affectief.Dikwijls
Dikwijlszijn
zijnzeze
van
hun eigen
eigen aandoeningen.
aandoeningen. Hun
Hun geheugen
geheugenis isaffectief.
van hun
droomerig
Liefstzitten
zittenzijzijstil
stilneder
neder;
eenbeslissing
beslissing
droomerigen
en bespiegelend.
bespiegelend.'tLiefst
; een
te nemen,
nemen, valt
valt hun
hunmoeilijk,
moeilijk, terwijl
terwijl de
deuitvoering
uitvoeringdikwijls
dikwijls nog
nogachterachterzegesioten
geslotenvoor
voor
wege
blijft. Door
Doorhun
hunsterke
sterkesecundaire
secundaire functie
functie zijn
zijn ze
wege blijft.
het
de
buitenwereld;; hun
hun geringe
geringe activiteit
activiteit belet
beletinnige
innigedeelnarxie
deelname aan
aan het
de buitenwereld
drukke
leven
buiten
hen;
hun
groote
emotionaliteit
maakt
hen
zeer
drukke leven buiten hen ; hun groote emotionaliteit maakt hen zeer
vatbaar voor
waarover zij
zich niet
niet heen
heen kunnen
kunnen zetten.
zetten.
vatbaar
voor leed,
leed, waarover
zij zich
kenmerken versterkt,
versterkt, dan
dan nadert
nadert het
hetsentimenteele
sentimenteeletype
type
Worden die
die kenmerken
het melancholische
melancholische type.
Beterisishet,
het,Hamlet
HamIetgeen
geenmelancholicus
melancholicus tete
het
type. Beter
noemen, daar
de melancholie
melancholie een
een psychose
psychose is
is en
enbehoort
behoort tot
totde
de
noemen,
daar de
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pathologie van
van den
den geest.
geest. Bij
Bijmelancholici
melancholici toch
toch overwegen
overwegen geheel
geheelen
enalal
pathologie
onlustgewaarwordingen
en treden
treden allerlei
allerlei waandenkbeelden
waandenkbeelden op,
op, waaruit
waaruit
onlustgewaarwordingen en
vervolgingswaanzin, zondewaan,
kunnen ontstaan,
ontstaan, terwijI
terwijl 't geinis
gemis
vervolgingswaanzin,
zondewaan, enz.
enz. kunnen
van energie
energie op
op algeheele
algeheele bewegingloosheid,
bewegingloosheid, stupor,
stupor, kan
kan uitloopen.
uitloopen. Dat
Dat
van
metHamlet
HamIetniet
niethet
hetgeval.
geval.Toch
Tochnaderen
naderenHamlet's
Hamlet'skleinheidskleinheidsalles is
is met
alles
waan,
waan, zijn
zijn wantrouwen
wantrouwen tegenover
tegenover enenzijn
zijnverachting
verachting van
van de
debuitenbuitenpathologische. Malapert
Malapert
wereld (vgl.
(vgl. zijn
zijn houding
houding tegenover
tegenoverOphelia)
Ophelia) 't'tpathologische.
wereld
noemt dit
dit sentimenteele
sentimenteele type
type)émotif-mélancholique”
)émotif-mélancholique" en
en geeft
geeft er
el'de
de
noemt
voigende beschrijving
beschrijving van:
van:
voigende
groot;
aandoeningenschijnen
schijnen
»De gevoeligheid
gevoeligheid is hier
hierzeer
zeergroot
»De
; de de
aandoeningen
nemen, tot
tot in
in het
hetdiepst
diepstvan
vandedeziel
ziel
't gansche
gansche bewustzijn
bewustzijninin beslag
beslag te
te nemen,
schokken en
eneen
eenopgewondenheid
opgewondenheid(agitation)
(agitation)teteveroorzaken,
veroorzaken,die
dieeerst
eerst
te schokken
lang daarna
rlaarna ophoudt.
ophoudt. De
De neerdrukkende
lleerdrul,kende emoties,
als droefheid,
droefheid, ongeongelang
emoties, als
rustheid,
angst,
verslagenheid,
benevens
teedere
aandoeningen,
voortrustheid, angst, verslagenheid, benevens teedere aandoeningen, voortkomend uit
uit hun
hungevoel
gevoelvan
vanzwakte
zwakteen
enkleinheid,
kleinheid,overheerschen.
overheerschen.Soms
Somsdoen
doen
komend
echter perioden
perioden van
vanoverspanning,
overspanning,prikkelbaarheid
prikkelbaarheid en
enuitbarstingen
uitbarstingen
zich echter
zich
maar lang
lang niet
nietzoo
zoo
vaakalsals
periodenvan
vanverslagenheid
verslagenheid en
en
voor, maar
voor,
vaak
de de
perioden
des'tetegrooter
grooterdededaarop
daarop
inzakking. Iloe
Hoe levendiger
levendiger de
de uitbarsting,
uitbarsting, des
inzakking.
volgende inzakking.
inzakking. Het
intellect houdt
houdt zich
zich met
met zichzelf
zichzelf bezig.
bezig. De
De
volgende
Het intellect
verbeelding isis droomerig
De activiteit
activiteit is zeer
zeer slap;
slap; erer
verbeelding
droomerigen
en romantisch.
romantisch. De
is een
een inin't'toog
oogloopende
loopendegeneigdheid
geneigdheidtot
totrust,
rust,een
een
soort
vanuitputting.
uitputting.
soort
van
zwak."
De wil
wil isis zwak."
De
Bij aandachtige
aandachtige lezing
lezing der
der Handet-tragedie
Hamlet-tragedie zal
zalblijken,
blijken, hoe
hoedicht
dicht
Bij
bij 't hierboven
hierboven beschreven
der sentimenteelen
sentimenteelen staat.
staat.
HamIet bij
beschreven type
type der
Hamlet
'Vat
hier gewaagd
gewaagd is,
is, isisniet
nietmeer
meerdan
daneen
eenzwakke
zwal,kepoging,
poging, om
om 't
Wat hier
karakter
van Hamlet
HamIet teteanalyseeren
analyseerenop
opgrond
grondvan
van de
de gegevens,
gegevens, die
die 't stuk
karakter van
zelf bood,
bood, en
aldus dat
dat karakter
karakter terug
brengen tot
en in
in tetedeelen
dee\en
zelf
en aldus
terug te
te brengen
tot en
Ruwen
gebrekkigisisdat
datgegaan,
gegaan,ook
ookwegens
wegens
bij
een ons
ons bekend
bekend type.
type. Ruw
bij een
en gebrekkig
de
nog zoo
zoogeringe
geringekennis
kennisvan
vandedesamenstelling
samenstellingder
del'karakters.
karakters. Bovendien
Bovendien
de nog
't
sentimenteele
type
een
oneindig
aantal
schakeeringen,
zijn
el'
in
type een oneindig aantal schakeeringen,
zijn er in
waarvan ook
HamIet er
el' een
een uitmaakt.
uitmaakt.
waarvan
ook Hamlet
Waar
de activiteit
activiteit toeneemt
toeneemt enendedesecundaire
secundairefunctie
functieder
dervoorvoorWaar de
nadert het
het sentimenteele
sentimenteele type
type 't cholerische.
stellingen
afneemt, daar
daar nadert
stellingen afneemt,
Wordt
activiteit grooter
grooter en
endedeemotionaliteit
emotionaliteitgeringer,
geringei',dan
danontstaat
ontstaat
Wordt de activiteit
het
flegmatische type.
Zoo isiseen
eenkarakter
karakterveeleer
veeleereen
eenkruispunt
kruispuntvan
van
het flegmatische
type. Zoo
representant van
van één
één type.
type. Voorts
Voorts
verschillende
zuivere representant
verschillendetypen
typen dan
dan een
een zuivere
doet
zich bij
bij dedebestudeering
bestudeering van
vanpersonen
personen uit
uitdedeliteratuur
literatuuraltijd
altijd
doet zich
hebben hier
hiergeen
geenwerkelijkheid
werkelijkheidmaar
maarfictie
fictie;
deze
moeilijkheid voor
voor:: we hebben
deze moeilijkheid
;
tot
verzameling van
van materiaal
materiaal isisdedeliteratuur
literatuurdus
dusgeheel
geheelongeschikt.
ongeschikt.
tot verzameling
karakters der
der literatuur
literatuur als
alsparadigmata
paradigmata dienen.
dienen.
Hoogstens
kunnen de
de karakters
Hoogstens kunnen
karakter natuurgetrouw
natuurgetrouw is
is uitgebeeld
uitgebeeld door
door een
een
Maar
indien een
een karakter
Maar indien
kunstenaar,
dan kan
kan onze
onze wetenschap
wetenschap zulk
zulk een
een karakter
karakter toelichten
toelichten en
en
kunstenaar, dan
verklaren.
maakt Ferri
Ferri in
in zijn
zijn boek
boek De
misdadigers in
in
Een
dergelijk gebruik
gebruik maakt
Een dergelijk
De misdadigers
de
kunst
van
de
crimineele
anthropologie.
Hij
tracht
aan
te
toonen,
de kunst van de crimineele anthropologie. Hij tracht aan te toonen,
1906.
Il.
5
4906. II.
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hoe de
de misdadigers
misdadigers van
van Shakespeare
Shakespeare geheel
geheel en
enalalovereenstemmen
overeenstemmen met
met
hoe
wat
de crimineele anthropologie
anthropologie in 't algemeen over
misdadigers leert.
over misdadigers
wat de
Aldus kan
kan ook
ook de
despeciale
specialepsychologie
psychologie een
een machtig
machtig wapen
wapen worden in
Aldus
tot aanduiding
aanduiding van
van
de hand
hand der
der littéraire
littéraire critiek
cl'Ïtiek tot waardeering en
en tot
de
psychologische
onjuistheden. In
elk geval
geval zullen
zullen literatoren
literatoren en
enartisten
artisten
psychologische onjuistheden.
In elk
met dezen
dezen tak der psychologische wetenschap
rekening
moeten houden
houden met
rekening moeten
en
er zeer
zeer groote winst
winst mede
mede kunnen
kunnen doen.
doen. Want
Want aldus
aldus opgevat,
opgevat, isis
en er
meer subjectief,
subjectief, overgeleverd
overgeleverd aan
aan de
deluim
luim van
van den
den
de critiek niet
niet meer
maar bedient
bedient zij
zijzich
zichvan
vandedeempirisch
empirischgevonden
gevondenkennis
kennis der
der
criticus,
criticus, maar
werkelijkheid.
H. WANTING.
W ANTIJ\G.

BRIEVEN
UIT HET
HET SOLO'SCHE.
BRIEVEN UIT

Races
Solo!! Dat
was een
een reden
reden voor
voor velen
velen en
en ook
ook voor
voor ons,
ons, om
om
Races in
in Solo
Dat was
ons
stadje S.
voor eenige
eenige dagen
dagen te
te verlaten
verlaten en
en weer
weereens
eenswat
watnieuwe
nieuwe
ons stadje
S. voor
indrukken te
te gaan
gaan opdoen.
opdoen.
indrukken
vertellen; j
Van
den tocht
tochtvan
vanonze
onzewoonplaats
woonplaatsnaar
naarSolo
Solovalt
valtweinig
weinigtetevertellen
Van den
de
weg was
wasgoed,
goed,zooals
zooalsbijna
bijnanergens,
nergens,enen
natuurmooi,
mooi,zooals
zooals
de weg
de de
natuur
meer
bijna
overal in Indië.
Indië. Wij
Wij passeerden
passeerden Karta
Karta Soera,
Soera, een
een plaatsje,
plaatsje, meer
bijna overal
merkwaardig
zijn verleden
verleden dan
dan om
omzijn
zijntegenwoordig
tegenwoordig schoon.
schoon. Er
Er
merkwaardig om
om zijn
stonden
enkele
gewone
inlandsche
huizen,
een
passar
en
wat
brokstukken
stonden enkele gewone inlandsche huizen, een passar en wat brokstukken
dat was
was al.
al. Ook
Ook hier
hier weer
weer trof
trof ons,
ons, wat
wat men
men inin
van
oude mmen
van oude
muren -— dat
van
kleedingder
derinlanders.
inlanders.
deze
geheele streek
streekziet,
ziet,dede
sombere
kleur
deze geheele
sombere
kleur
van
dede
kleeding
Bijna zonder
zonder uitzondering
uitzondering kaïn,
kaïn, baadje,
baadje,slendang
slendangenenhoofddoek
hoofddoekblauw,
blauw,
Bijna
blauw;; 't bederft
bederft bijna
bijna het
hetnatuurschoon.
natuurschoon.
eeuwigdurend blauw
Indiëgeweest
geweest
zijnden
ben
verldaringschuldig
schuldig
Den niet
niet ininIndië
Den
zijnden
ben
ik ik
eeneen
verklaring
omtrent de
de woorden
woorden kaïn,
kaïn, slendang
slendang en
enhoofddoek.
hoofddoek.
omtrent
De kaïn
kaïn dan
dan isiseen
eenlange
langelap,
lap,dien
dien
mannen
vrouwenbijbijwijze
wijzevan
van
De
mannen
en en
vrouwen
rok
dragen,
de
mannen
van
af
de
heup,
de
vrouwen
van
af
de
borst,
rok dragen, de mannen van de heup, de vrouwen van af de borst,
even boven
boven den
den grond.
grond. Daaronder
Daaronder dragen
dragen de
demannen
mannennog
nogeen
eenkorte
korte
tot even
zij slaan
slaan dan
dan dikwijls
dikwijls bij
bij het werk
werk den
den kaïn
kaïn op.
op.
broek en
broek
en zij
De slendang
slendang is
is een
eenlange,
lange,smalle
smalledoek,
doek,die
dieschuin
schuinover
overden
denschouder
schouder
De
tot op
op dedeheup
heupafhangt,
afhangt,dien
dien
vrouwenopop
straatmoeten
moetendragen
dragen
tot
de de
vrouwen
straat
tevensgebruiken,
gebruiken,om
omalles,
alles,ook
ookhaar
haar
als teeken
teeken van
van fatsoen
fatsoen en
endien
dienzijzijtevens
als
jonge kinderen,
kinderen, in
in te
te dragen.
dragen.
jonge
hoofddoek wordt
alleen door
door de
de mannen
mannen gedragen
gedragen en
enbedekt
bedekthet
het
De hoofddoek
wordt alleen
geheele hoofdhaar,
hoofdhaar, dat
bij allen,
allen, mannen
mannen zoowel
zoowel als
alsvrouwen,
vrouwen, lang
lang en
en
geheele
dat bij
van achteren
achteren in
in een
een wrong
wrong(kondéh)
(kondéh)saamgebonden
saamgebonden is.
is.
van
is dus
dus tetebegrijpen,
begrijpen, welk
welkeen
eendoodschen
doodschenindruk
indruk een
eengroote
grooteververHet is
blauw
gekleedemenschen
menschenmaakt
maakt; j men
menziet
ziet
zameling van
die ininhethet
zameling
van die
blauw
gekleede
in geheel
geheelmidden-Java
midden-Java en
en het
hetisishethet
natuurlijkgevolg
gevolghiervan,
hiervan,dat
dat
het in
natuurlijk
de indigo
indigo hier
hier verbouwd
verbouwd wordt
wordt en
endus
dusvoor
voordedeinlanders
inlandersde
degoedgoedde
koopste verfstof
verfstof levert.
levert. Nu
Nudede
indigocultuurechter
echterachteruitgaat
achteruitgaaten
en
koopste
indigocultuur
door sommigen
sommigen reeds
reeds isis opgegeven
opgegeven en
endoor
doortabak
tabak vervangen,
vervangen, zal
zal dat
dat
door
misschien wel
wel veranderen.
veranderen.
misschien
bovengenoemde brokstukken
brokstukken van
van oude
oude muren
muren zijn
zijn nog
nogeenigszins
eenigszins
De bovengenoemde
geschiedkundige bijzonderheden.
bijzonderheden. Het
zijn namelijk
namelijk de
deoverblijfselen
overblijfselenvan
van
geschiedkundige
Het zijn
11.
5'
5*
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een
vroegeren kraton
kraton van
van de
de vorsten
vorsten vari
vari Solo,
Solo, die
die hier
hierhun
hunresidentie
residentie
een vroegeren
hadden.
Waarom die
die residentie
residentie verplaatst
verplaatst isisnaar
naarSoerakarta,
Soerakarta, kwam
kwam
hadden. Waarom
ter oore
oore en
en isiszoo
zootypisch,
typisch, dat
dat ik
ik het
heteven
even
mij
door een
een reisgenoot
reisgenoot ter
mij door
moet vertellen.
moet
vertellen.
inKarta
Karta Soera
Soeraeen
eenopstand
opstandvan
vandedeChineezen
Chineezen
Jaren
er in
Jaren geleden
geleden was
was er
tegen
den toenmaligen
toenmaligen sultan.
sultan. Die
Diesultan
sultanslaagde
slaagdeererniet
nietin in
denopstand
opstand
tegen den
den
te bedwingen
te
bedwingen dan
dan met
met behulp
behulp van
van dede»Compenie”.
llCompenie". Maar
Maar hoewel
hoewel
het verzet
verzet toen
toengeëindigd
geëindigdwas,
was,voelde
voeldehijhijzich
zichdaar
daartusschen
tusschendie
dieChineezen
Chineezen
gansch
op zijn
zijn gemak.
gemak. En
En om
om er
er nu
nu met
metgoed
goed fatsoen
fatsoen weg
weg te
te
gansch niet
niet op
komen,
gebruikte hij
hij het
hetvolgende,
volgende,probate
pl'Obatemiddel.
middel.Hij
Hijraadpleegde
raadpleegde
komen, gebruikte
een
zeergeleerden
geleerdenhadji
hadji(Mohammedaansch
(Mohammedaansch priester)
priester) en
en vroeg
vroeg dezen,
dezen,
een zeer
of de
de plaats
plaats wel
wel gunstig
gunstig gelegen
gelegen was.
was. De
Dehadji,
hadji, die
diezijn
zijnleven
levenliefhad,
liefhad,
deelde
den sultan
sultan na
narijp
rijpberaad
beraad mede,
mede, dat
datdedeplaats
plaatszeer
zeerverkeerd
verkeerd·
deelde den
gelegen
was en
en erermeer
meeroostelijk
oostelijkeen
eennietiwe
nieuweresidentie
residentiemoest
moestworden
worden
gelegen was
meteen
eenanderen
anderennaam.
naam. Alzoo
Alzoogeschiedde.
geschiedde.
gesticht,
aan een
een rivier
rivier en
en met
gesticht, aan
De
nieuwe residentie
residentie heette
heetteSoerakarta
Soerakarta en
enkwam
kwamtot
totgrooteren
grooterenbloei
bloei
De nieuwe
dan
het vroegere
vroegereKarta
KartaSoera,
Soera,waaruit
waaruit
dus
blijkt,dat
datdedehadji
hadjigelijk
gelijkhad.
had.
dan het
dus
blijkt,
Maar
ik
wilde
van
de
races
vertellen.
Solo
vierde
feest,
wat
wij
het
Maar ik wilde van de races vertellen. Solo vierde feest, wat wij het
eerst
op voor
voorons
onsonaangename
onaangenamewijze
wijzebemerkten,
bemerkten, doordat
doordat wij
wij in
in het
het
eerst op
hotel,
dat ons
onswas
wasaangeraden,
aangeraden,geen
geen
plaats
kondenkrijgen.
krijgen.Tevens
Tevens
hotel, dat
plaats
konden
werd
de mededeeling
mededeeling gedaan,
gedaan, dat
dat het
hetons
onsinineen
een
anderhotel
hotelevenevenwerd ons de
ander
zou gelukken.
gelukken. Nu
Nu moet
moetikikeerst
eerstnog
nogopmerken,
opmerken, dat,
dat, hoewel
hoewel het
het
min zou
min
bedoelde hotel
hotel DSlier"
JSlier" heet,
heet,dedeinlandsche
inlandschekoetsiers
koetsiersereruuslechts
slechtsbrengen
brengen
bedoelde
op het
het commanilo
commanpo»Selieran",
llSelieran",enenvervolgens
vervolgensmoet
moetikikdegenen,
degenen,die
diemeenen,
meenen,
op
wij dien
dien nacht
nacht onder
onder den
den blooten
blooten hemel
hemel sliepen,
sliepen, geruststellen
geruststellen met
met
dat wij
dat
de mededeeling,
mededeeling, dat
wij inineen
eenander
ander hotel,
hotel, alal was
was 't dan
dan ook
ook een
een
de
dat wij
tweederangs-, met z'n
z'n drieën
drieën nog
nog twee
tweekamers
kamerskonden
kondenveroveren.
veroveren.
tweederangs-,
Ik
zal u uniet
niet
vermoeienmet
met
verhalen,hoe
hoelekker
lekkerwij
wijgebaad,
gebaad,
Ik zal
vermoeien
te te
verhalen,
hoe lekker
lekker wij
wijrijsttafel
rijsttafelgegeten
gegetenenenhoe
hoelekker
lekkerwij
wijgeslapen
geslapenhebben.
hebben.
hoe
(Gij ziet,
ziet, dat
dat het
hetwoord
woordDlekker”
»lekker"hier
hiergrooten
grooteninvloed
invloedheeft
heeftop
op't'tmenmen(Gij
schelijk leven:
niet lekker
lekker isishier
hiereen
eenquaestie
quaestie van
van to
to be
be
schelijk
leven : lekker
lekker of
of niet
or not
not to
to be).
be). Maar
Maar ikikwil
wilererliever
lievertoe
toeovergaan,
overgaan, om
omuudedesociëteit
sociëteit
or
beschrijven, die
die ininIndië
Indiëvanwege
vanwegededebiljartballen
biljartballendoor
door de
deinlanders
inlanders
te beschrijven,
»kammer bola"
wordt genoemd.
genoemd.
Dkammer
bola" wordt
Om met
met het
hetvoornaamste
voornaamste tetebeginnen
beginnen:
debezoekers
bezoekers;
diebestonden
bestonden
Om
: de
; die
uit dezelfde
dezelfde menschen,
menschen, die
die wij
wij den
den volgenden
volgenden dag
dag
voor 't meerendeel uit
op het
het race-terrein
race-terreinzouden
zoudenontmoeten.
ontmoeten.Maar
Maar—- wat
wat
daaropopeens
eens?
op
ziezie
ik ik
daar
?
Eenige heeren,
heeren, gewoon
gewoonEuropeesch
Europeesch gekleed,
gekleed, maar
maar met
meteen
eenhoofddoek
hoofddoek
Eenige
en daarop
daarop een
pet of
ofeen
eenhoed
hoed!! Sommigen
Sommigendaarvan
daarvan met
metkorte
kortebroek,
broek,
en
een pet
zwarte kousen
kousen en
enfietsschoenen,
fietsschoenen, anderen
anderen gewoon
gewoonininlange
langepantalon.
pantalon.
zwarte
Hier zijn
zijn er een
een paar
paar inin dedegewone
gewoneinlandsche
inlandsche dracht,
dracht, maar
maar dan
dan heel
heel
Hier
mooi, en
en daar
daar isiszoowaar
zoo waareen
eenoverste
overste
cavalerie
witteuniform,
uniform,
mooi,
vanvan
de de
cavalerie
ininwitte
met een
eenhoofddoek
hoofddoek en
endaarop
daarop een
een witte
witte pet,
pet,heel
heelscheef,
scheef,z66
zóóscheef,
scheef,
met
hetrechteroor
rechteroor geheel
geheelbedekt
bedektis.is.Dat
Datalles,
alles,heel
heeleigenaardig
eigenaardigvoor
"oor
dat het
dat
hier heel
heel gewoon.
gewoon. Die
Dieheeren
heeren
vreemdeling in
de Vorstenlanden,
Vorstenlanden, is
een vreemdeling
in de
is hier

BRIEVEN
HET SOLO'SCHE.
SOLO'SCHE.
BRIEVEN UIT
UIT HET

69

zijn
van hoogen
hoogen Javaanschen
Javaanschenadel,
adel,broers
broersen
enzonen
zonenvan
van den
den Soesoehoenan,
Soesoehoenan,
zijn van
Mas, enzoovoorts.
enzoovoorts. Ik
Ik vond
vond het
het
dus
prinsen of pangérans,
pangérans, verder
verder Raden
Raden Alas,
dus prinsen
zeer interessant,
interessant, om
om eens
eens kennis
zeer
kennis met
met hen
hen tetemaken,
maken,enenkwam
kwamdaartoe
daartoe
spoedig
de gelegenheid,
gelegenheid, omdat
omdat vele
velesociëteitsbezoekers,
sociëteitsbezoekers, officieren
officieren en
en
spoedig in
in de
waar
anderen,
kennen en
en ikikdus
dusalalgauw
gauwinineen
eenclubje
clubjekwam,
kwam, waar
anderen, hen
hen kennen
een
van hen
hen zich
zich beyond.
bevond. Reeds
Reeds had
had ikikeen
eenpracht
prachtvan
vaneen
eenMaleischen
Maleischen
één van
zin
bedacht, die
die mij
mij dienen
dienen zou
zou als
als inleiding
inleiding tot
tot een
een gesprek,
gesprek, dat
dat na
na
zin bedacht,
het voorstellen
voorstellen zou
zou volgen,
volgen,toen
toenik ikzeer
zeer
mijn
verwonderingdoor
door
tottot
mijn
verwondering
hem
in 't Hollandsch werd
aangesproken. Deze
Deze jeugdige
jeugdige prins
prins van
van
hem in
werd aangesproken.
18 jaar,
jaar, Pangéran
Pangéran Adi
Adi Widjojo
Widjojo genaamd
genaamd en
en zoon
zoon van
van den
den SoesoehoeSoesoehoemet het
hetIndische
Indische accent,
accent, dat
dat
nan,
sprak vrij
vrij goed
goed Hollandsch,
Hollandseh, hoewel
hoewel met
nan, sprak
men
veel
hoort
van
Europeesche
kinderen,
die
een
Javaansche
moeder
men veel hoort van Europeesche kinderen, die een Javaansche moeder
hebben.
,Danst
Pangéran?"
)Danst uu niet, Pangéran
?"
lAaach, zoo
,Aaach,
zoo warm,
warm, M'neer
M'neer !"
!"
Ook
andere prinsen
prinsen sprak
sprak ik.
ik. tén
Éénervan
ervanhad
haddrie
driejaar
jaarininHolland
Holland
Ook andere
doorgebracht, maar
maar droeg
droeg nu
nu weer
weel' lang
lang haar,
haar, een
eenhoofddoek
hoofddoek en
en een
een
doorgebracht,
op bloote
bloote voeten
voeten met
metsandalen
sandalen aan.
aan.Een
Eenander,
ander,
kaïn
liep ook
ook weer
weer op
kaïn en
en liep
Raden
Mas,
houdt
zelfs
renpaarden,jockeys,
jockeys,
die
den titel
titelheeft
heeft
die den
vanvan
Raden
Mas,
houdt
zelfs
renpaarden,
en
zoo
voorts.
Het
zijn
eigenaardige
heeren;
zij
hebben
elk
een
afzonenzoovoorts. Het zijn eigenaardige heeren ; zij hebben elk een afzontraktement van
van
derlijk
huis, krijgen
krijgen van
van hun
hun vader
vadereen
eenmaandelijksch
maandelijksch traktement
derlijk huis,
:J.- ff 200 en
+
eneen
een
stuk
land,waardoor
waardoorzijzijongeveer
ongeveereen
eeninkomen
inkomen van
van
stuk
land,
ff 500 5.à ff 700 per
maand hebben.
dat de
de tegentegenper maand
hebben.Als
Als men
men nu
nu weet,
weet, dat
woordige Soesoehoenan
diens vader
vader er 61
61 had),
woordige
Soesoehoenan31
31 kinderen
kinderenheeft
heeft (en
(en diens
er zoo
zooeen
eenenkele
enkeleprins
prinsininSolo
Solorondloopt.
rondloopt.
dan kan
kan men
men begrijpen,
begrijpeu, dat
dat er
dan
dat ererbijbij
kinderenfeitelijk
feitelijkgeen
geenenkele
enkele
Eigenaardig isis het,
het, dat
Eigenaardig
diedie
31 31
kinderen
kroonprins
is,
want
van
al
de
vrouwen
van
den
Soesoehoenan
is
er
maar
kroonprins is, want van al de vrouwen van den Soesoehoenan is er maar
één
wettige echtgenoote,
echtgenoote, genaamd
genaamd Toean
Toean Ratoe,
Ratoe, en
enjuist
juistbij
bijdeze
dezeheeft
heeft
één wettige
zoon
van
een
der
anderevrouwen
vrouwen
hij geen
geen kinderen.
kinderen. Nu
Nuwordt
wordtdede
oudste
hij
oudste
zoon
van
een
der
andere
kroonprins beschouwd.
beschouwd.
als kroonprins
De prinsen
prinsen zijn
zijn allen
allenzeer
zeerijdel,
ijdel,
kleeden
zich
gaarne
Europeeseh,
De
kleeden
zich
gaarne
Europeesch,
maar zien
zien ererdaardoor
daardoor dikwijls
dikwijls eigenaardig
eigenaardig uit.
uit. Het
Hetkomt
komt wel
welvoor,
voor,
maar
dat een
eender
derprinsen
prinsen ininfietskostuum
fietskostuum met
met korte
korte broek
broek 's avonds
avonds op
op de
de
dat
sociëteit komt,
komt, als
als er
ergedanst
gedanstwordt.
wordt.Een
Eenandere
andereprins
prinsdraagt
draagtbij
bijvoorvoorsociëteit
keur een
een witte
witteautomobielpet,
automobielpet, waarop
waarop een
eeninsigne
insignevan
vanden
denNederlandNederlandkeur
jaar 1898
1898prijkt,
prijkt, en
endergelijke
dergelijke rariteiten
rariteiten
Wielrijdersbond van
van 't jaar
schen Wielrijdersbond
meer.
Ook zijn
z\jn de
de prinsen
prinsen over
over het
hetalgemeen
algemeennog
nogal al
Hollandschgezind en
en
Ook
Hollandschgezind
zij veel
veel om
om met
metHollanders,
Hollanders, maar
maar ook
ook veel
veelmet
metChineezen.
Chineezen.
gaan zij
gaan
Een van
van dedebroers
broersvan
vanden
den
Soesoehoenanisiseen
eenzeer
zeereigenaardig
eigenaardig
Een
Soesoehoenan
type;; hij
hij kan
kan wel
welHollandsch
Hollandsch spreken
spreken,, maar
maar verkiest
verkiest dat
dat niet
niettetedoen,
doen,
type
is
zéér
conservatief.
Daarom
draagt
hij
dan
ook
nog,
in
want
hij
want hij is zéér conservatief. Daarom draagt hij dan ook nog , in
tegenstelling van
van vele
vele a-ndere
andere prinsen
prinsen,, zwarte
zwarte tanden
tanden (een
(eenvalsch
valschgebit)
gebit)
tegenstelling
bij feestelijke
feestelijke gelegenheden
gelegenheden draagt
draagt hij
hij een
een stel
stelzwarte
zwartetanden
tanden,
die
en bij
en
, die
van voren
voren met
met kleine
kleine stukjes
stukjes paarlemoer
paarlemoer zijn
zijn ingelegd.
ingelegd. Zijn
Zijnconservaconservavan
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tisme belet
belet hem
hem echter
echter niet
niet,, om
om een
eenhartstochtelijk
hartstochtelijk liefhebber
liefhebber te
te zijn
zijn
met Hollanders
Hollanders op
op de
de sociëteit.
sociëteit. Trouwens,
Trouwens,de
de
van een spelletje
spelletje écarté
écarté met
van
op hazardspel.
hazardspel. Deze
Deze snaak
snaak echter
echterbegon
begon
Javanen
allen verzot
verzot op
Javanen zijn
zijn allen
den
eersten dag
dag van
van de
de races
races 's middags
partijtje écarté
écarté
middags om zes uur een partijtje
den eersten
spelen,, waarmede
waarmede hij
hij 's avonds If 2000 verdiend
verdiend had.
had. Maar
Maar den
den
te spelen
volgenden
uur was
was 't partijtje
partijtje pas
uit;; hij
hij had
had dus
dus niet
niet
pas uit
volgenden middag
middag om
om 11 uur
minder dan
uur achtereen
achtereen écarté
écarté gespeeld.
gespeeld.
minder
dan 19 uur
Een ander
ander in
in Solo
Solo zeer
zeerbekend
bekendtype
typeisisdedeboven
bovenreeds
reedsaangeduide
aangeduide
Een
in de
dewandeling
wandeling )Oom
lOomTjokro"
Tjokro"
Javaansche overste
overste Pangéran
Pangéran Tjokro
Tjokro,, in
Javaansche
genoemd.
Zoon van
van een
een verbannen
verbannen vorstelijk
vorstelijk geslacht,
geslacht, werd
werd hij
hij,, opdat
opdat
genoemd. Zoon
zoulijden
lijden door
door een
eenfout
foutvan
vanzijn
zijnvoorvaderen
voorvaderen,, door
door het
hetgougouhij niet
niet zou
hij
vernement
benoemd
tot
cavalerie-officier
en
hij
schijnt
ook
als
zoodanig
vernement benoemd tot cavalerie-officier en hij schijnt ook als zoodanig
bij een
een inlandsch
inlandsch korps
korps dienst
dienst te
tehebben
hebbengedaan.
gedaan.Later
Laterklom
Idomhij
hijop
optot
tot
bij
majoor en
genoot steeds
steeds een
eentraktement
traktementvan
vanhet
hetgouvernement.
gouvernement. EigenEigenmajoor
en genoot
aardig
is,, dat,
dat,toen
toendedetoenmalige
toenmaligemajoor
majoorder
dercavalerie
cavalerieOxenaar
Oxenaar tot
tot
aardig is
overste
benoemd werd,
werd, Oom
Oom Tjokro
Tjokro ook
ook dien
dien titel
titelreclameerde,
reclameerde, omdat
omdat
overste benoemd
de
overste Oxenaar
Oxenaar jonger
jonger was
was dan
dan hij.
hij. Het
Hetgouvernement
gouvernement gunde
gunde
de overste
hem
het genoegen
genoegen van
vantwee
tweesterren
sterrenop
opzijn
zijnkraag
kraag tetedragen
dragen en
en nu
nu
hem het
nog vertoont
vertoont hij
hij zich
zich iederen
iederen dag
dagininuniform
uniformopopdedesociëteit
sociëteiten
enberoemt
beroemt
nog
op 50jarigen
50jarigen trouwen
trouwen dienst.
dienst. Hij
Hijisiseen
eenkrasse
krassegrijsaard
grijsaardvan
vaninin
zich op
zich
de
80jaar,
jaar,diedie
steeds
paardrijdt
rijdtopopeen
eenAustraliër
Australiër en
en bij
bij een
een
de 80
nognog
steeds
paard
bezoek van
van de
de cavalerie
cavalerie uit
uit Salatiga
Salatiga deze
deze onlangs
onlangs nog
noguitgeleide
uitgeleidedeed.
deed.
bezoek
ook het
het recht,
recht,om
omeen
eengouden
goudenpajong
pajong
Evenals
prinsen heeft
hij ook
Evenals alle
alle prinsen
heeft hij
voeren met
metéén
één
zwartenband
band(de
(deSoesoehoenan
Soesoehoenan voert
voert een
een geheel
geheel
te voeren
zwarten
pajongniet
nietzelf
zelfdraagt,
draagt,
gouden
pajong). Het
Het spreekt
spreektvanzelf,
vanzelf,dat
dathijhijdiedie
gouden pajong).
pajong
maar dat
een volgeling
volgeling ermede
ermede achter
achter hem
hem loopt.
loopt. Nu
Nu heeft
heeftde
deoverste,
overste,
maar
dat een
die
voor een
een Javaan
Javaan zeer
zeer lang
lang is,
is, de
deeigenaardige
eigenaardige gewoonte
gewoonte,, om
omdie
die
die voor
te
laten
dragen,
wat
een
zeer
vermakelijk
gepajong
door
een
dwerg
pajong door een dwerg te laten dragen , wat een zeer vermakelijk gezicht is.
is. Evenzoo
Evenzoo ,, als
als hij
hij inineen
een
wagen
rijdt,
diedwerg
dwergmet
met
zicht
wagen
rijdt
, zitzitdie
de
pajong op
op den
den bok.
bok. En
Enniet
nietalleen
alleendeze
dezebediende
bediende maar
maar alle
alle
de pajong
andere
bedienden van
van Oom
Oom Tjokro
Tjokro zijn
zijn dwergen;
dwergen; hij
hij gebruikt
gebruikt ze, bebeandere bedienden
halve voor
voor de
de gewone
gewone bezigheden
bezigheden en
en diensten,
diensten, ook
ook tot
toteigen
eigenvermaak.
vermaak.
halve
Zoo gaf
gaf hij
hij eens
eens een
eenfeest
feestenenliet
liettoen
toenopopeen
eenbaleh-baleh
baleh-balehvan
vantwee
twee
Zoo
verschillende kanten
kanten nagemaakte
nagemaakte vuurspuwende
vuurspuwende bergen
bergenbinnenbrengen.
binnenbrengen.
verschillende
en .•........uit
uitelk
elkder
dertwee
twee
Na
eenigen tijd
tijd vielen
vielen die
uit elkaar
elkaar en
Na eenigen
die uit
bergen
kwam
een
dwerg
te
voorschijn,
die
nu
samen
een
wajangbergen kwam een dwerg te voorschijn , die nu samen een wajangvoorstelling begonnen
geven. Een
Eenwajang
wajang isiseen
eenChineesche
Chineescheschim
schim
voorstelling
begonnen te
te geven.
en
is zeer
zeer interessant
interessant;; ikikhoop
hoopdie
dielater
latereens
eens
afzonderlijktetebeschrijbeschrijen is
afzonderlijk
ven, , want
want dat
dat is
is wel
wel de
demoeite
moeitewaard.
waard.
ven
Nu wordt
wordt het
het tijd,
tijd, dat
datikikeens
eens
vertellen,
watalaldie
diemerkmerkNu
ga ga
vertellen
, wat
waardige heeren
heeren, , die
die ik
ik beschreef,
beschreef, eigenlijk
eigenlijkop
opdedesociëteit
sociëteitkwamen
kwamen
waardige
doen. Er
Er was
wasnamelijk
namelijk verloting
verloting van
van dedewinkansen
winkansen der
derpaarden
paarden,,
doen.
die
den
volgenden
dag
zouden
loopen.
Dat
is
een
eigenaardige
gedie den volgenden dag zouden loopen. Dat is een eigenaardige gewoonte in
in Indië,
Indië, die
dieikikeven
even
paar
woordenwilwiluitleggen.
uitleggen.
woonte
metmet
eeneen
paar
woorden
Het
geschiedt op
opdedevolgende
volgendewijze
wijze:
voorelke
elkecourse
courseworden
worden loten
loten
Het geschiedt
: voor
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gemaakt,
meestal een
een rijksdaalder
rijksdaalder kosten.
Loopen er
nu bij
bij voorvoordie meestal
kosten. Loopen
er nu
gemaakt , die
in een
eencourse
course mee
mee,
dankunnen
kunnendus
dusvijf
vijfpersonen
perRonen
beeld vijf
vijf paarden
paarden in
beeld
, dan
een
paard —
- of
ofliever
liever een
eenlot
lot,
waaropdedenaam
naamvan
van6én
éénder
derpaarden
paarden
een paard
, waarop
staat,
trekken.
De
anderen
zijn
dan
hun
geld
alvast
kwijt.
Die
staat, — trekken. De anderen zijn dan hun geld alvast kwijt. Die
opbod verkocht
is dan
dan het
het ververvijf
paardeloten worden
vijf paardeloten
worden nu
nu bij
bij opbod
verkochten
en dat
dat is
koopen der
der winkansen.
winkansen. De
Deopbrengst
opbrengstdaarvan
daarvan isisnatuurlijk
natuurlijk voor
voor de
de
koopen
Degene,, die
diede
dewinkans
winkans
gelukkigen,
de vijf
vijfloten
lotenhebben
hebbengetrokken.
getrokken. Degene
gelukkigen , die
die de
heeft gekocht
gek.ocht van
van het
het winnende
winnende paard,
paard, krijgt
krijgt alaldederijksdaalders
rijksdaalders,, die
die
heeft
voor
loten betaald
betaald waren.
waren.
voor de loten
Hoewel
dikwijls het
het verkoopen
verkoopen der
der winkansen
winkansen een van
van de
de grootste
grootste
Hoewel dikwijls
hetdezen
dezen
keer
zeer
weinig
geanimeerd.
attracties
van de
de races
races isis,, was
washet
attracties van
keer
zeer
weinig
geanimeerd.
uur zouden
zouden de
de races
races aanvangen
aanvangen (geluk(gelukDes Zaterdagmorgens
Zaterdagmorgens om
Des
om 88 uur
laat,
wantdede
residentdeed
deedhetzelfde
hetzelfde
kig kwamen
kwamen wij
wij drie
drie kwartier
kwartier tetelaat
kig
, want
resident
op hem
hem wordt
wordt altijd
altijd gewacht
gewacht met
met tetebeginnen).
beginnen). Op
Opdedetribune
tribunewas
was
en
en op
De courses
courses liepen
liepen vlot
vlot van
van
veel publiek,
publiek, waaronder
waaronder vooral
veel
vooralveel
veel dames.
dames. De
Detijden
tijden,, die
die
stapel
en inindedevlakkebaanwedrennen
vlakkebaanwedrennenwerd
werdgoed
goed gereden.
gereden. De
stapel en
hierbij gemaakt
worden, , zijn
in Holland.
Holland. Van
Van
hierbi,j
gemaakt worden
zijn dikwijls
dikwijls beter
beter dan
dan die
die in
want die
die leken
leken
de
draverijen kan
kan zulks
zulks echter
echter niet
niet getuigd
getuigd worden
worden,, want
de draverijen
en toe
toekreeg
kreegmen
menzoo
zooden
denindruk,
indruk,ofofHollandHollanddikwijls
dikwijls naar
naar niets.
niets. Af en
op weg
wegnaar
naardedemarkt
markttrachtten
trachttenvoorbij
voorbij teterijden.
rijden.
sche
boeren elkaar
elkaar op
sche boeren
heteene
eene
paard
wathdrder
harderofofliever
lieverwat
wat
Enfin,
gelukkig liep
liep in
in elk
elkgeval
gevalhet
Enfin, gelukkig
paard
wat
minder langzaam
langzaam dan
het andere
andere,, zoodat
zoodat toch
toch de
detotalisator
totalisator grooten
grooten
minder
dan het
hetwedden
wedden(waarvoor
(waarvoor de
demeesten
meesten
toeloop had
had en
en dus
dus de
deemotie
emotievan
vanhet
toeloop
~lIeen
komen) niet
niet verloren
verloren ging.
ging. Vooral
Vooral de
dedames
dames,, oude
oude en
enjonge
jonge,
alleen komen)
,
zijn
druk in
in de
de weer
weermet
methaar
haarrijksdaalders
rijksdaalders en
endedegrootste
grootstebedrijvigbedrijvigzijn druk
daar,
waardede
kaartjes
voor
paardenworden
worde~genomen.
genomen.
heid is
is steeds
steedsdaar
held
, waar
kaartjes
voor
dede
paarden
Namen
van paarden
paarden zullen
zullen uu niet
nietinteresseeren
interesseerenenenongelukken
ongelukkenvielen
vielen
Namen van
niet voor
voor,, zoodat
zoodat ik dus
dus kan
kan besluiten
besluiten met
vertellen,, dat
dat het
het erg
erg
niet
met te vertellen
warm was
was enenererveel
veelchampagne
champagneenenwhisky-soda
whisky-sodawerd
werdgedronken
gedl'onken en
en
warm
er
bij het
het naar
naar huis
huis gaan
gaan bijna
bijna geen
geen rijtuig
rijtuig tetekrijgen
krijgen was.
was.
er bij
Op
sociëteit was
was muziek
muziek, , wat
voor eenigen
eenigen een motief
motief was,
was, om
om
Op de
de sociëteit
wat voor
maken ;j ikikzagzag
temperatuur(tusschen
(tusschen
een
dansje tetemaken
een dansje
bij bij
dezedeze
temperatuur
0 de
85-90F.)
F.) noodzakelijkheid
de noodzakelijkheiddaarvan
daarvan niet
nietinin;
hierzijn
zijn echter
echter
de
de 85-90°
; hier
zelfs
bij de
de grootste
grootste hitte
hitte nog
nogmenschen
menschentetevinden
vinden,
diewillen
willendansen.
dansen.
zelfs bij
, die
was afgeloopen
afgeloopen,, begaf
begaf ieder
ieder zich
zich weer
weernaar
naarhuis,
huis,om
omdoor
door
Toen
Toen dat was
op
te
doen
voor
het
de
rijsttafel
en
een
middagdutje
nieuwe
krachten
de rijsttafel
een middagdutje nieuwe krachten op doen voor het
bijwonen
de verloting
verloting der
der winkansen
winkansen van
van de
de paarden
paarden,, die
die den
den
bijwonen van
van de
volgenden dag (Zondag)
(Zondag) zouden
zouden loopen.
loopen.
volgenden
dans,, whisky-soda
whisky-soda en
en écarté
écarté en
en ininden
dennadvond
naävond
In
den vooravond
vooravond dans
In den
comedie.
van dat
dat laatste
laatste wilden
wilden wij
wijnatuurlijk
natuurlijk genieten.
genieten. Ik
Ikspreek
spreek
comedie. Nu,
Nu, van
maar
als
ik
nog
denk
aan
wat
wij
dien
avond
te
zien
van
comedie,
van comedie , maar als ik nog denk aan wat wij dien avond te zien
kregen, , dan
dan bekruipt
bekruipt mij
mij de
de lust
lust,, om
omhet
hetvoor
voordedezooveelste
zooveelste maal
maal
kregen
't lachen
lachen, , want
want,, hoewel
hoewel er
erdruk
druk werd
werd
nog
eens uit
uit teteschateren
schateren van
van %
nog eens
geapplaudisseerd,
bepaald slecht
gespeeld werd.
werd. En
En ikik
geapplaudisseerd ,vond
vondik,
ik,dat
dat er
er bepaald
slecht gespeeld
vanblasé
blaségesproken
gesproken:
publiek
ben
toch werkelijk
werkelijk niet
nietbids&
bldsé.Maar
Maarvan
ben toch
: 't'tpubliek
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ook volstrekt
volstrekt niet
niet en
en was
waszeer
zeertevreden
tevredenmet
metwat
wathet
hettetezien
zien
was 't dan
dan ook
te hooren
hooren kreeg.
kreeg.EnEn
was
niet
gering,
wantvoor
vooronze
onzedrie
drie
en
en te
datdat
was
niet
gering
, want
zagen wij,
wij, ofofliever
lieverkonden
kondenwij
wijzien
zien, ,drie
stukken;; dus
dus
gulden
gulden entrée·
entrée zagen
-drie stukken
te merken
merken behalve
behalve alleen
alleen dit,
dat ik
ik wel
weleens
eens
dáárop
aan te
ddAropviel
viel niets
niets aan
dit , dat
heb zitten
zitten slapen.
slapen.
voor
minder dan
dan 13
voor minder
f 3 heb
Het eerste
eerste stuk
stuk was
was een
eenblijspel,
blijspel, uit
uithet
hetFransch
Franschvertaald,
vertaald, en
en was
was
Het
aardig;; hier
hier
waarschijnlijk
taal, en
en dan
dan vlot
vlot gespeeld
gespeeld,, heel
heel aardig
waarschijnlijkinindie
die taal,
• .ook
• • .prachtig
• . ook prachtig,
de artisten
werden
teruggeroepen.
echter
echter
, want dewant
artisten
werden
teruggeroepen.
De intrige
intrige was
was zeer
zeer ingewikkeld
ingewikkeld:: hij
hij bedriegt
bedriegt haar
haar,, zij
zij bedriegt
bedriegt hem,
hem,
De
beiden,, verwisseling
verwisselingvan
vanbrieven,
brieven,knappe
knappe
gemeenschappelijke vriend
vriend helpt
helpt beiden
veel succes)
succes),
enfin!
misschien begrepen
begl'epen velen
velen het
het
keukenmeid (met
keukenmeid
(met veel
, enfin
! misschien
geval
niet en
en was
was daarom
daarom het
het succes
succes zoo
zoo enorm.
enorm.
geval niet
Het
tweede stuk
stuk was
was nog
nog erger.
erger. Dat
Dat
speeldetusschen
tusscheneen
eennachtnachtHet tweede
speelde
eerstelk
elkafzonderliik
afzonderlijk een
eenspeech
speech,
daarna
wacht en
en een
een dienstmeisje
dienstmeisje;; eerst
wacht
, daarna
Nu,, dat
dat laatste
laatste viel
viel in
in
tegen elkaar
elkaar en
en daartusschen
daartusschen zeer
veel gezoen.
gezoen. Nu
tegen
zeer veel
goede
aarde;; uitbundig
uitbundig was
was het
hetgelach
gelach,
vooralals
alshet
hetdienstmeisje
dienstmeisje
goede aarde
, vooral
een zoen
zoen voor
voor geven
geven!"
!"
zeide:
zeide : :oDaar
»Daar moet
moet ik
ik je een
Het
derde stuk
stuk schijnt
schijnt nog
nog het
hetbeste
beste tetezijn
zijngeweest
geweest,, maar
maal'dat
dat
Het derde
hebben
maal' niet
afgewacht; ;het
wat machtig.
machtig. Ik
Ik
hebben wij
wij maar
niet afgewacht
het werd
werd ons
ons wel
wel wat
te vertellen
verte\len,, dat
dat v66r
vóór den
den aanvang
aanvang der
der comedie
comedie het
het Wien
vergat nog
nog te
vergat
werd gespeeld
gespeeld, , waarbij
waarbij allen
allen opstonden
opstonden en
en een
een
Nee)'landsch bloed
bloed werd
Neerlandsch
mij fluisterend
fluisterend de
de vraag
vraagstelde
stelde,, hoeveel
hoeveelNeerlandsch
Neerlandsch bloed
bloed er
er
kennis mij
kennis
den
menschen in
in deze
deze zaal
zaal wel
weldoor
doorde
deaderen
aderen zou
zou vloeien.
Ik gaf
gaf geen
geen
den menschen
vloeien. Ik
wel,, dat
dat het
het maar
maarbedroevend
bedroevend weinig
weinig was
was:
antwoord,
antwoord , maar
maarik
ik geloof
geloof wel
:
zoo ongeveer
ongeveer de
de helft
helft van
vandedehoeveelheid
hoeveelheidJavaansch
Javaansch bloed.
bloed.
zoo
er weer
weer courses
courses en
en 's avonds
avonds was
groot
Den volgenden
volgenden dag
waren er
Den
dag waren
was er groot
bal masqué
masqué,, waarop
waarop zeven
zeven gemaskerde
gemaskerde paren
paren verschenen
verschenen en
de rest
rest
bal
en de
zonder
masker
danste.
zonder masker danste.
Dat was
was het
hetslot
slotvan
vandedefeestdagen
feestdagenenenden
denvolgenden
volgendendag
dagreeds
reedsvroeg
vroeg
Dat
naar hun
hun respectieve
respectieve huisehuisevertrokken de
vreemdelingen weer
weel' naar
vertrokken
de meeste vreemdelingen
dire,, want
wanthaarden
haardenvindt
vindt men
men hier
hier niet),
niet),
lijke
haarden (par
(par manière
manière de
de dire
lijke haarden
om
elkaar weer
weer rendez-vous
rendez-vous te
geven op
op Djokja,
Djol,ja, waar
waal' i14
dagen later
later
om elkaar
te geven
4 dagen
weer
races zouden
zouden zijn.
zijn.
weer races
Ook wij
verlie-ien Solo,
om naar
naar huis
huis te
te gaan
gaan,, want
want
Ook
wij verlie-ten
Solo , maar
maar nog
nog niet
niet om
ouderwetsche manier
manier tetepaard
paard
wij
hadden besloten
besloten,, om
om nog
nogeens
eensopopouderwetsche
wij hadden
in
den omtrek
omtrek een
een tocht
tochtvan
vaneen
eendag
dagof of
drie
maken.Daarna
Daarnawilden
wilden
in den
drie
te te
maken.
...ij naar
naar Solo
Solo terugkeeren
terugkeeren ,, om
omvandaar
vandaar langs
langs een
eenomweg
omwegnaar
naarhuis
huis
,wij
te gaan.
gaan. V66rdat
Vóórdat ik
ik ga
ga vertellen
vertellen, , wat
wat wij
wij op
op dien
dien tocht
tocht zagen
zagen en
en bebeEr
leefden,
ik nog
nog even
even de
de aandacht
aandacht vragen
vragen voor
anders. Er
leefden , moet
moet ik
voor iets
iets anders.
zijn
hier namelijk
namelijk twee
twee voorname
voorname personen
personen in
in Solo
Solo,, voor
voor wie
wie elke
elke
zijn hier
Javaan nederknielt
nederknielt , als
als hij
hijhen
henziet
zietaankomen
aankomen:: de
deSoesoehoenan
Soesoehoenan(spreek
(spreek
Javaan
Neg~ra (*).
C).
uit Soenan)
Soenan) en
en Mangkoe
Mangkoe Negarå
uit
Daar velen
velen niet
niet weten
weten,, ininwelke
welkeverhouding
verhoudingdie
dietwee
tweepersonen
personen
Daar
tot elkaar
elkaar staan
staan, , wil
wil ik
ik dat
dateven
evenmeedeelen.
meedeelen. Jaren
Jarengeleden
geledenhad
had
tot
(.) De
klank valt
tusschen onze
o.
(*)
De klank
valt tusschen
onze aa en o.
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rle toenmalige
toenmalige Soenan
Soenan bij
bij zijn
zijn wettige
wettige vrouw
vrouw geen
geen zoon
zoon en
enwerd
werd de
de
oudste
der andere
andere zoons
zoonsals
alskroonprins
kroonprins beschouwd
beschouwd en
en door
door het
het gougououdste der
vernement erkend.
Later echter
echter werd
werd toch
toch nog
nogeen
eenzoon
zoongeboren
geboren
vernement
erkend. Later
van
zijn wettige
wettige vrouw.
vrouw. Deze
Dezezoon
zoon nu
nudeed
deedna
naverloop
verloop van
van tijd
tij(j ook
ook
van zijn
opstand, , die
die met
met behulp
behulp der
del'
zijn
aanspraken gelden
zijn aanspraken
geldenen
en bewerkte
bewerkte een
een opstand
bedwongen,, waarna
waarna het
hethoofd
hoofdvan
vanden
denopstand
opstandwerd
werd
»Compenie" werd
»Compenie"
werd bedwongen
later terug
terug,, bewerkte
bewerkte weer
weer
verbannen.
Een zoon
zoon van
van dezen
dezenkwam
kwam later
verbannen. Een
een
opstand en
en met
met succes
succes,, want
want ditmaal
ditmaal werd
werd hij door
een opstand
door het gouvernement
geholpen,, misschien
misschien om
om de
debillijkheid
billijkheid tetebetrachten
betrachten,, maar
maal'waarwaarment geholpen
schijnlijk
zoodoende een
tegenwicht te krijgen
krijgen tegen
tegendedemacht
macht
schijnlijk om
om zoodoende
een tegenwicht
van
den Soenan.
Soenan.
van den
De
teruggekomen banneling
banneling kreeg
kreeg een
eenstuk
stukland
landonder
onderonafhankelijk
onafhankelijk
De teruggekomen
bestuur
en diens
diensafstammeling
afstammelingisisdedetegenwoordige
tegenwoordigeMangkoe
MangkoeNegara.
Negara.
bestuur en
onder
maar
naast
den
Soenan
en
feitelijk
Deze
heerscht
dus
niet
Deze heerscht dus niet onder
den Soenan
feitelijk isis
het gouvernement
gOllve1'Ilement tegen
tegen den
den Soenan
Soenan bij
bij te
te
hij bestemd,
bestemd, om
om casu
casu quo
quo het
hij
staan. Het
Hetmocht
mochtmij
mijgelukken,
gelukken,eenige
eenigebijzonderheden
bijzonderhedenvan
vande
debeide
beidetegentegenwoordige
vernemen, en
die zijn
zijn zeer
zeer aardig,
aardig, om
om te
tehooren.
hooren.
woordige vorsten
vorsten te
te vernemen,
en die
Een hoofdtrek
hoofdtrek van
van het
het karakter
karakter van
van den
denSoenan
Soenanisisijdelheid.
ijdelheid.Mooie
Mooie
Een
uniformen
Zoo had
had hij
hij bij
bij een
eenbezoek
bezoekaan
aanoorlogsoorlogsuniformen dl'aagt
draagt hij
hij graag.
graag. Zoo
te Semarang
Semarang alalbijna
bijnaeeneen
admiraalsuniformaangetrokken
aangetrokken,
schepen
schepen te
admiraalsuniform
,
toen
hem
werd
beduid,
dat
hij
geen
admiraal
was
en
dus
maar
liever
een
toen hem werd beduid, dat hij geen admiraal was en dus maar liever een
kennen
generaalsjas
aand.oen. Bij
Bijdie
diegelegenheid
gelegenheidhad
hadhijhijook
ooktetekennen
generaalsjas moest
moest aandoen.
gegeven,
dat hij
hij zoo
zoo gaarne
gaarne een
een vuurmond
vuurmond wilde
wilde zien
zien afvuren,
afvuren, en dat
dat
gegeven, dat
zou
nu geschieden.
geschieden. Alles
Alles was
wasgereed
gereed;
commandant hield
hield zijn
zijnhand
hand
zou nu
; dedecommandant
in
de lucht
lucht en
en gaf,
gaf,door
doordie
dienaar
naarbeneden
beneden tetebrengen
brengen,, het
hetteeken
teeken, ,
in de
dat
el' kon
konworden
wordenafgevuurd,
afgevuurd, wat
watdan
danook
ookgebeurde.
gebeurde. Niet
Nietzoodra
zoodl'a
dat er
schot gevallen
gevallen, , of
de Soenan
Soenan deelde
deelde mee
mee, , dat
dat hij
hij nu
nu alles
alles al
al
was
was het schot
of de
had;
hals
over
kop
verdween
hij.
Hij
had
namelijk
gedacht,
dat
gezien
gezien had; hals over kop verdween hij. Hij had namelijk gedacht, dat
de
commandant het
het kanon,
kanon, door
door zijn
zijn hand
hand naar
naar beneden
beneden te
tebrengen
brengen,,
de commandant
zelf
had doen
doen afgaan,
afgaan, en
dat was
was hem
hem te kras
kras;; men
men ziet
ziet dus
dus,, dat
dat
zelf had
en dat
hij, hoewel
hoewel op
op velerlei
velerlei gebied
gebied ontwikkeld
ontwikkeld, , nog
bekrompen is,
wat
hij,
nog al bekrompen
is , wat
andere
zaken betreft.
betreft. Zoo
Zoohad
hadhijhijgehoord
gehoordvan
vaneeneen
doofstommedame,
dame,
andere zaken
doofstomme
die
had leeren
leel'en spreken.
spreken. Dadelijk
Dadelijk wilde
wilde hij
hij haar
haal' zien
zien,, ofofliever
lieverhooren,
hooren,
die had
en vond
vond het
hetdan
danook
ookheel
heelmooi.
mooi.Toen
Toenzij
zijechter
echtereven
eveniets
ietsniet
nietgoed
goedbegreep
begreep
dat gauw
gauwin in
vingertaalaan
aaneen
eenvriendin
vriendinvroeg
vroeg,
moestdedeSoenan
~oenan
en
en dat
vingertaal
, moest
er weer
weel' niets
nietsmeer
meel'van
vanhebben
hebbenenen
verdween
met
bekwamenspoed.
spoed.
verdween
hijhij
met
bekwamen
Hoewel de
Soenan,, die
die wel
wel Hollandsch
Hollandsch kent
kent,, het
het niet
nietwil
wilspreken
spreken,
Hoewel
de Soenan
,
tracht
hij
toch
in
vele
dingen
Europeesch
te
doen.
Zoo
heeft
hij
in
tracht hij toch in vele dingen Europeesch te doen. Zoo heeft hij in
zijn kraton
kraton een
eenpracht
prachtvan
vaneen
eendanszaal
danszaallaten
lateninrichten
inrichten,, waarvan
waarvan de
de
zijn
bewerkt glas
glas zijn.
zijn. Zijn
Zijn adat
adat(*)
(*) speelt
speelt hem
hemechter
echternu
nu
wanden van
mooi bewerkt
wanden
van mooi
part ,J want
wantdie
dieheeft
heeftverboden,
verborlen, dat
dateen
eenbalzaal
balzaal hooger
hooge I' zou
zou
weel'
een part
weer een
pendoppo (t),
daar dus
dus
worden
dan een
een bepaald
bepaald figuur
figuur inindedependoppo
worden dan
(-1), en nu is het daar
zoo stikkend
stikkend warm
warm, , dat
dat de
dezaal
zaalvoor
voorhet
hetdoel
doelgeheel
geheelonbruikbaar
onbruikbaar is.
is.
zoo
(')
Adat =
gewoonterecht.
= gewoonterecht.
(*) Adat

=

(tl
Pendoppo = overdekte gaanderij.
gaanderij.
(t) Pendoppo
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Ja,
die adat
adat weet
weet wat
wat;; daar
daar valt
valt niet
niet aan
aan te
te tornen.
tornen. Zoo
Zoo mag
mag een
een
Ja, die
in een
eenrijtuig
rijtuigzitzit:
adat. Het
Het
pangéran niet
achteruitrijden, ,als
pangéran
niet achteruitrijden
als hij
hij in
: adat.
Solosch
hofkostuum voor
voor de
de mannen
mannen isis:: 't bovenlijf naakt
naakt:: adat.
Solosch hofkostuum
straat
met
zijn
huisjongen,toen
toendeze
deze
Een
kennis van
van mij
mijliep
liepeens
eensopop
Een kennis
straat
met
zijn
huisjongen,
plotseling door
door een
een soort
soortvan
vanpolitieagent
politieagent van
van den
denSoenan
Soenan werd
werd aanaanplotseling
gehouden.
En nunubleek,
bleek,dat
datdede
huisjongenzijn
zijnkaïn
kaïngeplooid
geplooidhad
hadop
op
gehouden. En
huisjongen
een wijze
wijze,, die
die niet
nietpaste
pastevoor
voorzijn
zijnstand
stand,
maar
wasvoorgeschreven
voorgeschreven
, maar
diediewas
voor een
een stand
stand,, die
die hooger
hooger was
was dan
dan de
dezijne
zijne:: adat.
adat.
voor
Elk
jaar gaat
gaatvan
vanden
denSultan
Sultanvan
vanDjokja
Djokjaenenvan
vanden
denSoenan
Soenanvan
van
Elk jaar
Solo een
een optocht
optocht uit
uit naar
naar den
den top
top van
vanden
denLawoe,
Lawoe,om
omdaar
daaroude
oude
Solo
kleeren
van de
de beide
beidevorsten
vorsteninintetewerpen.
werpen.Waarom
Waaromdat
datgebeurt
gebeurt?
kleeren van
?
Wel,
doodeenvoudig....
is!! Of
Of het
het ermee
ermee ininverband
verband
Wel, doodeenvoudig
. . . . omdat
omdat het
het adat
adat is
staat,
weet ikikniet
nietzeker,
zeker,maar
maar
heel
hoog
op den
Lawoe
zijnnog
nogruïnes
ruïnes
staat, weet
heel
hoog
op den
Lawoe
zijn
van een
een ouden
ouden kraton,
kraton, waarin
waarin vroeger
vroegereen
eensultan
sultanmet
metzijn
zijnfamilie
familie
van
moet hebben
hebben gewoond.
gewoond.
een groot
groot kanon.
kanon. Niemand
Niemand weet
weet,, hoe
hoe het
hetdaar
daar
In
dien kraton
kraton staat een
In dien
gekomen
is,, waar
waar het
hetvandaan
vandaan komt
komt en
enwat
watdedeletters
lettersbeteekenen
beteekenen,,
gekomen is
die
erop staan
staan;; want
wantniemand
niemand mag
mag het
het ooit
ooit naderen.
naderen. Rénmaal
Éénmaal per
per
die erop
jaar gaat
gaat dedeSoenan
Soenandaar
daar
bidden.
Waarom?
adat!
overlevering
jaar
bidden.
Waarom
? adat
! DeDeoverlevering
zegt,
dat, wanneer
wanneer dit
dit kanon
kanon een
een ander
ander,, dat
datininBatavia
Bataviastaat,
staat,nadert,
nadert,
zegt, dat,
het met
met de
demacht
machtvan
vanons
onsgouvernement
gouvernementgedaan
gedaanzalzal
zijn.Gelukkig
Gelukkigdus
dus
zijn.
maar, dat
dat erernog
nogettelijke
ettelijkemijlen
mijlen
tusschenzijn
zijn; jwij
wijmogen
mogenanders
anders
maar,
tusschen
wel oppassen
oppassen!!
omloop, is
is het
het
Nog een
een eigenaardig
eigenaardig verhaal,
verhaal, van
van den
den Soenan
Soenan ininomloop,
Nog
volgende: :hij
eens een
een soort
soortvan
vanplantsoen
plantsoenlaten
laten.aanleggen
.aanleggen
volgende
hij wilde
wilde eens
even
buiten Solo.
Solo. Toen
Toen men
men daarmee
daarmee begon,
begon, werden
werden daar
daar twee
tweegroote
groote
even buiten
wat
slangen
gevonden
en
gevangen.
Toen
den
Soenan
gevraagd
werd,
slangen gevonden en gevangen. Toen den Soenan gevraagd werd, wat
met
die dieren
dieren gedaan
gedaan moest
moest worden,
worden, durfde
durfde hij
hij geen
geen bevel
bevel geven
geven ze
ze
met die
te dooden
dood en uit
uit angst,
angst, dat
dat hij
hij zich
zich dan
dande
devijandschap
vijandschap van
van het
het slangenslangengeslacht
op den
den hals
halszou
zouhalen.
halen.Maar
Maarom
omdie
dieslangen
slangenmaar
maarweer
weergewoon
gewoon
geslacht op
ook wel
wel wat
watgek
gek; jdus
dusbedacht
bedacht hij
hijereriets
ietsanders
anders
laten loopen,
loopen, was
was ook
te laten
op.
Hij gaf
gaf last,
last, om
omdededieren
dierenwel
welloslostetelaten,
laten,maar
maar ze
ze eerst
eerst te
te
op. Hij
bronzen, zoodat
zoodat iedereen
iedereen ze
ze inindedeverte
vertezou
zoukunnen
kunnenzien
zienaankomen.
aankomen.
bronzen,
De slangen
slangen werden
werdenneergelegd,
neergelegd,door
dooreen
eenhaak
haakvan
vanvoren
vorenen
envan
vanachteren
achteren
behoorlijk
gestrekt
of
liever
uitgerekt
en
toen
ingewreven
met een
een
behoorlijk gestrekt of liever uitgerekt en toen ingewreven met
bronspraeparaat.
daarna behoorlijk
behoorlijk in
indedezon
zongedroogd
gedroogdwaren,
waren,
bronspraeparaat. Nadat
Nadat ze daarna
werden de haken
haken met
metveel
veelvoorzichtigheid
voorzichtigheid losgemaakt.
losgemaakt. Hoogst
Hoogstverwonverwonwerden
derd was
de menigte,
menigte, die
die had
had toegekeken,
toegekeken, toen
toen men
men ontdekte,
ontdekte, dat
dat de
de
derd
was de
zeaan
aanden
denstaart
staartvooruit
vooruit kon
kon
arme
dieren morsdood
morsdood waren
waren en
en men
men ze
arme dieren
duwen.
Toch zien
zien de
de inlanders
inlanders zeer
zeer hoog
hoog tegen
tegenden
denSoenan
Soenan en
en zijn
zijn ontontToch
wikkeling
op. Om
Om daarvan
daarvan een
een voorbeeld
voorbeeld tetegeven,
geven,diene
dienehet
hetvolgende
volgende:
wikkeling op.
:
er was
was eens
eenseen
eentotale
totale
zonsverduisteringenen
daar
Soenanvooruit
vooruitwas
was
zonsverduistering
daar
dede
Soenan
gewaarschuwd, had
had hij
hijvan
van tetevoren
vorenoveral
overalininden
denkraton
kratondedelampen
lampenlaten
laten
gewaarschuwd,
De inlanders
inlanders echter,
echter,die
dieonvoorbereid
onvoorbereid waren,
waren,verwonderden
verwonderden
aansteken.
aansteken. De
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zich zeer,
zeer, dat
dat zij
zij midden
midden op
op den
dendag
dagplotseling
plotselingininhet
het
donkerkwamen
kwamen
zich
donker
zitten;; maar
maar spoedig
spoedig begrepen
begrepen zij,
zij, wat
watdedeoplossing
oplossingvan
vanhet
hetraadsel
raadsel
te zitten
was.
De Soenan
Soenan had
haddede
lampenaangestoken
aangestoken;; de
de zon
zon was
wasdus
dusvoor
voor
was. De
lampen
maar
heelemaalweg.
weg.Eenvoudiger
Eenvoudiger
hem niet
niet noodig
noodig en
ennunubleef
bleef
hem
zij zij
maar
heelemaal
kon
het niet
niet!!
kon het
!!
Mangkoe
wat zijn
zijn karakter
karakter betreft,
betreft, een
eentegenstelling
tegenstellingvan
van
is, wat
Mangkoe Negara is,
den Soenan.
Soenan. In
In allen
allen eenvoud
eenvoud opgevoed,
opgevoed, viel
vielhij
hijflauw,
flauw,toen
toen
hoorde,
den
hijhijhoorde,
dat hij
hij vorst
vorst was
wasgeworden.
geworden.Met
Metdedegrootste
grootsteenergie
energie zette
zette hij
hij zich
zich
dat
werk. Zijn
Zijn grootvader
grootvader en
zijn vader
vader hadden
hadden zich
zich diep
diep in
in
echter
aan 't werk.
en zijn
echter aan
hetgouvernement
gouvernement onder
onder
de
schulden gestoken
gestoken en
enwaren
warendaarom
daarom door
door het
de schulden
hetzijn
zijngrootste
gl'Ootstewensch,
wenseh,om
omdaaruit
daaruit te
te geraken.
geraken.
curateele
gesteld. Nu
Nuwas
washet
curateele gesteld.
En
werkelijk is
is het
het hem
hem gelukt.
gelukt.Door
Doorzuinig
zuinigbeheer
beheerenengeholpen
geholpendoor
door
En werkelijk
is
hij
nu
zoover,
dat
hij
millionnair
is
j
eenige
zijn
ontwikkeling
zijn ontwikkeling is hij nu zoover, dat hij millionnair is ; eenige
jaren geleden
geleden kon
kon hij
hij de
detraktementen
traktementenvan
vanzijn
zijnambtenaren
ambtenaren verhoogen
verhoogen
jaren
En zelfs
zelfsdedewegen
wegenenendedebruggen
bruggen
en
heeft hij
hij pensioen
pensioen ingesteld.
ingesteld. En
en heeft
zijn
in de
deMangkoe-Negara'sche
Mangkoe-Negara'sche landen
landen veel
veel beter
beteronderhouden
onderhouden dan
dan inin
zijn in
die
van den
den Soenan.
Soenan.
die van
En
niet alleen
alleenMangkoe
Mangkoe Negara
Negara maar
maarook
ookdedeofficieren
officieren van
van zijn
zijn
En niet
legioen zijn
zijn zeer
zeerontwikkeld.
ontwikkeld.Dezen
Dezenstaan
staan
onder
toezicht
vanHollandsche
Ho\landsche
onder
toezicht
van
Zij zijn
zijn zeer
zeer leergierig
leergierig en
en
officieren,
gelijk hun
hun instructeurs
instructeurs zijn.
zijn. Zij
officieren, die
die te gelijk
heeft
eeninstructeur
instructeureenmaal
eenmaalhun
hunvertrouwen
vertrouwengewonnen,
gewonnen, dan
dan vragen
vragen
heeft een
Zoovertelde
vertelde één dier
instructeurs mij
mij onlangs,
onlangs, dat
dat
ze
hem van
van alles.
alles. Zoo
ze hem
dier instructeurs
zij
hem onder
onderanderen
andereninlichtingen
inlichtingenhadden
haddengevraagd
gevraagdover
overvloeibare
vloeibarelucht,
lucht,
zij hem
enzoovoorts.
van hen
hen zei
zeieens,
eens,dat
dathijhijhoopte,
hoopte,dat
datdedeinstructeur
instructeur
enzoovoorts. Één
Pk van
maarhij
hijwou
wouzoo
zoograag
graagweten,
weten,wat
wat het
het
hem niet
niet heel
heel dom
domzou
zouvinden,
vinden,maar
hem
verschil
werking was
wastusschen
tusschentelegraaf
telegraaf
telephoon.Naar
Naaraanleiding
aanleiding
verschil in werking
enen
telephoon.
vanéén
ééndier
dierofficieren
officierenhad
hadonderondervan
een oogoperatie,
oogoperatie, die
diededevader
vadervan
van een
het
gesprek
op
de
inrichting
van
het
oog
en
moest
de
gaan,
kwam
gaan, kwam het gesprek op de inrichting van het oog en moest de
hem de
de werking
werking der
der zintuigen
zintuigen verklaren.
verklaren. Als
Als ze
ze het
hetdaardaarinstructeur
instructeur hem
echter eerst
eerstmet
met
groote
geheimzinnigheid alle
alle
over
hadden, werden
werden echter
over hadden,
groote
geheimzinnigheid
deuren en
en ramen
ramen dichtgemaakt
dichtgemaakten
en werd
werd er
er zeer
zeer zacht gesproken,
deuren
gesproken, Dwant",
want",
daar moet
moet je niet
niet te
te veel
veelover
over
vertelden
)Zintuigen zijn
zijn dingen,
dingen, daar
vertelden zij,
zij, Dzintuigen
spreken
in ieder
ieder geval
gevalslechts,
slechts, als
als je
jemet
metjejetweeën
tweeënzijt.”
zijt." Adat
Adat
spreken en
en in
Zij vertelden
vertelden erbij,
erbij,dat
datdessa-Javanen
dessa-Javanen(*) bij
bHvoorbeeld,
voorbeeld,
natuurlijk
natuurlijk weer. Zij
als
zij het
hetgesprek
gesprekhoorden,
hoorden, zouden
zouden wegloopen.
wegloopen.
als zij
traktement genieten
genietendedeofficieren
officieren(die
(dieallen
allenvan
vanhoogen
hoogen
Een
hoog traktement
Een hoog
adel
ofvan
vanvorstelijken
vorstelijken bloede
bloede zijn)
zijn) echter
echterniet.
niet.De
Deluitenants
luitenantskrijgen
krijgen
adel of
ff 30, de
de kapiteins
kapiteins ff 80 per
per maand
maand;; dat
dat is
is alles.
alles.
Maar
nu genoeg
genoeg over
overSoenan
Soenanenen
MangkoeNegara
Negara;; ikikwil
williever
liever
Maar nu
Mangkoe
onzen
tocht verder
verder beschrijven.
beschrijven.
onzen tocht
's Maandags gingen
wij naar
naar Karang
Karang Pandan,
Pandan, 20
20paal
paalofof35
35K.M.
K.M. van
van
gingen wij
Solo
Wijwaren
warenmet
met
vieren
haddenvier
vierbedienden,
bedienden,allen
allen
Solo gelegen. Wij
onsons
vieren
en en
hadden
te paard,
paard, meegenomen.
meegenomen. Te
TeKarang
KarangPandan
Pandan isiseen
eenPasan
PasanGrahan
Grahan of
of
buitenverblijf
Mangkoe Negara
en wij
wij hadden
hadden hem
hem van
van tetevoren
voren
buitenverblijf van
van Mangkoe
Negara en

n

(0) Javanen
de dessa (dorp).
(dorp).
(*)
Javanen uit de
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verzoek gedaan,
gedaan,om
omdaar
daartetemogen
mogen
overnachten,wat
watons
onsgereedelijk
gereedelijk
het verzoek
overnachten,
werd toegestaan.
toegestaan.
wijbegonnen
begonnen
Onderweg passeerden
passeerden wij
wij Karang
Karang Anjer
Anjer en
enjuist
juistwaren
warenwij
Ondetweg
dathet
hetkampong(*)kampong(-)draven. toen
toeneen
eeninlander
inlanderons
onsachteropliep
achteropliepenenzei,
zei,dat
met draven,
hoofd
reden
dus
terug
naar
hoofd. ons
ons gaarne
gaarne wilde
wildespreken.
spreken.Wij
Wij
reden
dus
terug
naardiens
dienswoning,
woning,
waar ons
ons bleek,
bleek, dat
dat hij
hijons
onsalleen
alleen
maarwilde
wildevragen,
vragen, ofofwij
wijwat
wat
waar
maar
wilden gebruiken.
gebruiken. Nu,
Nu, een
een kopje
kopje thee
theeeneneeneen
paar
boterhammenwaren
waren
wilden
paar
boterhammen
De natuur
natuur isis inin
ons zeer
zeer welkom
welkom en
endaarna
daarna gingen
gingen wij
wij weer
weerverder.
verder. De
ons
die streek
streek prachtig
prachtig mooi
mooi en
en werd
werd hoe
hoe langer
langer hoe
hoemooier.
mooier. Het
Hetlaatste
laatste
die
uur konden
konden wij
wij niet
nietmeer
meerdraven,
draven,daar
daarwij
wijvoortdurend
voortdurendmoesten
moestenklimklimuur
de helling
helling even
even inin
men. Gelukkig
Gelukkig konden
konden wij
wij de
de paarden
paarden halverwegen
halverwegen de
men.
want
kali (riviertje)
(riviertje) laten
laten drinken
drinken en
en de
devoeten
voetenlaten
latenverfrisschen,
verfl'isschen, want
een kali
was vermoeiend
vermoeiend werk
werk voor
voor hen
hen geweest.
geweest. Doch
Dochook
ooknu
nugebeurde
gebeurde
het was
watdikwijls
dikwijlsvoorkomt,
voorkomt, als
als men
men er
er niet
niet op
oplet.
let.Het
Hetpaard
paard
ons weer,
weer, wat
ons
hetwater
waterz66
zóólekker,
lekker,dat
dathet
hetererplotseling
plotseling in
in
van één
één onzer
onzer vond
vond het
van
zood at zijn
zijn berijder
berijder een
nat pak
pak kreeg
kreeg en
enwij
wijeen
eenontzetontzetging liggen,
liggen, zoodat
ging
een nat
tend vroolijk
vroolijk moment
moment hadden.
hadden.
tend
een
viersprong, daar
daar
Steeds steiler
steiler werd
werd de
deweg
weg
eindelijk,opopeen
Steeds
en en
eindelijk,
viersprong,
het huis
huisvan
vandenden
panewoe(vrij
(vrijlage
lage
titel
voor
dorpshoofd).
was het
was
panewoe
titel
voor
eeneen
dorpshoofd).
Deze was
was zeer
zeer minzaam,
minzaam, daar
daar Mangkoe
Mangkoe Negara
Negara hem
hem telephonisch
telephonisch onze
onze
Deze
open
enbesteeg
besteegzijn
zijn
komst had
had gemeld.
gemeld. Dadelijk
Dadelijk sloeg
sloeg hij
hij zijn
zijn kaïn
kaïnop
komst
naar boven
boven te geleiden,
geleiden, want
want wij
wij moesten
moesten nog
nog ongeongepaardje, om
paardje,
om ons
ons naar
meterklimmen
klimmen langs
langs een
een zeer
zeersteilen
steil en weg,
weg,om
omden
denPasan
Pasan
veer 1100
veer
00 meter
Grahan
bereiken. Even
Even moet
moetikiknog
nog
meedeelen,dat
dateen
eenJavaan
Javaan
Grahan te
te bereiken.
meedeelen,
met bloote
bloote voeten
voetenrijdt
rijdtenendan
dan
meestal
buitenzijstllkvan
van
bijna
altijd met
bijna altijd
meestal
hethet
buitenzijstuk
rust
den
beugel tusschen
tusschen den
dengrooten
grootenenenden
dentweeden
tweedenteen
teenvat.
vat. Eigenlijk
Eigenlijkrust
den beugel
dus
alleen de
groote teen
teen op
op het
het voetstuk
voetstuk van
van den
den beugel.
beugel. De
Deknieën
knieën
dus alleen
de groote
geheel
gestrekt, de
de beenen
beenen ver
ver naar
naar voren,
voren, een
een karwats,
karwats, die
die hij
hij nooit
nooit
geheel gestrekt,
vergeet,
maar ook
ook nooit
nooit gebruikt,
gebruikt, onder
onder den
den arm
arm:: ziedaar
ziedaar de
de houding
houding
vergeet, maar
paard.Meestal
Meestalrijden
rijden zij
zij ininstap,
stap,soms
somsiningalop,
galop,
van
den Javaan
Javaan tetepaard.
van den
maar
bij voorkeur
voorkeur gebruiken
gebruiken zij,
zij, als
als 't vlug
gaan, een
eengang,
gang, dien
dien
vlug moet gaan,
maar bij
van
achterengaloppeeren,
galoppeeren,
leeken
zouden noemen
noemen:: van
van voren
vorendraven
dravenenenvan
leeken zouden
achteren
maar
eigenlijk een
een soort
soort van
van drieslag
drieslag is.
is. Langer
Langer dan
dandrie
drieminuten
minuten
maar die
die eigenlijk
fataal. Als
Als men
menbij
bijvoorbeeld
voorbeeldmet
metgidsen
gidsenrijdt,
rijdt,kijken
kijken
draven
draven vinden
vinden ze
ze fataal.
het nog
nogaltijd
altijd maar
maar
die
na verloop
verloop van
van eenige
eenige minuten
minuten steeds
steeds om,
om, of
of het
die na
draf
is, en
enten
tenslotte
slottegaloppeeren
galoppeerenzezedan
danmaar
maartelkens
telkens een
eeneind,
eind, om
om
draf is,
dan
weer even
even te
tekunnen
kunnen stappen.
stappen.
dan weer
Nu,
dien dag
dag behoefde
behoefde Cie
de panewoe
panewoe niet
niet te
te draven,
draven, want
want de
de weg
weg
Nu, dien
te
steil.
Toen
zij
eindelijk
boven
waren
gekomen,
kregen
was
veel
eindelijk boven waren gekomen, kregen
was veel te steil. Toen
onze
paarden uitstekende
wij stonden
stonden verbaasd
verbaasd over
over de
de uituitonze paarden
uitstekende stallen
stallen en
en wij
Grahan:
eenkolossaal
kolossaalhoofdgebouw
hoofdgebouw met
met
gestrektheid
van den
denPasan
PasanGrahan
gestrektheid van
: een
zeker
tien bijgebouwen,
bijgebouwen, waaronder
waaronder stallen,
stallen,magazijnen,
magazijnen,enzoovoorts.
enzoovoorts.
zeker tien
De
Pasan Grahan
Grahan is
prachtig gelegen
gelegen op
op de
de punt
punt van
van een
eenuitlooper
uitlooper
De Pasan
is prachtig
in
van
den Lawoe,
Lawoe, dien
dien wij
wij 's middags,
de lucht
lucht na
naeen
eenregenbui
regenbui in
middags, toen
toen de
van den
(0)
(*)

Kampong =
dessa.
= dessa.
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eens
heel helder
helder was,
was, ininal alzijn
zijn
prachtzagen
zagenliggen.
liggen. De
De plek
plek was
was
eens heel
pracht
bijzonder
gekozen voor
voor een
eenbuitenverblijf:
buitenverblijf: aan
aan drie
dl'ie zijden
zijden een
een
bijzondergoed
goed gekozen
uitzicht over
over het
het lag,er
lager liggende
liggende land
land met
met zijn
zijn trapstrapsheerlijk
heerlijk mooi
mooi uitzicht
gewijze liggende
gewijze
liggende bergsawahs
bergsawahs (*) enendaartusschen
daartusschen de
dekampongs,
kampongs, altijd
altijd
daar bij
bij elkander
elkander staan.
staan. Uren
Uren in
in
kenbaar
aan de
deklapperboomen,•
klapperboomen, 'die
kenbaar aan
die daar
den
omtrek kon
kon men
men het
hetlandschap
landschap overzien.
overzien. Zelden
Zelden heb
hebikikeen
eenmooier
mooier
den omtrek
de vierde
vierde zijde
zijde ziet
ziet men
men den
denLawoe
Lawoeininalal zijn
zijn
punt
punt aanschouwd
aanschouwden
en aan
aan de
Als .men
'men dan
dan gunstig
gunstig licht
lichttreft,
treft,isishethet
bepaaldindrukwekkend
indl'Ukwekkend
glorie.
glorie. Als
bepaald
mooi.
Het
hoofdgebouw had
had een
eenenorme
enormevoorgalerij
voorgalerij met
metzitplaatsen
zitplaatsen voor
voor
Het hoofdgebouw
zeker
wel honderd
honderd menschen,
menschen, canapé's,
canapé's, wipstoelen
wipstoelen en
en gewone
gewone stoelen,
stoelen,
zeker wel
op
alles
van djattihout.
djattihout. Tafels
Tafelsmet
metmarmeren
marmerenbladen,
bladen,verder
verderbeelden
beelden op
alles van
zuilen
in het
hetmidden
midden een
eengroot
grootborstbeeld
borstbeeldvan
vanWillem
Willem III.
lIl. Te
Te
zuilen en
en in
midden
nog al
al Europeesche
Europeesche omgeving
omgeving troffen
troffen ons
ons des
destetemeer
meer
midden van
van deze
deze nog
diekelkvormig
kelkvormig
de
twee —- typisch
typischinlandsche
inlandsche—- reusachtige
reusachtigebakken,
bakken,die
de twee
en
van koper
koper waren
waren en
en dienden,
dienden, om
om wat
watvan
vandedeuitgekauwde
uitgekauwdesirih
sirih (t)
en van
overblUft,
nemen. Achter
Achter het
het midden
midden van
van de
devoorgalerij
voorgalerij was
was de
de
overblijft, op
op te
te nemen.
eetkamer
en achter
achter dedevleugels
vleugelswaren
warenvier
vierslaapkamers.
slaapkamers. Wij
Wij kregen
kregen
eetkamer en
meteen
een
klamboe(§),
(§),watwat
hier
zekerniet
niethadden
hadden
elk
een bed
bed met
elk een
klamboe
wijwij
hier
zeker
verwacht.
De badkamer
badkamer was laag
laag gelegen
gelegen ;j ten
tenminste,
minste, wij
wijmoesten
moesteneenige
eenige traptrappen
af; dus
dusininHolland
Hollandzou
zoumen
mendatdat
sous-terrainofof
misschienwel
welkelder
kelder
pen af;
sous-terrain
misschien
noemen.
Toen wij
wij er
er binnenkwamen,
binnenkwamen, liepen
liepen overal
overal stralen
stralen water
waterdoor
door
noemen. Toen
in de
dezoldering,
zoldering, want
want het
hetstortregende
stortregende buiten
buiten en
en zoo'n
zoo'n regen
regen
spleten
spleten in
in
het gebergte
gebergtekan
kanmeepraten.
meepraten.Door
Doordat
datlawaai
lawaai was
was 't in
die badbadin het
in die
kamer
dan
ook
wel
een
beetje
sinister.
Een
van
ons
liet
zich,
toen
kamer dan ook wel een beetje sinister. Een van ons liet zich, toen
in dedebadkamer
badkamerwas,
was,
handdoekdoor
doorzi,jn
zijnjongen
jongen brengen
brengen en
en
hij in
hij
eeneen
handdoek
toen deze
deze beneden
beneden was,
was, zei
zeihij
hijopopeens
eens:
"Sajatakoet"
takoet"(ik(ikben
benbang)
bang); ;
toen
: :»Saja
mijn vriend
vl'iend lachte
lachte een
eenbeetje
beetjeenenvroeg
vroeghem,
hem,waarom
waarom hij
hij bang
bang was.
was.
mijn
te hooren,
hooren, dat
dat hij
hij erer
Hij kreeg
kreeg toen
toen echter
echter zulk
zulk een
een verward
verward verhaal
verhaal te
Hij
van begreep
begreep en
enden
denjongen
jongenmaar
maarlietliet
gaan.
Denvolgenden
volgendenmorgen
morgen
niets van
gaan.
Den
hettoch
tochnog
nog
eens
en antwoordde
nu antwoordde
jongen:
"Och,M'heer,
M'heer,
hij het
vroeg hij
eens
en nu
de de
jongen
: DOch,
dus
weer
"maarvolgens
volgensde
de
kent onze
onze adat
adat niet,"
niet,"(die
(diedeed
deedhet
het'm'm
u kent
dus
weer
!)I)Imaar
(**)
adat moet
moet ik
ikbang
bangzijn,
zijn,want
wantditdit
is een
toe wan
basar"(**)
adat
is een
huishuis
vanvan
denden
toewan
basar"
(in dit
dit geval
geval dus
dusMangkoe
Mangkoe Negara)
Negara) )en
»enin in
huis
is ook
een
Hollander
(in
ditdit
huis
is ook
een
Hollander
die Hollander
Hollander isiseen
eenorang
orang
haroe"
(tt)
(komt
Holland):oen
Denikik
en die
baroe''
(±±)
(komt
paspas
uituit
Holland)
ken
hem
pas
heel
kort
en
daarom
moest
ik
bang
zijn."
Nu,
gelukkig
ken hem pas heel kort en daarom moest ik bang zijn." Nu, gelukkig
hetden
denvorigen
vorigenavond
avond niet
niethadden
hadden geweten,
geweten, want
wantdan
dan
maar, dat
dat wij
wij het
maar,
zouden wij
wij misschien
misschien van
van angst
angst niet
niet zoo
zoo heerlijk
heerlijk hebben
hebben geslapen,
geslapen, als
als
zouden

n

=

Ct) Sawah
Sawah = rijstveld.
rijstveld.
(*)
(t) De
De sirih-pruim
sirih-pruim is
is bij
bij den
deninlander
inlanderzeer
zeer gewild
gewild en
enbestaat
bestaatuit
uiteen
eenmengsel
mengselvan
van
(-I-)
pl'uimwordt
wordt
tabak, kalk,
kalk, betelnoot,
betelnoot, enz.
enz. Het
Hetspeeksel
speekselwordt
wordtdaardoor
daardoorrood
roodgekleurd.
gekleurd.DeDepruim
tabak,
steedszichtbaar.
zichtbaar.
niet geheel
geheel in
inden
denmond
mond genomen,
genomen, maar
maar isissteeds
niet
(§) Klamboe
Klamboe =
gordijn van
tot wering
weringvan
vandedemuskieten.
muskieten.
(§)
= gordijn
van tule tot
ttt) Toewan
Toewan basar
basar = groote
gl'oote heer.
heer.
(")
(tt) Woordelijk:
Woordelijk: nieuw
nieuw mensch.
mensch.
(-11)

=
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nu deden,
wij nu
deden, want
want..... maar
maar zoo
ver ben
ben ik eigenlijk
eigenlijk nog
nog niet.
niet. Eerst
Eerst
zoover
moet ik
ik nog
nogwat
watanders
andersvertellen.
vertellen. Ik
Ik was
was met
methet
hetbaden
baden het
het eerst
eerst
moet
klaar en
en ging
klaar
ging toen
toen naar
naar de
de voorgalerij, waar
de panewoe glunder
waar de
kijkend
zijn strootje
kijkend zijn
strootje zat
zat te
te rooken. Hij was
was gezeten
gezeten in
in een
een wipstoel,
wipstoel,
met zijn
voeten
onder
zijn
zitvlak
(A,
la
zijn voeten onder zijn zitvlak (à la tailleur): wip
niet, dan
dan heb
heb
wip je niet,
je niet.
niet. Zoodra hij
mij zag,
zag, ging
ging hij
hij dadelijk
dadelijk als
als een
eengewoon
gewoon mensch
je
hij mij
zitten en
en presenteerde
presenteerde mij een brandy-soda.
brandy-soda. Verwonder
Verwonder· u niet
niet:: er komt
komt
zitten
nog meer.
meer. De
Debrandy,
brandy,die
diezeer
zeergoed
goedsmaakte,
smaakte,werd
werdbehoorlijk
behoorlijk ingenog
Ook de
de panewoe
schonken door
een bediende,
bediende, die
die een
eengroot
grootblad
bladdroeg.
droeg. Ook
door een
nam
een glas, waarover
waarover ik
ik mij eerst
nog al
al verwonderde,
verwonderde, omdat
omdat ik
ik
nam een
eerst nog
dacht,
dat Mohammedanen
Mohammedanen geen
sterken drank
dl'ank mochten
mochten drinken,
drinken, maar
maar
dacht, dat
geen sterken
ik hoorde later,
dat zij,
zij, die
die van
vansterken
sterkendrank
drank houden,
houden, beweren,
beweren, dat
dat
later, dat
de
Koran alleen
alleen verbiedt,
verbiedt, om
om dronken
dronken te
te zijn; dus
is nog
nog al
al gede Koran
dus dat
dat is
na te
te komen,
komen, want
want het
het begrip
begrip dronken
dronken is
is zeer
zeel' rekbaar.
makkelijk na
hield zich
zich heel
heel fatsoenlijk,
fatsoenlijk, dronk
dronk na
na de
de brandy
brandy
echter hield
De panewoe echter
De anderen
anderen waren
waren nu
nu langnog een
een bittertje
bittertje en
endaarbij
daarbij bleef
het. De
I;leef het.
nog
zamerhand ook
zoo zaten
zaten wij
wij nu
nu heel
heel genoeglijk te praten.
ook gekomen
gekomen en
en zoo
De panewoe vertelde onder anderen ook, toen wij
wij ernaar
ernaar vroegen,
vroegen, dat
dat er
erop
op
de
plaats
geen
moskee
was
maal'
wel
een
klein
gebouwtje,
om
te
de plaats geen moskee was maar wel een klein gebouwtje, om te
haast nooit,
nooit, zei
zei hij.
hij. Ook
Ookvertelde
vertelde hij, dat
hij als
als
bidden.
bidden. Hij
Hij kwam
kwam el'
er haast
dat hij
het legioen
legioen van
van Mangkoe
Negara. Daal'
hij
sergeant
in het
sergeant gediend
gediend had
had in
Mangkoe Negara.
Daar hij
dus van
vanadel,
adel,blijkt
blijkt
daaruit,welk
welkeen
een
aristocratisch
is, dus
daaruit,
aristocratisch
Raden Mas is,
korps
dat legioen
legioen is.
is. Hij
Hijvroeg
vroegons
onsook,
ook,ofof
onzenamen
namenwilden
wilden
korps dat
wijwijonze
opschrijven,
daarna liet hij
hij ons
onseen
eenvisitekaartje
visitekaal·tje
deden ; daarna
opschrijven, wat wij gaarne deden;
van hemzelf
hemzelf zien. Toen
Toen ik
ik hem
hem vroeg, of ik
ik het
hetmocht
mochtbehouden,
behouden,
van
dadelijk voor
voor de anderen
anderen ook
ook een
een
gevleid en liet
liet hij el'
zeer gevleid
er dadelijk
was hij zeer
halen.
Hij vond
vond het
het blijkbaar erg
deftig en
en gewichtig,
gewichtig, dat
dat hij
hij die
die
erg deftig
halen. Hij
kaartjes had.
met hem.
hem. Hij
In
den vooravond
vooravond speelden
speelden wij
wij een
een partijtje
partijtje hombre
hombre met
In den
speelde
goed en
ensprak
sprak over
over »een kleintje
kleintje in
in de
de fijne" en »saja
speelde heel
heel goed
minta"
(ik vraag) »vijf klavers",
klavers", of hij nooit
Graag
nooit anders
anders gedaan
gedaan had.
had. Graag
minta" (ik
had ik
ik van
van dat
dat groepje
groepje om
om die
die hombretafel een
kiek gehad,
gehad, maar,
maar,
een kiek
had
helaas!
waren zoo
zoo dom
dom geweest, om
om geen
geen photographietoestellen
wij waren
helaas ! wij
photographietoestellen mee
te nemen.
nemen.
Na het
het eten,
eten,datdat
hoofdzakelijkuituitrijst
rijst
bestond,maar
maaroverigens
overigens
Na
hoofdzakelijk
bestond,
te
mogen
heel
goed
was,
vroeg
de
panewoe
»permissie",
om
naar
huis
panewoe
»permissie",
heel goed was, vroeg de
mogen
gaan;; het
was dan
dan ook
ook al
al half
tien, dus
Nu,
halftien,
gaan
het was
dus rijkelijk
rijkelijklaat
laatvoor
voorhem.
hem. Nu,
die
permissie gaven
gaven wij hem
hem graag,
graag, want
want ook
ook wij
wij hadden
hadden slaap.
slaap.
die permissie
vertrokken wij om 7 uur
en namen
namen beneden
beneden
Den volgenden morgen vertrokken
uur en
nog even
even afscheid
afscheid van
vanden
denvriendelijken
vriendelijken panewoe, die
ons gidsen
gidsen meenog
die ons
gaf. De
weg naar
naar Kardjo, dien
dien wij
wij nu
nu volgden,
volgden, was
washet
hetmooiste
mooistestukje
stukje
De weg
van
den
geheelen
tocht.
Wij
deden
niets
dan
dalen;
elk
oogenblik
tocht. Wij deden niets dan dalen ;
van den
hadden
afwisseling, vooral
vooral ook
omdat de weg
weg geweldig
geweldig kronkelde;
hadden wij
wij afwisseling,
ook omdat
kronkelde ;
nu zagen
zagen wij
wij de
de altijd
altijd mooie
mooie bergsawahs of de
de koffietuinen, dan
weer
nu
dan weer
de cacao-aanplantingen,
cacao-aanplantingen, en
en alles was
was even
even mooi.
mooi. Ook
Ook moesten
moesten wij
wij ver"er-
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scheidene ravijnen
hellingen door
door den
den regen
regen van
vanden
den
ravijnen door,
door, waarvan
waarvan de
de hellingen
vorigen
nacht dikwijls
dikwijls zeer
zeer glibberig
glibberig waren,
waren,zoodat
zoodat de
depaarden
paarden ververvorigen nacht
op hun
hun vier
viervoeten
voetente te
gelijknaar
naarbeneden
benedengleden,
gleden,soms
soms
scheidene
malen op
scheidene malen
gelijk
er geen
geen enkel
enkelpaard,
paard, maar
maar
meer
dan dén
één meter.
meter. Gelukkig
Gelukkig echter
echter viel
viel er
meer dan
ze
ze zijn
zijn er
er hier
hier ook
ook wel
wel aan
aan gewend.
gewend.
wij de
de beesten
beestenweer
weereens
eens
laten
drinkenenenvverden
werden
In
Kardjo konden
konden wij
In Kardjo
laten
drinken
wij
door het
hetdessahoofd
dessahoofd geinviteerd,
geïnviteerd,om
om een
eenkop
kopthee
theetetekomen
komengebruiken,
gebruiken,
wi,j door
wij gaarne
gaarne aannamen.
aannamen. Ontzettend
Ontzettend hoffelijk
hoffelijk zijn
zijn die
die menschen
menschen hier
hier
wat wij
bij voorbeeld
voorbeeld even
even mijn
mijn hoed
hoedopopden
dengrond
grondonder
ondermijn
mijn
overal.
legde bi,j
overal. Ik legde
stoel
enonmiddellijk
onmiddellijk liet
liethet
hetdessahoofd
dessahoofd dien
dien ophangen.
ophangen. De
De hoed
hoed van
van
stoel en
een
orang blanda
blanda (*)
(') mag
mag niet
niet zoo
zoo laag
laagliggen.
liggen.Onze
Onzepaarden
paarden werden
werden
een orang
elk
door twee
tweeman
manvastgehouden,
vastgehouden,alsof
alsof
levensgevaarlijkedieren
dieren
elk door
hethet
levensgevaarlijke
waren,
maar daarvan
daarvan mochten
mochten wij
wij niets
niets zeggen,
zeggen, want
want het
het was
was een
een
waren, maar
het wel
wel een
een
eerbewijs, een
soort van
van hulde
hulde aan
aanonze
onzerijkunst,
rijkunst, dat
dat het
eerbewijs,
een soort
wild
paard moest zijn,
zijn, dat
dat wij
wij bereden.
bereden.
wild paard
Van Kardjo
verder naar
naar Seragen,
Seragen, waar
waar wij
wij zouden
zouden overoverVan
Kardjo gingen
gingen wij
wij verder
nachten. Het
Het begon
begonnunulangzamerhand
langzamerhand flink
flink warm
warm teteworden,
worden, vooral
vooral
nachten.
ook
doordat wij
wij verscheidene
verscheidene meters
meters gedaald
gedaald waren,
waren, zoodat
zoodat wij
wijmaar
maar
ook doordat
blij waren,
wij ininSeragen
Seragenaankwamen.
aankwamen.
blij
waren, toen wij
Het
zou zeer
zeeronbescheiden
onbescheiden zijn,
zijn, om
omons
onslogies
logiesvan
van dien
dien nacht
nacht te
te
Het zou
beschrijven, want
wij logeerden
logeerden bij
bij een
eenEuropeesche
Europeesche familie,
familie, waarmee
waarmee
beschrijven,
want wij
één
van ons
onsininSolo
Solokennis
kennisgemaakt
gemaakt had
had en
en die
die ons
ons met
met echt
echtgulle,
gulle,
één van
oud-Indische
ontving.
oud-Indische gastvrijheid ontving.
In
Seragen zelf
zelfstaat
staateen
eengroote
grootesuikerfabriek
suikerfabriekenendedeadministrateur
administrateur
In Seragen
daarvan bood
ons aan
aan die
diemet
methem
hemtetebezichtigen,
bezichtigen,welk
welkaanbod
aanbodwij
wij
daarvan
bood ons
natuurlijk
gaarne
aannamen.
Machtig
interessant
was
het,
om
te
zien,
natuurlijk gaarne aannamen. Machtig interessant was het, om te zien,
hetruwe
ruwe
suikerrietna na
verschillende
bewerkingende
demooie
mooie
hoe uit
uit het
hoe
suikerriet
verschillende
bewerkingen
witte suiker
suiker tetevoorschijn
voorschijnkomt.
komt.Niet
Niet
minderdan
danvijf
vijf
wagonladingen
witte
minder
wagonladingen
Op die
diefabriek
fabriekenendedelanderijen
landerijen
suiker
worden dagelijks
dagelijks afgeleverd.
afgeleverd. Op
suiker worden
werken ongeveer
ongeveer 4000
4000 koelies,
koelies, een
eengetal,
getal,waarvan
waarvanikikversteld
versteldstond.
stond.
werken
De
bevolking isis hier
hierniet
nietwelvarend.
welvarend.DeDe
administrateurvertelde
vertelde,
De bevolking
administrateur
,
dat
hetwel
welvoorkomt,
voorkomt,datdat
hoofden(natuurlijk
(natuurlijkniet
nietdedehooggeplaatshooggeplaatsdat het
hoofden
ten),
die den
den eenen
eenen dag
dagaan
aanhem
hemwaren
warenvoorgesteld
voorgesteld en
enwaarmede
waarmede hij
hij
ten), die
zich heel
heel genoeglijk
genoeglijk had
had onderhouden
onderhouden, , den
den anderen
anderen dag
dag voor
voor hem
hem
zich
neerhurkten en
als koelie
koelie te
te worden
worden aangenomen.
aangenomen. De
De
neerhurkten
en smeekten,
smeekten , om
om als
hoofden
hebben
hier
ook
weinig
te
vertellen;
meermalen
weigeren
onhoofden hebben hier ook weinig te vertellen; meermalen weigeren ondergeschikten,
volgen, en
en als
als zij
zij dan
danklagen
klagen bij
bij
dergeschikten,om
om hun
hun bevelen
bevelen op
op te
te volgen,
den
rijksbestuurder van
Soenan, , dan
dan krijgen
krijgen· ze
ze tot
tptantwoord,
antwoord, dat
dat
den rijksbestuurder
van den
den Soenan
ze
maar moeten
moeten trachten,
trachten, om
omvbekin"
lIbekin"(maken)
(maken)yakkoord".
»akkoord".
ze maar
Den
volgenden dag
verlieten wij
wij Seragen,
Seragen, om
om v66r
vóór den
den middag
middag nog
nog
Den volgenden
dag verlieten
in
Solo aan
aan te
te komen.
komen. Daar
Daar gingen
gingen wij
wij 's avonds
ouder gewoonte weer
weer
in Solo
avonds ouder
naar de
de sociëteit,
sociëteit,maar
maarwat
wat
stondenwijwij
daarversteld
versteld!
Hetgebouw
gebouw
naar
stonden
daar
! Het
scheen
uitgestorven;; op
op de
de stoep
stoep zat
zat,
eenig
menschelijkwezen,
wezen,
scheen als uitgestorven
, alsalseenig
menschelijk
te slapen.
slapen. Na
Naeen
eenoogenblikje
oogenblikje kwamen
kwamen nog
nogeen
eenpaar
paarstamstameen
jongen te
een jongen
(Ol
(1')

Orang blanda
orang wolanda
wolanda ==Hollander.
Hollander.
blanda =
= orang
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gasten
en dat
dat waren
waren met
met ons
ons de
deeenige
eenigebezoekers.
bezoekers. Ook
OokOom
OomTjokro,
Tjokro,
gasten en
met zijn
zijn pet
pet nog
nog altijd
altijd even
even scheef
scheef op
op zijn
zijn hoofd
hoofd, , was
was er
erals
alseenige
eenige
met
vertegenwoordiger
bruine broeders.
broeders.
vertegenwoordiger van
van de bruine
van gezellig
gezellig was
was,, gingen
gingen wij
wij in
in een
eenvan
van
Daal'
het hier
hier dus
dus verre
verre van
Daar het
de
vele
gereedstaande
andongs
(vierwielige
rijtuigen,
kleine
landauers)
de vele gereedstaande andongs (vierwielige rijtuigen , kleine landauers)
watrondrijden
rondrijden enenwij
wijverwonderden
verwonderden ons
onsvoor
VOOI'de
dezooveelste
zooveelste
de stad
stad wat
de
maal weer over
over de
deenorme
enormehandigheid
handigheid,, waarmede
waarmededie
dieinlandsche
inlandsclle koetkoetmaal
met hun
hun ongelukkige
ongelukkige spannetjes
spannetjes door
door alaldat
datgekrioel
gekrioelheenscharreheenscharresiers
siers met
te botsen
botsen,, maar
maar op
op het
het
len.
Honderdmaal zijn
len. Honderdmaal
zijnzeze op
op 't
't punt
punt van
van te
laatste
oogenblik weten
zij het
het altijd
altijd nog
nog tetevermijden.
vermijden.
laatste oogenblik
weten zij
bezoeken, om
om een
een
Als
brave huisvaders
huisvaders gingen
gingen we
we eenige
eenige toko's (*) bezoeken,
Als brave
paar
voor onze
te koopen.
koopen. In
Inéén
ééndier
dier
paar cadeautjes
cadeautjes voor
onze respectieve
respectieve echtgenooten
echtgenooten te
maar die
die waren
waren zeer
zeer
toko's
wilden wij
wij onder
onder anderen
anderen waaiers
waaiers koopen,
koopen, maar
toko's wilden
maakten,, liet
lietdedetokohouder,
tokohouder,
hoog
geprijsd. Toen
Toenwij
wijdie
dieopmerking
opmerkingmaakten
hoog geprijsd.
Arabier,, dadelijk
dadelijk een
een zeker
zeker procent
procent van
vanden
denprijs
prijs vallen.
vallen. Wanneer
Wanneer
een
een Arabier
een
voorwerp bij
bij voorbeeld
voorbeeld geprijsd
geprijsd stond
stond voor
VOOI' f
dan zei
zei hij
hijerbij
erbij::
een voorwerp
f 9, dan
»Het isis eigenlijk
eigenlijk ff 7",
en dan
dan konden
konden wij
wij nog
nog gaan
gaan afdingen.
afdingen. Wij
Wij
7'', en
vIlet
vonden
bereidwilligheid zeer
wij eens
eens bij
bij een
een
vonden die
die bereidwilligheid
zeervreemd
vreemden
en toen
toen wij
heer uit
uit Solo
Solo informeerden,
informeerden, hoe
hoe dat
dat kwam,
kwam, hoorden
hoorden wij,
wij, dat
dat de
de reden
reden
heer
daarvan
volgende is.
is.
daarvan de
de volgende
Wanneer een
een bediende
bediende van
van een
vele pangérans
pangérans of
of van
van andere
andere
één der
der vele
Wanneer
heer en
en meester
meester
personen van
van hoogen
hoogen Javaanschen
Javaansehen adel
voor zijn
zijn heer
personen
adel iets
iets voor
l>Ik zal
zal liet
het bij
bij uu
moet
koopen, , zegt
zegt hij
hij tegen
tegen een
eender
dertokohouders:
tokohouders: DIk
moet koopen
fooi geeft
geeft;
anders ga
ga ikiknaar
naareen
eenander."
arider." De
De
koopen,
gij mij
mij een
een fooi
koopen, als
als gij
; anders
tokohouder geeft
met genoegen
genoegen,, vvant
want hij
hij heeft
heeft van
van tetevoren
voren
tokohouder
geeft die
die fooi
fooi met
zUn waren
wal'en zoo
zoo hoog
hoog geprijsd
geprijsd, , dat
dat hij
hij van
van de
de
daarop
gerekend en
en zijn
daarop al
al gerekend
fooi
nadeel heeft.
Dejongen
jongenkrijgt
krijgt die
die fooi
fooi dus
dusvan
vanhem,
hem, maar
maar
fooi geen
geen nadeel
heeft. De
feitelijk
Komt er
er nu
nu iemand
iemand in
in een
een toko,
toko,
feitelijk betaalt
betaalt zijn
zijn eigen
eigen heer
heer die.
die. Komt
fooi zal
zal vragen
vragen,, dan
dan kan
kandedetokohouder
tokohouderdadelijk
dadelijk den
den
die
blijkbaar een
die blijkbaar
een fooi
te hoog
hoog is.
is.
eigenlijken
nog te
eigenlijken prijs
prijs (harga
(harga mati)
mati) noemen,
noemen, die
die dan
dan meestal
meestal nog
Daar wij
wij na
nahet
hettokobezoek
tokobezoeknog
nogtijd
tijdoverhadden
overhadden,, gingen
gingen wij
wij ook
ook
Daar
nog onze
onze opwachting
opwachting maken
maken bij
bij dedetijgers
tijgersenendedeolifanten
olifantenvan
vanden
den
nog
Soesoehoenan.
Waarom hij
die nu
nunog
noghoudt
houdt,, weet
weetikikniet
niet;
misschien isis't'twel
wel
Waarom
hij die
; misschien
adat;
vroeger werden
werden de
de tijgers
tijgers gebruikt,
gebruikt, om
omtegen
tegenkarbouwen
karbouwen te
te
adat ; vroeger
vechten.
Daarbij moest
moest dan
dan —
- wilde
wildehet
lIetgoed
goed
zijn—- dede
karbouwaltijd
altijd
vechten. Daarbij
zijn
karbouw
want hij
hij stelde
stelde het
hetJavaansche
Javaanschevolk
volk voor
voor en
en de
detijger
tijgerden
den
winnen, , want
winnen
jaren
komen
die
gevechten
echter
vreemden
indringer.
In
de
laatste
vreemden indringer. In de laatste jaren komen die gevechten echter
niet
meer voor.
voor.
niet meer
De olifanten
olifanten zijn
zijnkolossaal
kolossaal groot
groot;; 't zijn
mannetje met
met enorme
enorme
zijn een mannetje
De
slagtanden
Om hun
hun te
te beletten
beletten weg
weg teteloopen,
loopen, zijn
zijn
slagtandenen
en een
een vrouwtje.
vrouwtje. Om
zij
elk met
met één poot
poot aan
aan een
een dikken
dikken paal
paal vastgemaakt.
vastgemaakt. De
De tijgers
tijgerszijn
zijn
zij elk

n

(*) Toko =
of winkel, waar
waar de
de meest
meestverschillende
verschillendevoorwerpen
voorwerpen zijn
zijn te
te
magazijn of
= magazijn
koopen,
b.v. dameshoeden,
dameshoeden, vaatjes
boter, champagne,
champagne, enz.
vaatjes boter,
koopen, b.v.
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veel
meer tijgerachtig
tijgerachtig dan
dan die,
die, welke
welkemen
men
Europa
diergaarden
veel meer
in in
Europa
in in
dedediergaarden
ziet, maar
maar ze
ze rieken
rieken even
evenonaangenaam.
onaangenaam.
ziet,
Hier kwakwaDen
volgenden ochtend
Den volgenden
ochtendgingen
gingenwij
wijweer
weer verder
verdernaar
naarB.
B. Hier
eenhotelletje
hotelletje,
datereralalheel
heelongelukkig
ongelukkiguitzag
uitzag,, terwijl
terwijl
men
wij inineen
men wij
, dat
onze paarden
onze
paarden under
onder den
den blooten
blooten hemel
hemel moesten
moesten overnachten.
overnachten. Toch
Toch
bleef
ook hier
hier het
hetblaadje
blaadje van
van dien
dien dag
dagininmijn
mijndagboek
dagboekniet
nietblanco
blanco,,
bleef ook
want
als merkwaardigheden
merkwaardigheden van
ik het
het volgende
volgende aan.
aan.
want als
vanB.
B. stipte
stipte ik
Ten
eerste hield
hield ons
ons aan
aan de
derijsttafel
rijsttafel een
eenschoolmeester
schoolmeestergezelschap,
gezelschap,
Ten eerste
hem juist
juist kort
kort geleden
geleden zwart
zwart bier
bier had
had gestuurd,
gestuurd, hetwelk
hetwelk
wiens
vrouw hem
wiens vrouw
hij broederlijk
ons deelde.
deelde. Dat was
een evenement
evenement:: in
het binbinhij
broederlijk met ons
was een
in het
bier. IkIkspreek
spreek van
van
nenland
nenland vier
vier Europeanen
Europeanenbij
bijelkaar
elkaaren
en toch
toch zwart
zwart bier.
erwas
waseigenlijk
eigenlijknog
nogeen
eenvijfde
vijfde;; die
dielaatste
laatsteechter
echter
vier
Europeanen,, maar
maar er
vier Europeanen
watwijwij
noemen
dienst,doendEuropeaan
Europeaan,, kunnende
kunnende
was
slechts,, wat
was slechts
noemen
eeneen
dienst.doend
hetpraedicaat
praedicaat:: blank.
blank. Die
Diehalfbloed
halfbloed
daarvoor
geplaatst worden
worden het
daarvoor niet
niet geplaatst
van
echte soort
soortwas
wasMevrouw
Mevrouw X.
X.(elke
(elkegetrouwde
getrouwdevrouw
vrouwofofweduwe
weduwe
van de echte
met
één druppel
druppel Hollandsch
Hollandsch bloed
bloed is
is hier
hier mevrouw),
mevrouw), eigenaresse
eigenaresse van
van
met één
het hotel.
hotel.
Deze
dame was
was opopzichzelf
zichzelfalaleen
een
merkwaardigheid en
en gaf
gafaanleiaanleiDeze dame
merkwaardigheid
tot een
eenderde
derdebijzonderheid
bijzonderheid voor
voor het
het dagboek.
dagboek. ZijZijkwam
kwamnamenameding
ding tot
vol schrik
schrik vertellen,
vertellen, dat
dat één der
paarden juist onder
ondel' een
een klapperklapperlijk
ink vol
der paarden
stond;; het
hetkon
kondaar
daaronmogelijk
onmogelijk blijven
blijven staan
staan,, want
want:: »Aaach
DAaach,,
boom
boom stond
M'neer, klapper
op jouw
jouw kop,
kop, jij
jijdood
dood!"
M'neer,
klapper zoo
zoo ongezond,
ongezond, jà,
jà, valt op
!"
zijnog
nogvermeld,
vermeld,dat,
dat,hoewel
hoeweldede
pensionsprijshier
hiereven
even
Ten slotte
slotte zij
Ten
pensionsprijs
hetHotel
Hotel
Indes
(eènder
dergrootste
grootstehotels
hotelsteteBatavia),
Bata via),
hoog was
was als
alsininhet
hoog
desdes
Indes
(eesn
de
deur van
van de
de badkamer
badkamer en die
die van
van een
eenplaats
plaatsernaast,
ernaast, die
die men
menniet
niet
de deur
ereen
eensteen
steen voor
voor te
te leggen.
leggen. GeGenoemt, gesloten
gesloten moesten
moesten worden,
worden, door
door er
noemt,
naar binnen
binnen open
open;
andershadden
hadden mismislukkig gingen genoemde
genoemde deuren
deuren naar
lukkig
; anders
schien
nog meer
meer merkwaardigheden
merkwaardigheden een
een plaats
plaats ininmijn
mijn dagboek
dagboek gegeschien nog
kregen,
wat
echter
niet
gebeurd
is,
zoodat
ik
dus
met
de
vermelding,
kregen ,
echter niet gebeurd is , zoodat ik dus met de vermelding,
dat wij
wij den
den volgenden
volgenden dag
daggezond
gezond enenwel
welweer
weerininS. S.
aankwamen,,
dat
aankwamen
afscheid van
neem, , echter
echter niet
niet,, zonder
zonder hem
hem een
een tot
tot weerweerafscheid
van den
den lezer
lezer neem
ziens toe te
te roepen.
roepen.
ziens

s.

1906. II.
11.
1906.
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Walch, Holland.
Holland. Eerste
Eerste Gedichten.
Gedichten. —
- Kampen.
Kampen.
Jan Watch,
C.
A. Wienecke,
Wienecke, »Boort."
»lloort." Eenvoudige
Eenvoudige Gedichten.
Ge.lichten. —
- Amsterdam,
Amsterdam, 1905.
1905.
C. A.
Johan Groeneboom
Groeneboom en
Hiddar, Philippine.
Philippine. Verzen.
Verzen. —
- Antwerpen,
Antwerpen, 1905.
1905.
Johan
en Neel Hiddar,
J. H. de
de Veer,
Veer, De
De Stilte.
Stilte. —
- Nijmegen,
Nijmegen, 1905.
1905.
J.
Marie
Metz·Koning, Verzen.
Bundel. —
- Bussum,
Bussum, 1905.
1905.
Marie Metz-Koning,
Verzen. Tweede
Tweede Bundel.
Guido
Kleengedichtjes. —
- Amsterdam,
Amsterdam, 1905.
1905.
Guido GezelIe,
Gezelle, Kleengedichtjes.
Bloemlezing uit de
de Gedichten
Gedichten van
van Albrecht
Albrecht Rodenbach.
Rodenbach. —
- Amsterdam.
Amsterdam.
Bloemlezing
Albert
Verwey, Inleiding
Inleiding tot
tot de
de nieuwe
nieuweNederlandsche
NederlandscheDichtkunst.
Dichtkunst.—
- Amsterdam.
Amsterdam.
Albert Verwey,
F. Buitenrust
Buitenrust Hettema,
Hettema, Uit alle
alle de
dewerken
werken van
vanJacob
JacobCats.
Cats.—
- Utrecht,
Utrecht,1905.
1905.
F.
E.
v.O.,
Zinne· en
en Minnebeelden
Minnebeelden door
door Jacob
Jacob Cats.
Cats. —
- Rotterdam,
Rotterdam, 1905.
1905.
E. v.
O., ZinneVan Elring, Vondel's
Vondel's Lyriek.
Lyriek. Een bloemlezing.
bloemlezing. ---Amsterdam.
Amsterdam.
Van

't Is een
een heele
heelereeks,
reeks,diedie
hierbovenstaat
staat
neergeschreven,enenmoeilijk
moeilijk
hierboven
neergeschreven,
keuze ...
welke 't eerst
ter hand
hand te
te nemen.
nemen. Was
Washet
hetslechts
slechts
wordt
wordt de
de keuze
... welke
eerst ter
de
vraag, welke
welkebundel
bundeldedeaantrekkelijkste,
aantrekkelijkste,dichterlijkste
dichterlijksteverzen
verzenbevat
bevat; j
de vraag,
hadden we
slechts voorop
voorop te
zetten en te
te bespreken
bespreken —
- maar
maar er
er
hadden
we dien
dien slechts
te zetten
wordt meer
meer gevraagd.
gevraagd. Er
Erzijn
zijnerer
zooveel,
besprokenmoeten
moetenworden,
worden,
wordt
zooveel,
diedie
besproken
en
dan worden
worden we
we nog
nogdoor
doorenkele
enkeleboekjes
boekjesmet
metletterkundige
letterkundigegeschiegeschieen dan
om een
een praatje
praatje te
te maken.
maken. Maken
Maken we
we het
hetkort
kort; jbijten
bijten
denis gewenkt,
gewenkt, om
denis
we door
door den
den zuren
zuren appel
appel heen
en doen
doen we
we een
een greep.
greep.
we
heen en
De eerste,
eerste, die
die inindedehanden
handenkomt,
komt,is isJan
Jan
Walch,diediemet
met
zijneerste
eerste
De
Walch,
zijn
gedichten
komt aandragen.
aandragen.
gedichten komt
Ik zou
zou voor
voor hem
hem gewenscht
gewenscht hebben,
hebben, dat
dat hij
hijnog
nogeen
eenpoosje
poosjegewacht
gewacht
Ik
met
ze
uit
te
geven
en
zich
de
gelegenheid
had
gegeven,
om tete
had
had met ze uit te geven en zich de gelegenheid had gegeven, om
schiften
nog eens
eens teteschiften.
schiften.Dat
Dat
zouhem
hemenenzijn
zijnnaam
naamgoed
goed
schiften en
en nog
zou
Erzijn
zijnzooveel
zooveelverzen
verzenonder,
onder,die
dieevengoed
evengoedhadden
hadden
hebben
gedaan. Er
hebben gedaan.
kunnen
wegblijven. (Dat
(Dat isis met
metmeer,
meer,ook
ookmet
metandere
anderedichters
dichters vaak
vaak
kunnen wegblijven.
het geval.)
geval.) Ik
Ik heb
hebhier
hierniet
nietzoozeer
zoozeerhet
hetoog
oog
sonnet
aanJacques
Jacques
het
opop
datdat
sonnet
aan
met dien
dien vermakelijken
vermakelijken bok,
bok, om
om Perk
Perk stilletjes
stilletjes ininLeiden
Leidentetelaten
laten
Perk
Perk met
studeeren
en, als
alshij
hijbemerkt
bemerkt zich
zich vergist
vergist tetehebben,
hebben, daarvan
daarvan in
in een
een
studeeren en,
noot
melding
te
maken,
omdat
hij
met
rijm
en
maat
een
beetje
vernoot melding maken, omdat hij met rijm en maat een beetje verlegen schijnt
schijnt te
tezijn
zijnenenAmsterdam
Amsterdam minder
minder goed
goed dan
dan Leiden
Leiden kan
kan gegelegen
bruiken,
heeft eerder
eerder iets
iets kinderlijks.
kinderlijks. Ik
Ik heb
heb 't oog op
op verzen
verzen als
als::
bruiken. Dat
Dat heeft
»
Wij zijn
zijn twee bleeke
bleekepa,ssiemoede
passiemoede kleinen,
kleinen,
»Wij
die
bleek maar
maar rust
rust zoeke'
zoeke' in
inelkanders
elkanders armen,
armen,
die bleek
warme,
opbrandend stil
in 't al-verterend warme,
opbrandend
stil in
dat onz'
onz' zwak'
zwak' lijfjes
lijfjesteerlijk
teerlijkdoet
doetverdwijnen."
verdwijnen."
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't Schijnt,
woord »lijf"
hem deerlijk
deerlijk in
den weg zit
zit en
en hem
hem
Schijnt, of
of dat
dat woord
»lijf" hem
in den
leelijke
dingen doet
doet zeggen
zeggen:
leelijke dingen
:
»Gij
DGij zijt zoo
zoo mooi;
mooi; o0 'k hoor
zoet gerucht
gerucht
hoor het zoet
van
uwe stem
stem;; 'k zie 't lijfje,
zacht beeft,
beeft,
van uwe
lijfje, dat zacht
even,
van liefde,
liefde, als ik
ik bij
bij uukotn",
kom",
even, van

waarin
trillende lijfje
mug of
of een
eenbij.
bij.
waarin het
het trillende
lijfje doet
doet denken
denken aan
aan een
een mug
Verzen
de volgende
volgende::
Verzen als de
D
In deze
deze kamer
kamer in dit
dit vreemde
vreemde thuis
thuis
»In
in noordlijk
noordlijk land
land sta
sta 'k voor de
raam en
...
de raam
en zie
zie...
oogvensters van
van mijn
mijn vleezen
vleezen zielehuis,
zielehuis,
weet niet
niet wie
wie
staan
hol weerkaatsend
weerkaatsend -— en
staan hol
en ik
ik weet
ik ben",
ben",

zouden
ook allicht•
allicht· in
pen, althans
althans achtergebleven
achtergeblevenzijn,
zijn,als
alsde
dedichter
dichter
zouden ook
in de
de pen,
ze
een poos
poos had
hadlaten
latenliggen
liggenenen
later
nog
eens
had
kunnennalezen.
nalezen.
ze een
watwat
later
nog
eens
had
kunnen
Vooral
derde regel...
regel. ..!!
Vooral die
die derde
Maar genoeg
genoeg;; 't is
is niet
niet onze
onze taak,
taak, om
om ze
ze édn
één voor
voor één,
één, regel
regelvoor
voor
Maar
regel onder
onder handen
handen tetenemen
nemen en
enteteontleden
ontleden;
daarentegen een
een
regel
; 't is daarentegen
voorrecht,
om na
na 't suer
ook 't soet op
merken en
en de
de aandacht
aandacht te
te
voorrecht, om
suer ook
op te merken
vestigen op
op verzen,
verzen, die
dieverdienen
verdienen langer
langer te
te leven
leven en
en die
diede
demeening
meening
vestigen
over den
den geheelen
geheelen bundel
bundel rechtvaardigen
rechtvaardigen:: had
had hij
hij nog
nogmaar
maareen
eenpoosje
poosje
over
gewacht!
die de
de moeite
moeite van
van 't lezen
minstens even
even
gewacht ! El'
Er zijn
zijn verzen
verzen in,
in, die
lezen minstens
waard
die van
van het
het dichten.
dichten. Uit
Uitzijn
zijn)1-lerfstverzen"
,Herfstverzen" heb
heb ik
ik er
er
waard zijn
zijn als
als die
enkele
opgeteekend, omdat
omdat zezededeaandacht
aandachttrokken
trokkendoor
doorden
dendichterdichterenkele opgeteekend,
lijken
hartstocht. Laten
ereen
eenuit
uitovernemen
overnemen:
lijken hartstocht.
Laten we er
:
DIk haat
haat dit
dit matte,
matte, bleeke
bleeke wezen....
wezen ....
»Ik
o God!
een vreemd,
vreemd, koud
ding ....
God !...... mijn
mijn leven
leven is
is een
koud ding
....
en
de verre
verre glorie,
glorie, die
die ik
ik zing,
zing,
en al de
is vreemd
vreemd aan
aan dit
dit dof
dof zijn,
zijn, aan
aan deze
deze
vervloekte
dagen;; o0 Verdoemde
Verdoemde tijd!
tijd!
vervloekte dagen
Ik wil vergaan
vergaan in
in 't martelende zwijgen
zwijgen
zijn om
rust te
te krijgen,
krijgen,
Van 't zielloos zijn
bra mij
mij....
.. .. om rust
te vergeten,
vergeten, schoonheid,
schoonheid, die
die daar
daar zijt,
zijt,
U te
daar
.... ik
ik zie
zieuuwel,
wel,rank-lijnig,
rank-lijnig,
daar godlijk
godlijk zijt
zijt....
zoo
heerlijk en zoo
zoo ijl
en gulden!
gulden! Pijnig
Pijnig
ijl en
zoo heerlijk
mijn afgematte
afgematte lijf
...
lijf toch
toch niet
niet zoo
zoo fél.
fél....
DAfgemat?
En ge zijt
zijt zoo
zoo jong
jong en
en krachtig
krachtig;;
»Afgemat? En
waar?? En
En 't leven
leven ligt nog
nog v66r
v66r u,
u, prachtig...."
prachtig.... "
Niet waar
Ja, mensche-stem
mensche-stem -— ik zie
zie dit
ditleven
levenwel
wel!"
Ja,
!"

We zijn
zijn aan
aanden
denherfst.
herfst.
Vergelijk
herfststemmingvan
vanWalch
Walch
We
Vergelijk
diedie
herfststemming
met deze
deze van
van Wienecke
Wienecke::
met

Il.
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DEn
... een
een toovering
DEn 't't woud
woud wordt
wordt pronkend
pronkenddroef.
droef....
toovering
van
van geel
geel en purperkleur
de geuren
geuren slaan
purperkleur....
.... de
er
lokken ;
er zoet'lijk
zoet'lijk prikk'lend uit,
uit, de vruchten
vruchten lokken;
Soms valt één
dén plonzend
plonzend af,
af, als weggetrokken
Soms
weggetrokken
rits'len
blàren heen,
heen, de
de stammen
stammen staan
staan
rits'len de
de blaren
machteloos droef
droef bij
bij de alontloovering."
machteloos
alontloovering."

Bij
den een:
een: dichterlijke
dichterlijke stemming,
stemming, de
de herfst
herfst in
in zijn
zijn gemoed
gemoed weerweerBij den
den ander
ander:: de
de nuchtere
nuchtere afbeelding
afbeeldingvan
vanhetgeen
hetgeendededichter
dichter
spiegeld
spiegeldj ; bij
bij den
Bij het
het
ziet.
Moest ik
kiezen tusschen
tusschen beiden,
voor Walch.
ziet. Moest
ik kiezen
beiden, ik
ik stemde
stemde voor
Walch. Bij
vele
onrijpe in
in diens
diensverzen
verzen missen
missen we
wetoch
tochhet
hetrijmend
rijmend gezeur
gezeur van
van
vele onrijpe
Wienecke.
Zelfs de verzen,
verzen, bij
bij 't lezen
aangeteekend als
beter dan
dan de
de
Wienecke. Zelfs
lezen aangeteekend
als beter
of
andere,
vallen
bij
nader
lezing
weer
tegen.
Somtijds
twijfelt
men,
andere, vallen bij nader lezing weer tegen. Somtijds twijfelt men, of
hij
zijn taal
taal wel
wel verstaat
verstaat;; hij
hij springt
springt er
er ten
ten minste
minste heel
heelvreemd
vreemd
hij zijn
mee om
meo
om::
DZooals een
op zijn
zijn schaduw
scha.duw drijft
een scheepje op
door 't
en over
over 't wijde
.•..
't licht,
licht, en
wijde water
water zweeft
zweeft er
er....
en,
waar zonneglanzen beeft er
er
en, of 't
't ga, waar
op 't water,
steeds de kille
kille schaduw
scha.duw blijft."
blijft."
water, steeds

En
we het
hetgedichtje,
gedichtje, dat
dattot
totinleiding
inleidingvan
vandedeverzameling
verzamelingdient,
dient,
En als we
hetzonderlinge
zonderlingebeeld,
beeld,door
door
eens
nader bespraken
bespraken en
en de
devalschheid
valschheid van
vanhet
eens nader
datdededichter
dichterniet
nietergerg
vriendelijkgestemd
gestemd
hem
gebruikt, dan
dan vrees
vrees ik,
ik,dat
hem gebruikt,
vriendelijk
zou
worden. Zelfbeperking
Zelfbeperking isis voor
voor hem
hem noodig
noodig en
enzelfbeheersching,
zelfbeheersching, om
om
zou worden.
de
gedichten, die
die aan
aan zijn
zijn pen
pen ontvloeien,
ontvloeien, maar
maar niet
niet alle
alleaan
aan 't publiek
de gedichten,
toe te
te vertrouwen.
vertrouwen.
DEen Graf
Graf van
van Verzen"
Verzen" is een
een zonderlinge
zonderlinge titel
titel voor
voor eenige
eenigeverzen,
verzen,
waarvan de
titel ininverband
verband met
metden
deninhoud
inhoud:
»eendoode
doodeLiefde",
Liefde", niet
niet
waarvan
de titel
: Deen
eenbundel,
bundel, die
die nu
nu
heel begrijpelijk
begrijpelijk is,
- en
eneen
eengevaarlijke
gevaarlijke titel
titel inineen
heel
is, —
mooieverzen
verzenbevat.
bevat.Inderdaad,
Inderdaad, de
de verzameling
verzameling is
is een
een graf
graf
niet alal tetemooie
niet
van verzen,
verzen, begraven
begl'aven door
door den
den dichter
dichter in
in papier,
papier, waarop
waarop ons
ons past
pasteen
een
van
in
pace
te
laten
schrijven.
Het
zou
mij
lief
zijn
geweest,
als
requiescant
requiescant in pace te laten schrijven. Het zou mij lief zijn geweest, als
mij
in handen
kwamenenenmij
mijnoodnoodeerder was
wasgebeurd,
gebeurd,v66rdat
vóórdatzezemij
dat eerder
in handen
kwamen
te zingen.
zingen.
zaakten een
requiem aan
aan dit
dit graf
graf te
zaakten
een requiem
Welke verzameling
verzameling verzen
verzen !I Bedoeld
Bedoeld isiseen
eenbundel,
bundel,genaamd
genaamd Philippine,
Welke
bijeengebracht door
dichters, Johan
Johan Groeneboom,
Groeneboom, wiens
wiensverzameverzamebijeengebracht
door twee dichters,
ling een
een afzonderlijken
afzonderlijken naam
naam draagt
draagt:: DMijn
»Mijn eerste
eerste gave",
gave", en
en Neel
Neel
ling
Hiddar,
die
aan
zijn
collectie
den
naam
van
»Zielegroei",
heeft
gegeven.
Hiddar, die aan zijn collectie den naam van DZielegroei", heeft gegeven.
Beiden verschillen
verschillen in
zoover van
van elkander,
elkander, dat
dat het
het aan
aan den
deneerste
eerstezeer
zeer
Beiden
in zoover
goed te
te merken
merken is,is,dat
datzijn
zijn
verzen
een
eerste
gavezijn
zijnvan
vanjonge
jonge
goed
verzen
een
eerste
gave
in de
de sneeuw,
sneeuw, die
die nog
noggeen
geen
voorjaarsgroente, nog
nog halfrijp
halfrijp en
en gegroeid
gegroeid half
half in
voorjaarsgroente,
lente belooft,
belooft, en
en dat
datvan
vanden
dengroei
groeider
derziel
zielvan
vanden
dentweeden
tweedendichter,
dichter,
lente
merkenvalt.
valt.Waarom
Waarom de
de twee
twee
in zijn
zijn verzen
verzen althans,
althans, niet
nietveel
veelte te
in
merken
collecties vereenigd
vereenigd zijn,
zijn, isisniet
niet
duidelijk.Vermoedelijk
Vermoedelijkhebben
hebben
collecties
heelheel
duidelijk.
om zich
zich eens
eens tetelaten
latenhooren
hooren en
envoor
voor
beide dichters
dichters behoefte
behoefte gehad,
beide
gehad, om
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't publiek te verschijnen,
verschijnen, terwijl
terwijl ze
ze niet
nietgenoeg
genoeghadden,
hadden, om
om elk
elk een
een
vullen.
afzonderlijk
afzonderlijk boel,je
boekje te vullen.
nu dedeverzen
verzen?
Veel zand
zand en
en weinig
weinig goud,
goud, zoo
zoo weinig,
weinig, dat
dat het
het
En
En nu
? Veel
de
moeite van
van de
deexploitatie
exploitatievoorloopig
voorloopig niet
niet loont.
loont.
de moeite
Het zand
zand:: veel
veelBilderdijksche
Bilderdijksche rhetorica,
rhetorica, zonder
zonder het
hettalent,
talent,zonder
zonder
Het
diens
rijkdom aan
aan gedachten.
gedachten. Er
El' zijn
zijn soms
somswel
weldichterlijke
dichterlijkegedachten,
gedachten,
diens rijkdom
maar de
de uitwerking
uitwerking isis zoo
zoo vreemd,
vreemd, zoo
zooweinig
weinigoorspronkelijk.
oorspl'onkelijk. En
En als
als
maar
deze
regels,
niet
rhetorischzijn
zijn:
bij
Groeneboom de
de aandacht
aandacht valt
valtopopdeze
bij Groeneboom
regels,
diedie
niet
rhetorisch
:
DAls vallende
vallende sneeuw
het diepst
diepst van
van den
den nacht,
nacht,
sneeuw in
in het
»Als
Mij
een levende
levende levenskracht!
levenskracht!
Mij kwam
kwam als een
ze beschroomd,
beschroomd, in haar
haar smetlooze
smetlooze kleed,
kleed,
Daar
stond ze
Daar stond
de hand
hand en
~n tot
totsterven
sterven gereed.
gereed.
Een
bloem in
Een bloem
in de
hand en een
een bloem
bloem in
in het
het haar,
haar,
Een bloem
bloem ·in de
de hand
Een
zij zelve
zelve wel
wel daar.
daar.
Als een
welkende bloem
bloem stond
stond zij
een welkende
Haar
oogen, die staarden
staarden zoo
zoo vreemd
vreemd en
en zoo
zoo groot;
groot;
Haar oogen,
Zij
Leven en
en —
- wachtte
wachtte den
denDood",
Dood",
Zij minde
minde het
het Leven

dan
voelen we
we toch
toch:: oorspronkelijk
oorspronkelijk zijn
ze niet,
niet, en
engeven
geven wij
wij om,
dan voelen
zijn ze
OTIS
rekenschap
waarom,
dan
herkennen
wij
onder
het
zand
goudkorrels
van
rekenschap waarom, dan herkvnnen wij onder het zand goudkorrels van
Lapidoth.
Hélène Lapidoth.
hetgeloof,
geloof,die
diezoekt
zoektnaar
naarden
denterugterugGroeneboom een twijfelaar
twijfelaar ininhet
Is Groeneboom
weg tot
tothet
hetkinderlijk
kinderlijkgelooven,
gelooven,Neel
NeelHiddar
Hiddaris vrij
is vrij
zeker
vanzijn
zijnzaak.
zaak.
zeker
van
hartstocht gaat
hij te
te keer
keer tegen
tegendedemenschheid,
menschheid, die
dietegen
tegen
Met
feilen hartstocht
Met fellen
gaat hij
de
godheid zit
zit te
te mokken,
mokken, in
in verzen,
verzen, die
die pleiten
pleiten voor
voor zijn
zijngoede
goede
de godheid
bedoeling,
maar overigens
overigens wel
weleen
een.beetje
.beetjedwaas
dwaaszijn
zijndoor
doorzijn
zijnwilde
wilde
bedoeling, maar
ddft:
drift :
»Had
één stond
stond maar,
maar, de
de onbeperkte
onbeperkte macht,
macht,
»Had ik, één
van Hem,
Hem, wiens
wiens beeld ge zijn kunt, maal'
zijt
van
maar niet zijt
en
wien ge,
ge, ininbitt're
bit.t'respotternij
spotternij verwijt:
verwijt:
en wien
- dat Hij
met uu slechts
slechts ramp
ramp op
opaarde
aarde bracht;
bracht;
Hij met
gij, die alleen
alleen het
het Gouden
Gouden Kalf
Kalf nog
nog acht
acht
gij,
en
in broedermoord
broedermoord en
en -haat
-haat verblijdt,
verblijdt,
en uu in
geen naastenliefde
naastenliefde kent,
kent, maar
maarbloed'gen
bloed'genstrijd
strijd
en
dàn nog
van Uwen
Uwen God
God verwacht:
verwacht:
en dà,n
nog heil van
Ellendigen, die
die 's levenskern
Ellendigen,
levenskern:: »genoeg"

't beheerschen van
van u zelven
zeI ven laf
laf vergeet
vergeet
en trotsch
trotsch »hesckaa(de
maatschappij" u heet!
heet!
vbeschaafde maatschappij"
Had
één oogenblik
oogenblik Zijn
wil, ik
ik joeg
joeg
Had ik één
Zijn wil,
met één
één wenk
wenk terug
terug in
in 't vormloos
vormloos niet,
u met
Goedheid u ontluiken
ontluiken liet."
liet."
waaruit
waaruit de Goedheid

Ja,
zelfs is
is hij
hij zoo
zoo zeker
zekervan
vanzijn
zijnzaak,
zaak,dat
dathijhUGod
Godzijn
zijnplaats
plaatsgeeft
geeft
Ja, zelfs
het maatschappelijk
maatschappelijk leven
leven en
en hem
hem tot
totsystematicus
systematicusmaakt
maakt:
in
in het
:
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DHet Heelal.
DHet
Zijn alles vormen,
vormen, die
die een
een tijd
tijdbestaan,
bestaan,
't Zijn
dan tot
totandere
anderevormen
vormen overgaan,
overgaan,
en dan
Maker immer
immer nederblikt,
nederblikt,
waarop de Maker
waarop
alles indeelt,
indeelt, wijzigt,
wijzigt, schift
schift en
enschikt."
schikt."
Die alles

Had de
de maatschappij
maatschappij er
er veel
veel aan
aan verloren,
verloren, als
als zezezulke
zulkeverzen
verzenhad
had
Had
missen?
?
moeten missen
Met J.
J. H.
H.dedeVeer
Veer
komenwewetottot
verzenvan
vaniemand,
iemand, die
die wel
wel
Met
komen
dede
verzen
te zeggen heeft
heeft;; van iemand,
iemand, die
die zichzelf
zichzelf beheerscht
beheerscht en behoedzaam
behoedzaam
iets te
iets
wel de
demoeite
moeite waard
waard is,
is, of
of de
de
wikt, of
of hetgeen
hetgeen hij heeft
heeft gedicht,
gedicht, wel
wikt,
metden
denvorm.
vorm.Hijzelf
Hijzelf
dichterlijke gedachte
in overeenstemming
overeenstemming isis met
dichterlijke
gedachte wel
wel in
gaat zeer
zeer eclectisch
eclectisch te
te werk
werk en
enschift
schiftnauwkeurig
nauwkeurig de
de verzen
verzen over
over een
een
gaat
vrij lange
lange periode.
periode. Technisch
Technisch zitten
zitten de
de meeste
meeste ook goed in elkaar, maar
vrij
toch ontbreekt
ontbreekt er
er soms
soms iets
iets aan,
aan, het
het voornaamste
voornaamste:: de
de kracht,
kracht, om
om bij
bij
toch
brengen, die
die de
dedichter
dichter heeft
heeft gehad
gehad en
en
den lezer
lezer de
de sensatie
sensatie over
over tetebrengen,
den
tentoonstelling
schilderijen.
Is ermede
ermede als
als met
met een
een tentoonstelling van
bedoeld. 't Is
heeft bedoeld.
wandelen erlangs
erlangs;; de
de meeste
meeste laten ons onverschillig
onverschillig;; er
er is
is veel
veel
We wandelen
toch niet dàt, totdat we op
op eens
eens stuiten
goeds van
van te
te zeggen, maar 't is toch
goeds
op een
een enkel
enkel stuk,
stuk, op
opeen
eenverzameling
verzamelingstukken,
stukken, die
dieons
onsininverrukking
verrukking
op
Zoo bij De
De Veer.
Veer. We
We lezen
lezen vele
veleverzen
verzen door,
door, die
dieop
opzichzelf
zichzelf
brengen. Zoo
brengen.
maar die
die ons
ons koud
koud laten.
laten. Daar
Daar valt
valt ons
ons oog
oog op
opeen
eensonnet,
sonnet,
goed zijn,
zijn, maar
goed
dat een
een weerklank
weerklank ininons
onsdichterlijk
dichterlijkgevoel
gevoelvindt,
vindt,en
enwe
we lezen en hooren
dat
de
klanken met
metbelangstelling.
belangstelling. De
DeVeer's
Veer'sverontwaardiging
verontwaardiging over
over Indië
Indië
de klanken
maakt hem
hem tot
tot een
eendichter,
dichter, die
die naar
naar zich
zich zal
zal
en
Indische toestanden
toestanden maakt
en Indische
als hij
hij soms
soms in
in Indië wordt
wordt gelezen,
gelezen, -— Indië,
Indië, dat,
dat,
En als
doen hooren. En
naar hij
hij en
en heel
heel veel
veel anderen
anderen zeggen, te materialistisch
materialistisch is,
is, om
om verzen
verzen
naar
lezen, -— dan
zal hij daar
daar te denken
denken geven.
geven.
dan zal
te lezen,
,Ik
D't Districts-hoofd
Districts-hoofd geeft zijn
zijn fuif;
fuif;
ben gegaan. D't
sIk ben
Je kunt
kunt niet
niet weig'ren
weig'ren nu,"
nu," dus
dus streng
streng de
demakkers.
makkers.
»J
kniest je immers
immers d9od,"
d9Qd," vrij
vrij pait
pait kweekt
kweektplakkers,
plakkers,
DJee kniest
en 't haar
kuif.
-— Genoeg!
Genoeg! ik ging, in 't wit en
haar in kuif.
Veel bitter,
wijn, veel
veel grog,
grog, geschuif
geschuif
bitter, bier
bier en wijn,
Van
voetjes, wuivende
wuivende armen
armen .... ; smakkers,
Van bloote voetjes,
zijgunnen
gunnen haar,
haar, de
derakkers,
rakkers,
Die
kerels toch!
toch! —
- zij
Die kerels
bruine duif
....
Geen
Geen oogwenk
oogwenk rust,
rust, de
de zachte,
zachte, bruine
duif....
Laat
door 't nachtelijke
zwijgen,
nachtelijke zwijgen,
Laat ging 'k terug door
teugels —
- aan
aan mijn
mijn knie
knie
Mijn
Mijn buurman
buurman hield
hield de
de teugels
hoofd van
van Wantia,
Wantia, de
de schoone....
schoone ....
Rustte
Rustte het hoofd
't Is
jaren al geleden,
geleden, maar
maar 'k hoor
tonen
hoor de tonen
Is jaren
Dier
nog, die
die vreemde
vreemde melodie,
melodie,
Dier gamlang nog,
zij zong;
zong; hoor,
hoor, aan
aan mijn
mijn knie,
knie, dat
dat hijgen...."
hijgen.... "
Die
Die zacht zij

Maar
de verachting,
verachting, den
den haat,
haat, het
het heimwee,
heimwee, dat
dat er
er in
in die
die
Maar naast
naast de
een blik
blik voor
voor de
de Indische
natuur::
sonnetten
schuilt, -— wat
Indische natuur
wat een
sonnetten schuilt,
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:DDe
»De tropennacht
tropennachtdan
dandaalt
daalt en
en daalt; 't't gesuis
gesuis
Van rappe
Van
rappe insekten
insekt en klinkt
klinkt;; een
een paard
paard komt
komtdravend
dravend
Voorbij in 't't donker
Voorbij
heur geest
geest beschavend,
beschavend,
donker -— ginds, heur
Zit
en glimlacht
glimlacht kuisch.
kuisch.
Zit Wantia
Wantia en
en leest en
Gij spreekt
spreekt haar
haar dan
dan van 't't wonderland:
Gij
Wolanda.
wonderland: Wolanda.
Gij zoekt
Gij
aard, den speelschen
speelschen —
- 't
kind —
zoekt haar
haar aard,
't was
was een
een kind
Te
maken langzaam
»deeglijk" en
....
Te maken
langzaam Ddeeglijk"
en dociler
dociler....

Dan
viel er
er
Dan zwijgt
zwijgt gij
gij plots.
plots. Daar
Daar buiten
buitenisis 't,
't, als viel
Een
rijpe vrucht en,
en, mijm'rend,
mijm'rend, naar
Een rijpe
naar den
den wind
gij malle
malle Orang
OrangBlanda."
Blanda."
Blijft
luistren gij,
gü, gij
Blijft luistren

Men
haast niet,
niet, welk
welk sonnet
sonnet tot
tot voorbeeld
voorbeeld te
te kiezen,
kiezen, want
want erer
Men weet
weet haast
zijn
meer. Gelukkig
Gelukkig voor
voor Lien
.den dichter
dichter! ! het
is een
eenprikkel
prikkel tot
totverder
verder
zijn er meer.
het is
om den
den kamp
kamp aan
aan te
te
lezen.
Hartstocht, strijdlust
in den
den dichter,
dichter, om
lezen. Hartstocht,
strijdlustzit
zit er
er in
gorden
al wat
watgewoon,
gewoon, wat
watbanaal
banaal is,
is, tegen
tegen 't conventioneele.
gorden tegen
tegen al
Ik
denk aan
aan zijn
zijn »Draak"
])Draak"::
Ik denk
»Gestorven heette 't
tijden.
't draakgebroed sinds
sinds tijden.
Geen
trekken meer alleen,
p.lleen,
Geen dappere
dappere helden
helden trekken
Door 't bange
bewonderd, fier
fier daar
daar heen,
heen,
bange volk bewonderd,
ondier zonde
zonde 't laatst de
de zijden.
zijden.
Waar 't schubbig ondier
Gelukkig
niet waar?
waar?grond
grond tot
totverblijden.
verblijden.
Gelukkig wel, niet
't
althans bevrijd
bevrijd van één
één geween.
geween.
't Bestaan
Bestaan althans
't is alal veel
0, 't
veelgezegd,
gezegd, als
alsnergens
nergens een
een
Loert,
braakt vlammen
vlammen uit, iets,
iets, niet
niettetemijden.
mijden.
Loert, die
die braakt
Dom
van heden,
heden, dom
dom en
en laf
laferbij.
erbij.
Dom volk van
Laat maar
maar eens
eens steken
steken een
een de
ziel naar buiten,
buiten,
de ziel
Ontdap.n van
een draak
draak niet
niet lust.
lust.
Ontdaan
van alles,
alles, wat een
de lange
la.nge rust,
rust,
van honger,
honger, na de
Half dol van
hem af,
af, alalreeds
reedsbij
bij 't eerste tuiten,
tuiten,
Schuift op hem
Schuift
draak conventie
conventie met zijn
zijn lijf uit
uit brei."
brei."
De draak
Is het wonder,
wonder, dat
dat de
de dichter
dichter zich
zich in
in Indië
Indië niet
nietthuis
thuisgevoelt,
gevoelt,waar
waar
de conventie
conventie zoo'n
waar dus
dus de
de man,
man, die
die er
erzich
zich
de
zoo'n groote
groote rol
rol speelt
speelt en
en waar
diekarakter
karakterenensmaak
smaakheeft,
heeft,zich
zichverlaten
verlaten en
en
niet in
in thuis
thuis voelt,
voelt,die
niet
voelt, overgeleverd
overgeleverdaan
aanheimwee
heimwee?!
eenzaam voelt,
?!

erininde de
verzen
MevrouwMetz-Koning.
Metz-Koning. Dat
Dat is
is de
de
Kracht zit
zit er
Kracht
verzen
vanvan
Mevrouw
indruk, dien
dien men
men ontvangt
ontvangt bij
bij het
hetlezen
lezender
dergedichten
gedichtenvan
vandeze
deze
eerste indruk,
mijnog
nogniet
nietbekend,
bekend, bij
bij het
het
vrouw. Jaren
Jaren geleden,
geleden, haar
haar naam
naam was
wasmij
vrouw.
komen in
in een
eenstreek
streekmet
met
zeer
kleinzielige,
kleinhartigebevolking
bevolking
komen
eeneen
zeer
kleinzielige,
kleinhartige
vol orthodoxie,
orthodoxie, eigengerechtigheid
eigengerechtigheid en
eneigenwijsheid,
eigenwijsheid, waar
waal' deze
dezevrouw
vrouw
vol
een deel
schijnt, niet
niet altijd
altijd even
evengelukkig
gelukkigleven
leven heeft
heeft
deel van
van haar,
haar, naar
naar 't't schijnt,
doorgebracht,
mij van
van 't't handschrift
handschrift een sonnet
sonnet voorgelezen,
voorgelezen, om
om
doorgebracht, werd
werd mij
landstreek te
tekenschetsen,
kenschetsen,enengoed
goedvoorgelezen
voorgelezenook,
ook,zonder
zondermoderne
moderne
de landstreek
niet
galmklanken, maar
waar. »Sapperloot,
»Sapperloot, dat
dat gedicht
gedicht isisniet
galmklanken,
maar eenvoudig
eenvoudig en
en waar.
van de
de poes
poes!"
wasmijn
mijneerste
eersteuitroep,
uitroep,gevolgd
gevolgd door
door de
deecht
echtNederNedervan
!" was
landsche vraag
vraag:: »Wie isisdie
dievrouw
vrouw?"
landsche
?"
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Sedert is
is haar
haar naam
naam bekend
bekend geworden
geworden en
valt mij
mij de
de eer
eer tetebeurt
beurt
Sedert
en valt
haar tweeden
tweeden bundel
bundel Verzen
Verzen in
in te
te leiden
leiden bij
bij het
hetpubliek,
publiek, voor
voor zoover
zoo ver
haar
dat nog
nognoodig
noodigis.is.
MevrouwMetz-Koning
Metz-Koning heeft
heeftzichzelf
zichzelf reeds
reeds genoeg
genoeg
dat
Mevrouw
Dom
bekendgemaakt en
heeft geen
geenbeoordeelingen
beoordeelingenmeer
meervan
vannoode,
noode, DOM
bekendgemaakt
en heeft
te komen".
komen".
er te
Haar verzen
verzen zijn
zijn uitingen
uitingen van
van stemmingen.
stemmingen.NatuurNatuur-enengemoedsleven
gemoedsleven
Haar
vullen
aan. Hoe
vaderlandsche
zij de
denatuur
natuurziet,
ziet,wat
watdede
vaderlandscheheide
heide
vullen elkaar
elkaar aan.
Hoe zij
voor haar
haal' is,
we hooren
hooren het
het inindit
ditsonnet
sonnet:
voor
is, we
:
.Ik zie u weer, n3ijn
mijn hei, mijn
mijn donkere,
donkere, stille,
stille,
sIk
Dood-droeve- makker; de eenigst,
eenigst, die ik
ik minde
minde
Dood-droeve
eenzaam als een
een bedel-blinde
bedel-blinde
Toen arm
arm en eenzaam
Toen
mijn kindsheids kille.
Ik ging door 't leven: 't van mijn
Ik zie
zie uu weer, mijn hei! Wat
Watsterke
sterkevrinden
vrinden
toen 't wijde smarte-trillen
smarte-trillen
Zijn wij geweest, toen
zeet! paarde
paarde zich aan
aan 't rillen
Dier bruine
bruine zeeë
Van dit
arm hart,
hart, dat
dat nergens
nergens heul
heul wist
wist vinden.
Van
dit arm
door uw pijnen gillen,
Als toen
toen hoor
hoor 'k Noordwind door
Hun oude kruinen
kruinen kermen
kermen als
als ontzinden;
ontzinden ;
Hun
Als toen
toen krijt er een uil
uil zijn
zijn schriklijk-schrille
schriklijk-schrille
maar eenzaamheid,
eenzaamheid, ik
ik vinde
Dood-profetie .... maar
Dood-profetie....
Mij ver van
van u, nu
nu liefdes zoete
zoete wille
wille
Mij
vreugde wist
wist mijn
mijn zijn te omwinden."
omwinden."
Van eeuwge vreugde

Maar
veel mooier
mooier is
is dit
dit ragfijne,
ragfijne, teere
teerestukje
stukje:
Maar nog
nog veel
:
»
De stilte
~tilte spande
spande als rag
rag van
van glas
glas langs
langs 't vlak
»De
Der wijde hei: dor-bruin
dor-bruin dichtbij, in blauw
blauw
En purpren waas van
van zon-doolTegen
zon-domegen dauw,
week naar
naar paarse
paarse horizon.
horizon. De strakWaar 't week
grauw
Omlijnde, rOBBe
zonk; al grauw
rosse vuurzon zonk;
Van schemer
schemer zwemelde in
het hemel-dak;
in het
En onze
onze voeten,
voeten, zoekend
zoekend dor
dor gekrak
Van
en tak
tak tetemijden,
mijden, Huisden
....
fluisden Hauw
flauw....
Van blad en
Totdat
eens de
de zuiv're stilte brak
brak
Totdat op eens
... 'Lei
Zei jij
jij 't of ik?
'" Ik
weet het
het nauw;
Eén woord
Ik weet
ik ?...
woord...
me een wanklank,
wanklank, die van
van de
de aarde
aarde sprak,
sprak,
Maar 't werd
werd me
Van menschen-Iot
-rouw ;
menschen-leed en -rouw;
menschen-lot en menschen-Ieed
weer saam:
man, een
een vrouw,
En 'k voelde ons gaan
een man,
saam : een
gaan weer
In wie
wie de
de liefde
liefde goed
goed als
alskwaad
kwaad ontstak."
ontstak."

We kunnen
kunnen niet
nietalle
alledoor
doorschoonheid
schoonheidininhethet
oog
vallendeverzen
verzenoveroveroog
vallende
Er zijn
zijn er
er —
- gelukkige
gelukkige dichteres
dichteres! ! -— te
te veel.
veel. 't Is
ook niet
niet
nemen.
Is ook
nemen. Er
noodig.
In deze
deze beide
beideverzen
verzen vinden
vinden we
we den
den overgang
overgang van
van een
een droef
droef
noodig. In
een gelukkiger
gelukkiger tijd
tijd en
envan
vandezen
dezenlaatsten,
laatsten,van
vanhaar
haarnieuw
nieuw
verleden
verleden tot
tot een
wijding en verlangen,
verlangen, zijn
zijn de
de verzen
verzen inmdezen
dezenbundel
bundelde
de
liefdeleven
liefdeleven vol
vol wijding
dichterlijke
Daarbij geeft
geeft zij zich
haar nadenken,
nadenken,
zich met haar
dichterlijke uiteenzetting.
uiteenzetting. Daarbij
ernst::
haal'
haar ernst
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DAls alle
alle menschen
menschen 't van doorleven
doorleven wisten,
wisten,
»Als
weelde en
en zucht
zncht naar
naar meer
meerzichzelve
zichzei ve doodt;
doodt;
Hoe weelde
Hoe arm
arm en
en klein
klein zij
zij zijn,
zijn, die
die rijk
rijk en
engroot
groot
Hoe
schijn, verkrimpe'
verkrimpe' in
in wederkeerge
wederkeerge listen
listen;
In schijn,
;
Hoe daar
daar geen
geen zorg
zorg en
en geen
geengebrek
gebrekaan
aanbrood
brood
Hoe
Ooit zijn
in 't leve' ons
ons niet
nietvergisten
vergisten;
;
Ooit
zijn zon,
zou, als
als we in
totzezeons
onskistten."
kistten."
arm te
te zijn
zijn niet
niet wachtten
wachtten tot
Met arm

Ze geeft
geeft zich
zich met
methaar
haarondeugende
ondeugende en
enguitige
guitigestemmingen
stemmingen inInhaar
haar
'Le
llKerkhofballade"
haar 1Feest
llFeest in
in 't Bosch",
Bosch", met
met haar
haar humor,
humor,
Ilierkhof
ballade"enen in
in haar
haar 1Nar-dichter",
»Nar-dichter", waar
waar ze
ze een
eenloopje
loopje neemt
neemtmet
metalle
alle
soms bitter,
bitter, in haar
soms
met zichzelf:
zichzelf:
deftige menschen,
menschen, soms
soms spottend
spottend met
deftige
neem het
leven veel te
te veel
veel om
om 't heusje,
het leven
DIk neem
op éénzelfde
éénzelfde schaal
schaal èn
èn woorde
woorde èn
èndaden,
daden,
Leg op
En eisch,
eiseh, dat
dat de
de onrust
onrust één
ééngewicht
gewichtlaat
laatraden
raden:
En
:
Wil spelen
spelenvoor
VOormoraliseerend
moraliseerendreusje
reusje;;
Wil
ik ben,
ben,gemoderneerd,
gemoderneerd, een
eenZeusje,
Zeusje,
Meen, dat ik
Meen,
recht ziet
zietliggen
liggenalle
allekronkelpaden
kronkelpaden;
Dat recht
;
Vruchten kan rijpe
rijpe uit
uit nooit-gezaaide
nooit-gezaaide zaden;
zaden;
Vruchten
noodlot buigt of
of breekt
breekt naar
naar eigen
eigenkeusje.
keusje.
En 't noodlot
met ernst."
ernst."
Maar 't leven speelt met

Maar genoeg,
om met
metnadruk
nadruktetevragen
vragen:
dezevrouw
vrouwniet
nietwerkelijk
werkelijk
Maar
genoeg, om
: is isdeze
dichteres?
een dichteres
?
Het
metdichters
dichtersalsals
met
schilders:
schetsen,krabbels,
krabbels, enz.
enz.
Het isismet
met
schilders
: uituitschetsen,
leert men
men de
de methode,
methode, de
de wijze
wijze van
vanzien
zienvan
vanden
denartist
artistdikwijls
dikwijlsbeter
beter
leert
kennen dan
dan uit
uitdedevoltooide
voltooidewerken.
werken.
zooverreis ishet
hetook
ookverdienstelijk,
verdienstelijk,
kennen
InIn
zooverre
dat
de krabbels
krabbels van
van Guido
Guido Gezelle
GezeIIe weer
weereens
eensworden
wordenuitgegeven.
uitgegeven.Men
Men
dat de
leert
den dichter
dichter ook
ook daaruit
daaruit kennen
kennen in
in alalzijn
zijnaantrekkelijkheid,
aantrekkelijkheid, al
al isis
leert den
het
den Clichter,
dichter, die
die zelf
zelf dedeuitgaaf
uitgaafisisbegonnen,
begonnen, om
om iets
ietsanders
anders te
te
het den
doen
en al
al heeft
heefthij,
hij,priester
priestervan
vanambt,
ambt,van
vandenken
denkenenen
dichten,vooral
vooral
doen en
dichten,
het
wekken van
van zedelijke
zedelijke gedachten
gedachten daarbij
daarbij op
oog:»Mocht
»Mocht hier
hier
het wekken
op het
het oog
in uw
uw
en
daar eene
eenevan
vandeze
dezemijn
mijnkleengedichtjes
kleengedichtjes een
een goed
goed gedacht
gedacht in
en daar
geheugen,
een goed
goedgebed
gebed uit
uituw
uwherte
hertestreelen,
streelen, 't ware
al vele
vele
ware al
geheugen, of
of een
om
antwoorden op
op uw
uw billijke
billijke vrage
vrage:: cui
cuibono
bono?
Waartoedient
dienthet
het?
om te antwoorden
? Waartoe
?
Het
zou misschien
misschien ook
ook kunnen
kunnen helpen
helpen goed
goedmaken,
maken, dat
dat dichten
dichten en
en
Het zou
bidden
den rechten
rechten eisch,
eisch,al dikwijls
al dikwijlsdeur
deurmalkander
malkander loopt."
loopt." Er
Er
bidden na
na den
zijn
ook heel
heel wat
wat gebeden
gebeden onder.
onder.
zijn dan
dan ook
veel te
te laten
laten drukken,
drukken, hier
hier te
te sterk
sterk
Intusschen is
de verleiding,
verleiding, om
is de
om veel
geweest;
ze
zijn
niet
alle
mooi,
die
nageldeuntjes,
slapende
botten
en
geweest ; ze zijn niet alle mooi, die nageldeuntjes, slapende botten en
ze meer
meer met
metaardige
aardigenaampjes
naampjes noemt.
noemt.
hoe
hij ze
hoe hij
D
Ware wijngaard,
wijngaard, JJezu
ezu Christi,
Christi,
»Ware
voor mij
mij hebt,
hebt, voluisti,
voluisti,
die
die voor
stervend
hangen, pependisti,
pependisti,
stervend hangen,
aan
kruis, ridebant
ride bant isti
isti::
aan het kruis,
Mihi quoque
quoque spem
spem dedisti!"
dedisti!"
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Zie, dat
dat isisvoor
voormij
mijeen
een
smakeloosdingetje
dingetje;
hetdoet
doetdenken
denken aan
aan
Zie,
smakeloos
; het

't versje,
dat ik
ik v66r
vóór jaren
jaren las
las::
versje, dat
»Onze
DOnze meester
meester zegt ons,
ons,
kinderen, zegt
zegt hij",
hij", enz.,
enz.,
lieve kinderen,

dat
als metrisch
metrisch grapje
grapjeermee
ermeedoor
doorkan,
kan,maar
maardat
datbijbijditditonderwerp
onderwerp
dat als
misplaatst is.
is.
misplaatst
vankorte
korteverzen
verzenals
als:
Liever is
is mij
mijdedeGezelle,
GezeIIe,dede
sympathieke
dichtervan
Liever
sympathieke
dichter
:
wind, die
die vliegt,
vliegt,
»Vlugger als
als de wind,
en
losse boomen
boomen wiegt,
wiegt,
en de losse
gaan,
mijn kind,
kind, gedachten;
gedachten;
gaan, mijn
dieper als onze
onze ooge'n
ooge'n kan
kan
dieper
uitgespan,
peilen,
in 't wijde
peilen, in
wijde uitgespan,
kind, gedachten;
gedachten;
peilen, kind,
hooger als de
de sterren
sterren staan,
staan,
hooger
de glimmende
glimmendehemelba,an,
he meI baan,
in de
staan,
mijn kind,
kind, gedachten;
gedachten;
staan, mijn
wijder als
wijde en wak
wak
wijder
als dat
dat wijde
watervlak,
uitgestrekte watervlak,
strekken,
gedachten!"
strekken, kind, gedachten!"

als::
Of als
»Janneke,
mijn manneke,
en hemeldief,
hemeldief,
mijn
mijn hart en
kander
cen ander,
ander,
wel een
zijn zoo
zoo lief?"
lief?"
neen,
ander! —
- zijn
neen, geen
geen ander!
Of als
als::
vorke,
»Dat handhaaft
handhaaft de vorke,
dat handhaaft
handhaaft de
de koe
koe;;
de beste
beste
dat
werkt als de
dat werkt
boeren gedoe ;;
van 't boerengedoe
dat
bidt in
in de
de kerke,
kerke,
dat bidt
dat
op het
het land,
land,
dat wiedt op
dat mint
mint en
en dat
datmoedert
moedert! ....
Van
herte en van
van hand,
hand,
Van herte
en
er geen
geenvrouwvolk,
vrouwvolk,
en is er
rechtzinnig gezeid,
gezeid,
als, hier
hier in
in ons
ons Vlanderen,
Vlanderen,
de dorpvaste
dorpvaste meid."
meid."

Om
slechts door
door een
een paar
paar staaltjes
staaltjes uit
uit de
debeide
beidekeurige
keurige boekjes
boekjes tete
Om slechts
laten zien,
zien, wat
wat 'n aardige
persoonlijkheid die
moet ge.weest
ggweest
laten
aardige persoonlijkheid
die man
man wel
wel moet
zijn, en
en tetedoen
doenbegrijpen,
begrijpen, dat
dat zoo
zoo iemand
iemand als
als priester
priester veel
veel goed
goed aan
aan
zijn,
zijn parochianen
parochianen doet
de kerk
kerk groote
groote diensten
diensten bewijst.
bewijst.
zijn
doet en
en de
Met een
een bloemlezing
bloemlezing uit
uitRodenbach's
Rodenbach'sverzen
verzen komen
komen we
wemidden
midden inin
Met
de literatuurgeschiedenis,
literatuurgeschiedenis, eensdeels
eensdeelsdoor
doordedeopgewonden
opgewondeninleiding
inleiding van
van
de
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Hugo Verriest,
ons met
meteen
eenbeetje
beetjebombarie,
bombarie,beter
beterom
om
Hugo
Verriest, een
een inleiding,
inleiding, die ons
hooren dan
dan om
om tetelezen,
lezen,komt
komtvertellen,
vertellen,welk
welkeen
een
artist
Rodenbach
te hooren
artist
Rodenbach
watwewe
gaarnewillen
willengelooven
geloovenop
opgezag
gezagvan
vanVerriest,
Verriest,
wel
was, iets,
iets,wat
wel was,
gaarne
maar
wat we
wenog
nogliever
liever
zien
verzen
zelf.
daaruitkunnen
kunnen
maar wat
zien
uituit
de de
verzen
zelf.
EnEn
daaruit
genoeg bewijzen
bewijzen halen
halenvoor
voorzijn
zijnoprechtheid
oprechtheid:
we genoeg
:
»Maar steeds
hetvroedend
vroedend voorhoofd
voorhoofd
beheerschen Waarheid
Waarheid in het
gerust
en kalm
kalm gedregen,
gedregen, Drift
Drift en
en Daad."
Daad."
gerust en

Van zijn
zijn fijn
fijn gevoel
gevoelkan
kan
verrukkelijkeidylle
idylleDAvond"
,Avond"getuigen
getuigen
Van
de de
verrukkelijke
de mooie
mooie verzen
verzen::
met de
DBij
man
»Bij den
den man
komt
weer de
de vrouw,
vrouw, de
demoeder
moederbij
bijden
denmoegewrochten
moegewrochten vader,
vader,
komt weer
en
zij en
en zeggen
zeggen alalniet
nietveel,
veel,maar
maarschuiven
schuivenbeiden
beidennader,
nader,
en zij
en
laten zwijgend
zwijgend hunnen
hunnen blik
blik en
endroomerig
droomerig gepeis
gepeis
en laten
zweven, onbewust, in
in onbepaalde
onbepaalde reis,
reis,
in 't ronde
ronde zweven,
in vrede,
vrede, vol
volvan
vandezen
dezenschoonen
schoon en avond
avond
gelukkig, 't hert in
zoo
onbegrijpelik zalig,
zoo verkwikkend
verkwikkend en
en zoo
zoo lavend
lavend
zoo onbegrijpelik
zalig, zoo
voor
den alledaagschen
alledaagschen plicht
plicht van
van zwoegen
zwoegen isisgewend."
gewend."
voor wie den

Van zijn
zijn humor
humor en
enzijn
zijnflinkheid
flinkheidspreekt
spreektzijn
zijnlaatste
laatstegedicht,
gedicht,geschregeschreVan
op zijn
zijnsterfbed
sterfbed;
dichterlijke
opgewondenheidvoor
voorziin
zijn
ven op
ven
; vanvan
zijnzijn
dichterlijke
opgewondenheid
Vlaanderen,
een
opgewondenheid,
die
zijn
waarheidszin
niet
benevelt.
Vlaanderen,
opgewondenheid, die zi,jn waarheidszin niet benevelt.
op de
dewonde
wonde plek
plek
Rodenbach
waarheid zeggen,
zeggen, den
den vinger
vinger op
Rodenbach durft
durft de
de waarheid
beter nog,
nog, het
hetmes
meszetten
zetteninindedepijnlijke
pijnlijkezweer
zweer:
leggen,
leggen, ja, beter
:
eeuw
»Sedert een
een halve eeuw
den Vlaamschen
Vlaamschen Leeuw.
Leeuw.
zingen
zingen wij den
Edoch,
en horkt
horkt rond
rond u,
u,
Edoch, kijkt
kijkt en
o als 't u blieft,
blieft, waar
waar zijn
zijn wij
wij nu?
nu?
ons waalsch
waalsch getuig
getuigininspaanderen?
spaanderen ?
Ligt ons
Spreekt men
men eindelijk
eindelijk Vlaamsch
Vlaamsch in
in Vlaanderen?
Vlaanderen?
Vlaanderen,
Vlaanderen, 't is hoog
hoog tijd:
tijd:
V laanderen, Vlaanderen,
en min
min lawijd,
lawijd,
Min beslag
beslag en
Min
blijft
totden
denstrijd
strijdberAan,
beraan,
blijft gij tot
vangt hem eens
eens »Clut
:oûut goeten" aan!"
aan!"

't Is volkomen
volkomen juist.
juist. Er
Er isisveel
veeldrukte
druktegemaakt
gemaaktdoor
doordedeVlamingen,
Vlamingen,
bijonzen
onzenkalmer,
kalmer,
noordelijkerlandaard
landaardpast.
past.En
Endedezuidelijken
zuidelijken
meer, dan
danbij
noordelijker
lachen
ons uit
uit om
omdie
diekalmte,
kalmte,ergeren
ergerenzich
zichmisschien
misschieneraan,
eraan,maar
maar 't't is
is
lachen ons
nog
precies
als
bij
den
opstand:
de
noordelijken
houden
vol
en
blijven
nog precies als bij den opstand : de noordelijken houden vol en blijven
wat
standhouden
beginsel, waar
waar de
de zuidelijken
zuidelijken zich
zich alleen
alleen wat
standhoudenvoor
voor een
een beginsel,
druk
maakten. Waar
Waar worden
worden in
in den
den tegenwoordigen
tegenwoordigen tijd
tijd de
de goede
goede
druk om
om maakten.
is in
in Noord-Nederland.
Noord-Nederland. 't
't Is
Is niet,
niet, om
om er
er
Vlaamsche verzen
gedrukt? Dat
Vlaamsche
verzen gedrukt?
Dat is
ons
op teteverhoovaardigen
verhoovaardigen;; 't is
maar, om
om het
het feit
feitteteconstateeren
constateerenter
ter
ons op
is maar,
verdediging
schijnbare leukheid
kalmte. Gelukkig,
Gelukkig, dat
dater
eronder
onder
verdediging van onze schijnbare
leukheid en kahnte.
heterkennen,
erkennen,datdat
hun
opgewondenheid nog
nog
de
Vlamingen zijn,
zijn, die
die het
de Vlamingen
hun
opgewondenheid
weinig heeft
heeft uitgewerkt.
uitgewel'kt. Rodenbach
Rodenbach erkent
el'kent het
het met
metbitterheid
bitterheid jegens
jegens
weinig
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zijn
landgenooten, die
die het
hetnog
nogsteeds
steeds
deftiger
vinden,om
omvoor
voorFranschen
Franschen
zijn landgenooten,
deftiger
vinden,
te
worden aangezien
aangezien door
door ....
nietdoor
doordedeFranschen,
Franschen,maar
maar door
door de
de
te worden
.... niet
Vlamingen !
Vlamingen!
»TerVenster"
Venster":: hoe
hoedededichter
dichterdoor
dool'den
denoptocht
optocht wordt
wOI'dt
Lees
zijn »Ter
Lees zijn
teruggebracht
tijd van
van de
de gilden,
gilden,toen
toen:
teruggebracht naar
naar den
den tijd
:
»Daar stond
DDaar
volle pracht
pracht en
enkra,cht
kracht
stond in
in volle
het Vlaamsch
Vlaamsch Gemeenebest,
Gemeenebest, dat eigen
eigen vrij
vrij Gedacht,
Gedacht,
en West
Westverheugden,
verheugden,
die
Kunst, die Nijverheid,
Nijverheid, die
die Oost
Oost en
die Kunst,
die
Fierheid, deze
deze trouw,
trouw, die
diereine
reineeenvoudige
eenvoudigedeugden,
deugden,
die Fierheid,
die
taaie kracht,
kracht, die
diekoningen
koningenverwon.
verwon.
die stille, taaie
Daar
stond het groote
groote volk,
volk, het
hetschoone
schoone volk";
volk";
Daar stond

maar dan
dan plotseling
:
maar
plotseling terugkeert
terugkeert tot het
hetheden
heden:
»Helaas, waar
weer? Wat
vVat zou
zou het
hetimmers
immers baten?
baten?
waar dole
dole ik weer?
ja alaltrommelend
trommelend door
door de
de straten,
straten,
stappen gilden ja
Nog stappen
de zielen
zielen werd
werd het
het groot
groot gedacht
geducht gevaagd;
gevaagd;
Maar
Maar uit
uit de
en,
vane en
en trom,
trom, die
die heugnis
heugnis die
die mij
mij plaagt,
plaagt,
en, bleef die vane
de
gilde, dat
dat isis dood;
dood; helaas!
helaas! niet
niet slechts
slechts de
de gilde,
gilde,
de gilde,
Maar -— bittre ontgoocheling voor
voor wie
wieden
denschijn
schijndoorpeilde
doorpeilde!! —
Maar
de
gilden zijn
zijn voorbij
voorbij -— en
en Vlaanderen
Vlaanderen heel en
en gansch.
gansch. —
de gilden
Mijne
op de
de vaan,
vaan, en
en 't
was in
in 't fransch."
Mijne oog
oog viel
viel op
't opschrift
opschrift was

't Is
tenslotte
slotteeen
eenwanhopige
wanhopigemoed,
moed,om
omden
denstrijd
strijdteteblijven
blijvenvolvolIs ten
houden
en tetegelooven
geloovenaan
aandedetoekomst
toekomstenendedezegepraal
zegepraalvan
vanhet
hetVlaamsch
Vlaamsch
houden en
in
in België.
België.

totdedenieuwere
nieuwere
NerlerlandscheDichtkunst:
Dichtkunst: dat
nat veronderstelt
veronderstelt
Inleiding tot
Nederlandsche
gemaaktwordt,
wordt,wat
watdedenieuwere
nieuweredichtkunst
dichtkunst
een boekje,
boel,je, waarin
waarinduidelijk
duidelijkgemaakt
wilde en
en welken
welken invloed
invloed ze
zeheeft
heeftgehad.
gehad.Wat
Wat
Verwey
eronderverstaat,
verstaat,
wilde
Verwey
eronder
eenepiloog
epiloog:: »Dit
DDitisisniet
nieteen
eenbloemlezing,
bloemlezing, niet
nieteen
een
zet hij
hij uiteen
uiteen inineen
zet
maakt op
opeenige
eenigevan
vanbuiten
buiten
opgelegdevolledigheid.
volledigheid.
keus, die
rlie aanspraak
aanspraak maakt
keus,
opgelegde
De volledigheid
volledigheid van
dit schrijven
schrijven berust
berust in de
de behoefte
behoefte van
vanden
denschrijschrijDe
van dit
ver, die
die er
el'zich
zich inintrachtte
trachtte uit
uittetespreken
spreken en
endedegrenzen
grenzen er
ervan
vanzijn
zijn
ver,
vrijwillig
gekozengezichtsveld.
gezichtsveld.Moge
Moge het
hetzoo
zoo
die van
van zijn
zijn alalof of
die
nietniet
vrijwillig
gekozen
zijn, dat
dat zijn
zijn menschelijke
menschelijke beperktheid
beperktheid een
een ondeugd
ondeugd bleek
bleek in
in de
deuitvoeuitvoezijn,
ring, die
die ondeugd
ondeugd was
was voorwaarde
voorwaarde voor
voor een terugblik,
terugblik, die
die in
in de
devolte
volte
ring,
van een
een naastbijliggend
naastbijliggend verleden
verleden aarzelloos
aarzelloos wenschte
wenschte tetezijn."
zijn."
van
aktevan
vandeze
dezeverklaring
verklaringen
ennoteeren
noteerente
tegelijk,
gelijk,dat
datde
deman,
man,
nemen akte
Wij nemen
die
deze
inleiding
schreef
en
geen
bloemlezing
samenstelt,
bijna
niets
dan
die deze inleiding schreef en geen bloemlezing samenstelt, bijna niets dan
verzen bijeengaart
bijeengaart van
van de
de dichters
dichtersvan
van1880
1880
volgendejaren,
jaren,aaneenaaneenverzen
enen
volgende
geregen door
dool' kleine,
kleine, korte
korte opmerkingen
opmerkingenvan
van den
den verzamelaar,
verzamelaar, en
en dat
dathij
hij voor
voor
geregen
zijn eigen
eigen verzen
verzen een
eenruimte
ruimtevraagt
vraagtvan
vanniet
niet
minder
dan
bladzijden,
zijn
minder
dan
2222
bladzijden,
dus ongeveer
ongeveer V,
1/9 van
van een
een boekje,
boekje,dat
dattwintig
twintigdichters
dichtersbehandelt.
behandelt.Verder
Verder
dus
datererdichters
dichterszijn
zijnweggemoffeld,
weggemoffeld, iets,
iets,waartegen
waartegen de
de
merken we
we op,
op, dat
merken
schrijver
zich
bij
voorbaat
heeft
gewapend
met
de
woorden:
»)Mocht
schrijver zich bij voorbaat heeft gewapend met de woorden : »Mocht
ik sommigen
sommigen ten
ten onrechte
onrechte zijn
zijn voorbij
voorbij gegaan"
gegaan" —
- hij
hij bedoelt
bedoelt van
van de
de
ik
allerjongsten -— »ook
})ook dan
dan acht
achtikikmeme
ontslagen
vanverontschuldiging."
verontschuldiging."
allerjongsten
ontslagen
van

OVER
VERZEN.
OVER VERZEN.

93

koninklijk zwijgen
zwijgen over
overDr.
Dr.Schepers,
Schepers,Reddingius,
Reddingius,Dr.
Dr.Edward
EdwardKoster,
Koster,
Dat koninklijk
niet gerechtvaardigd,
gerechtvaardigd, vooral
vooral niet wat
wat den
den
over
van Hensbroek
Hensbroek is niet
over Boele
Boele van
zoo geestig
geestigden
dendraak
draakheeft
heeftgestoken
gestokenmet
metde
de
laatste
betreft, die
dieindertijd
indertijd zoo
laatste betreft,
kringetje van
van 1880.
1880.Hier
Hierwijzen
wijzenwe
wemisschien
misschien
buitensporigheden van
buitensporigheden
van het kringetje
op
de zwakste
zwakste zijde
zijde van
van deze
mannen, nl.
ten spijt
spijt van
van de
de
op de
deze mannen,
nl. dat
dat ze
ze -— ten
betooging
van Albert
Albert Verwey
Verwey:: zEn
bEn volstrekt
volstrektonwaar
onwaarisishet,
het,dat
datandere
andere
betooging van
tijdgenooten verwaarloosd
verwaarloosd werden'',
werden", —
- teteveel
veelininzelfvergoding
zelfvergodingen
enwederwedertijdgenooten
zijdsche
bewondering verdiept
verdiept waren,
waren, om
omanderen
anderentetewillen
willenhooren,
hooren,naar
naar
zijdsche bewondering
tegenspraak
luisteren of
ofspot
spotenen
grapjeste te
willen
begrijpenvan
van
tegenspraak te
te luisteren
grapjes
willen
begrijpen
met hen
hen namen.
namen. En
En dat
dat zezeinindedeeerste
eerstejaren
jarenvan
van
hen, die
die een
een loopje
loopje met
hen,
grooten ijver
ijver en
enveel
veeltoewijding
toewijdingenententoonspreiding
tentoonspreiding van
van groot
groot talent
talent
grooten
zich daarvoor
daarvoor wat
wat gevoelig
gevoelig toonden,
toonden, nu,
nu,dat
datlaat
laatzich
zichhooren.
hooren.Maar
Maar
zich
vijf
en twintig
twintig jaar
jaar later,
later, nu
nu de
detoen-beginners
toen-beginners zoo
zoogewaardeerd
gewaardeerd worworvijf en
den,
nu velen
velen zoo
zoodankbaar
dankbaar gestemd
gestemdzijn,
zijn,dat
datwewe
vandedeoude
ouderhetoriek
rhetoriek
den, nu
van
af zijn,
zijn, om
om soms
.... soms
een nieuwe
rhetoriek
te huldigen,
hadVerwey
Verwey
een nieuwe
rhetoriek
te huldigen,
—- nunuhad
niet zoo
zoo hoog
hoog moeten
moetenwezen
wezenenenkunnen
kunnenvertellen,
vertellen,hoe
hoezezede
detegenspraak
tegenspraak
niet
datalles
allesop
ophen
henuituiten
den spot
spoteigenlijk
eigenlijkwel
welvonden
vondenenen
welken
invloeddat
en den
welken
invloed
geoefend
Na zoo
zoolange
langeperiode
periodemoet
moetmen
menzich
zichniet
nietmeer
meergevoelig
gevoelig
geoefend heeft. Na
toon en. Hij
Hij had
had thans
thans voor
voor den
den dag
dagkunnen
kunnen komen
komen en
enbegrijpen,
begrijpen, dat,
dat,
toonen.
als
hij eenmaal
eenmaal gegriefd
gegriefdwas,
was,hijhijvroeger
vroeger
herhaaldelijkgegriefd
gegriefd
als hij
ookook
zelfzelf
herhaaldelijk
jaren ziet
ziet men
men in,
in,dat
datditdittegen
tegen
elkaar
opweegt,enenvergeeft
vergeeft
heeft. Na
Na jaren
heeft.
elkaar
opweegt,
men
der jeugd,
jeugd, wat
wat men
men zelf
zelfals
alsjongeling
jongeling heeft
heeftgedaan.
gedaan.
men der
veel opgesloten
opgesloten te
te midden
midden van
van de
de gedachten
gedachten en
en gegeMaar hij
Maar
hij zit
zit te veel
dichten
van de
de tachtigers
tachtigers en
enalalvertelt
vertelt
daar
soms
welaardige
aardigedingen
dingen
dichten van
hijhU
daar
soms
wel
van:
dat erereen
eenbeweging
bewegingisisgeweest
geweestininhet
hetleven
levender
derpoëzie
poëziebuiten
buiten
van : dat
hen
om enenniettegenstaande
niettegenstaande hen
hentoch
tochdedeaandacht
aandachttrekkende
trekkende en
enhen
hen
hen om
dat
weet
hij
wel,
maar
daar
zit
hij
in
dit
boekje
soms
overtreffende,
soms overtreffende, dat
hij wel, maar daar zit hij in dit boekje
aardig
verlegen.
aardig mee verlegen.
Met
Guido GezelIe
eenmaal en
en zit
zit Verwey
Verweynog
nogsteeds
steedsverlegen
verlegen;
Met Guido
Gezelle zat
zat eenmaal
;
hij;; van
vanden
deninvloed
invloedvan
vanFransche
Fransche
van Rodenbach
Rodenbach en Vermeylen
Vermeylen zwijgt
zwijgt hij
van
en
Belgisch-Fransche dichters
hij. Zie,
Zie, dat
dat laatste
laatste isisniet
nieteerlijk.
eerlijk.
en Belgisch-Fransche
dichters zwijgt
zwijgt hij.
De
beweging heeft
heeft veel
veel goeds
goeds gedaan
gedaan aan
aan onze
onze poëzie
poëzie en
enonze
onzelevenslevensDe beweging
geheel uit
uit dedeAmsterdamsche
Amsterdamsche jongelui
jongelui is
is ze
ze niet
niet
beschouwing, maar
beschouwing,
maar geheel
voortgekomen. Ook
stonden onder
onder den
den invloed
invloed van
van anderen.
anderen.
voortgekomen.
Ook zij
zij stonden
En nog
nog iets
ietsmoet
moet
gememoreerdworden,
worden, wat
watinindedebeweging
bewegingvan
van
En
gememoreetd
'80 tot
totdedezwakste
zwakstezijden
zijdenmoet
moet
worden
gerekend.ZeZ~hebben
hebbenons
onsandere
andere
worden
gerekend.
vormen gebracht,
gebracht, ze
ze hebben
hebben ons
onswakker
wakkergeschud,
geschud,maar
maarniet
nietop
opinteresinteresvormen
santer
wijze,
dan
Potgieter
het
deed
in
zijn
brieven
aan
Huet;
zehebhebsanter wijze, dan Potgieter het deed in zijn brieven aan Huet ; ze
ben ons
ons van
van·Beets
Beets en
enTer
TerHaar
Haarverlost,
verlost,zeze
hebbenons
ons
dingensoms
soms
ben
hebben
dededingen
mooi gezegd,
gezegd, maar
maar —
- enen
de door
Verwey
aangehaaldeverzen
verzen van
van
mooi
de door
Verwey
aangehaalde
totdedeopmerking
opmerking—
- wat
wathebhebhemzelf en van
van Boek
Boeken
geven aanleiding
aanleiding tot
hemzelf
en geven
ze soms
soms weinig
weinigtetezeggen
zeggen
gehad,
vergeleken
vooralmet
metVan
VanEeden,
Eeden,
ben ze
ben
gehad,
vergeleken
vooral
wiens Tragedie
van
het
Recht
hier
ook
heelemaal
wordt
vergeten;
in
Tragedie
het Recht hier ook heelemaal wordt vergeten ; in
vergelijking met Henriette
Henriette van
vander
derSchalk,
Schalk,wier
wier
gedicht
zelfbeschouvergelijking
gedicht
enen
zelf
beschouwe niet
nietkunnen
kunnenafschrijven,
afschrijven, maar
maartoch
tochter
teroverlezing
overlezingaanbevelen.
aanbevelen.
wing we
wing
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Twee
Twee bloemlezingen
bloemlezingen van
van Cats
Cats zijn er alleen
alleen in
in 1905
1905verschenen
verschenen:
:
een wetenschappelijke
van Dr.
F. Buitenrust Hettema
Hettema uit
uit alle de werken
werken
wetenschappelijke van
Dr. F.
gemaakt voor
voor 't hedenen een,
een, die
die door
door een
een ongenoemde
ongenoemde pasklaar
pasklaar is gemaakt
en
een bewijs
bewijs voor
voor de
de stelling
stelling van
van Dr.
Dr. Kalff,
Kalff,. dat
daagsch publiek. 't Is een
Cats nog
nog niet dood
dood is.
is. Hij
HU leeft, alalblijkt
blijktuit
uitdedeinleidingen
inleidingenvan
vande
debeide
beide
Cats
verzamelaars niet
bij welke
welke menschen, iets, wat
wat toch
toch van
vanhistorisch
historisch
verzamelaars
niet bij
om teteweten,
weten,enenwat
wat
uitgevers
boekhandelaarsons
ons
belang is,
is, om
belang
de de
uitgevers
en en
de de
boekhandelaars
dat Cats
Cats
misschien alleen
alleen zouden
zouden kunnen
kunnen vertellen.
vertellen. Of dan
dan zal
zal blijken,
blijken, dat
misschien
plaats van
van het
het negatieve
negatieve 1Iiet-dood?
ook springlevend
springlevend is,
ook
is, in
in plaats
tiet-dood ?
Potgieter en Jonckbloet hebben
hebben daar
daar
In elk
elk geval,
geval, Cats
Cats is
is verguisd.
verguisd. Potgieter
In
veel
schuld
aan.
Wat
'IJ
wonder!
periode,
waarin
deze
bijzondere
wonder
!
'n
De
periode,
waarin
deze
bijzondere
veel schuld aan. Wat
in die
die stemming
stemming brengen.
brengen. De
De eerste
eerste
mannen leefden,
leefden, moest
moest hen
hen wel
wel in
mannen
kampen met
met Jannetje's jongsten
jongsten zoon
zoon en
en de
de tweede
tweededeed
deedgraag
graag
had te kampen
had
aan dien
dien strijd
strijd mee,
mee, zoolang het kereltje
kereltje niet
niet sekuur onder curateele
aan
op 't voor
voor hem bestemde
bestemde hofje
hofjegeïnterneerd
geïnterneerdwas.
was. Maar vooral
stond en op
in den
den strijd
strijd te
teveel
veelden
denpersoon
persoonvan
vanCats
Catsbetrokken
betrokken
Jonckbloet heeft in
met zijn
zijn verzen, hem evenzeer verguisd en
en het
het
en, dien
dien vereenzelvigend
vereenzelvigend met
en,
is
billijk,
dat
èn
Kalff
èn
Hettema
hem
in
herstellen.
Cats
hem
in
zijn
èn
Kalff
èn
Hettema
eer
herstellen.
Cats
is billijk, dat
maar hij
hij verbergt
verbergt ze
ze niet
niet;; Cats had ook zijn deugden
had zijn
zijn gebreken,
gebreken, maar
had
het is
is zeer de
vraag, of
of hij met
met al
al zijn
zijn moralisaties
moralisaties daarmee
daarmee te
te
en het
de vraag,
en
koop loopt.
loopt. Hebben
Hebben we
we hier
hier niet
niettete
doenmet
meteen
een
nationale eigenkoop
doen
nationale
nationaal gebrek
gebrek van
van de
de bewoners
bewoners dezer
dezer landen,
landen, om
een nationaal
aardigheid, een
een beetje
beetje den
den dominee
dominee uit
uit te
te hangen
hangen?
In elk
elk geval
geval was
washij
hijeenvoudig
eenvoudig
? In
een
in zijn
zijn bedoelingen.
en
zeer eerlijk
eerlijk in
en zeer
is de
de invloed
invloed van
van Cats
Cats alleen verkeerd geweest?
de algeEn is
geweest ? Heeft
Heeft de
En
ik
met zijn....
ik zeg
zeg niet
nietverzen,
verzen,maar
maar met
met zijn
zijn
meene bekendheid
zijn
bekendheid met
zedelijke
beginselen
er
niet
toe
bijgedragen,
om
ons
vrij
onbeschaafd
zedelijke beginselen er niet toe bijgedragen, om ons
volkje
van zedelijkheid
zedelijkheid te
geven, wel
welgeen
geenhoog
hoogzedelijke
zedelijkebeginbeginvolkje begrip
begrip van
te geven,
selen, maar
toch wat
wat practische, eenvoudige moraal?
moraal ?
maar dan
dan toch
En
wat zijn
zijn verzen
betreft:: zijn
beide ,détracteurs"
zijn beide
»détracteurs" hebben voorbijverzen betreft
En wat
gezien, dat,
afgescheiden van
van de
de aesthetische waarde, de populariteit van
van
dat, afgescheiden
Cats
zijn verzen
verzen de
dewaarde
waardegeeft
geeftvan
van
historische
bron,waaruit
waaruit
Cats aan zijn
eeneen
historische
bron,
van den
den Nederlandschen burgerstand
de
de
stand der
der beschaving
beschaving van
burgerstand in
in de
de stand
de eeuw
de en
17
de 18
wordt gekend.
gekend.
eeuw wordt
18de
en de
17de
Wat
de aesthetische waarde betreft:
verschijning van
van
betreft : telkens bij de
de verschijning
Wat de
overtuigen,
dat
die
tracht
ik
mij
te
overtuigen,
dat
die
hooger
is,
een
nieuwe
bloemlezing
tracht
ik
een nieuwe
nu toe
toe had
had gedacht.
gedacht. Het
Het isis mij
mij nog
nogsteeds
steeds niet gelukt. Dr.
dan
dan ik
ik tot nu
in zijn
zijn inleiding
inleiding nog
nog op
op den
den Trouringh;
enkele
Hettema wijst
Trouringh welnu,
wijst in
welnu, enkele
dier
verhaaltjes zijn
de herlezing
herlezing wel
wel aardig,
aardig, meer
meer ook
ook niet;
dier verhaaltjes
zijn bij
bij de
niet ; andere
daarentegen
zijn voor
voor onzen
onzen tijd
tijd en
enonzen
onzensmaak
smaakbijster
bijsterkinderachtig.
kinderachtig.
daarentegen zijn
;

't
bepaald een verkwikking,
verkwikking, van
van Cats
Cats tot
tot Vondel te
gaan, uit
uit een
een
Is bepaald
te pan,
't Is
kring
van
menschen,
waaraan
we
zijn
ontgroeid,
omdat
ze
niet
met
onze
waaraan
zijn ontgroeid, omdat ze
kring van
kring terug
terug te keeren van gelijkontwikkeling zijn meegegaan,
meegegaan, in
in een
een kring
thuis gevoelen.
gevoelen. Vondel
Vondel is
is door
door en
endoor
door gezond,
gezond,
gezinden, waar wij ons
ons thuis
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een
manlijk karakter,
karakter, een
dichter van
van alle
alle tijden,
tijden, een
een man,
man, die
die durft,
durft,
een manlijk
een dichter
waar anderen
anderen zich
zich terugtrekken
terugtrekken;; die
die dedewaarheid
waarheidzegt,
zegt,als
alsanderen
anderen
waar
der aarde
aarde aanpakt,
aanpakt, als
alszezedingen
dingendoen,
doen,die
diehij
hij
zwijgen; ; die
geesten der
zwijgen
die de
de geesten
kan goedkeuren
goedkeuren;; wien
wienhet
het
vrijheidsbloedder
derGeuzen
Geuzendoor
doorde
deaderen
aderen
niet kan
vrijheidsbloed
geworden;
strijdlustigenenridderlijk,
ridderlijk,
blijft
gaan, ook
ook als
alshij
hijRoomsch
Roomschisisgeworden
blijft gaan,
; strijdlustig
kampend
de rechten
rechten der
derminderheid
minderheid enendichter
dichterbovenal
bovenal en
en inin
kampend voor
voor de
wathij
hijwas
wasvoor
voorzijn
zijntijdgenooten,
tijdgenooten,
alles.
Hoe blitjft
blijft de
de man
man voor
voor ons,
ons, wat
alles. Hoe
wanneer
wij herlezen
herlezen zijn
zijn Roskam,
Roskam, niet zoozeer,
zoozeer, omdat
omdat we
we nog
nog steeds
steeds
wanneer wij
leven
midden in
in den
den strijd
strijd van
vangeestelijke
geestelijkeoverheersching
overheersching en
en pas
pas ontontleven midden
rukt zijn
zijn aan
aan een
een overheersching
overheersching van
van geestelijken,
geestelijken, als
als wel
welom
omde
deedele
edele
rukt
gedachten, gekleed
gekleed in
in dichterlijk
dichterlijk omhulsel.
omhulsel.
gedachten,
ternegatieve
negatieveaanbeveling,
aanbeveling, dat
dat hij
hij nog
nog niet
niet
Van
Cats krijgen
krijgen we
we ter
Van Cats
twee en
en een
een halve
halve eeuw
eeuwnog
nogspringspringdood
Vondel's verzen
verzen zijn
dood is.
is. Vondel's
zijn na
na twee
dartelen even
even lustig,
lustig, zij
zijvechten
vechteneven
evenpleizierig
pleizierigenenslaan
slaanden
den
levend; ; zij
levend
zij dartelen
:»
Vondel's
hekeldichten",
zegt
ouden
wijven
nog
vroolijk
om
de
ooren.
ouden wijven nog vroolijk om de ooren. »Vondel's hekeldichten", zegt
te recht
recht de
de verzamelaar
verzamelaar in
in zijn
zijn overigens
overigens niet
nietveel
veelbeteekenende
beteekenendeinleiinleigelezenenenbemind
bemind
ding,
:Dstrekken ons
ons land
land tot
tot eer,
eer,zoolang
zoolangn.l.
n.l.alsalszijzij
ding, »strekken
gelezen
nietworden
wordengedaan
gedaan door
door het
het
blijven en
en aldus
aldus de
degelaakte
gelaaktedaden
dadenteteniet
blijven
eigen
oordeel der
der Nederlanders.
Nederlanders. De
eenige smet,
smet, die
die op
op onze
onzegeschiegeschieeigen oordeel
De eenige
is uitgewischt
uitgewischt door
door den
den tijdgenoot.
tijdgenoot. Schoon
Schoon isis
denis
dier tijden
tijden kleefde,
kleefde, is
denis dier
dat, toen
toen misdaad
misdaad enengewetensdwang
gewetensdwang
republiekteisterden,
teisterden,een
eendichter
dichter
dederepubliek
metvlammende
vlammende woorden
woorden heeft
heeft getuigd,
getuigd, de
devrijheid
vrijheid ververde
waarheid met
de waarheid
dedigd
met
een
vlijmend
wapen.
Joost
van
den
Vondel
....
is
de
bededigd met een vlijmend wapen. Joost van den Vondel .... is de belooning
van Holland's
Holland's schoone,
schoone, de
de wraak
wraakvan
vanzijn
zijnslechte
slechtedaden
daden geweest,
geweest,
looning van
het geweten
geweten der
der natie,
natie, haar
haar engel
engel en
en goede
goede genius."
genius."
het
zien.
Vondel geeft
ons de
de goede
goede zijde
zijde van
van onze
onzenationaliteit
nationaliteit tetezien.
Vondel
geeft ons
G. SLOTHOUWER.
SLOTHOUWER.

UI'!' DEN
DEN VREEMDE,
VREEMDE,
UIT
DOOR
DoOR

WIJS MAN .
PH. WIJSMAN.

IN DE
DE SCHEREN.
SCHEREN.

Karl
nam aan
die drukte
drukte geen
geen deel.
deel. Hij
Hij stond
stondop
opeen
eenafstand,
afstnnd,
Karl August
August nam
aan al
al die
geheel alleen,
zijne beenen
been en te
te waggelen.
waggelen. Hij
Hijdacht
dachteraan,
eraan,dat
datzijn
zijnbroer
broer
geheel
alleen, op zijne
was enenof of
eigenlijk
eene
toespraakmoest
moesthouden
houden tete
nu
dpod was
nu dpod
hij hij
eigenlijk
nietniet
eene
toespraak
met zijne
zijneoverleggingen
overleggingenbij
bij zijne
zijne
zijner nagedachtenis.
nagedachtenis. Vanzelf
zijner
Vanzelf geraakte
geraakte hij
hij nu met
boot,
die aan
aan 't't strand
strand lag,
lag, verzeild
verzeild en
enbegon
begonhij
hijuit
uitte te
rekenen,hoeveel
hoeveelhij
hij
boot, die
rekenen,
zij verkocht
verkocht werd.
werd. En
Entoen
toendacht
dachthij
hijaan
aan Hilda,
Hilda,
ervoor
maken, als
als zij
ervoor zou
zou maken,
hij nog
noggeen
geenenkelen
enkelenkeer
keergesproken
gesproken had,
had, sedert
sedertzijn
zijnbroer
broer
dat
meisje, dat
dat hij
dat meisje,
gestorven
was. „Vanavond
"Vanavond zal
zalikikhaar
haargaan
gaanopzoeken,"
opzoeken," zeide
zeidehij
hijbij
bijzichzichgestorven was.
zelf, zijn
één oor
oorzettend.
zettend.
zelf,
zijn hoed
hoed op
op an
hij zich
zich om
om en
endeed
deedeen
eenpaar
paarstappen
stappeninindede
richtingvan
VHn
Te
gelijk keerde
keerde hij
Te gelijk
richting
de
trap, waar
waardedejongens
jongenshun
hun„schottisch"
"schottisch"zaten
zaten tetespelen,
spelen,die
diesoms
somswerd
werd
de trap,
van het
het"
verlossingsleger"en'
en·wijsjes
wijsjes uit
uitde
de Fatinitza.
Patinitza.
vervangen door
liederen van
vervangen
door liederen
„verlossingsleger"
Juist nu
nu verscheen
verscheen Katrina
Katrina op
op den
den drempel.
drempel.
Juist
De gasten
gasten begonnen
begonnen toebereidselen
toebereidselen te
te maken
maken voor
voor den
denaftocht
aftocht en
endaarom
daarom
zij hun
hun nu
nuvoor
voorhunne
hunnedeelneming
deelnemingbedanken
bedanken en
en hun
hun dank
dank voor het
kwam
kwam zij
genotene
ontvangst nemen.
nemen. Zij
Zij was
wasgeheel
geheelinin
zwartgekleed,
gekleed,was
was
genotene in
in ontvangst
hethet
zwart
blootshoofds en
het haar
haar droeg
droeg iij
Zij een
eenkam
kamvan
vanbruin
bruinhoorn.
hoorn.
blootshoofds
en in
in het
Daar
zij, boven
boven aan
aan de
destoep,
stoep,recht
rechttegenover
tegenoverKarl
KarlAugust,
August,terwijl
terwijl
Daar stond
stond zij,
de
gasten één
éénvoor
voor.
één
naar
haartoegingen,
toegingen,voor
voorhaar
haarnegen
negenenenafscheid
afscheid
de gasten
.6én
naar
haar
namen. Zij
Zij gaf
gaf iedereen
iedereen de
de hand
hand en
enboog
boognaar
naar rechts
rechts en
ennaar
naar links.
links.
namen.
"Neemt
het eenvoudige
eenvoudige voor
voorlief,
lief,neemt
neemthet
heteenvoudige
eenvoudigevoor
voorlief,
lief,mannen."
mannen."
„Neemt het
En
allen gingen
gingenachtereenvolgens
achtereenvolgens van
vandede
gastvrouwnaar
naarKarl
Kar!August,
August,
En allen
gastvrouw
drukten
ook hem
hem de
dehand
handenen
verdweneninindedeavondschemering,
avondschemering, in
ineen
een
drukten ook
verdwenen
zee gaande.
gaande.
langen
optocht den
den berg
berg af
af naar
naar zee
langen optocht
Karl
August stond
stond nog
nogpal
palopopdezelfde
dezelfdeplek
plekenenmet
metongeduld
ongeduldkeek
keekhij
hij
Karl August
ernaar,
zijne schoonzuster
schoonzuster in de
deloofhut
loofhutaan
aan het
hetopruimen
opruimen was
was en
en de
de
ernaar, hoe
hoe zijne
huis brengen
brengen van
van borden
borden en schotels.
schotels. Hij
Hij had
had
dienstmeisjes hielp
dienstmeisjes
hielpbij
bij het
het in
in huis
den
grootsten lust haar
haar na
na te
te loopen
loopen en
enhaar
haartetevragen,
vragen,hoelang
hoelangzijzijnog
nogvan
van
den grootsten
was op
op de
de hoeve
hoeve te
te blijven.
blijven. Maar
Maar in zijn
zijn roes
roes had
had hij
hij er
er toch
toch nog
nogeen
een
plan was
plan
ditonverstandig
onverstandigwezen
wezenzou
zoueneneen
een
slechtenindruk
indrukzou
zou
duister
besef van,
van, dat
dat dit
duister besef
slechten
maken. En
En hij
hij begon
begon opnieuw
opnieuw aan
aan Hilda
Hilda te
te denken.
denken. Er
Erstond
stond hem
hem zoo
zoo
maken.
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iets van
van voor
voorden
dengeest,
geest,
iemand
in verband
hem
prlllltjèsover
overhaar
haarhad
had
datdat
iemand
in verband
metmet
hem
praatjés
uitgestrooid,
van de
de kerk
kerk afkomende
afkomende na
na de
debegrafenis.
begrafenis.
uitgestrooid, onderweg
onderweg naar
naar huis,
huis, van
wasniemand
niemand anders
anders geweest
geweest dan
dan Lena,
Lena, die
dieellendige
ellendigemeid;
meid;natuurlijk
natuurlijk
Dat
Da was
had
melkmeid dien
laster in de
de wereld
wereld gebracht.
gebracht. Wat
Watraakte
raaktehet
hethaar?
haar?
bad de
de melkmeid
dien laster
hij naar
naar Hilda
Hilda wilde
wilde gaan,
gaan, dan
dan ging
ginghij
hij;; en
endaarmee
daarmee uit!
uit!Maar
Maar als
alshij
hij
Als
Als hij
die Lena
dan —
die
Lena eens
eens onder
onder zijn
zijn bereik
bereik kreeg,
kreeg, dan
- dan
dan zou
zou hij
hijhet
hethaar
haar
betaald zetten.
betaald
zetten.
hij het
het huis
huis in
in en
enmet
metan
éénruk
ruktrok
trokhijhijdedekeukendeur
keukendeur
Waggelend
Waggelendliep
liep hij
was niemand
niemand;; maar
aanstonds wel
komen en dan
dan .....
open.
open. Hier was
maar zij
zij zou
zou aanstonds
wel komen
...
Middelerwijl kwam
boerin zelf
keuken in
in met
met een
een koffieblad
koffieblad in
in de
de
kwam de
de boerin
zelf de keuken
handen, waarop
handen,
waarop hare
hare beste
beste koffiekopjes
koffiekopjes en
en dedefraai
fraaigeslepen
geslepenbrandewijnflesch
brandewijnflesch
Zij zag
zag Karl
Karl August
Augustniet,
niet,maar
maarzette
zettebedaard
bedaardhet
hetblad
bladmet
metde
dekopjes
kopjes
stonden.
stonden. Zij
op de
.op
de klaptafel
klaptafel hij
hij het
het raam
raam neer.
neer.
en
Karl
op eens
eens vlak
vlakachter
achter haar,
haar, met
met zijn
zijn hoed
hoedachterover
achterover en
Karl August
August stond op
zijne
handen in de
debroekzakken.
broekzakken.
zijne handen
„Wat heeft
"Wat
heeft Lena
Lena met
met mij
mij uit
uit tetestaan?"
staan?" begon
begon hij.
hij. „Ik
"Ikzalzalhet
hethaar,
haar,
voor
die· en-dat, betaald
Zij loopt
loopt rond
rond en
enkletst
kletst
voor den
den die-en-dat,
betaaldzetten
zetten- — dat
dat zal
zal ik!
ik! Zij
over
Hilda, zie
zie je;
je j maar
maar (lat
dat raakt
raakt haar
haar geene
Als je
jedat
dat
over Hilda,
geenezier,
zier,zeg
zegikikje.
je. Ais
maar weet
weet..•.
. .""
maar
hem slechts
slechts even
even aan
aantetezien
zien;
begreep,dat
dathij
hijdronken
dronken
Katrina
behoefde hem
Katrina behoefde
; zijzij
begreep,
was.
Zooiets
ietswas
was
voor
haar
geen
vreemdverschijnsel,
verschijnsel, maar
maarnu
nuzeide
zeidezijzij
was. Zoo
voor
haar
geen
vreemd
toch ernstig
ernstig::
"Hoe
hetmogelijk,
mogelijk,dat
datje in
je zoo'n
in zoo'n
toestand
kunt
zijn,
onmiddellijk
„Hoe isis het
toestand
kunt
zijn,
onmiddellijk
uitbent
bentgeweest,
geweest,om
omjejebroer
broertetebegraven.
begraven. ErEris ishier
hierniemand,
niemand,
nadat
nadat je uit
in den
den weg
weglegt
legt; jniemand."
niemancl."
die
je een
een stroobreed
stroobreed in
die je
Maar ongelukkigerwijze
ongelukkigerwijze kwam
dit oogenblik
oogenblikdedebewuste
bewustemeid
meidbinnen
binnen en
en
Maar
kwam op
op dit
brak de
de storm
storm los
losmet
metkracht
krachtenengeweld.
geweld.Karl
Kar!August
Angust
greep
:lÏjnhoed
hoedenen
nu brak
greep
zijn
slingerde
slingerde dien
dien in
in zulk
zulk eene
eenevaart
vaartnaar
naareen
eenhoek
hoek van
van de
dekeuken,
keuken, dat
datpoes
poes
verschrikt achter
verdween. Hij
Hij schoof
schoofzijne
zijneschoonzuster,
schoonzuster, die
die ererverschrikt
achter de
de kachel
kachel verdween.
tusschen wilde
komen, ruw
zijde, liep
liep in
inwoede
woedeheen
heenenenweer,
weer,sloeg
slorgmet
met
tusschen
wilde komen,
ruw op zijde,
zijne
zijne handen
handen tegen
tegen elkaar,
elkaar, zoodat
zoodat het
het door
door 't geheele huis
huis gehoord
gehoord kon
kon
worden, en
en schreeuwde
schreeuwde daarbij
daarbij onophoudelijk:
onophoudelijk:
worden,
„Daar
"Vaar is dat
dat ellendige
ellendige schepsel
schepsel nu!
nu! Wat
Watheb
hebjijjijjejemet
metmij
mijte te
bemoeien?
bemoeien
?
weg van
van de
dekerk
kerknaar
naar huis
huisleelijken
leelijken praat
praat over
over Hilda
Hilda en
en
Wat behoef
behoef jij
Wat
jij op weg
mij uit
strooien? ? Heb
niets gezegd
gezegd? ? Wat
Wat blief
Nog liegen
liegen op
op
mij
uit te
te strooien
Hebje
je niets
bliefje?
je? Nog
zeg ik
ikje.
je.En
Enjij,jij,Katrina,
Katrina,houd
houdjejeerbuiten.
erbuiten.
den koop
koop toe
toe!! Houd
Houd je
je mond,
mond, zeg
den
wil met
metLena
Lenaeen
eenhartig
hartigwoord
woordspreken."
spreken."
Ik wil
hijvoortging
voortgingmet
metzijne
zijncverwijten.
verwijten.
Hij dempte
dempte zijne
zijne stem,
stem, toen
toen hij
Hij
"Ja, je
je hebt
hebt gaan
gaanvertellen,
vertellen,dat
datikik
met
Hildahoud
houd! Pas
I Pasopopjejewoorden,
woorden,
„Ja,
hethet
met
Hilda
vanjou
jou
ook
een~
geschiedenis
kunnenvertellen.
vertellen.
meid! Misschien
Misschien zou
zou ikikvan
meid!
ook
cell,
geschiedenis
kunnen
En ik
ik zal
zalje je
kwaadsprekenafleeren,
afleeren, voor
voorden
dendrommel,
drommel, ik
ik zal
zal 't'tjeje
En
datdat
kwaadspreken
afleeren."
afleeren."
zooluid,
luid,dat
dat
menhet
hetbuiten
buiten
Lena begon
begon te schreien
schreien en
en tetesnikken,
snikken,zoo
Lena
men
hooren kon en
en dezen
dezen enengenen
genenvan
vandede
knechts
meiden
kwarpenaanloopen,
aanloopen,
hooren
knechts
en en
meiden
kwamen
om van
van het
het tooneel
tooneel inindede
keukengetuige
getuigetetezijn.
zijn.Enkelen
Enkelenpoogden
poogdenererom
keuken
Karl August
August gelijk.
gelijk.
tusschen 'te
tusschen
' te treden
tredenj ; anderen
anderen gaven
gaven Karl
"Neen, wees
wees verstandig,
verstandig, Karl
Karl August.
August. Maak
Maak je
je niet
niet zoo
zoo boos.
boos. Laat
Laat de
de
„Neen,
meid loopen
loopen! ! Wat
Wat verbeeld
verbeeld jij
jij je
je wel?"
wel?"
meid
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"Groot gelijk,
gelijk, Karl
Karl August
August!! Geef
Geef haar
haar een
een flink
flink pak
pak slaag;
slaag;waarom
waarom isiszij
zij
„Groot
ook zoo
zoo los
los ininden
denmond
mond?
heefthethet
dubbelverdiend
verdiend!"
ook
? ZijZijheeft
dubbel
!"
was buiten
buiten zichzelf.
zichzelf. De
Deroes,
roes,dien
dienhijhijstraks
straksnog
nog
vrijwel
welhad.
had
Kar! August
August was
Karl
vrij
met kracht
kracht te voorschijn
voorschijn en zijn
zijn toorn,
toorn, die
dienog
noggevoed
gevoed
bebeerscht, kwam
beheerscht,
kwam nu
nu met
werd door
door de
degedachte
gedachtemisschien
misschien de
deboerderij
boerderij niet
niettetezullen
zullenkrijgen,
krijgen,gaf
gaf
zich
werd
zich
onder
gewone
omstandighedenzeker
zeker
lucht door
door eene
eene aanleiding,
aanleiding, die
diehijhijonder
lucht
gewone
omstandigheden
zoo zwaar
zwaar zou
zou hebben
hehhen geteld.
geteld.
niet zoo
Het meisje
meisje schreide
schreide en
en jammerde.
jammerde. Zij
Zij had
hadzich
zichvan
vanhem
hemweten
weten los
lostete
Het
was naar
naar een
hoek vlak
vlak bij
bij de
de kachel
kachel gevlucht.
gevlucht. Daar
Daarzat
zatzij
zijnu,
nu,
maken en
maken
en was
een hoek
met gevouwen
gtlvouwen handen
handen en
en van
van angst
angst rillende,
rillende, ininelkander
elkander gedoken.
gedoken. Karl
Kar!
met
was altijd
altijd z66,
z66, als
alshij
hijdronken
dronken was.
was.
Augnst was
August
Nu liep
liep hij
hij op
ophaar
haar toe.
toe.Men
Menhoorde
hoordeeen
eenzwaren
zwaren slag
slagenenLena
Lenariep
riepluid
luid:
:
"Helpt
mij!
helpt
mij!"
„Helpt mij ! helpt mij !"
Zeker, er
waren er,
diemeenden,
meenden, dat
dathet
het
Maar niemand
Maar
niemandverroerde
verroerdezich.
zich. Zeker,
er waren
er, die
meid was
was niet
niet bemind
bemind op
op de
de hoeve
hoeve en
en dus
dushad
had
schandelijk was;
schandelijk
was ; maar
maar de
de meid
om harentwil
harentwil een
een twist
twist met
met Karl
Karl August
Augusttetebeginnen
beginnen;
zooals
niemand lust om
niemand
; zooals
was, minder
minder dan
dan ooit.
ooit.
hij nu
nu was,
hij
Hij stond
stond midden
midden in
in de
dekeuken
keukentetevloeken
vloekenenen
te schreeuwen
herhaalde
Hij
te schreeuwen
enenherhaalde
keer op
op keer
keer dezelfde
dezelfdewoorden
woorden:
keer
:
"Het
is eene
ecne leugen,
leugen, zeg
zeg ik.
ik.Eene
Eenevervloekte
vervloekteleugen.
leugen.En
Endede
drommel zal
zal
„Het is
droTnmel
mij halen,
halen, als
zoo iets
iets duld,
duld, en
ennog
nogwel
welvan
vanzoo'n
zoo'nmeid
meidalsalsdiedie
daar!"
mij
als ik zoo
daar
!"
zich met
met de
d!) zaak
zaak te
te bemoeien.
bemoeien. De
De
Intusschen waren
waren enkelen
enkelen begonnen
begonnen zich
twist
had bijna
bijna een
een uur
uur geduurd
geduurd en
endedeverstandigsten
verstandigstenonder
onderdedeaanwezigen
aanwezigen
twist had
bijde
de
vonden het
het vreeselijk
vreeselijk naar
naar voor
voor die
die in
in rouw
rouw gekleede
gekleede weduwe,
weduwe, die
diebij
vonden
latafel stond
stond te
te schreien,
schreien, omdat
omdat Karel
Karel August
August juist
juistvandaag
vandaaginindien
dientoestand
toestand
latafel
was;
juist vandaag
vandaag!!
was ; juist
eenpaar
paarmannen,
mannen, hem
hem de
de plaats
plaats op
optetebrengen.
brengen.
Het
gelukte ten
tenlaatste
laatsteeen
Het gelukte
hij zich
zich uit
uit hunne
hunne handen
handen los
los;; hij
hij vloekte
vloekteen
en
Maar
gekomen, rukte
rukte hij
Maar daar
daar gekomen,
riep,
hij nu
nu hier baas op
de hoeve
hoeve was
was en
en dat
dat hij
hij naaf
naar JIilda
Hilda zou gaan
op de
riep, dat
dat hij
zouhijhijnog
nogwel
weleens
eensflink
flink
en met
haar praten.
praten. En
En die
dieLena
Lena —
- ja,
ja,die
diezou
met haar
Diezou
zouererzoo
zoogemakkelijk
gemakkelijkniet
nietafkomen
afkomen!
onder
onder handen
handen nemen.
nemen. Die
!
Al brommende
brommende en
en vloekende
vloekendeverdween
verdweenhijhijachter
achterhet
hetmelkhuis
melkhuisenendedeschuur
schuur
hij het
hetbosch
boschin.
in.Den
Denanderen
anderenmorgen
morgenvond
vondmen
menhem
hemaan
aanhet
hetstrand
strand
en
liep hij
en liep
hij sliep
sliep;; 'zijne
een plas
plas en
enzijn
zijnhoofd
hoofdrustte
rustteop
opeen
een
liggen;
liggen ; hij
.zijne voeten
voeten lagen
lagen in een
hoop
dorre bladeren.
bladeren.
hoop dorre
was Karl
Karl August
Augustgeheel
geheelanders
andersdan
dangewoonlijk
gewoonlijknanaeen
eenroes
roes;
hij
Dien
dag was
Dien dag
; hij
scheen
peinzen. Tegen
Tegen Lena
Lena had
had hij
hij geen
geen woord
woord gezegd
gezegd en
en
scheen over
over allerlei
allerlei te
te peinzen.
avoncl geworden
geworden was.
was. Maar
Maar toen
toen de
de
tegen
Katrina evenmin,
evenmin, voordat
voordat het
het avond
tegen Katrina
knechts
avondmaaltijd gebruikt
den heuvel
heuvel gingen
gingen
knechts hun
hun avondmaaltijd
gebruikthadden
haddenen
enginds
ginds op
op den
clemeiden
meidennaar
naarbuiten
bnitenwaren
waren gegaan,
gegaan, om
omwater
water tetehalen,
halen,
uitrusten;
uitrusten; toen
toen de
hij alleen
alleen inindede
keuken
ziiten
zijne
schoonzuster, die
die de
de
toen
bleef hij
toen bleef
keuken
zitten
metmet
zijne
schoonzuster,
verscbillende
orde te
temaken.
maken.
verschillende slaapplaatsen
slaapplaatsenbegon
begon in
in orde
"Ik
was erg
erg onhebbelijk
onhebbelijk gisteravond,"
gisteravond," opende
opende hij
hij het
het gesprek.
gesprek.
„Ik was
ons daar
daal' nu
maar niet
over praten,"
praten," zeide
"Je hadi
hadi
"Oeh,
„Och, laat
laat ons
nu maar
niet over
zeide Katrina.
Katrina. „Je
veel gedronken
gedronken en
en dan
dan we,et
weet men
men immers
immers niet,
niet, wat
wat men
men doet."
doet."
te
te veel
J~et
bleef eene
eene poos
poos heel
heel stil
stil inin(le
dekeuken.
keuken. Karl
KarlAugust
Augustspuwde
spuwdeeens,
eens,
.11 et bleef
en
zette
een
zeer
ernstig
gezicht.
kuchte
kuchte en zette een zeer ernstig gezicht.
moesten nu
eens overleggen,
overleggen, hoe
hoe het
het met
metalles
allesverder
verderzal
zal
"Mij
dunkt, wij
wij moesten
nu eens
„Mij dunkt,
gaan
en met
met de
deboerderij."
boerderij."
gaan -— en
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Katrina deed,
begreep, wat
wat hij
hij bedoelde.
bedoelde. Zij
Zijdacht
dachtaan
aanhaar
haar
Katrina
deed, alsof
alsof zij
zij niet begreep,
jongen, die
die daar
daar ininde de
slaapkamermet
metde
deandere
anderekinderen
kinderen lag
lag teteslapen.
slapen.
jongen,
slaapkamer
Hij zou,
zou,dat
dathoopte
hooptezij,zij,eens
eens
pachter
zijn
vaoer
hieropopdedehoeve
hoeveopvolgen.
opvolgen.
IN
alsals
pachter
zijn
vader
hier
Zij was
was niet
niet genegen
genegen daarvan
daarvan af te
te zien.
zien.
Zij
"Wij
hebben nu
nu sedert
sedert twee
tweeenenvijftig
vijftigjaren
jarendede
boerderijvan
vanden
denbaron
baronin
in
„Wij hebben
boerderij
onze
familie gehad,
gehad, altijd
altijd van
van vader
vader op
op zoon
zoon overgaande,"
overgaan de," zeide
"Ik
onze familie
zeidezij.
zij. „lk
wilde jou vragen,
vragen, Karl
Karl August,
August, hoe
hoe je
jeerover
erover denken
denken zou,
zou,dedezaak
zaakvoor
voormij
mij
wilde
besturen, zoolang
zoolang totdat
totdatmijn
mijnjongen
jongengroot
groot
genoeg
zijn,om
omdie
diezelf
zelfvoor
voor
te besturen,
genoeg
zalzalzijn,
eigen
rekening te
drijven. Je
Je hebt
hebt geene
geene vrouw
vrouw of
of kinderen
kinderen en
en de
de boot
boot isis
eigen rekening
te drijven.
wel te
te verkoopen,
verkoopen, als
alsjejedat
datgoedvindt,
goedvindt,
anders
zou
diekunnen
kunnenbehouden
behouden
wel
en en
anders
zou
jejedie
dan een
een tocht
tochtmet
methaar
haar doen.
doen.Als
Alsjijjijvanhier
vanhierweg
wegwilde,
wilde,
en
zomers nu
en 's's zomers
nu en dan
zou ik een
een vreemd
vreemden
huismoeten
moetennemen
nemen en
endat
datzou
zouikikongaarne
ongaarnedoen."
doen."
en opzichter in huis
"Je
weet best,
best, dat
datikikdaar
daarhet
hetgeld
geldniet
nietvoor
voorheb,"
heb,"zeide
zeidehij
hijopopsombesombe„Je weet
ren toon.
toon.
ren
Zij bewaarden
bewaarden beiden
Zij beseften
beseften beiden,
beiden, dat
dat het
hethier
hiereen
een
Zij
beiden het
het stilzwijgen.
stilzwijgen. Zij
uitwas
waszichzelf
zichzelf
strijd
een stillen
stillen strijd,
strijd, maar
maar een,
een, waarin
waarin de
de een
een erop
erop uit
strijd gold,
gold, een
te bevoordeelen
bevoordeelen ten
ten koste
koste van
van den
denander.
ander.Karl
KarlAugust
Augustbegreep,
begreep, dat
dathij
hij
te
aan
kortste einde
einde zou
zou trekken
trekken;; het
het was
was niet
nietde
deeerste
eerstekecr,
keer, dat
dathij
hij
aan het
het kortste
geduld zou
zou moeten
moeten hebben
hebben en wachten
wachten op de
de dingen,
dingen, die
diekomen
komenzouden.'
zouden.'
geduld
zij straks
straks hadden
hadden zitten
zitten eten
eten ;j zij
zij zette
zette
Katrina trad
trad naar
naar de
de tafel,
tafel, waar
waarzij
Katrina
omdie
dieweg
wegtetebrengen,
brengen, en
en den
den
eenige
borden op
op een
een hoop
hoopininelkander,
elkander, om
eenige borden
stapel
in de
dehand
handhoudend
houdendenenden
denrug
rugnaar
naarhem,
hem, die
diedaar
daar nog
nog altijd
altijd in
in
stapel in
bij de
de klok
klokzat,
zat,toegekeerd,
toegekeerd, vroeg
vroegzij
zij:
het donker
donker bij
het
:
"En
dus, je
je blijft
blijft op
opdedehoeve
hoeve?"
?"
„En dus,
"Ja,
dat zal
zalhet
hetbeste
beste
zijn,"
antwoorddeKarl
KarlAugust,
August, na
nazich
zich even
even tete
„Ja, dat
zijn,"
antwoordde
hebben bedacht.
bedacht.
hebben
keuken uit. Op
Opdedestoep
stoepbleef
bleef
staan, streek
streek
Even
daarna stapte
Even daarna
stapte hij
hij de
de keuken
hijhijstaan,
een
lucifer tegen
tegen het
het doosje
doosje afafen
enstak
stakzijne
zijnepijp
pijpaan
aan;
haddiedie
onderhet
het
een lucifer
; hijhijhad
onder
praten in
de hand
hand gehouden.
gehouden. Hij
Hijzag
zagomom
zieh
henenenenkeek
keekouder
ouoergewoonte
gewoonte
praten
in de
zich
henen
naar het
westen, om
om te
te zien,
zien, welk
welkweer
weermorgen
morgentetewachten
wachtenwas.
was.Hij
Hijmaakte
maakte
naar
het westen,
een
oogenblik zijne
zijne rekening
rekcning op.
op. Als
Alshijhij
eens
probeerde,voor
voor eigen
eigen
een oogenblik
hethet
eens
probeerde,
maar neen.
neen. Dat
Dat ging
gingtoch
tochniet.
niet.
rekcning
rekening eene
eene andere
anderehoeve
hoevetete pachten
pachten.... .. maar
omzich
zichalles
allesnieuw
nieuw
aan
te schaffen:
gereedschap
Hij
bad geen
geen geld
geld genoeg,
genoeg,om
Hij had
aan
te schaffen
: gereedschap
en
de inrichting
inrichting en
en alles,
alles, —
- het
hetwas
wasonmogelijk.
onmogelijk.
en de
Nog eens
eens keek
keek hij
hij naar
naar alle
allekanten
kantenom
omzich
zichheen
heenen
cntoen
toenbegon
begon hij
hij
Nog
langzaam
steiletrapladder,
trapladdcr, die
llienaar
naarzijne
zijnezolderkamer
zolderkamerleidde,
leidde,op
opteteklimmen.
klimmen.
langzaam de steile
Daar ging
giug hij
hij op
op zijne
zijnc kist
kist zitten
zitten en
en rookte
rookte zijne
zijne pijp
'foenstond
stond hij
hij
Data
pijp uit.
uit. Toen
bedachtzaam
op,op,begon
te kleeden
kleeden enennanaeen
eenpaar
paarminuten
minuten lag
lag
bedachtzaam
begonzich
zich uit
uit te
hij
zijn bed.
bed.
hij in zijn
hij den
dengezonden
gezondenslaap
slaapvan
vanden
denboerenknecht,
boerenknecht,dien
diengeene
geenezorgen
zorgen
Daar sliep hij
voor
den komenden
komenden dag
dag in
in den
denslaap
slaapstoren
storen!I
voor den
jaren verliepen
verliepen en
en de
de dagen
dagen gingen
gingenhun
huneigen
eigen,
gelijkmatigen gang
gang en
en
De jaren
, gelijkmatigen
was en
en
het
begon ernaar
ernaar uit
uit te
te zien,
zien,alsof
alsoferergeene
geeueverandering
verandering tetewachten
wachten was
het begon
zou blijven
blijven voortgaan
voortgaan op den
den tegenwoordigen
tegen woordigen voet.
voet.
alles zou
alles
KarI
August Erikson
Erikson zag
zag er
er tamelijk
tamelijk oud
oud uit,
uit, hoewel
hoewel hij
bij pas
pas een
een eindje
eindje
Karl August
was j; men
men noemde
noemde hem
hem nu
nu niet
niet langer
langer bij
bijzijn
zijnvoornaam
voornaam
in
de veertig
veertig was
in de
maar Erikson.
Hij liep
liepmeestal
meestaleen
eenweinig
weinig
voorovergebogen,wat
watkon
konworden
worden
maar
Erikson. Hij
voorovergebogen,
weg op
op ongebaande
ongebaande wegen
wegen 's'savonds
avonds inJU
toegeschreven aan
gewoonte zijn
zijn weg
toegeschreven
aan de
de gewoonte
IL
7"
7*
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het donker
donker door
door het
het
het bosch
bosch te
te zoeken
zoeken,, aan
aan den
den arbeid
arbeid met
met ploeg
ploeg en
en spade
spade
of
aan het
heturen
urenachtereen
achtereen gebogen
gebogen zitten
zitten over
over de
de riemen
riemen zijner
zijner schuit of
ofover
over
of ook aan
het
staan. Hij
Hij was
was verlegen
verlegen en
enstil
stilevenals
evenalsvroeger
vroegerenenals
alshij
hij met
met
het roer
roer gebukt
gebukt staan.
iemand
zag hij
hij den
denander
andergedurig
gedurigsluw
sluwvan
vanter
ter zijde
zijde aan,
aan, alsof
alsof hij
hij voortVOOl'tiemand sprak,
sprak, zag
durend
zijne hoede
hoede moest
moestwezen
wezenbijbijeen
eenkoop
koopniet
nietteteworden
wordenbedrogen
bedrogenofofinin
durend op zijne
iets
worden te
kort gedaan.
gedaan. Altijd
Altijd hing
hing de
do
iets anders,
anders, waarop
waarophij
hij recht
rechthad,
had, te
te worden
te kort
pijp in zijn
pijp
zijneeneu
eenenmondhoek,
mondhoek;het
hetwas
waseen
eenkort,
kort,oorspronkelijk
oorspronkelijk bruin
bruin maar
maar
nu bijna
pijpje ; als
als het
nu
bijna zwart
zwart houten
houten pijpje;
uitgerookt, dook
hij eenvoudig
eenvoudig
het was
was uitgerookt,
dook hij
met
losse tabak
tabak bewaarde,
bewaardc, en
en
met zijne
zijne rechterhand
rechterhandinin zijn
zijn broekzak,
broekzak, waarin
waarin hij
hij losse
stopte
pijpje weer.
weer. Hij
Hijwas
wasgeen
geen
dronkaard,
maar
maaktedagelijks
dagelijkseen
een
stopte het pijpje
dronkaard,
maar
hijhijmaakte
matig gebruik
bijuitzondering
uitzondering eens
eens
matig
gebruik van
van de
debrandewijnflesch.
brandewijnflesch. Als
Als het
hetbij
gebeurde,
veel ophad,
ophad, dan
danwas
washij
hijevenals
evenalsvroeger
vroeger zoo
zoolastig
lastig
gebeurde,dat
dat hij
hij wat
wat te
te veel
en
onhebbelijk, dat
dat zelfs
zelfszijne
zijneschoonzuster
schoonzuster zich
zich liefst
liefst op
op een
eenbehoorlijken
behoorlijken
en onhebbelijk,
afstand van
van hem
afstand
hem hield.
Al die
Al
die jaren
jaren had
had hij
hij nu
nuvoortdurend
voortdurend voor
vooranderen
anderen gewerkt
gewerkt en
enhet
hetscheen
scheen
waarlijk,
zoo zou
zou blijven,
blijven, zijn
zijn leven
leven lang.
lang.Maar
Maarhet
hetgebeurt
gebeurtwel
welmeer
meer
waarlijk,of
of dat
dat zoo
in de
in
de wereld,
wereld, dat
dat er
er op
opeens
eenseen
eenuitzicht
uitzichtwork
wordtontdekt,
ontdekt,waar
waarvroeger
vroegeralles
alles
zweemvan
vaneen
eenholletje,
holletje,
gesloten
bleek, waar
waar het
het ons
ons toescheen,
toescheen, dat
dat er
ergeen
geenzweem
gesloten bleek,
om door
door te kruipen,
om
kruipen, voor
voor ons
ons te
te vinden
vinden was.
was.
Op
een mooien
mooien dag
dag vroeg
vroegeen
eenoude,
oude,rijke
rijkeboer
boerzijne
zijneschoonzuster,
schoonzuster, die
die erer
Op een
waseven
evenin in
dertig
frischenongezond.
gezond.
nog
flink uitzag,
uitzag, ten
tenhuwelijk.
huwelijk.ZijZijwas
nog tlink
de de
dertig
eneu
frisch
Eriksou
had in
inden
denloop
loop
jaren
sommetje
overgespaard;
betaalde
Erikson had
derder
jaren
eeneen
sommetje
overgespaard
; hijhijbetaalde
den
overeengekomen prijs
prijs voor
voor huisraad
huisraad enengereedschap
gereedschap —
- de
deboot
bootwas
was
den overeengekomen
reeds lang
reeds
lang verkocht
verkocht -— en
en nam
nam de
depacht
pacht over.
over.
Thans begon
begon een
nieuw leven.
leven. Hij
Hijwas
waszijn
zijneigen
eigenbaas
baas en,
en, zij
zij het
het ook
ook
Thans
een nieuw
laat,
.was toch
toch in „eigen
laat, hij
hij 'was
neigen gedoe"
gedoe" gekomen.
gekomen. Een
Eentijdlang
tijdlang was
was Erikson
Erikson als
als
ieder ander
ander man.
man. Hij
Hijwaswas
vl"Oolijk
spraakzaamininden
denomgang
omgangmet
met
ieder
nu nu
vroolijk
en en
spraakzaam
bij het
het werk
werk enenplichtgetrouw
plichtgetrouwwas
washij
hijaltijd
altijd
zijne medemenschen.
medemenschen. ]<'link
zijne
}link bij
geweest, maar
nu was
waserereene
eencprettige
prettigeopgewektheid
opgewektheidover
overhem
hemgekomen,
gekomen,die
die
geweest,
mar nu
hem soms
soms zelfs
zelfsvertrouwelijk
vertrouwelijkenenmededeelzaam
mededeelzaamtnaakte.
maakte. Zijne
Zijneknechts
knechtshadden
haddeuhet
het
hem
best;; hij
hij zag
zag het
hettegenwoordig
tegenwoordiggaarne
gaarnedoor
doordedevingers,
vingers,als
alshet
hetwerk
werkeens
eeuseene
eene
best
enkele maal
maal slordig
slordigwas
wasgedaan,
gedaan,enenzoowel
zoowel's 's
namiddags als
als's'savonds
avonds ontontenkele
natniddags
haalde hij
hij lien
hen dikwijls
dikwijls opopeen
een
halfenhalfje,datdat
den
~ oorsehenboer
boer
haalde
halfenhalfje,
bijbijden
Noorschen
ingunst
gunststaande
staandeborreltje
borreltjevan
vanhalf-koffie
half-koffieenen
half-braudewijn.
zoo in
half-braiidewijn.
Zijn omgang
omgang met
met Hilda
Hildawas
wassedert
sedertlang
langafgebroken.
afgebroken. Zij
Zijhad
hadeen
eendienst
dienst
Zijn
gekregen en
en was
wasnaar
naareen
eenander
ander
eilandvertrokken.
vertrokken.InIn
den
aanvanghad
had
gekregen
eiland
den
aanvaug
Erikson haar
haar wel
wel eens
eenseen
eenbrief
briefgeschreven
geschreven en
enook
ookeen
eenpaar
paarmaal
maalantwoord
antwoord
Erikson
gekregen. Maar
Maar langzamerhand
langzamerhand had
had die
diebriefwisseling
briefwisselingvanzelf
vanzelfopgehouden
opgehouden
gekregen.
en later
later had
had hij
hij gehoord,
gehoord, dat
datzij
zijverloofd
verloofd was
wasenenspoedig
spoediggetrouwd
getrouwdook.
ook.
en
haarweggaan
weggaanwas
was
Daarover had
had Erikson
Erikson niet
nietveel
veelnagedacht.
nagedacht.Reeds
Reedsbijbijhaar
Daarover
het hem
hem duidelijk
duidelijk geweest,
geweest, dat
het tusschen
tusschen hem
hem en
en Hilda
Hilda nooit
nooit iets
iets
het
dat het
worden
zou.
En
op
zekeren
dag
vroeg
hij
Tea,
een
van
de
voormalige
worden zou. En op zekeren dag vroeg hij Tea, een van de voormalige
dienstmeisjes zijner
zijner schoonzuster,
schoonzuster, ten
ten huwelijk.
huwelijk. Ilij
lIijwerd
werdaangenomen
aangenomeneneudaar
daar
dienstmeisjes
zij ininditdit
geval
op den
verhuistijd
behoefden
wachten,trouwden
trouwdenzijzij
zij
geval
nietniet
op den
verhuistijd
behoefden
te te
wachten,
reeds in
in den
den winter
winter en
entoen
toenging
giugalles
allesweer
weel'ziju
zijngeleidelijken
geleidelijkengang.
gang.
reeds
Tea was
was eene
eene flinke
tlinkemeid
meideneneen
eenmooi
mooimeisje
meisjewas
was
ook.Groot
Groot
forseh,
Tea
zijzijook.
enen
forsch,
met eene
eeneweelderige,
weelderige,volle
vollegestalte,
gestalte,buigzame,
buigzame,lange
lange
armen
fraai
hoofd
met
armen
en en
eeneen
fraai
hoofd
met donkerblauwe,
donkeJ'blanwe, peinzende
peinzende oogen.
oogen. Haar
Haar mond
mond was
was klein
klein en
en rond
rond en
enals
als
met
zij lachte,
lachte. verscheen
verscheen erereen
een
alleraardigstklein
kleinkuiltje
kuiltjeinindede
linkerwang.
zij
alleraardigst
linkerwang.
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Hare
fijngeteekend en
en gewelfd
gewelfd;; haar
haar voorhoofd
voorhoofd
Hare wenkbrauwen
wenkbrauwen waren
waren donker,
donker, fljngeteekend
was
open en
enblank
blankenenhethetdonkere
donkerehaar
haardroeg
droegzijzijopopeene
eenebevallige
bevalligemaar
maar
was open
zeer
manier, glad langs
langsdedeslapen
slapennaar
naarachteren
achterengekamd,
gekamd,waar
waar het
het
zeer eenvoudige
eenvoudige manier,
in
eene mooie
mooie vlecht
vlecht tegen
tegenhaar
haarhoofd
hoofdopgestoken
opgestokenwas.
was.Zij
Zijlachte
lachtegaarne
gaarnemet
met
in eene
een
stil, onderdrukt
onderdrukt geluidje
geluidje en
endan
dansloeg
sloegzijzijbedeesd
bedeesd hare
hare oogen
oogen op
op met
met
een stil,
een
blik, die
diede
demannen
mannen scheen
scheen uit
uit te
te lokken
lokken den
den arm
arm om
om haar
haar middel
middel te
te
een blik,
met haar
haar te
stoeien. Zij
Zij was
was flink
flink bij
bij den
den arbeid
arbeid en
en Erikson
Erikson hield
hield
slaan
slaan en
en met
te stoeien.
zij van
van hem,
hem, nu
nujuist
juistniet
nietmet
met
hartstochtelijkeverliefdheid
verliefdheidmaar
maar
van
haar en
van haar
en zij
hartstochtelijke
eene hartelijkheid,
hartelijkheid, die,
die, vooral
vooral ininden
denaanvang
aanvangvan
vanhun
hun huwelijksleven,
huwelijksleven,
toch
met eene
toch met
dikwijls
voorgrond trad.
trad. En
En op
op die
diekalme
kalme .doch
dikwijls merkbaar
merkbaarop
op den
den voorgrond
clod' innige
zij de
de schoonste
schoonsteverwachtingen.
verwachtingen.
verhouding
verhouding bouwde
bouwde zij
was van
van een
eender
dereilanden,
eilanden,verver
daarvandaan, gekomen.
gekomen. Zij
Zij had
had het
het
'fea
Tea was
daarvandaan,
als
kind enenalsalsjong
jong
meisje
tamelijk
armoediggehad.
gehad. Hare
Hareouders,
ouders, die
die
als kind
meisje
tamelijk
armoedig
arm en
en
hoofdzakelijk
visscherij hun
hun opleverde,
opleverde, waren
waren arm
hoofdzakelijkleefden
leefdenvan
van hetgeen
hetgeen de visscherij
zij de
de wereld
wereld ingezonden,
ingezonden, om,
om, zooals
zooals men
men'
reeds
vijftienjarig meisje
reeds als vijftienjarig
meisje werd
werd zij
het
noemde, bij
bij andere
andere menschen
menscben te
te dienen.
dienen. Zoo
Zoohad
hadzij
zij tien
tienjaren
jaren lang
lang
het noemde,
bij een
een winkelier
winkelier aan
aan den
den vasten
vasten wal
walals
alskindermeisje
kindermeisje zonder
zonder
gediend,
gediend, eerst
eerst bij
maar voor
voor kost
kost en
eninwoning
inwoningmoest
moestzij
zij alalhet
hetwerk
werkdoen
doen ;j toen
toenbij
bij
loon,
loon, maar
verschillende
melkmeid en
laatste was
was zij
zij hier
hier op
op het
heteiland
eiland
verschillende boeren
boeren als
als melkmeid
en ten laatste
bij
Katrina verzeild
verzeil el geraakt,
geraakt, waar
waar zij
zij twee
tweejaar
jaargediend
gediendhad,
had,toen
toenErikson
Erikson
bij Katrina
boerin op
op de
dehoeve
hoevemaakte.
maakte.
haar
haar zijn
zijn huwelijksaanzoek
huwelijksaanzoekdeed
deeden
en haar
haar tot
tot boerin
eennieuw
nieuwleven
levenhaar
haartoelachte
toelachte bij
bij hare
hare intrede
intrede als
als
Was
het wonder,
wonder, dat
dat een
Was het
Zij hield
hield waarlijk
waarlijk veel van
van Erikson,
Erikson, wel
wel niet
nietop
op
"vrouw"
de boerderij
boerderij?? Zij
„vrouw" op
op de
zij daarvan
daarvan in de
de boeken
boeken had
had gelezen,
gelezen, maar
maar hij
hij was
was altijd
altijd
de
manier, zooals
zooals zij
de manier,
hooptehet
hetbeste
bestevoor
voorde
detoekomst.
toekomst.
vriendelijk
en goed
goedjegens
jegenshaar
haargeweest
geweestenenzijzijboopte
vriendelijk en
De
grootste moeite
moeite leverde
level·de dedeverhouding
verhoudingtottot
dienstpersoneelvoor
voor
De grootste
hethet
dienstpersoneel
de meiden
meiden en
en knechts
knechts konden
konden het
het ininden
denaanvang
aanvangmaar
maar niet
nietververhaar
op;; de
haar op
"de boerin"
boerin" als
alshuns
hunsgelijke
gelijkeopopdedehoeve
hoevehad
hadgediend.
gediend. InInden
denloop
loop
geten, dat
dat „de
geten,
zijechter
echterzachtjes
zachtjesaan
aan;; van
vanhet
hetoude
oudestel
stelwas
wasererlangzamerlangzamerder jaren
jaren vertrokken
vertrokkenzij
meer
overgebleven
en
voor
de
nieuwen,
die
hen
hadden
vervangen,
hand niemand
niemand meer overgebleven en voor de nieuwen, die hen hadden vervangen,
was de jonge vrouw
Zoo ging alles best. Haar
Haar eerst
eerst
was
vrouw niets
niets anders
anders dan
dan "de
„de boerin".
boerin". Zoo
eigen huis
huis en
en hof
hof tete
en sterkst
sterkst gevoel
en
gevoel als
als getrouwde
getrouwdevrouw
vrouwwas
wasdit,
dit,IIU
nu in
in eigen
enaan
aanniemand
niemandgehoorzaamheid
gehoorzaamheid verplicht
verplicht te
te zijn.
zijn. Daarop
Daaropmaakte
maakte Erikson
Erikson
zitten en
maar hij
hij was
was haar
haar man
man en
en zij
zijkon
konhet
hetmet
methem
hem
natuurlijk eene
uitzondering, maar
natuurlijk
eene uitzondering,
zoo allerbest
allerbest vinden,
zij het
het maar
maar wenschen
wellschen kon.
alshij
hijniet
nietdronken
dronken
zoo
vinden, als
als zij
kon. . . .als
was, want
want dan
dan waagde
waagde zij
zij niet
niet tetekikken
kikken;; zij
zij evenmin
evenmin als
als iemand
iemand anders
anders in
in
was,
zijne omgeving.
omgeving.
Zij stelde
stelde nu
nujuist
juistgeene
geeneoverdreven
overdreven hooge
hooge eischen
eischen aan
aan het
het leven.
leven. Alles
Alles
Zij
orde
en man
tot man
verlangdezijzijeen
een
in haar
haar huis
huis moest
moest net
netenenin in
in
orde
zijnzijn
en tot
verlangde
flinken, , degelijken
al teteveel
veel
flinken
degelijken boer,
boer ,die
die vriendelijk
vriendelijk met
met haar
haar omging
omging en
en niet al
dronk. En
Endan
danzou
zouzijzijook
ookgaarne
gaarneeen
eenpaar
paarkinderen
kinderenwillen
willenhebben
hebben,
waardronk.
, waarmede zij
zij eer
eerkon
koninleggen
inleggen;
maarniet
nietzulk
zulkeen
eengeweldigen
geweldigentroep
troep,, die
diehaar
haar
mede
; maar
waszijzijhet
hetmet
metErikson
Eriksongeheel
geheeleens
eens.
ooren van
van het
hethoofd
hoofdat.at.Daaromtrent
Daaromtrentwas
de ooren
,
De eerste
eerste maanden
maanden van
vanhaar
haarhuwelijk
huwelijkwaren
warenvoor
voorTea
Teawaarlijk
waarlijkgelukkige
gelukkige
maanden. Het
Het leven
levenininhuis
huisging
gingstilstil
zijn
gewonengang
gang;
buitenarbeidde
arbeidde
maanden.
zijn
gewonen
; buiten
zij
hakten
hout,
verstelden
Erikson
met
de
knechts,
zoolang
het
dag
was;
Erikson met de kne,chts, zoolang het dag was ; zij hakten hout , verstelden
de boomen,
boomen, die
dieopgeknapt
opgeknaptmoesten
moestenworden,
worden,enenzorgden
zorgdenvoor
voorstal
staleu
euschuur.
schuur. En
En
de
zij binnen
binnen netten
netten te
te breien
breien en
en
gedurende de
donkere avonden
avonden zaten
zaten zij
gedurende
de lange,
lange, donkere
daarbij werd
gebabbeld, , nu
eens vroolijk
vroolijk ,I dan
danweer
weerover
overmeer
meeronverschillige
onverschillige
daarbij
werd gebabbeld
nu eens
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dingen, die
die het
dingen,
het onderhoud
onderhoud eentonig
eentonig,, soms
soms wel
weleens
eenssaai
saaimaakten.
maakten. Maar
:Maar dat
dat
weg,, dat
datTea
Teaover
overhet
hetalgemeen
algemeengenomen
genomenhet
hetaangename
aangename bewustbewustnam
nam niet
niet weg
beter,
eenruimer
ruimerstandpunt
standpunt van
van haar
haar leven
leven
zijn
zich omdroeg
omdroeg opopeen
eenbeter
zijn in zich
, een
dacht,
dat
vroegereigenlijk
eigenlijknooit
nooitzoo
zoorecht
rechthad
had
te
zijn gekomen.
gekomen.ZijZijdacht
te zijn
, dat
zijzij
vroeger
zij nu
nu alles
alles had,
had, wat
wat zij
zij wenschen
wenschen kon.
En toen
toen de
de lente
lente
geleefd
dat zij
geleefd en
en dat
kon. En
kwam
de schotsen
schotsen smolten
smolten,, toen alles
alles begon
begon teteontkiemen
ontkiemen en
en tetegroeien
groeien,,
kwam en
en de
zon
toen
mannen den akker
akker omploegden
omploegden voor
voor het
het nieuwe
nieuwe koren
koren,, toen
toen de
de zon
toen de mannen
boven
den eikenheuvel
tlikenheuvel en
en midden
midden inindedekamer
kamerscheen
scheenenendedeleeuweriken,
leeuweriken,
boven den
hun
vroolijk morgenlied
morgenlied zingend
zingend,, hoog
hoognaar
naar de
dezon
zonopfladderden
opfladderden —
- toen
toen
hun vroolijk
hartelijkeblijdschap
blijdschap,, ook
ookininhare
hsreeigen
eigenpersoon
persoon
merkte
met stille
stilleenenhartelijke
merkte Tea,
Tea , met
eene
verandering op;
op een
een mooien
mooien dag
dag,, toen
toenzijzijmet
metErikson
Eriksonalleen
alleen
eene verandering
op ; en
en op
zat,
vertelde zij
zij hem
hem,, dat
dat zij
zij tegen
tegenhet
hetKerstfeest
Kerstfeest nog
nogiemand
iemand in
in huis
huiszouden
zouden
zat , vertelde
zorgen. . . . . . . .
hebben,
hebben, om
om voor
voor te zorgen
was in de
de eerste
eerste dagen
dagen van
van becember.
lJecember. De
Desneeuw
sneeuwhad
hsdhaar
haarbed
bedgegeHet
Het was
zij bedekte
bedekte akkers
akkers en
en
spreid
tusschen bowmen
boomen en
het bosch
bosch ;j zij
spreid tusschen
en boomwortels
boomwortels in
in het
velden
een groot
groot wit
witlaken
lakenen
enop
ophet
hetdak
daklag
lagzij
zijeen
eenvoet
voethoog
hoogmet
met
velden met
met een
een
diepen kuil
kuilrondom
rondomden
den
schoorsteen.Erikson
Erikson
had
reedsverscheiden
verscheiden
een diepen
schoorsteen.
had
reeds
en
dagen
de sneeuw
sneeuw daar
daar wegvegen
wegvegen moest.
Het dooide
dooide en
dagen gezegd,
gezegd , dat
dat men
men de
moest. Het
het
water liep
met vaart
vaart in de
de rotsspleten
rotsspleten naar
naar beneden
beneden ;j het
het sijpelde
sijpelde ook
ook
het water
liep met
en de
de zoele
zoele wind
wind had
haddedesneeuw
sneeuwvan
vandedetakken
takkender
der
uit
de dakgoten
dakgoten en
uit de
dennen
afgeschud, ,die
van den
den last
lastbevrijd
bevrijd,
zichnaar
naaralle
allekanten
kanten
dennen afgeschud
die nu,
nu , van
, zich
zoovochtig
vochtigenenzoo
zoo
schoongewasschen uitzagen
uitzagen als
alsanders
anders
uitstrekten
en ererzoo
uitstrekten en
schoougewasschen
in
de lente.
lente.
in de
Op
zee ging
gingde
dewind
windechter
echter nog
nog hevig
hevig tetekeer.
keer.DeDe
geheele
watervlakte
Op zee
geheele
watervlakte
tint;; de golven
golven joegen
joegen elkander
elkander met
metwitte
witte,
schuimende
had
eene loodgrijze
lood.grijze tint
had eene
, schuimende
koppen voort,
voort, en
en niemand
niemand had
had tot
totdusver
dusverlust
lust
moed
gehad
naarhet
hetvastevastekoppen
of of
moed
gehad
naar
om zijne
zijne inkoopen
inkoopen voor
voor het
het Kerstfeest
Kerstfeest te
te gaan
gaan doen.
doen.
land over
over te varen
varen., om
land
Op de
de hoeve
hoeve,, inindedeslaapkamer,
slaapkamer, die
die aan
aan de
dekeuken
keuken grensde
grensde,, lag
lag Tea
Tea tete
Op
Zij had
hadtottotop op
laatst
gewone
dagelijksche
bezighedenververbed. Zij
bed.
het het
laatst
harehare
gewone
dagelijksche
bezigheden
richt.
richt. Vrouwen
Vrouwen uit
uit den minderen stand
stand mogen
mogen er niet
niet aan
aan denken
deuken zooveel
zooveel
en over
over
drukte over
over hare
hare kinderen
kinderen te
te maken
maken,, v66r
vóór noch
noch nit
nà de
de geboorte
geboorte ;j en
drukte
hebben er
er geen
geen tijd
tijd voor.
voor.
zichzelve evenmin;
zichzelve
evenmin; zij
zij hebben
zij te bed
bed en
en het
het zag
zageler. wel
welnaar
naaruit,
uit,alsof
alsofdedenatuur
natuurzichzelf
zichzelf
Maar nu
Maar
nu lag
lag zij
zoolang
langmogelijk
mogelijkhad
hsdmen
mengewacht
gewacht,, ofofde
dewind
wind
zou moeten
moeten redden.
redden. Want
Wantzoo
zou
Maardat
datwas
wasniet
niet
geval.
Met
dezelfde
krachtschudde
schudde
bedaren zou.
zou. Maar
niet bedaren
hethet
geval.
Met
dezelfde
kracht
hij de
de dennen
dennenenensparren
sparren,, die
dieachter
achterhet
hethuis
huisstonden
stonden,, en
en van
van zee
zee klonk
klonk
hij
een dof
dof,, eentonig
eentonig gebrom naar
naar boven
boven,, dat
dat soms
soms een
een schot
schot geleek
geleek,, als eene
een
rotsen brak
brak,, waar
waar juist de
de wind
wind zoo
zoofel
fel
bnitengewoon zware
buitengewoon
zwaregolf
golf tegen
tegen de
de rotsen
op stond.
stond.
kwam op
op het
hetetensuur
etensuurging
ginghij
hijaltijd
altijdeven
evennaar
naarzijne
zijne
Erikson thuis
thuiskwam
Als Erikson
vrouw zien
zien,, en
en 's avonds
avonds zat
zat hij
hij geregeld
geregeld eene
eene poos
poos bij
bij haar
haar te
te praten.
praten. Hij
Hij
vrouw
wastoch
tochmerkbaar
merkbaar,, dat
dathijhijzich
zichongerust
ongerust
zeide nooit
nooit heel
heelveel
veel,
maarhet
hetwas
zeide
, maar
hij naar
naar de
lucht en
en naar
naar den
den wind
wind;; en
entegen
tegen
maakte. Telkens
Telkens weer
weer keek
keek hij
maakte.
de lucht
middag zeide
zeide hij,
hij, dat
dat de
deboot
bootiningereedheid
gereedheidmoest
moestworden
wordengebracht.
gebracht. InIn
den middag
keuken liepen
liependedemeiden
meidenvoorzichtiger
voorzichtigerdan
dananders
andersenenzonder
zonderhaar
haargewoon
gewoon
de keuken
zij haar
haar werk,
werk, om
om dedeboerin
boerininindedekamer
kamerernaast
ernaast niet
niet te
te
gebabbel deden
gebabbel
deden zij
hinderen.
hinderen.
De keuken
keuken was
was laag
laag en
enererwaren
warentwee
tweeramen.
ramen.InIn
grooten
open
haard
De
denden
grooten
open
haard
metlange
langebrooclen
broodenhingen
hingen tegen
tegen dede
brandde een
een flink
flinkvuur.
vuur.Vier
Vierstokken
stokkenmet
brandde
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zoldering. Poes
;
zoldering.
Poes was
was met
methare
hare jongen
jongen naar
naar een
eenhoek
hoekbij
bijdedekachel
kachelgetogen
getogen;
pannen en
en kruiken
kruiken stonden
stonden overal
overal in
ineene
eenesoort
soortvan
vanwanorde,
wanorde. die
die
potten
potten en pannen
ten duidelijkste
duidelijkste de
de afwezigheid
afwezigheid der
derbesturende
besturende hand
handverried.
verried.
eneen
een
Àan eene
groote klaptafel
klaptafel zaten
Erikson. zijne
zijne twee groote
groote knechts
knechts en
eene groote
zaten Erikson,
derde.
die voor
voor daggeld
daggeld werkte,
werkte. hun
hunmiddagmaal,
middagmaal, uit
uitaardappelen
aardappelen en
en zoutezoutederde, die
visch bestaande,
bestaande. te gebruiken.
gebruiken. Zij
Zij hadden
hadden den
dengeheelen
geheelenvoormiddag
voormiddaggehoopt,
gehoopt,
visch
dat het
het beter
beter weer
weer zou
zouworden,
worden.maar
maar het
hetwerd
werdintegendeel
integendeelalalerger
ergerenenerger.
erger.
dat
Het
begon ernaar
ernaar uit
uittetezien,
zien.of of
driedaagschenstorm,
storm. volgens
volgens
Het begon
hethet
in in
eeneen
driedaagschen
nu ging
ging het
het niet
nietlanger
langer aan,
aan. tete
alle
regelen der
zou ontaarden,
ontaarden. en
en nu
alle regelen
der kunst.
kunst, zou
talmen.
blijven talmen.
De boer
boer zelf
zelfzag
zagererernstig
ernstiguituit
stilzwijgend
werden
aardappelenen
ende
de
en en
stilzwijgend
werden
dede
aardappelen
verorberd.
visch verorberd.
Na den
den maaltijd
maaltijd stond
stond Erikson
Erikson op
op en
en ging
gingnaar
naar zijne
zijne vrouw.
vrouw. Voorzichtig
Voorzichtig
Na
pakte hij
hij den
den knop
knop van
van de
dedeur
deuren
eusloot
slootdeze
dezezeer
zeerzacht
zachtachter
achter zich.
zir.h. Een
Een
pakte
hij in
indedekeuken
keukenterug
terugenennanaeen
eenpaar
paarfluisterend
fluisterend
oogenblikje
kwam hij
oogenblikje later
later kwam
gewisselde woorden
woorden gingen
gingen de
demannen
mannengezamenlijk
gezamenlijk naar
naar het
hetstrand.
strand.
gewisselde
De hooter,
booten lagen
lagen inineen
eeninham,
inham.waar
waar zij
zij tegen
tegenden
denwind
windbeschut
beschutwaren.
waren.
De
Aan zeilen
zeilen viel
viel niet
niette te
denken.Zoo
Zoo
staptenzijzijdus
dusinindede
grootsteaak;
aak;
Aan
denken.
stapten
grootste
was een
eeneenigszins
eenigszins als
alspink
pinkgebouwd
gebouwd vaartuig
vaartuig met
met eene
eene kleine
kleine kiel
kiel en
en
het
het was
niet geheel
geheel platbodems,
platbodems. zooals
zooals de
degewone
gewonefjord-aken
fjord-aken zijn.
zijn. Een
Eenpaar
paarriemen
riemen
werelen er
er nog
nogbijbijvoorbaat
voorbaatextra
extraingelegd
ingelegd;
hetwater
waterwerd
werduitgeschept
uitgeschept en
en
werclen
; het
daarna
vier mannen
mannen aan
riemen plaats,
plaats, twee
twee op
opelke
elkebank.
bank.
daarna namen
namen de
de vier
aan de riemen
In gewone
gewonc tijden
tijden isis er
erslechts
slechts één
éénman
man noodig,
noodig, om
om zulk
zulk een
eenvaartuig
vaartuig te
te
In
roeien. maar
maar vandaag
vooruit te
te komen,
komen. zoo
zoo spoedig
spoedig als
alshet
het
roeien,
vandaaggold
gold het,
het, vooruit
was. Geen
Geen hunner
hunner had
had er
eriets
ietstegen
tegeningebracht,
ingebracht. toen
toenhij
hijgevraagd
gevraagd
mogelijk
mogelijk was.
was er
er onkundig
onkundig van,
van.
werd
dezen tocht
tocht mede
mede te
te maken
maken;; maar
maar geen hunner
hunner was
werd dezen
dat
het leven
leven ermede
ermede gemoeid
gemoeid kon
kon zijn.
zijn.
dat het
Zij
roeiden den
den inham,
inham. waar
waar het
hetstil
stilwas,
was,uituit
wenddentoen
toenrechtstreeeks
rechtstreeeks
Zij roeiden
enen
wendden
omachter
achterden
denwind
windtetekomen
komcnenenaldus
aldushet
het
den
steven naar
naar den
den fjord,
fjord. om
den steven
voorbijmoesten
moesten
gevaar
vermijden van
tegen de
de rotsklippen,
rotsklippen. die
diezijzijvoorbij
gevaar te
te vermijden
van tegen
varen,
te worden
wordenaangeWorpen.
aangeworpen.
varen, te
was de
dc zee
zee in
in razenden
razenden opstand.
opstand. Zoover
Zoover het
het oog
oogreikte,
reikte,zag
zaghet
hetniet
niet
Hier
Hier was
zeemet
metbreede,
breede.witgerande,
witgerande,schuimende
schuimende
andcrs
dan de
dedonkere,
donkere.loodgrijze
loodgrijzezee
anders dan
golven. Hier
Hier en
en(bar
daareen
eenzwart
zwartvoorwerp,
voorwerp,dat
dattusschen
tusschendedewoedende
woedendegolven
golven
golven.
opstak:
of kleine
kleine scheren
scheren;; vlak
vlakdaarvoor
daarvoor eene
eene rustige
rustigc plek,
plek, die
die
opstak : eilanden
eilanden of
beschut
en rondom
rondom overal
overal een
een dof
dofmaar
maarzwaar
zwaargerommel,
gerommel, het
hetgedrniseh
gedrnisch
besdhut lag,
lag, en
der
opgezweepte, driftige
driftige watermassa,
watermassa. met
met het
hetgieren
gierenvan
vanden
denwind
windvermengd.
vermengd.
der opgezweepte,
was zwaar
zwaar werk,
werk, zoo
zootegen
tegenden
denwind
windop
opteteroeien,
roeien. enenhet
hetging
gingzeer
zeer
Het was
Het
weinig meer
meer dan
dan duim
duimvoor
voor
langzaam; ;bijbijduimbreedte
langzaam
duimbreedtewon
wonmen,
men, maar
mar weinig
De mannen
mannen zaten
zaten zwijgend
zwijgend in de
de aak
aak en
enroeiden
roeidenmet
metkracht.
kracht.
duim.
duim. De
Achter hen
was de
de open
open zee,
zee. waarin
waarin zij
zij alalverder
verderenenverder
verdergeraakten,
geraakten, enen
Achter
hen was
vóór hen
hen zagen
zagen zij
zij het
hetstrand,
strand.vanwaar
vanwaar zij
zijzich
zichmet
metalle
alleinspanning
inspanning
v66r
poogden te
verwijderen. Een
stuksloeg op
op dit
dit oogenblik,
oogenblik, ofofeene
eene
poogden
te verwijderen.
Een riem,
riem, die stuksloeg
rustpoos
het roeien
roeien —- en en
onmiddellijk
werdenzijzijteruggeslingerd
teruggeslingerd en
en
rustpoos in
in het
onmiddellijk
werden
werd
hunne schuit
schuit te
te pletter
pletter geslagen
geslagen tegen
tegenden
denscherpen,
scherpen.steilen
steilenrotswand.
rotswand.
werd hunne
Maar toen
zij nu
nugoed
goedininde de
vaart
gckomen
wIlren.mocht
mochtmen
menhet
hetzwaarste
zwaarste
Maar
toen zij
vaart
gekomen
waren,
werk
Zij waren
waren in
open zee
zee en
en het
het kwam
kwam er
er alleen
alleen op
opaan,
aan,
werk gedaan
gedaanachten.
achten. Zij
in open
te houden,
houden. taai
taai en
enwerktuiglijk
werktuiglijkvol
voltetehouden,
houden,zonder
zondervermindering
vermindering van
van
vol te
krachtsinspanning, zonder
worden. Een
Eencommando
commando was
was hier
hier niet
niet
krachtsinspanning,
zondermoe
moetete worden.
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noodig; allen
kenden het
het vaarwater.
vaarwater. Ieder
Ieder had
had hier
hier vroeger
vroeger op
op zijne
zijne beurt
beurt
allen kenden
dikwijls
noodige was,
was, dat
dat een
een der
dermannen
mannen zich
zichvan
vantijd
tijd
dikwijls geroeid;
geroeid ; het
het eenige
eenige noodige
tot tijd
tot
tijd omwendde
omwendde en
en een
een blik
blik vooruitwierp,
vooruitwierp, en
en dan
dan week
week het
het vaartuig,
vaartuig, als
als
door eene
door
eene onzichtbare
onzichtbare macht
macht bestuurd,
bestuurd, ter
terzijde
zijdeen
engleed
gleedlangs
langsvooruitstekende
vooruitstekende
rotsblokken,
ondiepten, door
door de
de Sont
Sont en
enten
tenlaatste
laatsterecht
recht tegen
tegen den
den
rotsblokken, over
over ondiepten,
uur lang,
lang, om
om eindelijk,
eindelijk, met
met den
den wind,
wind, pijlsnel
pijlsnel de
degolven
golven
wind
op, een
een half
half uur
wind op,
te
doorklieven eu
deu inham
inham aan
aan het
het vasteland,
vasteland, het
het doel
doel van
vande
dereis,
reis,
te doorklieven
en deu
binnen te loopen.
binnen
loopen.
De
boot werd
werd vastgesjord
vastgesjord en
enalle
allevier
viel'
gingen
rechtstreeksdedenaastbijnaastbijDe boot
gingen
rechtstreeks
omzich
zichmet
met
welverdiendenborrel
borrelteteversterken.
versterken.
gelegen
herberg in,
in, om
gelegen herberg
eeneen
welverdienden
'foengingen
knechts weer
weer naar
naar het
boer liep
liep het
het dorp
dorp in,
in,
Toen gingen de knechts
het strand
strand en
en de
de boer
om
een paar
paar inkoopen
inkoopen tetedoen
doenenendedevroedvrouw
vroedvrouw tete halen.
halen. Nu
Nubehoorde
behoorde
om een
haal'
district.daarom
; daarom
moest
men
bijzonder
hun eiland
haar
district;
moest
men
bijzonder
hun
eiland eigenlijk
eigenlijk niet
niettottot
vroedvrouw was
was eene
eene
beleefd
met zijn
zijn verzoek
verzoek voor
voor den
dendag
dagkomen.
komen.DeDevroedvrouw
beleefd met
stevige,
breedgeschouderde, spraakzame
spraakzame en
eenigszins omslachtige
omslachtige tante,
tante, die
die
stevige, breedgeschouderde,
en eenigszins
was zoo
zoomaar
maaraanstonds
aanstondsop
opeene
eenezaak
zaak inintetegaan,
gaan,
volstrekt
niet gewoon
gewoon was
volstrekt niet
zond~r
.' noodigeofofonnoodige
onnoodigebezwaren
bezwaren te
te berde
berde tetebrengen.
brengen. Zij
Zijsprak
sprakover
over
zonde.r noodige
weel' en
en den
den langen
langen tocht.
tocht. Maar
Maar Erikson
Erikson gaf
gaf het
het van
van zijn
zijn kant
kant
het
slechte weer
het slechte
ook
niet op.
op. Zij
Zij waren
wareu hierheen
hierheen geroeid,
geroeid, om
om haar
haar te
te halen,
halen, en
enererwas
wasthans
thans
ook niet
geen tijd
tijd meer,
meer, om
omnaar
naariemand
iemand anders
anders te
te gaau.
gaan. Daar
Daarzij
zij erel'niet
nietaan
aanhad
had
geen
gedacht,
om te
te weigeren,
weigeren, was
was zij
zij spoedig
spoedigovergehaald
overgehaald en
enna
nazich
zichgoed
goedwarm
warm
gedacht, om
te hebben
hebben aangekleed,
aangekleed, ging
ging zijzijmet
metden
den
aanstaandenvader
vadertnee
mee naar
naar het
het
te
aanstaanden
strand
onder voortdurende
voortdurendeklachten
klachtenover
overhet
hetslechte
slechteweer
weerenenover
overhare
haremoeilijke
moeilijke
strand onder
betrekking,
die haar
haar op
opeen
eenavond
avondals
alsdezen
dezenniet
nieteens
eensveroorloofde
veroorloofderustig
rustig
betrekking, die
thuis te
te blijven
blijven zitten.
zitten.
thuis
De mannen
mannen trokken
trokken de
de boot
boottot
totaan
aandedebrug
brugenenzijzijmoesten
moestendedevrouw
vrouw
De
zij erel'zou
zoukunnen
kunnen instappen.
instappen. Toen
Toenzij
zij
met hun
hun drieën
drieën vasthouden,
vasthouden, als
als zij
met
zag, hoe
zee ging
ging en
en hoe
hoe klein
kleinhet
hetvaartuig
vaartuig was,
was, de,ed
deed zij
zij een
eenstap
stap
z,ag,
hoe hoog
hoog de
de zee
hoofdzaakhierop
hieropneerneerachteruit en brak
brak los
losinineen
eenwoordenstroom,
woordenstroom, die
dieinin'
achteruit
hoofdzaak
leven your
voor niets
niets inindedewaagschaal
waagschaal stellen
stellen wilt,
wilt,dan
dan
kwam: :"En
kwam
„En als
als jullie
jullie je leven
heb ik toch
toch geleerd
geleerd het
het mijne
mijne tetesparen."
sparen."
heb
zag er
el' waarlijk
waarlijk laar
~aaruit,
uit,alsof
alsofhethet
doel
gevaarlijkentocht
tochtzou
zou
Het zag
doel
vanvan
denden
gevaarlijken
datdedeboer
boel'
geërgerduitzag,
uitzag,hoewel
hoewelhij
hij
worden gemist.
gemist. Men
Men merkte,
merkte, dat
worden
er el'
geërgerd
uiterlijk bedaard
bedaard bleef
zijn toon
toon was
was kalm,
kalm, toen
toenhijhijzeide
zeide:
uiterlijk
bleefj ; en
en ook zijn
:
"Men neemt
neemt zijn
zijn eenmaal
eenmaal gegeven
gegevenwoord
woordniet
nietterug.
terug.
Wij
zijneven
evenbezorgd
bezorgd
„Men
liVij
zijn
voorhethet
uwe.EnEn
bovendien:
staannog
nogandere
andere
voor ons
ons leven
levenalsalsgijgijvoor
voor
uwe.
bovendien
: erel'staan
nu is."
is."
levens dan
de onze
onze op
op het
het spel,
spel, zooals
zooals het
het hier
hier nu
levens
dan de
vrouwging
gingzitten,
zitten,hoewel
hoewelzijzijbleef
bleefvolhouden,
volhouden,dat
dat
preek hielp.
hielp.DeDevrouw
Die preek
dit vrij
vrij wel
wel hetzelfde
hetzelfde was,
was, als
alszich
zich opzettelijk
opzettelijk den
den dood
dood in
in dedearmen
armen tete
dit
de boot
boot voer
voer af.
af.
werpen. De
De mannen
mannen grepen
grepen de
riemen en
werpen.
de riemen
en de
was onderwijl
onderwijl schemerdonker
schemerdonker geworden.
geworden. Voor
Vooreen
eenongeoefend
ongeoefendoog
oogzou
zou
Het was
het eene
eene onmogelijkheid
onmogelijkheid geweest
weg naar
naar huis
huis te
te vinden
vinden in
indien
dien
het
geweestzijn,
zijn, den
den weg
en schuim.
schuim. De
De vrouw
vrouw sprak
sprakniet
niet;
alleenbegon
begonzij
zij tete
chaos van
golven en
chaos
van golven
; alleen
schreeuwen, als
tusschenbeide het
het vaartuig
vaartuigdoor
dooreene
eenebijzonder
bijzonder sterke
sterke golf
golf
schreeuwen,
als tusschenbeide
werd opgetild.
opgetild.
hoog werd
"Het isis volstrekt
volstrekt niet
nietgevaarlijk,"
gevaarlijk," zeide
zeideErikson
Erikson op
opzijn
zijnbedaarden,
bedaarden, langlang„Het
zamen spreektoon.
spreektoon. Oat
Dat was
wasniet
nietvolgens
volgensdedewaarheid,
waarheid, want
want de
destorm
storm was
was
zamen
eer erger
erger dan
dan minder
minder geworden
geworden en zelfs
zelfs hij,
hij, die
diehet
hetmeest
meestmet
metdezen
dezenwaterwatereer
weg bekend
bekend was
was,, had
had de
degrootste
grootstemoeite
moeitezich
zichniet
niettete
vergissen.Maar
Maal'vooruit
vooruit
vergissen.
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kwam men,
langzaam doch
Evenals op
op den
den heenweg
heenweg werden
werden ook
ook nu
nu
kwam
men, langzaam
doch zeker.
zeker. Evenals
de
riemen stilzwijgend
stilzwijgend gehanteerd
gehanteerd en
en hoe
hoe verder
verder men
men kwatn
kwam,, des
des tetemeer
meer
de riemen
raakte de
vrouw aan
aan het
het gevaarlijke
gevaarlijke van
van den
dentocht
tochtgewoon.
gewoon.ZijZijwikkelde
wikkeldezich
zich
raakte
de vrouw
haar warmen
warmen omslagdoek
omslagdoek., zoodat haar
haar hoofd
hoofd nauwelijks
nauwelijks meer
meer tetezien
zienwas,
was,
in haar
en
toen dook
duok zij
zij op
ophare
hare bank
bankzooveel
zooveel mogelijk
mogelijk in
inelkander
elkander,, om
om zich
zich tegen
tegen
en toen
wind tetebeschermen.
beschermen.
den wind
Alles ging
ginggoed,
goed,totdat
totdatmen
mendede
laatste
vooruitstekendeklip
klipvoorbijvaren
voorbijvaren
Alles
laatste
vooruitstekende
zeestond
stonderop
erop
macht
en golven
de golven
werden
verscheidene
moest. De
])e zee
moest.
metmet
macht
en de
werden
verscheidene
schemermeters
het strand
strand opgejaagd
opgejaagd,, over
over de
derotsblokken
rotsblokkenheen.
heen.InIn
meters ver
ver het
hethetschemerachtig
daglicht onderscheidde
onderscheidde men
men niets
nietsanders
andersdan
danhooge
hoogebergen
bergenwit
witschuim.
schuim.
achtig daglicht
Door
de duisternis
duisternis misleid,
misleid, waren
waren zij
dicht nabij
nabij de
klip gekomen.
gekomen. De
De
Door de
zij te
te dicht
de klip
boer wierp
wierp een
een zijdelingschen
zijdelingsehen blik
blik op
op zijn
zijnbuurman
buurman;; hij
hij zag
zag,, dat
datdeze
deze
boer
Alseen
een
bliksemstraal schoot
schoot hem
hem de
de gegehet
gevaar ook
ook begrepen
begrepen had.
had. Als
het gevaar
bliksemstraal
dachte
het hoofd
hoofd,, dat
dat het
het niet
niet moeilijk
moeilijk zou
zou zijn,
zijn, hun
hunleven
leventeteredden.
redden.
dachte door
door het
zij zich
zichiuin
branding
wierpenenen
zichlieten
lieten
medevoeren ?? Maar
Maar al
al
Als zij
Als
de de
branding
wierpen
zich
medevoeren
konden zij
zij op
op die
diewijze
wijzelangs
langshet
hetstrand
strandthuis
thuiskomen
komen,, dan
dan zou
zou toch
toch de
de
konden
boot
kapotgeslagen worden
worden;; alles,
alles, wat
watzij
zijhadden
haddengekocht
gekochtenenmeegenomen,
meegenomen,
boot kapotgeslagen
ditwoog
woognatuurlijk
natuurlijkhet
hetzwaarst
zwaarst—
- zijzijzouden
zoudenmismiszou
verloren gaan
gaan en —
- dit
zou verloren
schien
te laat
laat thuis
thuiskomen.
komen.HijHij
keerde
met
boot
roeide
wederom
schien te
keerde
met
de de
boot
en en
roeide
wederom
tegen
den wind
wind op.
op. I_A
Één
oogenblik bewoog
bewoog het
het vaartuigje
vaartuigje zich
zich niet van
van de
de
tegen den
'én oogenblik
plek, waar
waar het
het lag
lag;; het
hetbleef
bleefstil
stilliggen
liggen;
krachtder
dergolven
golven was
was gelijk
gelijk
plek,
; dedekracht
aan
hunner vier
vier riemen.
riemen. Zou
Zoumen
menhet
hetmoeten
moetenopgeven
opgeven?
Het
scheenbijna
bijna
aan die hunner
? Het
scheen
zoo.
Maar nu
nu bewoog
bewoog de
deboot
bootzich
zich;; het
hetwas
waswel
weleene
eeneenkele
enkeleduimbreedte
duimbreedte
zoo. Maar
misschien, ,maar
beweging in.
Vooruit, mannen
mannen!! Één
Één —
misschien
maarerer kwam
kwam toch
toch beweging
in. Vooruit,
twee _.
endrie!
drie!Het
Hetging;
ging zij
j zijroeiden
roeidentegen
tegenden
denwind
windopopeneneven
evendaarna
daarna
twee
-- en
de klip
klip voorbij.
voorbij. De
Deboot
bootgleed
gleednaar
naarden
denwal
walininhethet
kalmevaarvaarwaren
waren zij
zij de
kalme
water van
den inham.
inham. De
De boer
boertrok
trokeen
eenscheef
scheefgezicht
gezichttegen
tegenzijn
zijnbuurman
buurman
water
van den
met
een zeer
zeer verstaanbaren
verstaanbaren oogwenk
oogwenk naar
naar het
het achtereinde
achtereinde van
van de
de boot
boot,,
met een
waar de vrouw
vrouw in haar
haar doek
doek gepakt
gepakt zat.
zat. Het
Hetwas
wasmaar
maar goed
goed,, dat
dat de
deziel
ziel
waar
van
het geheele
geheele voorval
voorval niets
niets begrepen
begrepen had.
van het
Spoedig lag de
de boot
bootaan
aanhet
hetstra'nd
strand;; 't gevaar
was voorbij
voorbij en
en verder
verder liep
liep
gevaar was
af. Den
Den volgenden
volgenden dag
dag lag
lagerereen
eengroote,
groote,dikke
dikkejongen
jongenininde
dewieg,
wieg,
alles
best af.
alles best
wiens
wiens longen
longen niets
nietstetewenschen
wenschenoverlieten.
overlieten. „Het
., Hetmocht
mocht
wiens gezondheid
gezondheid en
en wiens
zoo veelmoeite
moeite
ook
waarlijk wel,"
wel," zeide
zeidededevroedvrouw,
vroedvrouw, „als
"alsmen
men
zich
ook waarlijk
zich
zoove,e1
voor
hem heeft
heeft getroost."
getroost."
voor hem
regelrecht op
op het
het
En toen
toen Erikson
Erikson inindedeslaapkamer
slaapkamer kwam,
kwam, ging
ginghijhijregelrecht
En
bed
en drukte
drukte zijne
zijne vrouw
vrouw de
dehand.
hand.Vervolgens
Vervolgenslegde
legde
zeervoorzichtig
voorzichtig
bed af en
bijhij
zeer
zijne pijp
pijp .in
de vensterbank,
vensterbank, bleef
bleef bij
bij de
de wieg,
wieg,waarin
waarinhet
hetkleintje
kleintjelag,
lag,staan
staan
zijne
.in de
en
lachte een
een paar
paar maal
maal tegen
tegen het
hetkind,
kind,terwijl
terwijlzijne
zijneoogen
oogenvan
van
een
zachten,
en lachte
een
zachten,
vochtigen glans
Nu keek
keek hij
hij nog
nog eens
eens weer
weer naar
naar het
het bed
bed en
ennaar
naar
vochtigen
glans blonken.
blonken. Nu
zijne vrouwen
streek zich
zich met
met de_
de. hand
hand over
over het
het gelaat.
gelaat.
zijne
vrouw en streek
"Ik
geloofwaarlijk,
waarlijk, dat
datikiktranen
tranenin in
oogen
krijg,"zeide
zeidehij
hijglimlachend.
glimlachend.
„Ik geloof
dede
oogen
krijg,"
(Slot
'/Jolgt.)
(Slot volgt.)
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Gezegende
hoop, troost
troost des
desmenschen,
menschen,die
dieopop
zijnenge
engekerkerwanden
kerkerwanden
Gezegende hoop,
zijn
een heilig
heiligschemerlicht
schemerlicht werpt
werptzelfs
zelfsop
op
schoone
schoone vergezichten
vergezichten teekent
teekent en een
den
nacht des
desdoods.
doods.Voor
Voorallen
allenopop
dezewereld
wereldzijt
zijtgijgijeen
eenonvervreemdonvervreemdden nacht
deze
baar bezit
bezit,, voor
voor den
denwijze
wijzeeeneen
heilige
Konstantijns-banier, aan
aan den
den
baar
heilige
Konstantijns-banier,
eeuwigen
hemel geschreven,
geschreven, een
eenteeken,
teeken,waarbij
waarbijhij
hijoverwinnen
overwinnen zal.
zal.
eguwigen hemel
De
strijd toch
toch , ~ is
is zelf
zelf de
deoverwinning.
overwinning. Den
Den dwaas
dwaas echter
echter is
is hij
hij een
een
De strijd
op de
de
voorbijgaand fata-morgana,
stille wateren,
wateren, op
voorbijgaand
fata-morgana,een
eenschaduw
schaduw van
van stille
in het
hetstof,
stof,moge
moge
dorre aarde
aarde geworpen,
geworpen, waardoor
waardoor althans
althans zijn
zijn weg
weg in
dorre
en lichter
lichter wordt.
wordt.
hij ook
ook dwalen,
dwalen, opgewekter
opgewekter en
hij
CARLYLE.
Waarvoor vreest
gij toch
toch eigenlijk
eigenlijk?? Waarom
Waarom sluipt
sluipt gij
gijvreesachtig
vreesachtig
Waarvoor
vreest gij
vOOlt? Verachtelijk
Verachtelijk gespuis
gespuis!! Wat is
is het
het ergste,
ergste,
en
bevend als
alseen
eenlafaard
lafaard voort?
en bevend
dat uu overkomen
overkomen kan
kan?
Dedood
dood?
Goed,dededood
doodenenvoeg
voegerbij
erbij:: de
depijnen
pijnen
? De
? Goed,
watdededuivel
duivelenendedemensch
menschtegen
tegenu willen
u willen
kunnen
del' hel
hel en
en alles
alles wat
der
of of
kunnen
halt?'? kunt
kunt gij
gij niet
niet dragen,
dragen, wat
wat het
hetook
ook zij,
zij,
doen!
Hebt gij
gij geen
geen hart
doen ! Hebt
en
als een
een kind
der vrijheid
vrijheid zelfs
zelfs de
de hel
hel met
metvoeten
voetentreden,
treden, alalverteert
verteert
kind der
en als
zij u?
Laat komen,
komen, wat
wat wil
wil ;j ik
ik zal
zal het
hetwachten
wachten en
entarten.
tarten.
u ? Laat
CARLYLE.
Zelden gaat
gaat iemand
iemand zedelijk
zedelijk tetegronde,
gronde,zonder
zonderdat
datdedevoornaamste
voomaamste
Zelden
schuld
aan een
eeninwendige
inwendigeverkeerde
verkeerdeinrichting,
inrichting, aan
aan een
eengebrek,
gebrek,
schuld ligt aan
Denatuur
natuurvormt
VOl'mt
minder
goed geluk
geluk dan
dan wel
wel aan
aan goede
goede leiding.
leiding. De
minder aan
aan goed
geen
schepsel zonder
zonder het
het dedekracht
krachtininteteplanten,
planten,die
diehet
hetvoor
voorzijn
zijn
geen schepsel
dathet
hetinindedemacht
machtder
der
werk noodig
noodig heeft.
heeft. Wij
Wij kunnen
kunnen niet
niet gelooven,
gelooven, dat
werk
uiterlijke
omstandigheden
ligt,
den
geest
eens
menschen
geheel
te
uiterlijke omstandigheden ligt, den geest eens menschen geheel te
gronde
richten.
gronde te richten.
CARLYLE.
Een flink
flink man,
man, die
diewakker
wakkerstrijdt,
strijdt,verheugt
verheugt zich
zich nu
nu en
en dan
dan over
over
Een
een
kleine overwinning,
overwinning, die
hem weer
weel' moed
moed geeft.
geeft.
een kleine
die hem
CARLYLE,
CAFtLYLE.

NIEUWE
UITGAVEN EN VERTALINGEN.
VERTALINGEN.
NIEUWE ITITGA.VEN

Subjekt en Objekt
Objekt bij
bijzintuigelijke
zintuigelijkewaarneming
waarneming (naar
(naar aanleiding
aanleiding der
der metaphysica
metaphysica van
van
Prof.
D. Tjeenk
Tjeenk
Prof. Heymans)
Heymans) door
door Dr.
Dr. W.
W. Koster,
Koster , Oud-Hoogleeraar.
Oud-Hoogleeraar.- —Haarlem,
Haarlem, H.
H. D.
Willink
& Zoon.
Zoon.
Willink &

DHet onderwerp
onderwerp, , waarover
gewaagd heb
heb in
in dit
ditgeschrift
geschrifteenige
eenigeopmeropmer»Het
waaroverikik het
het gewaagd
maken,, isisz66
z66ingewikkeld
ingewikkeld,, en
ellz66veel
z66veelpunten
punten,, welke
welkebreeder
breedertoelichtoelichkingen te maken
kingen
zouden eischen
eischen, , zijn
nog wel
wel één of meer
meer
ting zouden
zijn daarin
daarinslechts
slechts aangestipt,
aangestipt , dat
dat ik nog
zoumoeten
moetenschrijven."
schrijven." Aldus
Aldus verklaart
verklaart
boekdeelen
voor een volledige
volledige behandeling
behandelingzou
boekdeelen voor
de schrijver
schrijver zelf in een
een naschrift.
naschrift.. Wie
Wiemet
metaandacht
aandachtzijn
zijnbetoog
betoogvolgde,
volgde, zal
zalhem
hem
de
dat gaarne
gaarne toestemmen.
toestemmen. Dit betoog
betoog isis een
eenpleidooi
pleidooi voor
voor eene
eene realistische
realistische wereldwereldbeschouwing
tegenover het
het psychisch
psychisch monisme
monisme ofofpanpsychisme
panpsychisme van
"lan Prof.
Prof. HeyHeybeschouwing tegenover
dateen
een
man,
wiens
voornaamstewerkwerk·
mans.
Hetzal
zalden
denlezer
lezerniet
nietverbazen
verbazen,
mans. Het
, dat
man
, wiens
voornaamste
op het
hetgebied
gebiedderder
natuurwetenschap,, zich
zichdoor
door dit
ditlaatste,
laatste,het
het
zaamheid lag op
zaamheid
natuurwetenschap
psychisch
monisme nl.
nl.,, niet
niet bevredigd
bevredigd kon
kongevoelen
gevoelenenenzich
zichgeroepen
geroepenachtte
achtteeene
eene
psychisch monisme
derealiteit
realiteitvan
vandedeobjecten
objectender
der
menschelijkewaarnemingen.
waarnemingen.
lans te
te breken
breken voor
voor de
menschelijke
»So
wie der
der Menseh,
Menseh, so ist"
ist" niet
niet alleen
alleen»sein
»seinGoti
Gott,
seinGlaube",
Glaube",maar
maarook
ookzijne
zijne
»So wie
, sein
hemniet
niet
euvel
te duiden,
evenminalsalseene
eeneverdienste
verdienste
philosophie.
Het isis hem
philosophie. Het
euvel
te duiden,
en en
evenmin
aan
rekenen:: gelijk
in zoo
zoo menig,
menig, isishij
hijook
ookininditdit
opzicht
gedetermineerd.
aan te rekenen
gelijk in
opzicht
gedetermineerd.
»'De
beschouwingen van
vanHeymans"
Heymans" —
- aldus
aldus Prof.
Prof. Koster
Koster,, blz.
blz.82
82vg.
vg., ,—
- „bieden,
"bieden,
»De beschouwingen
mijns inziens,
bezwaar aan
dat (om
(om het
het kort
kort uit
uit tetedrukken,
drukken,enenbehoudens
behoudens
mijns
inziens, het bezwaar
aan dat
slechts door
door eene
eene breede
breede verklaring
verklaringmogelijke
mogelijkeinlichtingen
inlichtingenomtrent
omtrentpseudo-kausapseudo-kausaliteit),, de
denatuurvoorwerpen
natuur voorwerp en enengebeurtenissen
gebeurtenissen inin 't geheel niet
niet schijnen
schijnen te
beliteit)
te bestaan.
Zijne »prim1re
Dprimäre psychische
psychische Reihe"
Reihe" wekt
wektcausaal
causaal»waarnemingen"
»waarnemingen" op;
op; tustusstaan. Zijne
schen
processen der »primAre
Dprimäre Reihe"
de (uitkomsten
(uitkomsten van)
van)»Hirn»Hirnschen de processen
Reihe" onderling
onderling en de
prozesswahrnehmunge!l" bestaat
van een
een
prozesswahrnehmungen"
bestaatook
ookcausaal
causaalverband.
verband. Maar
Maar de
de werking van
»ding"
buitenwereld schijnt
schijnt bij
In dat
datopop»ding" in
in de buitenwereld
bij zijne
zijne voorstelling
voorstelling niet
niet mogelijk.
mogelijk. In
hij met
metZiehen
Ziehenenenandere
anderepositivistische
positivistischemonisten
monisteninintetestemmen
stemmen:
dat
zicht schijnt
schijnt hij
: dat
bijvoorbeeld de
huis, dat
datwij
wijwaarnemen,
waarnemen,slechts
slechtsgroepen
groepenvan
vanwaarwaarbijvoorbeeld
de boom
boom of
of het huis,
lIèmingen
(?) ons
ons zijn
zijn,, enenmet
metdedegewaarwordingen
gewaarwordingenspoorloos
spoorloosverdwijnen
verdwijnen(ab(abnemingen in (?)
soluut Idealisme).
Idealisme).
Daarentegen
mij de
de grondgedachte
grondgedachte van
vanKant
Kant,, Stumpf
Stumpf e.e. a.a. meer
meer toe
toe,,
Daarentegen lacht
lacht mij
bijvoorbeeld bij
waarneming van
van een
een boom
boom,, er
er een
een blijvend
blijvend iets
ietsis,
is,waarwaardat bijvoorbeeld
bij de
de waarneming
op onze
onze zintuigen
zintuigenuitgaan
uitgaan,
ziet
psychologisch-philosophisch
van
werkingen op
van werkingen
, alalziet
eeneen
psychologisch-philosophisch
dat de
de»natuurwerkingen":
Dnatuurwerkingen" :
denkend mensch
denkend
mensch in dat
DNe
sont pas ce
qu'un vain
vainpeuple
peuplepense",
pense",zooals
zooalsMolière's
Molière'sTartuffe
Tartuffe van
van de
de
»Ne sont
ce qu'un
zeide.
priesters zeide.
onze naburen
naburen zeggen
zeggen —
- zou
wu dan
dan iets
ietsreëels,
reëels,
Aan het
het »Dingbegriff"
»Dingbegriff" —
- zooals
zooalsonze
Aan
iets dat op
op onze
onze zintuigen
zintuigen werkt
werkt,, te
te gronde
gronde liggen;
liggen; terwijl
terwijlbet
betvoor
voordedeidealisidealisiets
ten·monisten
meer isis dan
daneen
eencollectief
collectief
woordvoor
voorgroepen
groepenvan
vangewaarworgewaarworten-monisten niets meer
woord
dingen,
voor een
eenoogenblik
oogenbliksamen
samenverbonden
verbonden zijn
zijn en
enverdwijnen
verdwijnen met
met de
de
dingen , welke voor
gewaarwordingen."
gewaarwordingen."
Tegenover
positivistische en het
het psychische
psychische zou
zou men
dUB bij Prof. Koster's
Tegenover het
het positivistische
men dus
realistische beschouwingen
beschouwingen van een
een natuurlijk
genetiack monisme
monisme kunnen spreken.
realistische
natuurlijk of genetisch
Het
zulks echter
echter alleen
alleen in
in abstract°,
abstracto, want
wantininzijn
zijnaard
aardisishet
hetdualistisch:
dualistisch •ons
: ons
Het is zulks
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menschelijk kenvermogen
kenvermogen namelijk
zich nooit
nooitanders
anders dan
dan als
alseene
eenetweeletweelemenschelijk
namelijk zal
zal het zich
dige uiting
uiting van
van het
hetBestaande
Bestaandekunnen
kunnen voorstellen.
voorstellen. De
De (natuur-)objecten
(natuur-)olijectell zijn er
er
dige
altijd geweest
geweest en
en zijn
zijn er
er altijd;
altijd; subjecten
subjecten komen
komen slechts
slechts door
door een
een »ontwikkelings»ontwikkelingsaltijd
tot stand
standen
enkunnen
kunnen
onder nog
nog weinig
weinig bekende
bekende omstandigheden
omstandigheden »actueel"
»)actneel" tot
gang" onder
72). iSpokenvrees
liSpokenvrecsvoor
voordualisme"
dualisme"vindt
vindtmen
mendus
dusbij
bij
weder »latent"
»latent" worden
worden (blz. 72).
weder
Prof. K.
K. niet.
niet. Met
Metvele
vele
anderen
in een
uitsluitend
monismeniet
nietden
den
Prof.
anderen
zietziet
hij hij
in een
uitsluitend
monisme
om tot
tot meer
meerinzicht
inzicht,
totbeter
beterbegrip
begripvan
vanons
onspsycho-physisch
psycho·physischsamenstel
samensteltete
weg, om
, tot
komen. .had
Hij had
hier kunnen
ook kunnen
beroepen
op eene
uitspraakvan
vanLand
Land
komen.
zich zich
hier ook
beroepen
op eene
uitspraak
(llll. I.t. d.
d. frijsb.,
Wijsli., blz. 274)
274):: »Doch
»Doch zoolang
zoolanghet
hetniet
nietgelukt,
gelukt,hetgeen
hetgeenons
onsals
alstweeërlei
tweeërlei
(bd.
voor goed
goed als
alseen
eeneenheid
eenheidtetedenken
denken,
een
eenheidafaf
leiden,
gegeven isis,, voor
, ofofuituiteen
eenheid
teteleiden,
nmonisme" een
bereiken ideaal,
ideaal, en
en wat
watzich
zichdaar
daarininhet
hettegentegenblijft het vmonisme"
blijft
een nog
nog te bereiken
woordige voor
voor uitgeeft
uitgeeft, , niets
niets meer
meer dan
daneen
eente te
hoog
betitelde
eenzijdigheid."
woordige
hoog
betitelde
eenzijdigheid."
K. wil
wildus
dusmeer
meerrekening
rekeninghouden
houden met
met eene
eene genetische
genetische studie
studie van
van het
het psypsyProf. K.
Prof.
chische leven
leven,, in
in plaats
plaatsvan
vaneene
eenemeer
meer
abstracte
rationalistischebeschouwing
beschouwingvan
van
chische
abstracte
rationalistische
en verwacht
verwacht dus
dus heil
heilvan
vaneene
eenebreeder
breederenendieper
dieper
»den mensch",
mensch", zooals
»den
zooals hij
hij nu
nu is,
is, en
opvatting der rontwikkelingsleer".
,-ontwikkelingsleer". Intusschen
eene noot
noot op
op blz.
blz. 44
44 van
van
opvatting
Intusschen wordt
wordt in
in eene
deze laatste
laatste erkend
erkend, , dat
dat zij
zij als
als beschrijvende
beschrijvende natuurwetenschap
natuurwetenschap moet worden
worden bebedeze
voor haarzelve
haarzeI ve verklaringen
verklaringen moeten
moeten worden
worden gezocht
gezocht,, zoodat
zoodat de
de
schouwd, , terwijl
schouwd
terwijl voor
vragen der
der teleologie
teleologie in
indezen
dezenofofgenen
genenvorm
vormterugkepren.
terugke.eren.
vragen
monisme zal
ons —
- in
in welke
welke gedaante
gedaante dan
dan ook
ook ----altijd
altijdweer
weeraantrekken
aantrekken
Het monisme
zal ons
toch zal
zaldedenuchtere
nuchterewerkelijkheid
werkelijkheidons
onssteeds
steedsuituitonze
onzemonistische
monistisehesympathieën
sympathieën
en toch
terugvoeren naar
dualisme,, dat
dat zooveel
zooveel dichter
dichterstaat
staatbijbijdedeervaring
ervaringvan
van
terugvoeren
naar het dualisme
eIken dag.
dag. Mogen
Mogenwij
wijin in
Heymans'
psychisch
monisme
misschieneene
eenestoute
stoute
elken
Heymans'
psychisch
monisme
misschien
onseraan
eraan
reactie zien
zien tegen
tegenbloot
blootmateralistische
matemlistischestroomingen:
stroomingen :Prof.
Prof.Koster
Kosterkomt
komtons
reactie
mag gaan
gaan,, ook
van het
het
herinneren, ,dat
herinneren
datdie
die reactie
reactieniet
niet te
te ver
ver mag
ook waar
waar zij
zij de
de klip
klip van
solipsisme weet teteontzeilen.
ontzeilen.DeDeman
man
natuurwetenschapreageert
reageertopopzijne
zijnebeurt
beurt
solipsisme
derder
natuurwetenschap
om genetisch
genetisch
tegen den
den man
mander
derexperimenteele
experimenteele psychologie.
psychologie. Dat
Dat zijne
zijne poging,
poging, om
tegen
verklaren, wat
watnununog
nog
onbevredigendverklaard
verklaard is,
is,een
eendieper
dieper inzicht
inzicht in
in de
de
te verklaren,
onbevredigend
quaestie, waa,rom
waarom 't hier
hier gaat,
zal geven,
geven, neem
neem ik
gaarne aa priori
priori aan.
Dat zij
zij
gaat, zal
ik gaarne
aan. Dat
de
quaestie zal
zal oplossen
oplossen,, geloof
geloof ikikvooralsnog
vooralsnogniet.
niet.Met
Metalle
allebescheidenheid
bescheidenheidmeen
meen
de quaestie
ik,, dat
dat nog
nogimmer
immerdedewoorden
woorden
toepassing
zijn,
Opzoomerreeds
reedsv66r
v66r
ik
vanvan
toepassing
zijn
, diedie
Opzoomer
eenige
tientallen jaren
jaren in
in zijn
zijn Onze
godsdienst (blz.
218) schreef
schreef en
en die
die aldus
aldus
(blz. 218)
Onze godsdienst
eenige tientallen
luiden:: »Men
telkens meer
meer erkennen
erkennen, , dat er
er in
inde
deééne
éénewereld
wereldtwee
tweegroote
groote
luiden
»Men zal
zal telkens
rijken zijn,
en het
het rijk
rijk van
van het
hetbewustzijn.
bewustzijn. Maar
Maargelijk
gelijkerer
rijken
zijn ,het
het rijk
rijk van
van het
het zijn
zijn en
tusschen
plant en
en dier
dier,
tU88chenhet
hetlevende
levendeenenlevenlooze,
levelllooze,tusschen
tusschen het
hetorgaorgatusschen plant
, tusschen
en het
hetanorganische
anorganische, , een
een grens
grens is en
en toch
toch een
een overgang,
overgang, zoo
zoo zal
zal ook
ook de
de
nische
nische en
erkenning
rijken aan
aan de
de erkenning
erkenning dier
dier wereldeenheid
wereldeenheid niet
niet ininden
denweg
weg
erkenning dier
dier twee
twee rijken
staan.
Algelukte
geluktehet
hetnoch
nochden
denidealist
idealistnoch
nochden
denmaterialist
materialistzijn
zijnband
bandteteknooknoostaan. Al
een
band
ooktusschen
tU88chenhet
hetverst
verstverwijderde.
verwijderde. Al
Al isishet
heteven
even
pen,
toch isis erereen
pen , toch
band
ook
eenzijdig
roepen:: alles
is geest
geest,, voorvooreenzijdig en
en voorbarig,
voorbarig ,. met
. metden
denidealist
idealist ons
ons toe
toe te roepen
alles is
ste
lling des
des geestes,
geestes, als
alsmet
metden
denmaterialist
materialistons
onshet
hetorakel
orakelteteverkondigen
verkondigen:: alles
alles
stelling
is
~tof, toch
toch zijn
zijn stof
stofen
engeest
geestinininnigen
innigensamenhang
samenhang,, toch
toch isishet
hetbewuste
bewusteen
enbebeis stof,
wustelooze
nauw verbonden,
verbonden, verbonden
verbonden reeds
reeds in
inhet
hetbegrip
begripvan
vanwerkzaamheid
werkzaamheid,
wustelooze nauw
,
van
kracht." Zijn
Zijn subject
subject en
en object
object het
hetminder?
minder?Wat
Watis ishet
heteen
eenzonder
zonderhet
het
van kracht."
ander,
ander zonder
zonder het een?
een? Dat
Dat de
dewijsgeeren
wijsgeeren 't'tnog
nog niet
nietmet
metelkander
elkanderererander, het ander
over
verhouding isis tusschen
tusschen deze
blijkt uit het
het geschrift
geschrift
over eens
eens zijn,
zijn , hoe
hoe de
de verhouding
deze twee,
twee , blijkt
van
Prof. Koster.
Koster. Dat
Dat»die
»diePhilosophie
Philosophieitnmer
immereine
eineTochter
Tochterder
derZeit
Zeitis",
is",werd
werd
van Prof.
Dat in
in elken
eIkentijd
tijdtwee
tweestroomingen
stroomingen zijn
zijn,, blijkt
blijkt ook
ook uit
uit dit
dit
eens
opgemerkt. Dat
eens opgemerkt.
philosophisch
Het wordt
wordt op
opwaardige
waardige wijze
wijze gevoerd.
gevoerd.
philosophischdebat.
debat. Het
E., Maart
P.
B. W.
W.
P. B.
Maart 1906.
Oud-Hollandse
he Karakters,
Kalff. -— Rhenen,
Rhenen, B.
B. van
van de
de Watering.
Watering.
Karakters, door
door S.
S. Kalff.
Oud-Hollandsche
In
een zevental
zevental opstellen,
opstellen, die
die reeds
reeds vroeger
vroeger in
inverschillende
verschillende tijdschriften,
tijdschriften, dagdagIn een
en
vel"llchenen, geeft
geeftdedebeer
heerS. S.
Kalff
cene
zeer
onderhoudendecauserie
causerie
en weekbladen verschenen,
Kalif
eene
zeer
onderhoudende
over
eenige min
minofofmeer
meer
bekendeoud-Hollandsche
oud-Hollandsche persoonlijkheden.
persoonlijkheden. Met
Met uituitover eenige
bekende
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zondering van
Mr. Johan
Johan Valckenaer,
Valckenaer, den
den bekenden
bekenden Oranie-hater,
Oranje-hater, die
die ininde
deeerste
eerste
van Mr.
zijnbuitengoed
buitengoed(het
(hetHuis
Huiste te
Byweg)
Bennebroek
helft der
der negentiende
negentiende eeuw
eeuwop
opzijn
Byweg)
in in
Bennebroek
het middelpunt
middelpunt vormde
vormde van
vaneen
eenkleinen
kleinenkring
kringvan
vanvaderlandsche
vaderlandscheintellectuels,
intellectuels,
het
zeventiende eeuw.
eeuw. WVI'atatdede
behooren al
hier beschreven
beschreven personen
behooren
al de
de hier
personen thuis
thuis in
in de zeventiende
schrijver
personen weet mee
mee te
te deelen,
deelen,werpt
werpttevens
tevenseen
eenzeer
zeereigeneigenschrijver ons
ons over
over deze
deze personen
zedenenengewoonten
gewoontenenenden
denheerschenden
heerschelldentijdgeest
tijdgeestgedurende
gedurende
aardig
licht opopdedezeden
aardig licht
die merkwaardige
merkwaardige periode
periode uit
uitdedegeschiedenis
geschiedenisvan
vanonze
onzevaderlandsche
vaderlandsche kunst
kunst en
en
die
politiek. Zoo
Zoo vernemen
vernemen we
we b.v.
b.v. uit
uithethet
eerste
opstel,
gewijdaan
aandedefamilies
families
politiek.
eerste
opstel,
gewijd
Bas en
en Swartenhont,
Swartenhont, dat
datdedehooge
poogewaardigheid
waardigheidvan
vanvlootvoogd
vlootvoogd—
- hoog
hoogvooral
vooral
lias
in dien
dien tijd,
tijd,toen
toenwijwijNederlanders
Nederlandersnog
nogaanaan
spits
stonden
zeemogendin
de de
spits
stonden
derder
zeemogendheden,
- zeer
zeer goed
goed vereenigbaar
vereenigbaar was
was met
methet
hetnederige
nederigeambt
ambtvan
van
herbergier;
uit
heden, —
herbergier
; uit
de historische
historische bescheiden
bescheiden blijkt
blijkt toch,
toch,dat
datde de
vice·admiraalJochem
J ochemHendricsz.
Hendricsz.
de
vice-admiraal
genaamd Swartenhont,
Swartenhont, en
en zijne
zijne vrouw
vrouw Lysbeth
LysbethBas
Baseigenaars
eigenaarswaren
warenvan
vande
de deftige
deftige
Nes. Het
Het isisdeze
dezeLysbeth
LysbethBas,
Bas,wier
wierportret
portretals
alsweduwe
weduwe
herberg De
herberg
De Prins
Prins in
in de
de Nes.
van den
den admiraal
admiraal Swartenhont
Swarlenhontdoor
doorRembrandt
Rembrandtisisgeschilderd,
geschilderd,een
eenvan
vande
debekende
bekende
meesterstukken, die
het Rijksmuseum
Rijksmuseum heeft kunnen
kunnen bewonderen.
bewonderen. Uit
Uit
meesterstukken,
die de
de lezer
lezer in het
haar
dapperenechtgenoot,
echtgenoot,den
den
admiraal-herbergier,
het leven
leven van
vanLysbeth
LysbethBas
Basenen
haar
dapperen
admiraal-herbergier,
de schrijver
schrijver ons
ons merkwaardige
merkwaardige trekjes
trekjes mee
meetetedeelen.
deelen.Ofschoon
OfschoonSwartenhont
Swartenhont
weet de
in moed
moed enenkrijgsmanskunst
krijgsmanskunst niet
nietvoor
vooreen
eenTromp
TrompofofDe
DeRuijter
Ruijterbehoefde
behoefdeonder
onder
doen, wijt
wijt de
de schrijver
schrijver zijne
zijne mindere
mindere bekendheid
bekendheid ook
hieraan, dat hij
hij niet
niet als
als
te doen,
ook hieraan,
zoovele
andere kordate
kordate scheepsbevelhebbers
scheepsbevelhebbers op de
de planken
planken van
vanzijn
zijnadmiraalschip
admiraalschip
zoovele andere
eengezeten
gezetenburger
burgerinindedearmen
armenvan
van»vrouwtje
DvrouwtjededeBas"
Bas"
is gesneuveld,
gesneuveld, maar
maar als
alseen
den laatsten
laatsten adem
adem heeft
heeftuitgeblazen.
uitgeblazen.Minder
Minderalgemeen
algemeenbekend
bekend isiszeker
zekerook
ookdede
den
Rotterdammer
Verschuer, als oud-Hollandsche
oud-Hollandsche lichtmis
lichtmis alaleven
even
Rotterdammer Rijkaerd
Rijkaerd (Richard)
(Richard) Verschuer,
berucht
als de
de brutale
brutalelibelschrijver
libelschrijverJacob
JacobCampo
CampoWeijerman,
Weijerman,beiden
beidendoordraaiers
doordraaiers
berucht als
primo cartello,
cartello, afschuwelijke
De laatste,
laatste,
afschuwelijke voorbeelden
voorbeeldenvan
van allerlei
allerlei ondeugden.
ondeugden. De
di primo
Weijerman,
vooral hierom
hierom interessant,
interessant, omdat
omdat hij
hijènènalsalsschilder
schilderènènalsalsschrijver
schrijver
Weijerman, is vooral
groote
bekwaamheden bezat,
hij echter
echter nooit
nooit in
ingunstige
gunstigerichting
richting heeft
heeftontontgroote bekwaamheden
bezat, die hij
hebben —
- ook
ook
Weijerrnan schijnt
schijnt hoofdzakelijk
hoofdzakelijk van
van chantage
wikkeld. Weijerman
chantage geleefd
geleefd te hebben
al geene
geene uitvinding
uitvindingdus
dusvan
vanden
denmodernen
modernentijd
tijd—- enenheeft
heeftgedurende
gedurendezijn
zijnlangs
lang.
Uilenspiegel gespeeld.
gespeeld. Zeer
Zeeramusant
amusantweet
weet
leven
doorloop end de
leven doorloopend
de rol
rol van
van een
een Tijl Uilenspiegel
de
schrijver van
van het
het leven
levenen
endedeavonturen
avonturenvan
vandeze
dezevreemde
vreemde
snakentetevertellen.
vertellen.
de schrijver
snaken
Maar
ook meer
meer bekende
bekende figuren
figurenworden
wordendoor
doorden
den
schrijveropopden
denvoorgrond
voorgrond
Maar ook
schrijver
Zoo wijdt
wijdthijhijeen
een
opstel
aan
"RembrandtsNakomelingen"
Nakomelingen"enenschrijft
schrijft
gebracht. Zoo
gebracht.
opstel
aan
„Rembrandts
ook
over »Een
»Een standbeeld
standbeeld voor
voor Willem
Willem III".
111". Daarmee
Daarmee is
is de
deauteur
auteurdus
dus up
up to date.
date.
ook over
wij aan
aanden
denvooravond
vooravondstaan
staanva,n
vanRembrandt's
Rembrandt's gedenkfeest,
gedenkfeest, zijn
zijn de
dewenken,
wenken,
Nu wij
die
de schrijver
schrijver hier
hier geeft
geeft ten
ten aanzien
aanzien van
van Subthoff's
Suijthofi"s portretten,
portretten, vooral
vooral waar
waar erer
die de
stichting
van
»Rembrandtshuis", wel
welzeer
zeer
mogelijk sprake
sprake kan
kan zijn
zijnvan
vandedestichting
mogelijk
van
eeneen
DRembrandtshuis",
belangrijk. Het
Het opstel
opstelover
over»Een
»Eenstandbeeld
standbeeldvoor
voorWillem
WillemIII"
111"moet
moetbeschouwd
beschouwd
bela,ngrijk.
om bres
bres te
te schieten
schietenin
inde
denationale
nationaleonverschilligheid,
onverschilligheid,die
diezulk
zulk
worden
als eene
eene poging,
poging,om
worden als
heer Kalif
Kalff géeft
geeft hier
hiereen
eenbeknopt
beknopt
èene
nagedachtenis zoolang
onvereerd liet.
eene nagedachtenis
zoolang onvereerd
liet. De heer
deopsomming
opsomming van
vandiens
diensgroote
groote
levensbeeld
van den
dengrooten
grootenStadhouder
Stadhouder;; naast
naast de
levensbeeld van
en qualiteiten,
qualiteiten, waarbij
waarbij hij
hij zich
zich op
opMacaulay
Macaulayberoept,
beroept, laat
laathij
hijook
ookhet
hetlicht
licht
gaven
gaven en
vallen op
op zijne
zijne ondeugden
ondeugden en
zwakheden. Dat
Dat Willem
Willem IIIJIIgeen
geengetrouw
getrouw echtechtvallen
en zwakheden.
genoot was,
was, zijne
zijne intieme
intieme betrekking
betrekking tot
totBetty
BettyVilliers,
Villiers,zijne
zijneneiging
neigingtottotpooieren
pooieren
genoot
en
kannekijken, zijne
liefde tot
tot de
dejacht,
jacht,zijne
zijnedrift,
drift,zijne
zijnestroefheid
stroefheidinin
en kannekijken,
zijne overmatige
overmatige liefde
den
omgang, zijne
zijne aan
aan gierigheid
gierigheidgrenzende
grenzendezuinigheid,
zuinigheid,niets
nietswordt
wordtverheeld.
verheeld.
den omgang,
Maar
schrijver isis toch
toch van
van oordeel,
oordeel, dat
dat naast
naast die
diegebreken
gebrekendeugden
deugden blonken
blonken
Maar de schrijver
z66 groot,
ze de
de eerste,
eerste, zoo
zooniet
nietdeden
dedenverdwijnen,
verdwijnen, dan
dan toch
tochdeden
dedenvergeten.
vergeten.
v56
groot, dat
(lat ze
Hij roemt niet
niet alleen
alleenhet
hetstaatkundig
staatkundigdoorzicht
doorzichtvan
vandezen
dezenbuitengewonen
buitengewoncnOranjeUranjeHij
vorst,
maar ook
ookzijne
zijnebuitengewone
buitengewonedapperheid,
dapperheid,zijn
zijnzedelijken
zedelijkenmoed
moedenenzijne
zijneonveronvervorst, maar
vaardheid; ;en
aldus: »Wanneer
»Wanneer men
men het
hetoordeel
oordeelder
dertijdgenooten
tijdgenooten en
en
vaardheid
en hij
hij besluit
besluit aldus:
de getuigenis
getuigenis der
der historische
historische feiten
feiten samenvat,
samenvat,dan
danwas
wasWillem
WillemIII
IIIeen
eenzoo
zoobuitenbuitende
gewoon Oranjevorst
Oranjevorst en
en een
een zoo
zoo buitengewoon
buitengewoon politicus,
politicus, dat,
dat,wanneer
wanneerzijn
zijnstandbeeld
standbeeld
gewoon
eenmaal
op een
een der
derpleinen
pleinenvan
van's-Gravenhage
's-Gravenhage zal
zal staan,
staan, men
men zich
zich alleen
alleen ververeenmaal op
wonderen
niet veel
veeleerder
eerdergebeurde."
gebeurde."
dat het niet
wonderen zal dat
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Eindelijk geeft
geeft de
de schrijver
schrijver nog
nog eene
eene verhandeling
verhandeling over
over Jan
Jan Vos
Vos en
enzijne
zijne
eenezonderzonderhekelaars,
den »seldsaemen
Dseldsaemen glasmaker",
glasmaker",gelijk
gelijkHuijgens
Huijgenshem
hemnoemde,
noemde,eene
hekelaars, den
linge
figuur inindedeNederlandsche
Nederlandsche republiek
republiek der
der letteren.
letteren. Ook
Ookdit
ditopstel
opstelbewijst
bewijst
linge figuur
de vorige,
vorige, dat
dat de
deschrijver
schrijver geheel
geheel thuis
thuis isis in
inde
destof,
stof,die
diehijhijverwerkte.
verwerkte.
evenals de
evenals
De lezer
lezer vindt
vindt hier
hier dus
dusveel
veelinteressants
interessantsen
enleerrijks,
leerrijks, en
endat
datininzeer
zeeraangenamen
aangenamen
vorm
aangeboden.
vorm aangeboden.
M. S.
Denkers en
Dichters, door
Kleine. —
- Utrecht,
Utrecht, A.
A. W.
W.Bruna
Druna&& Zn.
Zn.
Denkers
en Dichters,
door F.
F. Smit Kleine.
Een
viertal personen,
personen, die
die tot
tot de
decategorie
categorie van
van»Denkers
»Denkers en
enDichters"
Dichters" kunnen
kunnen
Een viertal
gebracht worden,
worden, zijn
zijn hier
hier door
door den
denheer
heerSmit
SmitKleine
Kleinebehandeld.
behandeld.Daaronder
Daaronder
gebracht
H. Gunning,
Gunning, wijlen
wijlen hoogleeraar
hoogleeraar aan
aan de
de
zijn twee
orthodoxe predikanten
predikanten: : Dr.
zijn
twee orthodoxe
Dr. J. H.
Ds.H.H.Pierson,
Pierson,bestuurder
bestuurdervan
vandedeHeldring-gestichten
Heldring-gestichten;
Leidsche
universiteit, enenDs.
Leidsche universiteit,
;
auteurs Anna
Anna Lohman
Lohman en
enMarcellus
MarcellusEmants
Emantsbesproken.
besproken.VerreVerreverder worden
worden de auteurs
verder
het grootste
grootste gedeelte
gedeelte van
vandit
ditwerk
werkwordt
wordtingenomen
ingenomendoor
doordedelevensschets
levensschetsen
en
weg het
het karakterbeeld
karakterbeeld van
Dr. J.
J. H.
H.Gunning;
Gunning; de
delezers
lezers van
van De Tijdspiegel
Tijd8Jiieflel kennen
het
van Dr.
dit doorwrocht
doorwrocht geschrift,
in dit
dittijdschrift
tijdschriftvroeger
vroegerwerd
werdopgenomen.
opgenomen. De
De
geschrift, daar
daar het in
schrijver
daarin het
het volle
volle licht
lichttetedoen
doenvallen
vallen op
ophet
hetleven
levenen
en
schrijver heeft
heeft getracht
getracht daarin
werken van
Gunning; ofschoon
ofschoon hij
hij verklaart
verklaart niet
niet te
te behooren
behooren tot
tot de
devolgers
volgers
werken
van Dr. Gunning;
is gepredikt,
gepredikt, heeft
heeft hij
hij toch
toch de
de
der
Calvinistische leer,
welke door
door Gunning
Gunning is
der Calvinistische
leer, welke
grootste
sympathie en
en bewondering
bewondering voor
voor zijn
zijn persoon
persoon en
en zijne
zijne werken.
werken. Dr.
Dr. G.
G.
grootste sympathie
wordt ons
ons hier
hier geteekend
geteekend als
alspriester,
priester, denker
denker en
en dichter.
dichter. Als
Alspriester,
priester,als
alsden
den
wordt
geharnasten Calvinist,
Calvinist, teekent
teekentde
deschr.
schr.Dr.
Dr.G.,
G., toen hij
hij in
in de
de onheilzwangere
onheilzwangeredagen
dagender
der
Fransche
Commune heftige en
en brandende
brandende woorden
woorden richtte
richttetot
totdedeuitgelezen
uitgelezenschare
schare
Fransche Commune
de afkeer
afkeer van
van Dr.
Dr. G.
G. tegen
tegen
der
Haagsche aristocratie
aristocratie; ; daaruit
der Haagsche
daaruit spreekt
spreektten
ten volle
volle de
merkwaardige Woord
aan de
de
den
geest der
der eeuw,
eeuw, waarin
waarin hij
hii leeft.
leeft. Na
Nadatdat
den geest
merkwaardige
Woord aan
Nederlanduhe aristocratie
ariBtocratie bespreekt
bespreekt S.
de rede,
rede, waarmee
waarmee Dr.
Dr. G.
G. het
hetkerkelijke
kerkelijke
Nederlandsche
S. K.
K. de
Ook daarin
daarin is
is Dr.
Dr. G.
G. de
de
hoogleeraarsambt
universiteit heeft
heeft aanvaard.
aanvaard. Ook
hoogleeraarsambtaan
aan de
de universiteit
stoer
voelende priester
priester en
enboetprediker;
boetprediker; de
debeeldspraak
beeldspraak isissteeds
steedsevenredig
evenredig aan
aan
stoer voelende
het
verterend geloofsvuur.
geloofsvuur. Toch
Toch mag
mag men,
men, volgens
volgens S.
S. K.,
K" de
de opvatting
opvatting van
van het
het
het verterend
priesterambt van
die van
van den
denKatholieken
Katholieken
priesterambt
van dezen
dezen Calvinist
Calvinist niet
niet gelijkstellen
gelijkstellen met
met die
priester. »Lees"
vLees" -— zegt S.
S. K.
K.—
- »Schaepman
DSchaepman contra
contra Bolland
Bolland ofofGunning
Gunningcontra
contra
priester.
Zaalberg -— bij
gelijkheid van
den eerste
eerste het
het
Zaalberg
bij gelijkheid
van clericaal
clericaal voelen
voelenhoort
hoortgij
gij in
in den
knetteren
den geloofshaat,
geloofshaat, ininden
dentweede
tweedehethet
smeekenom
omzondaarsbekeering."
zondaarsbekeering."
knetteren van den
smeeken
S. K.
K.ook
ookDr.
Dr.G.'s
G.'sverhouding
verhoudingtegenover
tegenoverkunst,
kunst,letteren,
letteren,wetenwetenbespreekt S.
Uitvoerig bespreekt
schap en
en hij
hijerkent,
erkent,dat
datbijbijalle
allewaardeering
waardeeringvan
vanDr.
Dr.G.G.voor
voorgroote
grootedenkers
denkersen
endichdichnimmer buiten
buiten de
de Christelijk-Nederlandsch-orthodox-Calvinistische
Christelijk-Nederlandsch·orthodox-Calvinistische
ters deze zich toch nimrner
denksfeer
kunnen plaatsen,
waarin hij
hij en
en zijne
zijne volgers
volgers zich
zich bewegen.
bewegen. De
De
denksfeer heeft
heeft kunnen
plaatsen, waarin
beoordeeling b.v.
van een
een Goethe
Goethenaar
naarCalvinistische
Calvinistischegeloofsartikelen
geloofsartikelen isisvoor
voor
beoordeeling
b.v. van
andersdenkenden
waardeloo~. Waar
Waar de
deschrijver
schrijverdat
datbeaamt
beaamt(pag.
(pag.70),
70),isishij
hij
andersdenkenden geheel
geheel waardeloos.
naar
onze meening
meening niet
niet geheel
geheelconsequent,
consequent, wanneer
wanneer hij
hij (pag.
(pag. 43)
43)naar
naaraanleiding
aanleiding
naar onze
van Dr.
Dr. G.'s
G.'s opvatting
opvatting van
vanSpinoza's
Spinoza's wereldbeschouwing
wereldbeschouwing zegt:
zegt: »Wij
»Wij kunnen
kunnen niet
niet
van
ons gevoelsaffect
gevoelsaffect tegenover
uwe plaatsen
plaatsen en
en uwe
uwe liefde
liefde voor
voor den
den
anders dan
dan ons
anders
tegenover het
het uwe
.dankbaar"?vragen
vragenwe.
we.Dankbaar
Dankbaar
edelen Spinoza
Spinoza dankbaar
dankbaaraanvaarden."
aanvaarden."Waarom
Waaromvdankbaar"?
kunnen we
we toch
toch slechts
slechtszijn
zijn voor
voor 'tgeen
'tgeen ons
ons sympathiek
sympathiek of
ofweldadig
weldadig aandoet
aandoet of
of
kunnen
voor
heilzaam voor
voorons
onsis.is.EnEn
in Dr.
G.'s
gevoelssfeer
tegenoverdedewijsgeerige
wijsgeerige
voor wat heilzaam
in Dr.
G.'s
gevoelssfeer
tegenover
Spinoza ligt toch
tochvoor
voorandersdenkenden
andersdenkenden niets
nietsweldadigs
weldadigs of
of
gedachtesfeer
gedachtesfeer van
van Spinoza
Hoogetens kunnen
kunnen we die
die opvatting
opvatting respecteeren.
respecteeren. Verder
Verder
heilzaams,
heilzaams, dunkt
dunkt ons.
ons. Hoogstens
S. K.
K. aan,
aan,hoe
hoeDr.
Dr.G.G.
polemisch
idealist
geen
zijner
tijdgenooten,kan
kan
toont S.
alsals
polemisch
idealist
metmet
geen
zijner
tijdgenooten,
zijn polemisch
polemisch hoofdwerk
hoofdwerk Blikken in
in de
deOpenbaring
Openharing wordt
vergeleken worden
worden; ; zijn
vergeleken
vooralininDr.
Dr.G.G.hoog
hoogstelt,
stelt.,dat
datisisdedevolmaakte
volmaakte
hier
besproken. En
En wat
watS.S.K.K.vooral
hier besproken.
overeenstemming
leer en zijne
zijne daden
daden en
en zijn
zijn wezen.
wezen. Dr.
Dr.G.
G.kon
kon
overeenstemmingtusschen
tusschen zijne
zijne leer
zich
de weelde
weelde veroorloven
veroorloven volkomen
volkomen waar,
zijn. Zijne
Zijne leer
leer
zich de
waar, volkomen
volkomen oprecht
oprecht te
te zijn.
was niet aangebracht
aangebracht van
van buiten,
buiten, maar
maar was
was in
in hem
hem en uit hem.
hem. Dat
Dat de
de heer
heer Smit
was
Kleine zulk
zulk een
eenwarm
warmenendoorwrocht
doorwrochtopstel
opstel aan
aanzijn
zijnvriend
vriend Dr.
Dr.G.
G.kon
konwijden,
wijden,
Kleine
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is hij
hij ongetwijfeld
ongetwijfeld verschuldigd
verschuldigd aan
die hij
hij allereerst
allereerst als
als een
een der
der
aan dezelfde
dezelfde gave,
gave, die
G. noemt
noemt:: de
de gave
gaveder
derbewondering.
bewondering.
attributen
van Dr.
Dr. G.
attributen van
In
het opstel
opstel over
over Ds.
Ds. H.
H. Pierson
Pierson geeft
geeftS.S.K.
K.ons
onseveneens
eveneenseen
eenjuisten
juistenblik
blikop
op
In het
het leven
leven en
enwerken
werken van
vanden
dendirecteur
directeurder
derHeldring-gestichten.
Heldring-gestichten. Als
Als een
eenvan
vandede
merkwaardige
en begaafde
begaafdebroedertrits,
broedertrits,kwier
bwierjeugd
jeugdwerd
werd
omwolkt
dooreen
eenzelfde
zelfde
merkwaardige en
omwolkt
door
geestelijk aroom:
vroomheid van
van het
het Réveil",
Réveil", teekent
teekent hij
hijHendrik
HendrikPierson
Pierson als
als
geestelijk
aroom: de
de vroomheid
de daad,
daad, vol
volmoed
moeden
envol
volgeestdrift,
geestdrift,
stoeren
man van
van de
stoeren Evangeliebelijder
Evangeliebelijderen
en als
als man
voor het lot
lot van
van de
de»kleine
,kleineluyden".
luyden".
met een
een bewogen
bewogen hart voor
met
Bij de behandeling
behandeling van
vandedeschrijfster
schrijfsterAnna
AnnaLohman
Lohmandoet
doetS.S.K.K.aan
aanhare
harelittéraire
littéraire
het vele
velegoede,
goede,haar
haarijveren
ijverenvoor
voor
verdiensten
wedervaren. Naast
Naast het
verdienstenvolle
volle recht
recht wedervaren.
oprechtheid, plaatst
plaatsthijhijook
ookdedetekortkomingen,
tekortkomingen,diediehoofdzakelijk
hoofdzakelijk
waarheid en oprechtheid,
waarheid
gemisaan
aangeduid.
geduld.Te
Terecht
recht
bestaan in
gemis aan
aan matiging,
matiging, gemis
gemisaan
aanoverleg
overlegenengemis
bestaan
in gemis
K.:: »In
»In één
éénding
dingis is
Calviniste
gebleven:
hetbeginsel
beginselder
der
zegt
ze,gt s.
8. K.
zij zij
nognog
Calviniste
gebleven
: ininhet
kan ontzaglijk
ontzaglijk toornen.
toornen. Maar
Maal'zijzijheeft
heefthet
hetcompositie-talent
compositie-talent
»erghernisse".
»erghernisse". Zij
Zij kan
eener
deugdelijke rornancière,
romancière, den
eene kunstenares,
kunstenares, en
en om
om het
het
eener deugdelijke
den scherpen
scherpen blik
blik van eene
zedelijk en moed."
moed." -— Ook
Ook het
het
godàeloos
goddeloos Tartufendom
Tartufendomtete bestrijden,
bestrijden,heeft
heeft zij
zij den
den zedelijken
opstel over
over Emants
Emants getuigt
getuigtvan
vangroote
grootewaardeering.
waardeering. De
De heer
heer Smit
SmitKleine
Kleine kon
kon
opstel
zich
hier de
deweelde
weeldeveroorloven
.eroorlovenalleen
alleente te
schrijven
over
auteurs,denkers
denkersenen
zich hier
schrijven
over
auteurs,
dichters,
hem ininhoofdzaa,k
hoofdzaak hoogst
hoogst sympathiek
Het isisook
ookaangenaam
aangenaam
dichters, die hem
sympathiek zijn.
zijn. Het
voor den lezer,
lezer, dat
dat die
dietoon
toonvan
vanwarme
warmesympathie
sympat.hiedeze
deze
welgescbrevenbladzijden
bladzijden
voor
welgeschreven
doortrilt.
voortdurend doortrilt.
M. S.
S.
M.
de Grenzen.
Grenzen.Studiën
StudiënenenCritieken,
Critieken,
doorW.W.G.G.van
vanNouhuijs.
Nouhllijs.—- Baarn,
Baarn,HollandiaHollandiaVan over de
door
Drukker\j.
Drukkerij.
Uit NoordNoord- en
en Zuid-Nederland.
Zuid-Nederland. Beschouwingen
Beschouwingenen
enCritieken.
Critieken.—
- Baarn,
Baarn,Hollandia-Drukkerij.
Hollandia-Drukkel'ij.
In
twee bundels
bundels zendt
zendtdedeheer
heel'
Nouhuijsditmaal
ditmaaldedeherdrukken
herdrukken
In twee
W.W.
G. G.
vanvan
Nouhuijs
van vele zijner
zijner letterkundige
letterkundige critieken
critieken en
en studien,
studiën, die
die inindagbladen
dagbladenenentijdschriftijdschrifvan
ten waren
waren verspreid,
verspreid, de
de wereld
wereld in.
in. ran
over de
de Grenzen
besprekingen
Van over
Grenzen bevat besprekingen
ten
geschriften. Bijzonder
Bijzonder interessant
interessant isis daarin
daarin het
het
van
buitenlandsche schrijvers
schrijvers en
van buitenlandsche
en geschriften.
»Zij en
en Hij",
Hij", waarin
waarinde
deschrijver
schrijver eene
eene beschouwing
beschouwing geeft
geeft over
over de
de
eerste
opstel:: »Zij
eerste opstel
»correspondance"
wij hier
hier tetelezen
lezen
»correspondance"van
vanGeorge
GeorgeSand
SandenenAlfred
AlfreddedeMusset.
Musset. Wat wij
zeel' eigenaardig
eigenaardig licht
licht op
opde
deveelbesproken
veelbesprokenen
enveelbeschreven
veel beschreven
krijgen, werpt
krijgen,
werpt een zeer
verhouding van de
de groote
groote schrijfster
schrijf~ter tot
tot den
denzes
zesjaar
jaarjongeren,
jongeren,genialen
genialendichter,
dichter,
verhouding
schrijver weet
weetop
opuitstekende
uitstekende
op hun
hun kort
kortsamenleven,
samenleven, hun
hunlieven
lievenenenlijden
lijden;
op
; dedeschrijver
wijze
beide hartstochtelijke,
hartstochtelijke, geexalteerde
geëxalteerde naturen
naturen steeds
steeds in het
het licht
lichtteteplaatsen
plaatsen
wijze beide
van den
den tijdgeest,
tijdgeest, den
den tijd
tijd der
der romantiek,
romantiek, die
toen het
het gevoel
gevoel in
inzoo
zoo sterke mate
van
die toen
beheerschte. Zeer
Zeer belangwekkend
belangwekkend is ook
ook de
de studie
studieover
overden
denjongen
jongenItaliaanschen
Italiaanschen
beheerschte.
oorspronkeschrijver
Giuseppe Venanzio,
Venanzio, wiens
wiens werken
werken eene
eene zeer
zeerzelfstandige
zelfstandigeenenoorspronkeschrijver Giuseppe
lijke
plaats inindedejongste
jongsteItaliaansche
Italiaanscheliteratuur
literatuurinnemen.
innemen. Verder
Verderworden
worden nog
nog
lijke plaats
drama's
van Bjiirnson
Björnson en
en van
van Maeterlinck
Maeterlinck besproken,
besproken, gedichten
gedichten van
van Ada
Ada Negri,
Negri,
drama's van
.an
Hauptmann,
beschouwing over
eene vertaling
vertalingvan
Elauptmann, Emile
Emile Verhaeren.
Verhaeren. Met
Met eene beschouwing
over en eene
de
oorspronkelijke nbvelle
novelle:: Het rampzalig
uiteinde uan twee ongelukkige
ongelukkige gelieven,
gelieven,
rampzalig uiteinde
de oorspronkelijke
de
geschiedenis van
Romeo en Julia,
Julia, waaruit
waaruit Shakespeare
Shakespeare de
de stof
stofputte
puttevoor
voorzijn
zijn
de geschiedenis
van Romeo
beroemd
deel.
beroemd drama,
drama, eindigt
eindigt dit deel.
tweede bundel
bundel:: Uit NoordNoord- en
enZuid-Nederland
Zuid-Nederland be,·at,
critieken over
over werken
werken
bevat, critieken
De tweede
van eenige
eenige Hollandsche
Hollandsche auteurs,
auteurs, als
alsFrans
FransCoenen
Coenen Jr.,
Jr., Quérido,
Quérido, Van
VanEckeren,
Eckeren,
van
Augusta de
de Wit,
'Wit,P.P.van
van
Meer
anderen;
onderdedeVlaamsche
Vlaamscheauteurs
auteursworden
worden
Augusta
derder
Meer
en en
anderen
; onder
o. a.
besproken Pol de
de Mont,
Mont, Styn
Styn Streuvels,
Streuvels, Herman
Herman Teirlinck,
'l'eirlinck, Vermeyle,
Vermeyle, Guido
Guido
o.
a. besproken
Geselle. Een
Een uitgebreid
uitgebreid artikel
artikelwordt
wordtook
ook
gewijd
aanden
denbelangrijken
belangrijkenarbeid
arbeid
Geselle.
gewijd
aan
J. A.
A.Worp
Worp:: Ge8chiedenis
flan het
het_Drama
lJrama en
en van
flan het
het Tooneel in Nedeiland.
Nederland.
van
Dr. J.
Geschiedenis van
van Dr.
bekende eigenschappen
eigenschappen van
van den
dencritischen
critischenarbeid
arbeidvan
vanden
denheer
heer
Van
Nouhuijs:
De bekende
Van
Nouhuijs
:
ernstig,
consciëntieus werk,
keurige stijl,
stijl, kenmerken
kenmerken ook
ook weer
weer alaldeze
dezeopstellen.
opstellen.
ernstig, conscientieus
werk, keurige
Wij
weten, dat
datdede
schrijverbijbijzijnzijn
nauwgezettencritischen
critischenarbeid
arbeidzooveel
zooveel
Wij weten,
schrijver
nauwgezetten
mogelijk vermijdt
gaan, dat
dat hij
hij streeft
.!treeft naar
naar objectief
objectief oordeel,
oordeel,
mogelijk
vermijdtzich
zichtete laten
laten gaan,
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voor zoover
zoover dat
datvoor
vooreen
eenmensch
menschmet
metpersoonlijk
persoonlijkgevoel
gevoelenenpersoonlijken
persoonlijk en smaak
smaak
voor
hetmij,
mij,dat
dathij
hijaan
aandezen
dezenbundel
bundel een
een opstel
opstel
mogelijk
Daarom bevreemdde
bevreemdde het
mogelijk is.
is. Daarom
toevoegde
over »Kunst,
»Kunst, Moraal,
Moraal, Strekking",
Strekking",waarin
waarinnatuurlijk
nat.uurlijkpersoonlijke
persoonlijkeopvatopvattoevoegde over
en smaak
smaak vooropstaan
vooropstaan en
waaraan alle objectiviteit
objectiviteit vreemd
vreemd is.
is. DeDeschrijver
schrijver
ting en
en waaraan
vanstrekkingskunst
strekkingskunsten
enlevert
levert
ontvouwt
daarin zijn
zijn bekend
bekend standpunt
standpunt ten
ten aanzien
aanzienvan
oatvouwt daarin
een
pleidooi voor
voor »de
»de Kunst
Kunstter
terwille
willevan
vandedeKunst",
Kunst",om
omten
tenslotte
slottetetekomen
komen
een pleidooi
tot eenige
eenige conclusien,
conclusiën, waaronder
waaronder we
we ook
ook vinden
vinden deze
deze zonderlinge
zonderlinge stelling
stelling:: »De
»De
kunst mhg
màg alles
alles —
- mits
mits zezevoor
vooralles
alleskunst
kunstzij."
zij."Dat
Datklinkt
klinktontzaglijk
ontzaglijkliberaal.
liberaal.
kunst
Maar wanneer
dat mits,
krijgen we
we den
denindruk,
indruk, dat
datde
deschrijver
schrijver
Maar
wanneer we
we letten
letten op dat
mits, dan
dan krijgen
hier
eene handige
handige tirade
tirade heeft
heeft willm
zeggen: DDe
»De kunst
et alles."
hier met eene
willen zeggen:
kunstmag
magni
niet
Want
wanneer nu
nu inineen
eenlittérair
littémirwerk
werkiets
ietsvoorkomt,
voorkomt,dat
datvolgens
volgensde
demeening
meening
Want wanneer
ja,van
van
wien?
heer
- ook
of ook
van
mij?
geene
van
van ....
. . ja,
wien?
— -vanvan
denden
heer
VanVan
N.?N.?
— of
vanvan
u, u,
van
mij
? geene
kunst
is, dan
dan isisdaardoor
daardoor het
het werk
werk als
als kunstwerk
den schrijver
schrijver veroorveroorkunst is,
kunstwerk volgens den
deeld.
Dergelijke stellingen,
stellingen, als
alsdedeschrijver
schrijverhier
hiergeeft,
geeft,brengen
brengen
onsdus
dusinderdaad
inderdaad
deeld. Dergelijke
ons
de kunst
kunst alalofofniet
nietbuiten
buiten
haar
boekjeis isgegaan,
gegaan,dat
datoordeel
oordeel
geen haar
haar verder
verder;; of de
haar
boekje
blijft eene
eene quaestie
quaestie van
vanindividueelen
individueelensmaak
smaakenenpersoonlijke
persoonlijke opvatting.
opvatting. Maar
Maar
blijft
dat
eenewaarheid
waarheidzoo
zoooud
oud
de wereld;
behoefdeniet
nietinineene
eenefraai
fraai
dat isis eene
als als
de wereld
; diedie
behoefde
klinkende
nog eens
eens herhaald
herhaald te worden.
worden. Wij
Wijwenschen
wenschen hierop
hierop juist
juistmet
met
klinkende stelling
stelling nog
denschrijver
schrijver als
als
eenigen
nadruk te
te wijzen,
wijzen,omdat
omdatdoor
doorenkelen
enkelendit
ditopstel
opstelvan
vanden
eenigen nadruk
iets zeer
zeer belangrijks
belangrijks isisaangeduid,
aangeduid, als
alsiets,
iets,waardoor
waardoorwe
wenu
nuvoor
vooreens
eensen
envoor
voor
iets
altijd
een zekeren
zekeren en
en vasten
vastentoets
toetszouden
zoudenhebben
hebbenvoor
voordedejuiste
juistebeoordeeling
beoordeelingvdn
v,.n
altijd een
een
littérair werk.
werk. Naar
Naaronze
onzemeening
meening
is echter
dergelijk
theoretiseerenover
over
een littérair
is echter
dergelijk
theoretiseeren
kunst geheel
geheel nutteloos
nutteloos en
enbrengt
brengthet
hetons
onsgeen
geen
stap
verder
kunstappreciatieen
en
kunst
stap
verder
tottot
kunstappreciatie
verhooging van
van kunstgenot.
kunstgenot. Om
Om dat
datmet
meteen
eenenkel
enkel
voorbeelduit
uitdezen
dezenbundel
bundel
tot verhooging
voorbeeld
van
den schrijver
schrijver toe
toe tetelichten
lichten:
eenebeschouwing
beschouwingover
overhet
hetlittéraire
littérairewerk
werkvan
van
van den
: inineene
hii:: DQuérido
»Quérido isiste te
overdadig,te te
overbruisend, kent
kentgeen
geenmaat,
maat,
Quérido zegt
zegt hij
Quérido
overdadig,
overbruisend,
schrijft
die critisch
critisch aantastbare
aantastbare détails
détails doen
doen weinig
weinig
schrijft soms
soms incorrecte
incorrectetaal,
taal, enz.
enz. Al die
af aan
aan den
den overweldigenden
overweldigenden indruk
indruk van
van 't'tgeheel."
geheel." Maar
Maar nu
nuvragen
vragenwe:
we:wanneer
wanneer
die overdadigheid
overdadigheid en
en die
dieoverbruising,
overbruising, dat
dataanhoudend-lawaaiige,
aanhoudend· lawaaiige, dat
datmaatlooze,
maatlooze,
slordige
- volgens
volgensden
den heer
heel'Van
Van N.
N.eene
eenebijkomstigheid
bijkomstigheid —
- nu
nu een anderen
anderen beslordige —
geweldig hinderlijk
hinderlijk aa,ndoen,
aandoen, dat
dat deze
deze gem
geen overweldigenden,
zelfs
oordeel aar zoo geweldig
oordeelaar
overweldigenden, zelfs
geen aangenamen,
aangenamen, misschien
misschien wel
wel een
eenhoogst
hoogstonaangenamen
onaangenamen of
ofwalglijken
walglijken indruk
indruk
geen
van 't geheel
geheel krijgt
krijgt:: wat
watisisererdan
danvan
vaneigenlijke
eigenlijkekuutwaarde
kUlUtwaal'devan
vanzoo'n
zoo'nwerk
werk
te
zeggen?? Heeft
Heeft dedeeen
eenniet
nietevenveel
evenveelrecht
rechttot
tothet
hetuiten
uitenvan
vanzijn
zijnindruk
indrukals
als
te zeggen
ander?
de ander
?
Daarom:: dergelijke
meeningen en
en stellingen,
stellingen, als
alsvoorkomen
voorkomeninin't'topstel
opstel»Kunst,
DKunst,
Daarom
dergelijke meeningen
Moraal, Strekking",
aardig, om
om er
er eens
eens inineen
eenonderonsje
onderonsje over
over te
te
Moraal,
Strekking",zijn
zijn wel
wel aardig,
babbelen, maar
maar ze
ze moesten
moesten liever
liever ongeschreven
ongeschreven blijven.
Want door
door al
al dat
dat gegebabbelen,
blijven. Want
schrijf
kunst komt
komt juist
juistdedezwakke
zwakkezijde,
zijde,het
hetweinig
weinigvruchtbare
vruchtbare van
van alle
alle
schrijf over
over kunst
kunsteritiek,
hinderlijk sterk uit.
uit.
kunstcritiek, zoo hinderlijk
M.
M. S.
Rembrandt·Album.
Uitgegeven te
Amsterdam ter
ter gelegenheid
gelegenheid van
vanhet
hetRembrandtRembrandt·
Rembrandt-Album. Uitgegeven
te Amsterdam
Jubileum.
Onder
Prof. C.
C. L.
L. Dake
Dake vormde
vormde zich
zich teteAmsterdam
Amsterdam een
een
Onder voorzitterschap
voorzitterschapvan
van Prof.
Centraal-Comité, om ter gelegenheid
van den
den 300-"D
herinneringsdag van
van Rembrandt's
Rembrantlt's
gelegenheid van
300"en herinneringsdag
geboorte
eene waardige
waardige nationale
nationale hulde
huldete te
brengenaan
aanNederland's
Nederland'sgrootsten
grootsten
geboorte eene
brengen
schilder.
comité liet een
een Album
.Album samenstellen,
eene beknopte
beknopte
schilder. Het
Het comité
samenstellen, dat
dat behalve eene
leven en
enwerken
werkenvan
vanRembrandt
Rembrandtzes
zesreproducties
reproductiesininkleuren
kleuren
beschrijving van
beschrijving
van het leven
bevat
van bekende
bekendeschilderijen
schilderijen van
van den
dengrooten
grooten meester,
meester, die
die zich
zichininhet
hetRijksRijksbevat van
museum
Mauritshuis bevinden.
bevinden. De
De bedoeling
bedoeling van
van het
hetComité
Comité is,
is,om
omdeze
deze
museum en
en het Mauritshuis
Rcmbrandt·Album8 in grooten
grooten getale
getaleover
overhet
hetgeheele
geheeleland
landteteverspreiden,
verspreiden, opdat
opdat
1?embrandt-zilbums
duizenden in
den lande,
lande, arm
arm en rijk,
rijk, oud
oud en
en jong,
jong,door
doorhet
hetbezit
bezitvan
vandeze
deze albums
albums
duizenden
in den
zullen
kunnen getuigen
getuigenvan
vanRembrandt's
Rembrandt'sheerlijke
heerlijkekunst
kunstenendaardoor
daardoor eene blijzullen kunnen
HetComité
Comité roept
roept
vende
herinnering aan
aan den
den grooten
grooten meester
meester zullen
bewaren. Het
vende herinnering
zullen bewaren.
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daartoe
den steun
steun in
in van
vanbestuurders
bestuurdersvan
vanscholen,
scholen,weesinrichtingen,
weesinrichtingen,ziekenhuizen,
ziekenhuizen,
daartoe den
van werkgevers
werkgevers en directeuren
directeuren van groote
groote inrichtingen,
inrichtingen, enz.
enz.
van
Wij hebben
'Vij
hebben met
belangstelling van
van den
den inhoud
inhoud van
van dit
dit Album
Album kennis genomen.
met belangstelling
De
kleurreproducties zijn
zijn met
metgroote
grootezorg
zorgvervaardigd
vervaardigd onder
onder leiding
leidingvan
vanProf.
Prof.
De kleurreproducties
Dake door
door de
de firma
firma JJoh.
Enschedé en
en Zonen
Zonen te
teHaarlem.
Haarlem.De
Dezes
zesbijgaande
bijgaandeplaten
platen
Dake
oh. Enschedé
zijn reproducties
reproducties van
van: : Rembrandt
Rembrandt als
als officier,
officier, een
eenkop
kopvan
vandedeStaalmeesters,
Staalmecsters,
zijn
portret
van Elisabeth
Elisabeth Bas,
Bas, weduwe
weduwe van
van den
den Admiraal
Admiraal J.
J. H.
H. Swartenhont;
Swartenhont; het
het
portret van
SteenenBrug,
Brug,Hollandsch
HoJlandschlandqchap.
land'chap.
Joodsche bruidje,
bruidje, Simeon
Simeonininden
denTempel
TempelenendedeSteenen
onze
eerste twee
twee reproducties
reproducties lijken
lijken ons
onsvoortreffelijk
voortreffelijk geslaagd
geslaagd en
engeven
gevennaar
naaronze
De eerste
meening een
een vrij
vrij juisten
juistenindruk
indrukvan
vanRembrandt's
Rembrandt'skunst,
kunst,
voor
zoover
verdat
datdoor
dooreene
eene
voor
zoo
reproductie
Ook het
het portret
portret van
vanElisabeth
ElisabethBas
Basis is
verdienstelijk
reproductiemogelijk
rnogelijkis.is. Ook
verdienstelijk
weergegeven. De
De andere
andere drie
drie platen
platenblijven,
blijven,vermoedelijk
vermoedelijkdoor
doordedeonmogelijkheid,
onmogelijkheid,
weergegeven.
0111 van de
de gecompliceerde
gecompliceerde kleurkleur- en
enlichtverhoudingen
lichtverhoudingen eene
eenegoede
goedereproductie
reproductietete
om
geven,
ver beneden
beneden het
hetoorspronkelijke.
oorspronkelijke. Vooral
Vooral Simeon
Simeon in
in den
den Tempel
Tempel isis wat
wat
geven, ver
prentachtig uitgevallen.
elk geval
gevalverdient
verdientnaar
naar onze
onzemeening
meeningde
depoging
poging
prentachtig
uitgevallen. In
In elk
om op
opdeze
dezewijze
wijzeafbeeldingen
afbeeldingenvan
vanRembrandt's
Rembrandt'swerken
werkenbinnen
binnen
van
het Comité,
Comité, om
van het
waardeering.
het bereik
bereik van
van velen
velen tetebrengen,
brengen,steun
steunenenwaardeering.

S.
M. S.
als Levensbeeld,
Levensbeeld, door
door J. Brllinwold
Riedel. Bruinwold Riedel.
Goethe's Faust als

—

Utrecht, W.
W.Lekjdenroth.
Leijdenroth.

De heer
heer Bruinwold
Bruinwold Riedel
hier den
den inhoud
inhoud van
van eene
eene voordracht,
voordracht, die
diehij
hij
De
Riedel geeft hier
den vorigen
vorigen winter
winter ininverschillende
verschillendeplaatsen
plaatsenheeft
heeftgehouden
gehouden met
methet
hetdoel,
doel,om
om
den
Goethe's Faust
Fauat voor
voor anderen
anderen verstaanbaar
Aanleivoor zichzelven
zichzelven en
en voor
verstaanbaartete maken.
maken. Aanleitot die
diepoging
pogingvindt
vindthij
hijo.o.a.a.ook
ookininhet
hetfeit,
feit,dat
datin in
onzentijd
tijdvele
velejonge
jonge
ding
ding tot
onzen
opden
denstroom
stroomvan
vanallerlei
allerleivoorbijgaande
voorbijgaande sensatiën,
sensatiën,
menschen zich laten
latendrijven
drijven op
menschen
zonder
richting;; velen
velen zullen
zullendus
dusbehoefte
behoeftegevoelen
gevoelenzich
zichdoor
dooreen
eendenker
denker
zonder vaste richting
en
dichter het leven
leven van
van den
den mensch
mensch voor
voor oogen
oogen gesteld
gesteld tetezien,
zien,zooals
zooalshet
hetdoor
door
en dichter
hem
als mensckwaardig
gedacht. Het
Het.hoofddoel
hoofddoelvan
van deze
deze bebeo
menschelijk is gedacht.
hem als
menschwaardig en menschelijk
schouwing
is dus
dus vooral,
vooral, het
hetwezen
wezenenenden
dengang
gangder
derontwikkeling
ontwikkelingvan
vanhet
hetkarakter
karakter
schouwing is
van Faust
Faust te
te beschrijven.
beschrijven. Wij
Wijhebben
hebbenmet
metaaudacht
aandachtdedebeschouwingen
beschouwingen van
vanden
den
van
hettweede
tweededeel
deel
van
onovertroffendrama
dramagevolgd.
gevolgd.
auteur
over het
heteerste
eersteenenhet
auteur over
van
ditdit
onovertroffen
Er isisongetwijfeld
ongetwijfeld zeer
zeer veel
veel goeds
goeds inin;
maar wij
wij krijgen
krijgen toch
toch den
den indruk,
indruk, dat
datde
de
; maar
schrijver,
misschien daartoe
hij met het
het ontontschrbver, misschien
daartoegeleid
geleid door
door het
het practische
practische nut,
nut, dat
dat hij
werpen
van dit
ditlevensbeeld
levensbeeld beoogt,
beoogt,dedeFaust-figuur
Faust-figuurniet
nietgeheel
geheeltot
tothaar
haarrecht
recht
werpen van
laat komen.
komen. Zoo
Zoo vinden
vinden wij
wij o.
o. a.a.inindedebeschouwing
beschouwingvan
van de
de karakterontwikkeling
karakterolltwikkelillg
van
Faust, b.v.
b.v. in
in het
hetverband
verbandtot
tothet
hetvermoedelijke
vermoedelijketemperament
temperament en
en den
den aanleg
aanleg
van Faust,
van
diens vader,
vader, den
den doctor
doctor in
in de
dealchimie
alchimie—- hier
hieraangeduid
aangeduidalsals
eenchemischen
chemischen
van diens
een
knoeier
-, iets
ietsontzaglijk
ontzaglijknuchters.
nuchters.NuNuhebben
hebbendedebeschouwingen
beschouwingenvan
vanden
denschrijver
schrijver
knoeier —,
toch vooral
vooral ten
ten doel,
doel,omommenschen
menschenen
enjongelieden,
jongelieden, die
dieweinig
weinigofofniets
nietsvan
vandede
toch
Paust-tragedie
daarvan een begrip
begrip tetegeven
geven;
endan
danvereischt
vereischteen
eendergederge.
Faust-tragedie afweten,
afweten, daarvan
; en
lijke
arbeid natuurlijk
natuurlijk de
noodige piaeit
piëteit voor
voordedehooge
hoogeschoonheid
schoonheid van
van het
het
lijke arbeid
de noodige
dichtwerk. Ontbreekt
Ontbreekt die,
die, dan
dan moet
moetreeds
reedsdaardoor
daardoorhet
hetbeeld
beeldgebrekkig
gebrekkig uituitdichtwerk.
vallen.
Naal!thet
hetnuchtere
nuchtereenen
willekeurigenunu
van
enkelebeschouwingen
beschouwingenontontvallen. Naast
willekeurige
van
enkele
moeten we
telkens vertaalde
vertaalde aanhalingen
aanhalingen uit
.F'aust-gedicht, die de
de heer
heer
moeten
we hier telkens
uit het Faust-gedicht,
B.
R. heeft
heeft ingelascht
ingelaseht ter
ter wille
wille van
van hen,
hen, die
diegeen
geenDuitsch
Duitschverstaan.
verstaan. Zoo
Zoohaalt
haalt
B. R.
de
b.v. de
de bekende
bekende woorden
woorden van
vanMefistofeles
Mefistofeles aan
aan:: »Setz'
,Setz' dir
dir Periicken
Periieken auf
auf
de auteur b.v.
von Millionen
Millionen Locken",
Loeken", enz.,
geeft die
diealdus
aldusterug
terug:
von
enz., en geeft
:
»Gij zijt
ten slotte,
slotte, wie
wie gij
gij zijt.
zijt.
zijt ten
Zet
pruik op
op van
van millioenen
millioenen lokken,
lokken,
een pruik
Zet uu een
Uit
haar van
van geiten of
van bokken,
bokken,
of van
Uit haar
Gij blijft
toeh altijd,
altijd, die
die gij
gij zijt."
zijt."
blijft toch
Zoo iets
iets schreit
schreit ten
ten hemel.
Och,, die armen, die
geen Duitsch verstaan!
Yerstaan! En
die geen
hemel. Och
Zoo
zoo zijn
zijn ook
andere vertaalde
vertaalde brokstukken
brokstukken van
gedicht, o.
o. a.a.dedecatechiseercatechiseerook andere
van het gedicht,
zoo
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scène met
met Gretchen,
Gretchen, allerongelukkigst
allerongelukkigst uitgevallen.
Blijfteene
eene vertaling
vertalingvan
vaneen
een
scène
uitgevallen. Blijft
dichtwerk altijd
altijd verre
verre beneden
beneden het
hetoorspronkelijke,
oorspronkelijke, daar
daar isis toch
toch nog
nog wel
wel iets
iets
dichtwerk
deed.Dat
Dat
onschoone,diediebijna
bijna
ondraagbeters van
van te
te maken,
maken, dan
dan de
deheer
heerB.TI.R.R.deed.
beters
onschoone,
ondraageenzad
z"óverheven
verhevenonderwerp,
onderwerp,heeft
heeft
onsbijbijdedelectuur
lectuur
dorheid, waar
waar het
hetgeldt
geldteen
lijke dorheid,
ons
van deze
deze voordracht
voordracht zeer
zeer gehinderd.
gehinderd.
van
boekje isis netjes
netjes uitgegeven.
uitgegeven.
Het boekje
M.
M. S.
S.
de Cock,
Cock, Spreekwoorden
Spreekwoorden en
en Zegswijzen,
Zegswijzen, afkomstig
afkomstigvan
vanoude
oudegebruiken
gebruikenenen
\'Olkszeden.
A. de
volkszeden.
- Gent,
Gent, Ad.
Ad. Hoste.
Hoste.
—

Blijkens mededeeling
mededeeling van den
denschrijver
schrijver zelven,
zei ven, ininzijn
zijn»Een
DEenwoordje
woordjevooraf",
vooraf",
Blijkens
zijn de
de eerste
eerste twee
tweehoofdatukken
hoofdstukkenvan
vanditdit
c. 450
bladzijdenbevattende
bevattendeboek
boekreeds
reedsinin
zijn
c. 450
bladzijden
verschenen in het
het door
door hem
hem en
enPol
PoldedeMont
Montgeredigeerde
geredigeerdetijdschrift
tijdschrift VolksVolks·
1896 verschenen
Den sinds
sinds dien
dien werd
werddedereeks
reeksaldaar
aldaarregelmatig
regelmatig
voortgezet".Sedert'
Sedert·isis
kunde: pen
voortgezet".
kunde:
de
doorden
den schrijver
schrijver aanmerkelijk
aanmerkelijk a.angevuld.
aangevuld. Maar
de spreekwoordenverzameling
spreekwoorden verzameling door
Maar
»deze bundel
bundel isis geen
geeneigenlijk
Iligenlijkspreekwoordenboek,
spreekwoordenboek, waarin
waarin het
het verzamelen
verzamelen en
en
»deze
verklaren der
der spreekwoorden
spreekwoorden en
zegswijzen de
de hoofdzaak
hoofdzaak zijn
zijn;
beschrijving
verklaren
en zegswijzen
; dedebeschrijving
van oude
oude gebruiken,
gebruiken, oude
oude toestanden
toestanden en
volkszeden —
- thans
thans geheel
geheelofofgrootengrootenvan
en volkszeden
de taal
taal —
- maakt
maakt hier
hier het
het
deels uitgestorven,
uitgestorven, maar
maar nog
nog steeds
steeds voortlevend
voortlevend in
in de
deels
hoofdbestanddeel uit".
op, dat
dat »de
l)dehier
hierbehandelde
behandeldespreekspreekhoofdbestanddeel
uit". Toch
Toch wijst
wijsthij
hij er
er op,
woorden en
en zegswijzen
zegswijzen overblijfselen
overblijfselen zijn
zijn uituiteen
een
vroegeretaalperiode"
taalperiode"enenook
ook
woorden
vroegere
zoodanig belangrijk
belangrijk blijven.
blijven.
als zoodanig
krijgswezen",
Het boek
boek bevat
bevatafdeelingen
afdeelingen »Uit
»Uithethet
ridderwezen",»Uit
»Uit
Het
ridderwezen",
hethet
krijgswezen",
hetgildenwezen",
gildenwezen",»Koop
DKoopen en
vt!rkoop",
»Overeenkomsten,eigendomsrecht,
eigendomsrecht,
»Uit het
verkoop",
»Overeenkomsten,
erfenis", »Andere
»Andere rechtsoudheden",
rechtsoudheden", »Lijfstraffelijke
DI,ijfstraffelijke rechtspleging",
rechtspleging", »Ordaliën",
DOrdaliën",
erfenis",
DHeksen- en
en kettervervolging",
kettervervolging",»EetDEet·enen
drinkpartijen",»Oude
DOudekleederdrachten
kleederdrachten
»Heksendrinkpartijen",
en kleedingstoffen", »Bouwtrant,
»Houwtrant,woonhuis,
woonhuis,bewoners,
bewoners, huisraad",
huisraad",„Volksvermaken",
"Volksvermaken",
"Vrijen
trouwen, kinderen
kinderen en
enbegraven",
begraven", »Ambacht,
»Ambacht,bedrijf,
bedrijf,nering",
nering",»Andere
DAndere
„Vrijen en
en trouwen,
oude
gebruiken, zeden
zedenenentoestanden",
toestanden",»Zaken
DZakenvan
vanGodsdienstigen
Godsdienstigenaard",
aard", »Oude
»Oude
oude gebruiken,
en gewichten",
gewichten", »Aanvullingen
)Aanvullingenenenverbeteringen",
verbeteringen", een
een uitvoerig
uitvoerig
munten, maten
maten en
munten,
een „Aanhangsel
"Aanhangsel over
over ketelmuziek".
ketelmuziek".
register, en een
register,
enden
denweetlust
weetlust
wekkenbij
bijallerlei
allerleilezers.
lezers.
Genoeg,
de nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheiden
Genoeg, om de
opop
tetewekken
Niet alleen
alleen bijbijverschillende
verschillendesoorten
soortenvan
vantaalkenners,
taalkenners,maar
maar6ok
60kbij
bijeen
eenminder
minder
Niet
deskundig,
veel breeder
breeder publiek.
publiek.En
Endedevorm
vormder
dermededeelingen
mededeelingen isisover
over 't algemeen
deskundig, veel
ook voor
voor dat
dat breedere
breedere publiek heel
heel wel
welgeschikt.
geschikt.
zeer
bevattelijk, dus
zeer bevattelijk,
dus ook
Daar
Prof. J.J.Vercoullie
VercoullieDde
Dde
proeven
overdrukjes"heeft
heeftdoorgelezen
doorgelezen
Daar Prof.
proeven
vanvan
de de
overdrukjes"
en
er zijne
zijne aanaan-enenopmerkingen
opmerkingenheeft
heeftbijgevoegd,
bijgevoegd, en
endaar
daarook
ookdedeHeeren
HeerenA.A.
en er
Cornette
Dr. Stoett
Stoett»nuttige
»nuttigeaanteekeningen
aanteekeningenofofwenken"
wenken"verschafi
verschafthebben,
hebben,
Cornette en
en Dr.
behoeven
wij niet
nietalleen
alleenop
opden
dennaam
naamvan
vanden
denSchaarsbeekschen
Schaarsbeekschen schrijver
schrijver af
af te
te
behoeven wij
gaan;
trouwens het
geheele werk
werkdraagt
draagtdede
blijkenvan
vanernstig
ernstigenenuitgebreid
uitgebreid
gaan ; trouwens
het geheele
blijken
pnderzoek,
alleen inindedebijgevoegde
bijgevoegdelijst
lijstvan
vangeraadpleegde
geraadpleegdebronnen,
bronnen,maar
maar
pnderzoek, niet
niet alleen
den tekst
tekst zoowel
zoowel als in
in de
de noten.
noten.
ook
ook in
in den
Als voorbeeld
behandeling zij
zij hier
hieruit
uitdede542
542
besprokenhoofd-onderwerpen
hoofd-onderwerpen
voorbeeld van
van behandeling
besproken
de schrijver
schrijver mededeelt
mededeelt op
op bl.
bI. 245
245::
aangehaald,
aangehaald, wat de
D433.
kan niet door
den beugel
beugel (Dat
kan er
er niet
niet door,
door, dat
dat kan
kan niet
nietgeduld
geduld
(Dat kan
door den
»433. Dat kan
worden).
zegswijze zijn
geleerden het
het nog
nog oneens.
oneens. De
De
worden). Ook
Ook omtrent
omtrent deze
deze zegswijze
zijn de
de geleerden
meesten
denken aan
aan beugel (Mnl. bogel,
buegcf) ijzeren
poort, waardoor
waardoor men
men
boqel, buegel)
ijzeren ring,
ring, poort,
meesten denken
bij
Ontleend aan
aan het
het spel,
spel, zegt
zegtProf.
Prof.Verdam
Verdam
bij zekere
zekere spelen
spelenden
den bal
bal moet
moet slaan.
slaan. Ontleend
(Mnl. Wdb.,
overeenkomst had
ons kolven
kolven en
en dat
dat bogelen
1319), dat
dat veel overeenkomst
had met
met ons
Wdb., I, 1319),
of bogelalaen
werd. Ook
Ook Dr.
Dr.Stoett
Stoett(no.
(no.194)
194)gaf
gaf
aanvankelijkdedevoorkeur
voorkeur
aanvankelijk
bogelslaen geheeten werd.
de weverij,
weverij, aan
aan het
hetbeurtelings
beurtelings
aan
dergelijke verklaring.
verklaring. Sommigen
Sommigen denken
denken aan de
aan dergelijke
en links
linksvoortschieten
voortschietender
derschietspoelen
schietspoelentusschen
tusschenijzeren
ijzeren beugels; doch
rechts
rechts en
doch dat
de
uitdr. aan
aan dat
datbedrijf
bedrijfzou
zouontleend
ontleendzijn,
zijn,staat
staatniet
nietvast,
vast,zegt
zegtDr.
Dr.Kluyver
Kluyver
de uitdr.
(Ndl. Wdb.,
Weer anderen
anderen (Taal
en Lett.,
Lelt., I, 62
62:; Woordenachat,
(Taal en
irdb., lI,
II, 2267).
2267). Weer
Woordenschat, 76)
denken
ofijzeren
ijzeren ring als maat voor een omtrek, inzonderheid
inzonderheid
denken aan beugel
beugel=
= houten of
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van
den buik
buik van
van vaten,
vaten, en
en vandaar
vandaar ook
ook maat
zin. Zij
Zij steunen
steunendaarbij
daarbij
maat in ruimeren zin,
van den
op oude
oude politie-verordeningen,
politie-verordeningen, waarbij
waarbij het
het verboden
verboden was,
was, honden
honden te
te houden,
houden, die
die
op
door een
een bepaalden
bepaalden ring
ring gehaald
gehaald kondeu
konden worden.
worden. Zoo
Zoo vermeldt
vermeldt De
De oude
oude Tijd
lijd
niet door
(1872,
bI. 191),
191),naar
naaraanleiding
aanleidingvan
vandede»hondenslagers",
))hondenslagers", dat
datdedeAmsterdamsche
Amsterdamsche
(1872, bl.
Hceren van
eens
lieten
afkondigen
.....
(Enz.)
Heeren
vanden
denGerechte
Gerechte
eens
lieten
afkondigen
""(Enz.)
N
a vermelding
vermelding van
van nog
nogeen
eenandere
andereverordening
verordeningeneneen
eenpaar
paarandere
andereverklaverklaNa
ringen
het woord
woord beugel, gaat de
de schrijver
schrijver voort
voort::
ringen van het
eenandere
anderemeening
meeningtoegedaan,
toegedaan.schrijft
schrijftininzijn
zijn ..danvuIl.
Dr.
Stoett, eerst
eerst een
Dr. Stoett,
Aanvull. en
f/erbet., bI.
703:: „Het
"Het waarschijnlijkst
waarschijnlijk8t is
het toch
toch wel
weldat
datwewe
moetendenken
denkenaau
aan
Ferbet.,
bl. 703
is het
moeten
den
als maat
m a a dienst
t dienstdoet."
doet." Ook
Ookvoor
voorons
onsheeft
heeftdie
diezienswijze
zienswijzemeest
meest
den beugel,
beugel, die
die als
grond
boven1.
grond [zie bovenl.
Hierna citeert de
de schrijver
schrijver een
een paar
paar plaatsen
plaatsen(van
(vanBredero
BrederoenenVan
VanEffen),
Effen),waar
waar
Hierna
de uitdrukking
uitdrukking gebruikt
gebruikt is;
is; en
en ten
tenslotte
slottedeelt
deelthij
hijnog
nogiets
ietsmede
medeaangaande
aangaandedede
de
bovengenoemde »hondenslagers".
»hondenslagers".
Maar natuurlijk
natuurlijk was
was bij
bij lang
langniet
niet
alle
spreekwoordenenenzegswijzen
zegswijzenzooveel
zooveel
Maar
alle
spreekwoorden
te pakken
pakken als
als op
opde
dehier
hiergekozen
gekozenbladzijde.
bladzijde.
uit te
Utrecht,
1\106.
D.DOEDES.
DOEDES.
N. 1).
Utrecht, Febr. 1906.
Wereldbibliotheek
onder leiding
leiding van
van L.
L. Simons,
Simons, No.
No. 3,
3, 4, 7, 8,
11-12,13,
13, 14,
14,
8, 9-10,
9-10, 11-12,
Wereldbibliotheek onder
15,
- Amsterdam,
Amsterdam, G.
G. Schreuders.
Schreuders.
15, 16. —

De »Maatschappij
DMaatschappij voor
voor goede
goede en
en goedkoope
goedkoope lectuur"
lectuur" isis na
nadedeverschijning
verschijningvan
van
haar
Burgerhart) voortgegaan
hare uitgaven.
uitgaven. Behalve
Behalve
voortgegaan met
met hare
(Sara Burgerhart)
haar No.
No. 1-2
1-2 (Sara
No. 5-6
5-6(A.
(A.Verwey,
Verwey, lnleiding
Inleiding tot
totdedenieuwere
nieuwereNederl.
Nederl.dichtkunst),
dichtkunst), die
die elders
elders in
in
No.
dit tijdschrift
tijdschrift vermeld
vermeld worden,
worden, liggen
liggen twaalf
twaalfnummers
nummers v6or
v60r ons.
ons.
No. 3.
3. Jules
JulesMichelet,
Michelet, illartelaren
flan Rusland,
Rurland, vertaald
vertaald en van
van korte
korte aanaanMartelaren van
No.
teekeningen
voorzien door
door S.
S. J.J.Bouberg
Bouberg Wilson.
Wilson. Met
Met een
eeninleidend
inleidendwoord
woord over
over
teekeningen voorzien
zijn werk,
werk, door
door de
de Redactie
Redactie der
der Wereldbibliotheek.
geschrift van
van
Michelet
Wereldbibliotheek. Het geschrift
Michelet en zijn
Michelet verscheen
verscheen in
in 't Fransch voor
eerst in
in 1854,
1854, maar
maar het
het isis nog
nog steeds
steeds
voor 't eerst
Michelet
belangrijk en toepasselijk.
toepasselijk.
belangrijk
No. 4.
4. H.
H. Ibsen,
Ibsen, De
De steunpilaren
steunpilaren der
dermaatschappij,
maatschappij, tooneelspel
vier bebetooneelspel in
in vier
No.
Kapteyn. Met
Met een
een inleiding
inleidingdoor
doorL.L.Simons
Simonsover
overIbsen
Ibsen
drijven.
drijven. Vertaald
Vertaald door
door F.
F. Kapteyn.
en
zijn werk.
werk. Daarin
Daarin wordt
wordtmedegedeeld,
medegedeeld, dat
datdeze
dezevertaling
vertaling van
van Steunpilaren
Steunpilaren
en zijn
een- tweede
uitgaaf isisvan
vaneeneen
reeds
vroegerverschenen
verschenenvertaling,
vertaling,maar
maarthans
thans
eentweede uitgaaf
reeds
vroeger
nauwkeurig herzien.
herzien.
..dladdinenendede
wonderlamp, verhaal
verhaal uit Duizend en
en éen
éen nacht,
nacht, vertaald
7. Aladdin
wonderlamp,
No. 7.
Gerhard, met
illustraties van
van Sidney
Sidney H.
H. Heath.
Heath,
door
door J.
J. H. Gerhard,
met 74 illustraties
Baba enendedeveertiq
veertig
roofJers, verhaal
verbaal uit
uit Duizend
Duizend en
"n éen
éen nacht,
nacht,
Ali Baba
roovers,
No. 8. .dli
vertaald door
Gerhard, met
illustraties van
van H.
H. Grenville
Grenville Fell.
Feil.
vertaald
door J.
J. H. Gerhard,
met 25 illustraties
No. 9-10.
IJ-I0.Judith
JudithGautier,
Gautier, Uit
de gedenkschriften
gedenkschriften van
een mitten
wittenolifant,
olifant,
Uit de
van een
No.
vertaald
Kuylman, met
platen van
van Mucha.
Mucha.
vertaald door
door J.J. Kuylman,
met 11 platen
No. 11-12.
eh.Kingsley,
Kingsley, De waterkindertjes,
waterkindertjes, een
sprookje voor
voor een
een landkind.
landkind.
een sprookje
No.
11-12. Ch.
Bewerkt door
door M.
1\1. van
van Eden-Van
Eden-Van Vloten.
Vloten. Met
Met teekeningen
teekeningen van
van G.
G. van
van de
de Wall
Wall
Bewerkt
Perné.
vertaalster deelt
deelt in
inhaar
haar»Voorwoord"
l) Voorwoord" mede,
mede, dat
dat zij
zij het
hetéen
éenenenander
ander
Perné. De vertaalster
heeft
veranderd of
haar verouderd,
verouderd, of
te barok,
barok, of
of alleen
alleen op
op
heeft veranderd
of weggelaten,
weggelaten, dat
dat haar
of al te
engelsche
berekend scheen.
scheen.
engelsche lezers berekend
No. 13.
13. Prof.
Prof. Dr.
Dr. Hugo
HugodedeVries,
Vries, liet
Het Yellowstone
YelloUJstone park
park (overgedrukt
(overgedrukt uit
No.
Gids), en Experimenteele evolutie
elJolutie (overgedrukt
Eeuw). Bij
eerste
De Gids),
(overgedrukt uit Onze Eeuw).
Bij het eerste
zijn gevoegd
gevoegd vier
vier illustraties
illustraties naar
naar foto's
foto's van
van Dr.
Dr. E.E.O.O.Hovey
HoveyteteNew-York.
New-York.
stuk
stuk zijn
No. 14.
14.Okakuro-Yoshisaburo,
Okakuro·Yoshisaburo, De Geest
Geest van
vanJapan.
Japan. Met
een inleiding,
inleiding, ververNo.
Met een
uit het
hetEngelsch
Engelschvan
vanGeorge
George Meredith.
Meredith.
taald uit
No. 15.
15. Ch.
eh. Dickens,
Dickens, Een
Een Kerstlied
Kerstlied ininproza.
proza. Vertaald
Vertaald door
door J.
J. Kuylman,
Kuylman,
No.
van L.
L. Simons
Simons over
over Dickens
Dickens en
en zijn
zijn werk.
werk.
met inleiding
inleiding van
met
No. 16.
16. Molière,
Molière, De schelmenstreken
schelmenstreken van
van Scapin.
Scapin. Blijspel,
Blijspel, naar
naar de
de oorspronkeoorspronkeNo.
lijke
uitgaaf van
van 1671,
1671, vertaald
vertaald door
door S.S. J.J.Bouberg
Bouberg Wilson.
)let een
een inleiding
inleiding
lijke uitgaaf
Wilson. Met
en zijn werk.
door
schrijver en
door den vertalel'
over den schrijver
vertaler over
Il.
8*
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Daar
het om
om verschillende redenen
redenen niet
doenlijk is,
al deze
deze boekjes
boekjes hier
hier uitniet doenlijk
is, al
Daar het
wij ons
ons tot
totbovenstaande
bovenstaandeopsomming
opsomming en
en weinige
weinige
voerig te bespreken, moeten
moeten wij
toelichtingen
bepalen. Trouwens
Trouwens de
de meeste van
de gekozen
gekozen stukken
stukken zijn sinds
toelichtingen bepalen.
van de
lang
min of
ofmeer
meer bekend.
bekend. Molière,
Molière, Michelet, Dickens,
Dickens, Ibsen,
Hugo de Vries,
Vries,
lang min
Ibsen, Hugo
aanbeveling ; en
Dover Japan
Japan door
door een
een Japanner"
Japanner" wil ieder
ieder
behoeven wel
geen aanbeveling;
wel geen
en »over
nog
wel eens
eensiets
ietslezen.
lezen.Bijzonder
Bijzonderdedeaandacht
aandacht verdienen No. ]11-12,
nog wel
Water1-12, »»Waterkindertjes", een
weinigbekend
bekendjuweeltje
juweeltjevan
vanvernuft
vernuftenenlevenswijsheid,
levenswijsheid, voor
een teteweinig
jongeren beiden
beiden;; alleraa,rdigst
alleraardigst vertaald.
vertaald. De Wtreldbibli~thte/c
ouderen
Wereldbiblietheek levert
ouderen en jongeren
reeds veel
veel variatie en »voor elk wat wils".
wils", En waarlijk
waarlijk voor zeer geringen
dus nu
mi reeds
prijs:
per nummer.
prijs : 20 cent per
De kleur
kleur van
van dedebandjes
bandjesis is
onderlingverschillend.
verschillend. De
Deredactie
redactieheeft
heeftaldus
aldus
De
onderling
groep Let
te rrgroepfn
donkergrijs, met blauw
blauw bedrukt, voor
voor de groep
groepen onderscheiden: donkergrijs,
L e tte
kun de; lichtgrijs,
lichtgrijs, met
rood bedrukt,
bedrukt, voor
voor de
de groep
groep Voor
Voo r jon
g ere n;
kunde;
met rood
jongeren;
voor de
de afdeeling Drama
Dra ma en
enk
u n st;
lichtgroen, met
met donkergroen
donkergroen bedrukt,
bedrukt, voor
lichtgroen,
kunst;
en
donkergroen, met
met geel
geelbedrukt,
bedrukt,voor
voordededrie
drielaatste
laatstegroepen,
groepen,vormende
vormendede
de
en donkergroen,
afdeeling
i e w erk
e r ken.
afdeelings tud
studiew
en.
Utrecht,
N. D.
D. DOEDES.
DOEDES.
Utrecht, Januari 1906.
N.

..1.r. W.
W. H. Berden,
Berden, De
Dekunstnijverheid;
kunstnijverheid; handhand- en
en studieboekje.
studieboekje. —
- Haarlem,
Haarlem, H.
H. D.
D.Tjeenk
Tjeenk
WiIIink en zoon.
zoon.
Willink
Kun
s t is
i s geen
g een rTeege
ge eeringsza
rin g s z a a k.
k. Deze
Deze woorden,
woorden, tot
in het
het oneindige
oneindige
Kunst
tot in
gesproken, zijn
zijn een opzettelijke
opzettelijke verdachtmaking.
In de
de
gedrukt, geschreven en
en gesproken,
verdachtmaking. In
troonrede was
gewag gemaakt
gemaakt van
van den
den bijval onzer
schilders te Londen.
Londen.
troonrede
was geen
geen gewag
onzer schilders
van regeering. De
Daarover aangevallen, zeide Thorbecke
Thorbecke:: "Het
„Het is geene zaak van
Daarover
regeering is geen beoordeelaar van wetenschap
wetenschap en
en kunst."
kunst." Dus heel
heel wat
wat anders
anders
herhaald,
dan de smalende
smalende uitspraak:
uitspraak : Kunst is geen regeeringszaak. Onophoudelijk herhaald,
dan
hebben velen
velen opzettelijk,
opzettelijk, enkelen
enkelen onwetend
onwetend gelasterd.
gelasterd. ErErkome
komevoor
voorgoed
goedeen
een
hebben
eind
aan dit
dit ezelgebalk, ganzegesnater,
ganzegesnater,papegaaiegekrijsch
papegaaiegekrijsch!
!
eind aan
"De
geen beoordeelaar van
wetenschap en
en kunst"; zij
geen
„De regeering is
is geen
van wetenschap
zij is geen
zij zou moeten
moeten zien
zien door
door de
de oogen van ....
ja, van wien?
Van een
kunstkenner;
kunstkenner ; zij
. ja,
wien ? Van
kliek misschien,
misschien, zich
zich opwerpend
opwerpend als
als bezitster der
van den kunsttempel,
kliek
der sleutels van
bij uitnemendheid
uitnemendheid aan
aan de
de kunsten
kunsten gewijd.
gewijd. Maar,
Maar,eilieve,
eilieve, men
het Mousseion, bij
vergete niet
niet de alregeerster, madame
madame Mode,
Mode, die
die groote onzichtbare ma,cht
macht van
vergete
handel
en eigenbelang,
eigenbelang, die
die ons
onsgebiedt
gebiedtden
densnit
snitonzer
onzer kleeren, vorm
kleur,
handel en
vorm en kleur,
meubels ja
zelfs ons
ons tafelservies als leelijk, smakeloos,
onzinnig te
te verwerpen,
verwerpen,
meubels
ja zelfs
smakeloos, onzinnig
hoewel wij
wij ze
ze gisteren
gisteren van
vandiezelfde
diezelfdemode
modealsalsschoon
schoonaannamen,
aannamen,en
endie
dieons
ons
hoewel
daarvoor geen deugdelijke
gronden en
en beginselen
beginselen in
in de
de plaats
maar eeneendeugdelijke gronden
pla,ats geeft, maar
een andere
andere kleur,
kleur, een
een anderen
anderen vorm
vorm bl.
bI. 3. Bovendien
voudig een
anderen snit,
snit, een
een anderen
"niet
elk kunstwerk is
schoon, en
en ten
ten onrechte
onrechte worden kunst en
en schoonheid
schoonheid
„niet elk
is schoon,
dikwerf identifiek geacht"
geacht" bl.
bI. 5.
De
derde druk
druk van
van bovenstaand boekje
een meesterstuk van uitvoering.
uitvoering.
De derde
boekje is een
de uitgaven
uitgaven van
van 1877
en 1895,
1895, kan
kan de
de heer
heer Berden,
Berden,
Vergeleken
1877 en
Vergeleken met
met de
te Amsterdam,
Amsterdam, met
met recht
recht
directeur
der Rijksschool voor Kunstnijverheid te
directeur der
zeggen, dat,
naarmate het
het getij
getij verloopt,
verloopt, de
debakens
bakenszijn
zijn verzet. De
is
dat, naarmate
De tekst is
aangevuld,
waar noodig gewijzigd
gewijzigd en
door een
een zestigtal
zestigtal illustratiën verlucht.
aangevuld, waar
en door
Dr.
Bruno Bucher's
Bucher's »Kunst
»Kunst im
im flandwerk",
Handwerk", die
die tot
tot leidraad
leidraad strekte
strekte der
der drie
drie
Dr. Bruno
totaliteronkenbaar
onkenbaargeworden.
geworden.
uitgaven, is totaliter
dit boekje
boekje vroeger reeds
reeds zoo
zoo gezocht,
gezocht, thans
thans mag temeer verwacht
Werd
Werd dit
worden, dat de
de derde
derde uitgaaf veel
lIut en
en diensten
diensten zal
zal kunnen
kunnen bewijzen.
bewijzen. Vooral
Vooral
veel nut
heteen
eennuttig
nuttig
aangenaamgeleide
geleide bij
bij het
het bezoeken van
een muzeum van
van een
is het
enen
aangenaam
kunstnijverheid, tentoonstellingsgebouw
tentoonstellingsgebouwe.
d. Zoo
Zoo mogelijk,
wekke het bij
bij dezen
dezen
kunstnijverheid,
e. d.
mogelijk, wekke
en
genen den
den lust
lust op
op tot
totwat
watmeer
meerbelangstelling
belangstellingen
endieper
dieperstudie.
studie.
en genen
Een nauwlettend
nauwlettend bewerkt
bewerkt register
register maakt het
het naslaan zeer gemakkelijk.
gemakkelijk.
R. KRUL.
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Dr. D.
D. van
van Gulik,
Gulik, Beveiliging
Beveiliging tegen
tegen bliksemschade.
bliksemschade. Met
Met 58
figuren. Tweede
Tweede druk.
druk. —
Dr.
58 figuren.
Groningen,
P. Noordhoff.
Noordhoff.
Groningen, P.
Aan de
de aankondiging
aankondiging van
van den
den eersten
eersten druk,
druk, april
april 1905,
1905,isisslechts
slechtstoe
toetetevoegen,
voegen,
Aan
dat
in dit
ditnuttige
nuttigeboekje
boekjefiguur
figuur 5858nieuw
nieuwis,is,dedefiguren
figuren 58
58en
en59
59der
der eente
eer~te
dat in
uitgaaf
zijn vervallen,
vervallen, en
en dat
datdedeverdere
verdere wijzigingen
wijzigingen over
over het
hetalgemeen
algemeen weinig
weinig
uitgaaf zijn
ingrijpend
nAlleenininhet
hetVIII.
VIIIHoofdstukhebben
hebbenenkele
enkeleder
dervoorbeelden
voorbeelden
ingrijpend zijn.
zijn. Aileen
Hoofdstuk
een
belangrijke omwerking
omwerking ondergaan,
ondergaan, terwijl
terwijl er
er nog
nog een
eennieuw
nieuwvoorbeeld,
voorbeeld, n.l.
n.l.
een belangrijke
de
vanvan
gewapend
beton,beton,
aan toegevoegd
is".
de beveiliging
beveiliging
gewapend
aan toegevoegd
is". R. KRUL.
R. KRUL.
De wereldbol,
wereltlbol, geïllustreerd
geïllustreerd maandblad
maantlblad voor
voorreizen
reizen en
enontdekkingen,
ontdekkingen, landland- en
envolkenvolkenDe
kunde, onder
onder redactie
retlactie van
van J.J. Hendrik
Hendrik van
vanBalen.
Balen.—- Voorburg,
Voorburg,drukkerij
drukkerijen
enuitgeversuitgeverskunde,
»Voorburg".
maatschappij »Voorburg".
nIedereen,
redacteur en
voelt voor
voor de
degroote
grootedaden
daden
en uitgeefster,
uitgeefster, die
die iets voelt
DIedereen, zeggen redacteur
en west,
west,ininzuid
zuiden
ennoord,
noord, die
die iets
ietsgevoelt
gevoeltvoor
voor het
het
onzer voorvaderen
voorvaderen inin oost
oost en
onzer
streven
der mannen,
mannen, die
diedoor
doorhun
hunmoed
moedenenbeleid,
beleid,ondernemingsgeest
ondernemingsgeest en
en taaie
taaie
streven der
onsstreven
streventetebevorderen,
bevorderen,
volharding
Nederland groot
groot hebben
hebben gemaakt,
gemaakt,dient
dientbns
volharding Nederland
want ons
ons doel
doelisisgeen
geenander,
ander,dan
dandoor
doorhet
hetschilderen
schilderender
dergroote
groote daden
daden van
van de
de
want
pioniers der
beschaving, op
wekken tot
totenergie
energieenenondernemingsgeest".
ondernemingsgeest".
pioniers
der beschaving,
op te wekken
man als
als de
de heer
heer Van
Van Balen
Baleniets
ietsdoet,
doet,doet
doet hij
hij het
het goed.
goed. Blijft
Blijft de
de
Als 'n man
Nederlandeen
eengoed
goed
uitvoering der
der volgende
volgende nommers
nommersgelijk
gelijkhet
heteerste,
eerste,dan
danisisNederland
uitvoering
en
mooi
tijdschrifttijdschrift
rij ker.
en
mooi
rij ker. R. KRUL.
R. KRUL.
Weerloozen. Door
Door Charl.
Char!. Eilersgaard.
B. Bakker-Nort.
Bakker-~ort. —
- Amsterdam
Amsterdam
De Weerloozen.
Eilersgaard. Vertaald
Vertaald door
door B.
Van Holkema
Holkema en Warendorf.
Warendorf.
Van
We zijn
zijn de
de schrijfster
schrijfster erkentelijk,
erkentelijk, dat zij
zij ons,
ons, hoewel
hoewel de
de titel
titel 't wel
wel wat
wat deed
de ed
vreezen, niet onthaalt
onthaaltop
opeen
eenverhaal
verhaalvol
volziekelijke
ziekelijkeaandoeningen
aandoeningenen
engeesteszwakke
geesteszwakke
vreezen,
voorstellingen of op
op allerlei
allerleigemors
gemorsmet
metphantastische
phantastischesympathieën
sympathieënofofantipathieen
antipathieën
voorstellingen
en
evenmin op eenig
eenig geplas
geplas ininschijnbaar
schijnbaardiepe
diepewateren,
wateren,waarvan
waarvanmen
mennochtans
nochtans
en evenmin
den
bodem ziet.
den bodem
behandelt de
degeschiedenit3
geschiedenis van
van eene
eene familie,
familie, gelukgelukIntegendeel;
Integendeel ; 't geheele werk behandelt
onder elkaar,
elkaar,doch
dochgedrukt
gedruktdoor
door's 'slevens
zorgenenengeplaagd
geplaagddoor
dooreene
eeneschijnschijnkig onder
levens zorgen
baar vrome
vrome en weldadige
weldadige groote
groote dame,
dame, terwijl
terwijl het
het de
degroote
grootefout
foutisisvan
van't 'thoofd
hoofd
baar
des
dathij
hijvan
vandedeverkeerde
verkeerdemeening
meeninguitgaat
uitgaat:
metgoede
goedebedoelingen
bedoelingenkomt
komt
des gezins, dat
: met
men
de wereld
wereldwel
wel
door.Daardoor
Daardoorisishijzelf
hijzelfoorzaak
oorzaakvan
vanvelerlei
velerleiverdriet
verdrietvoor
voor
men de
door.
en de
de zijnen,
zijnen, wat
wat de
de auteur
auteurop
opkrachtige
krachtigewijze
wijzedoet
doetuitkomen.
uitkomen.
zich en
zich
de schrijfster
schrijfster hooge
hooge achting
achting voor
voor hare
harepersoon
persoon op
op;; wat
watzij
zij
Onwillekeurig wekt de
Onwillekeurig
beschrijft,
nuchter beschouwd,
beschouwd, warm
warm gevoeld,
gevoeld, gelukkig
gelukkigweergegeven;
weergegeven; kortom,
kortom,
beschrijft, is nuchter
't is zoo
zoo waa,r,
waar, wat
wat zij
zij schrijft.
schrijft. Daarbij
Daarbij:: een
een auteur,
auteur, die
die de
de belangstelling
belangstelling weet
weet op
op
te wekken
wekken voor
voor een
eengezin,
gezin,bestaande
bestaandeuit
uitgewone
gewonemenschen
men sc henmet
meteen
eenalledaagschen
alledaagschen
ook uitkomt
uitkomt in
in haar
haar teekenen
teekenen van
van de
de
levensloop,
levensloop, heeft
heeft blijkbaar
blijkbaarwel
wel talent,
talent, wat ook
karaktertrekken der
kinderen en
en van
van 't moederhart.
karaktertrekken
der kinderen
1°.. de
de schrijfster
schrijfster blijkbaar
blijkbaar geen
geen oog
oog heeft
heeftvoor
voorhet
hetblauw
blauw
Jammer echter,
Jammer
echter, dat 1°
van
den hemel
hemel en
endat
dat2°.2°.dedetitel
titel
niet
andersluidt
luidt;
immers, èn
ènde
demoeder
moeder ën
èn
van den
niet
anders
; immers,
de
tWl'ede zoon
zoon toonen
toonenzich
zich alles
allesbehalve
behalveweerloos
weerloos;; we
wehuldigen
huldigengaarne
gaarnehunne
hunne
de tweede
energie.
G.
H. G.
Moderne
Door O.
U. Wilde.
Wilde. Vertaald
Vertaald door
door M.
M.van
vanOosterzee.
Oosterzee.Boekversiering
Boekversiering en
en
ModerneSprookjes.
Sprookjes. Door
illustraties
G. van
van de
deWal
WalPerri&
Perné.—- Baarn,
Baarn,Hollandia-Drukkerij.
Hollandia-Drukkerij.
illustraties van G.
teekeningen
zijn
prijzenswaardig;
Het
papier is kostelijk,
kostelijk, de
de druk
drukheerlijk,
heerlijk,dedeteekeningen
Het papier
zijn
prijzenswaardig
;
hoe jamtner
jammer dus,
dus, dat
dat de
de sprookjes
sprookjes niet
nietbeantwoorden
beantwoorden aan
aandedeverwachting,
verwachting, bij
bijons
ons
hoe

118
118

NIEUWE UITGAVEN
UITGAVEN EN
EN VERTAUNGEN,
VERTALlNGEN.
NIEUWE

door 't gewaad van
van 't werk.
werk. Wanneer
Wanneer we sprookjes
sprookjcs lezen,
lezen, dan
dan zien
zien we
we
opgewekt door
ons gaarne
gaarne verplaatst
verplaatst b.v.
b.v. in
ineen
eenlandschap
landschapininwintertooi
wintertooi; kale
; kaletakken
takkenverheffen
vcrheffen
ons
zich uit
uit den
denboomstam
boomstam enenomringen
omringenhem
hem;; schors
schors en
entwijg
twijgzijn
zijnbedekt
bedektmet
meteen
een
zich
sneeuwkleed; schijnbaar
schijnbaar een doodsch
doodsch tafereel,
tafereel, maar
maartoch
tochlevend
levenden
en sprekend,
sprekend, want
want
sneeuwkleed;
gemis van
vanbladeren
bladeren doet
doettetemeer
meeruitkomen
uitkomendede
fijnheidder
dertwijgen
twijgen;
vracht
het gemis
fijnheid
; dedevracht
sneeuw spreekt
warm kleed,
kleed, dat alles
alles dekt
dekt tegen
tegenden
denschralen
schralen wind.
wind. Ot
Ot
sneeuw
spreekt van
van een
een warm
ook: : 't
ons eenige
eenige waarheid
waarheid voorhouden,
voorhouden, ernstig
ernstig bedoeld,
bedoeld, doch
doch
ook
't sprookje
sprookje wil
wil ons
en vluchtig
vluchtig en
en kluchtig
kluchtig verteld.
verleId.
luchtig en
alles missen
missen we
we inindeze
deze Moderne Sprookjes;
Sprookjes; de geest
geest van
van 't kaboutermanDat alles
netje ontbreekt
ontbreekt;; we bespeuren
bespeuren niets,
niets, noch
nochvan
vanzijn
zijnwijzen
wijzenneus
neusnoch
nochvan
vanzijn
zijn
netje
eerwaardig mutsje.
mutsje. Als
Als de
de schrijver
schrijver ernstig
ernstig bedoelt
bedoelt te
te zijn,
zijn, dan
dan isishij
hij zwaar
zwaarop
op
eerwaardig
als hij
hij een
een vroolijken
vroolijken toon
dan ontbreekt
ontbreekthet
hetaardige.
aardige.Daarbij
Daarbij:
de hand; als
toon wil aanslaan, dan
de verhalen
verhalen zijn
zijn doorgaans
doorgaans te onnatuurlijk.
onnatuurlijk. In het
beteerste
eerstesprookje
sprookje b.v.
b.v.wordt
wordtons
ons
de
verteld van
van een
een standbeeld,
standbeeld, voorstellende
voorstellende een
een prins
prins met
met oogen
oogen van
van saffier,
saffier, welke
welke
verteld
Z. H.'s
H.'s verzoek
verzoekeene
eenezwaluw
zwaluwuitpikt,
uitpikt,om
omarmen
armenmenschen
menschenwel
weltetedoen.
doen.Zulk
Zulkeene
eene
op Z.
voorstelling kan
kan nooit
nooitbekoren.
bekoren. Dergelijk
Dergelijk bezwaar
bezwaar drukt
drukt ook
ook 't verhaal omtrent
omtrent
voorstelling
d• en
de sprookje;
Dzelfzuchtigen reus".
reus". Ilet
Het best
bestgeslaagd
geslaagdzijn
zijnhethet
2de2en
hethet
4de4sprookje
; 't
ozelfzuchtigen
laatste voldoet
voldoet wel
welinindedeidee
ideemaar
maarniet
nietinin
uitwerking.Boven
Bovendeze
dezemoderne
moderne
laatste
dede
uitwerking.
verkiezen we verre
verre de
deouderwetsche
ouderwetachesprookjes.
sprookjes.
verkiezen
H. G.
G.
Arthur Imhoff
Imhoff van
van Hans
Hans Land,
Land, Roman,
Roman,uit
uithethet
Duitsch
vertaalddoor
doorJ.J.F.F.Ternooy
Ternooy
Duitsch
vertaald
Arthur
Apè!. —
- Bussum,
Bussum, Sleeswijk.
Sleeswijk.
Apèl.
Het zou
zou ons
onsniet
nietbevreemden,
bevreemden,wanneer
wanneer eenig
eenig lezer
lezer geheel
geheelmet
metons
onsverschilde
verschilde
Het
betrekkelijk de
tendenz van dit
dit werk.
werk.
betrekkelijk
de tendenz
jan.r, een
een medisch
medisch professor
professor van
van were
wereldberoemldberoemWaar een man van omstreeks vijftig jaar,
hethuwelijk
huwelijktreedt
treedtmet
met
zeer
jong
weinig
beteekenendmeisje,
meisje,
den
naam, in
in het
den naam,
eeneen
zeer
jong
en en
weinig
beteekenend
kan men
men wel
welhaast
haastvooruit
vooruitdedeconclusie
conclusiema,ken,
maken, dat
dat dit
ditverkeerd
verkeerd zal
zalafloopen.
afloopen.
kan
Wanneer
daarin het
het zwaartepunt
zwaartepunt van
vanden
denroman
romanmoest
moestgezocht
gezochtworden,
worden,zouden
zouden
Wanneer daarin
we het
het werk
werk tamelijk
tamelijk banaal
banaal vinden.
vinden.
we
Maar
voor ons
ons ligt het
hetzwaartepunt
zwaartepunt niet
niet ininde
decatastrophe
catastrophe maar
maar ininde
deonveronverMaar voor
woestelijke
levens- en
en werkkracht
werkkrachtdes
desprofessors
professors I/a
na deze.
woestelijke levensEen krachtig
krachtig en
en edel
edel karakter
kamktermoge
mogeeen
eenoogenblik
oogenblikzwaar
zwaargebogen
gebogenworden
worden
onder den
den slag
slag van
van het
hetnoodlot
noodlot:: de
de wetenschap
wetenschap in
in den
den dienst
dienst der
der practijk
practijk is
is de
de
onder
sterke
die zulk
zulkeen
eenkarakter
karakteropheft
opheftuit
uitzijne
zijnetreurige
treurigeondervinding
ondervindingenen
sterke hefboom,
hefboom, die
terugroept
het werkelijke
werkelijke leven.
leven.
terugroept tot het
Arthur
Imhoft· is
is eene
eeneschoone,
schoone,energieke,
energieke,ridderlijke
ridderlijke figuur,
figuur, die
die begrijpt,
begrijpt, dat
dat
Arthur Imhoff
zijne
wetenschap en
en zijne
zijne kunst
kunst in
in dienst
dienst der
der menschheid
menschheid hem
hem te
te hooge
hoogeeischen
eischen
zijne wetenschap
stellen,
om zich
zich tetelaten
latenneerdrukken
neerdrukkendoor
doorzijne
zijnepersoonlijke
persoonlijke lotgevallen.
lotgevallen.
stellen, om
zij dit
ditboek
boek
Als
eene hulde
huldeaan
aanwerkelijke,
werkelijke,nuttig
nuttigaangewende
aangewendelevenskracht
levenskracht zij
Als eene
met ingenomenheid
ingenomenheid begroet.
begroet.
De
vertaling mag
mag men
men roemen
roemen en
en het
het uiterlijk
uiterlijk isisgoed
goedverzorgd.
verzorgd.
De vertaling
B.
ll.
Lafcadio
Kokoro. Bewerkt
Bewerktuit
uithethetEngelsch
Engelsch
dool'
J. P.
Wesselink-VanRossum.
Rossum.—
Hearn. Kokoro.
door
J. P.
Wesselink-Van
Lafcadio Hearn.
Amsterdam, Meulenhoff.
Meulenhoff.
Een
vreemd maar
maar ten
tendeele
deelezeer
zeerbelangrijk
belangrijkboek,
boek,bevattende
bevattendeeene
eenereeks
reeksopstellen
opstellen
Een vreemd
over
Japansche toestanden
laatsten oorlog.
oorlog. Volgens
Volgenshet
hetvoorbericht
voorbericht
over Japansche
toestanden vóór
v66r den
den laatsten
beteekent
dingen, zoodat
zoodat het werk
werk meer
meel' handelt
handeltover
overhet
het
beteekent "Kokoro"
„Kokoro"het
het hart
hart der
der dingen,
innerlijke
uiterlijke Japan.
Japan.
innerlijke dan
dan over
over het uiterlijke
Naast
eenige ietwat
ietwat sentimenteele
sentimenteele novellistische
novellistische schetsen
schetsen en
en een
een drietal
drietal inin
Naast eenige
Japan vermaarde legenden
trokken onze
onze aandacht
aandacht eellige
wüsgeerige
eenige grootere wijsgeerige
legenden trokken
de
opstellen,
hoofdzakelijk behandelende
behandelende den
geest der
derJapansche
Japanschebeschaving,
beschaving, de
opstellen, hoofdzakelijk
den geest
denk
beelden over de
de vereering
vereeringder
dervooronders,
vooronders, het liberalism
liberalismeen
enhet
hetconservatisme,
conservatisme,
denkbeelden
de kracht
kracht van
van Karma.
Karma.
uit
een japansch
.lapansch oogpunt
oogpunt gezien,
en de
uit een
gezien, en
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Op practisch terrein
terrein heeft
heeftJapan
Japanzich
zichininongeloofelijk
ongeloofelijkkorten
kortentijd
tijdaan
aanWestersche
Westersche
Op
wetenschap
techniek aangepast
aangepast en
endedebehandeling
behandelingvan
vanoorlogstuig
oorlogstuigen
enmachinemachinewetenschap en techniek
rieën
zich eigen
eigen gemaakt,
gemaakt, maar
maariningeestelijk
geestelijkopzicht
opzichtbleef
bleefhet
hetzijne
zijneeigen
eigenlijn
lijn
rieën zich
volgen en
en zal
zal dat
dat waarschijnlijk
waarschijnlijk nog
nog lang
lang blijven
blijven doen.
doen. De
Derichting
richtingvan
vandenken
denken
volgen
en gevoelen
gevoelen omtrent
omtrent onderwerpen
onderwerpen op
op godsdienstig
godsdienst4;" en
en wijsgeerig
wijsgeerig gebied
gebied wijkt
wijkttete
en
deonze
onzeaf,af,omom
enkele
geslachten
te doen
samengaan;
daarom
sterk
van de
sterk van
diedie
in in
enkele
geslachten
te doen
samengaan
; daarom
is
een werk
werk als
als Kokoro
Kokoro dan
dan ook
ook nog
nog niet
niet dadelijk
dadelijk een
eenopen
openboek
boekvoor
voorons
ons;; er
er
is een
blijven bladzijden,
half in
in zich
zichopneemt.
opneemt.Onze
OnzeWestersche
Westerschedenkdenkblijven
bladzijden, die
die men
men slechts
slechts half
eeuwen,
waarin
Japansehewereldbeschonwing
wereldbeschouwing vrij
vrij wel
wel
wijze heeft
heeft inindede
wijze
2525
eeuwen,
waarin
dede
Japansche
vaststond,
geweldige schokken
schokken ondergaan
ondergaan in
in allerlei
allerlei richtingen
richtingen en
en nog
nog zijn
zijn wij
wij
vaststond, geweldige
niet in
in den
den evenwichtstoestand.
evenwichtstoestand.
Nu mogen
mogen wij
wij het vermogen,
vermogen, om
om de
de waarheid
waarheid tetezoeken,
zoeken,hooger
hoogerstellen
stellendan
dande
de
waarheid
- een
eenOostersche
OosterscheLessing,
Lessing,ingewijd
ingewijdinindedewijsheid
wijsheidenenschoonheid
schoonheid
waarheid zelf —
van zijn
zijn land,
land, heeft
heeftevenzeer
evenzeergelijk,
gelijk,wanneer
wanneer hij
hij de
degemoedsrust
gemoedsrust van
vanden
denBhudBhud·
van
onzerustelooze
rustelooze jacht
jachtnaar
naarvolstrekte
volstrektewaarheid.
waarheid.
disatwa hooger
hooger stelt
stelt dan
dan onze
disatwa
Wij beweren
beweren niet,
niet, dat
dat Kokoro
Kokoro den
lezer bijna
bijna bewegen
bewegen zal
zal Bhuddist
Bhuddist of
ofShinShin·
Wij
den lezer
toist te
teworden,
worden, maar
maar er
er staat
staat veel
veelin,
in,dat
datder
deroverdenking
overdenkingwaard
waardis,is,mits
mitsmen
men
toist
zir.h wete los
los tetemaken
makenvan
vanzeker
zekerbekend
bekendgezichtspunt
geziehtspunt:
zich
:
"Het
onderzoek isis vrij,
vrij, maar
maar wat gij
gij vinden
vinden moet,
moet,
„Het onderzoek
Is bijgaand
bijgaand resultaat,
resultaat, want dit
dit alleen
aUeen isisgoed."
goed."
werk stellig
stellig eene
eene les
les
Ter
waardeering van
Ter waardeering
van Japansche
Japansche kunstuitingen
kunstuitingenisis uit
uit dit werk
te putten.
putten.
De
vreemde, onwaarschijnlijke
onwaarschijnlijke houdingen
houdingenvan
vanmenschelijke
menschelijkefiguren
figuren en
endieren,
dieren,
De vreemde,
de
vaakonbegrijpelijke
onbegrijpelijkecombinatiën
combinatiën van
van voorstellingen
voorstellingen op
opJapansch
Japansch lakwerk
lakwerk en
en
de vaak
ze wekken
wekken soms
soms onzen
onzen lachlust.
lachlust. De
DeJapanner
Japannerdaarentegen
daarentegenweet,
weet, dat
datdie
die
porselein,
porselein, ze
teekeningen
eene geheele
geheele reeks
reeksvan
vanillustratiën
illustratiënvormen
vormenbij
bijbestaande
bestaandeen
enalgemeen
algemeen
teekeningen eene
bekende nationale
nationale legenden
legenden en
en balladen.
balladen. DeDeontwikkelde
ontwikkeldeweet
weetdie
dievoorstellingen,
voorsteUingen,
bekende
sprekentot
tothem
hemmet
metdenzelfden
denzelfden
ook
zonder bijschrift,
bijschrift, thuis
thuis tetebrengen
brengenenenzijzijspreken
ook zonder
ernst
beroemde verluchtingen
verluchtingen van
vangoede
goedeletterkundige
letterkundigevoortbrengselen
voortbrengselentot
totons.
ons.
ernst als beroemde
Onze
dUB eenvoudig
eenvoudig op
oponze
onzeonwetendheid.
onwetendheid.
Onze spotternij
spotternij berust
berust dus
B.
Het Magnetische
Magnetische Noorden.
Noorden. De
Deavonturen
avonturen van
van schipbreukelingen
schipbreukelingen op
op reis
reis naar
naar de
de goud·
Het
goudvelden van Klondyke. E.
E. Robins.
Robins. Vertaald
Vertaalddoor
doorJacqueline
Jacqueline Issels.
- Utrecht,
Issels. —
Zoon.
Kemink en Zoon.
Een boek
boek van ruim 500 pagina's
pagina's voor
voor welke
welb aankondiging
aankondiging wij
wij niet
niet veel
veelplaats
plaats
Een
durven
vragen. ue
llcpitheton ornans", want van het magnetische
magnetische Noorden
Noorden
durven vragen.
lie titel is »epitheton
wordt
het titelblad
titelblad gerept.
gerept.
wordt allecn
alleen op het
Het
behandelt den
den tocht
tocht van
van goudzoekers
goudzoekers over
over de
de sneeuwsneeuw-enenijsvelden
ijsveldenvan
vande
de
Het behandelt
JJukon
ukon en een
een en
en ander
anderover
overhet
hetleven
levender
der
gouddelvers— -naar
naar
onzemeening
meeningniet
niet
gouddelvers
onze
wetenschappelijk
voor ernstige,
ernstige, niet
nietinteressant
interessantgenoeg
genoegvoor
vooruitspanningsuitspanningswetenschappelijk genoeg voor
lectuur. Vele
Velehoofdstukken
hoofdstukken zijn
zijnvervelend
vervelenddoor
doorlanggerekte
langgerekte
bijzonderheden en
en
lectuur.
bijzonderheden
gesprekken, die
een verwarden
verwarden en
en onduidelijken
onduidelijken indruk
indruk achterlaten.
achterlaten.
gesprekken,
die een
de vertaling
vertaling hebben
hebben wij
wijz66veel
z66veelbedenkingen,
bedenkingen, dat
dat we
weslechts
slechtsenkele
enkele
Tegen de
Tegen
grepen
doen uit
uit onze
onze lijst.
lijst.
grepen mogen
mogen doen
Dat de
vertaalster op gespannen
gespannen voet
voet met
met haar
haarHollandsch
HoUandsch staat,
staat,blijkt
blijktuit
uitde
de
de vertaalster
slordige
der geslachten
geslachten (overigens
(overigensgeene
geenevereenvoudigde
vereenvoudigdespelling),
spelling),uit
uit
slordige behandeling der
herhaaldelijk verkeerd
verkeerd gebruik
ei en
en ij,ij,uit
uitdedemeermalen
meermalenvoorkomende
voorkomende
het herhaaldelijk
gebruik van
van ei
ijs", „vaarde"
"vaarde" ininplaats
plaatsvan
van„voer",
"voer",„Canadeesch",
"Canadeesch",waar
waareen
een
zegswijze .. kruiden
zegswijze„
kruiden van ijs",
inboorling van
van Canada
Canada bedoeld
bedoeld wordt
wordt;; uit
uitdedeonbeholpenheid
onbeholpenheid van
van uitdrukkinuitdrukkininboorling
gen
als: „niets
"niets geen
geen hout",
hout", enz.
enz. enz.
enz.
gen als:
Ook
het Engelsch
Engelsch kent
kentzijzijniet
niet
voldoende,omom
waarschijnlijkzeer
zeerlastig
lastig
Ook het
voldoende,
eeneen
waarschijnlijk
werk
vertalen. De
De verwarring
verwarring b.v.
b.v. tusschen
tUSBchen „shall"
.. shaU" en
en „will"
"will"ma,akt
maakt menigen
menigen
werk te vertalen.
volzin
slechts begrijpelijk,
begrijpelijk, als
lezer zelf
zelfwat
watcorrectie
correctieaanbrengt.
aanbrengt.
volzin slechts
als de lezer
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't ergRte
Maar 't
datererdingen
dingenzijn
ZijDneergeschreven,
neergeschreven, waaruit
waaruit duidelijk
duidelijk blijkt,
blijkt,
ergste is, dat
de vertaalster
vertaalster slechts
slechtstrachtte
trachttewoordelijk
woordelijktetevertalen,
vertalen,maar
maarverzuimde
verzuimde een
een
dat
dat de
oogenblik
denken, of er
er ook
ook onzin
onzin voor
voor den
den dag
dag kwam.
kwam.
oogenblik na
na te
te denken,
Zoo
we (pag.
(pag. 351),
351),dat
dat„een
"eenhond
hondzijn
zijnmeester
meestermet
met
eenwreeden
wreedenglimlach
glimlach
Zoo lezen
lezen we
een
aanstaart";
valreep rond
aanstalten om
om stil
stil te
te
aanstaart";op
oppag.
pag. 478
478 "draait
„draait een
een valreep
rond en
en maakt aanstalten
gaan
liggen" (klinkklare
(klinkklare nonsens,
nonsens, waar
waar met
metden
denbesten
bestenwil
wilniets
nietsvan
vantetemaken
makenis);
is);
gaan liggen"
op
334 wordt
wordt het
hetgewicht
gewichtvan
vaneene
eeneslede,
slede,door
doortwee
twee
manvoortbewogen,
voortbewogen,opopop pag. 334
man
gegeven
als 1000
1000 ton
ton ( (±
millioenkilo),
kilo),terwij1
terwijl op
oppag.
pag.489
489dedezonneatralen
zonnestralen
gegeven als
+ 1/21/2millioen
loodrecht nederdalen,
loodrecht
p.!! Zulke
Zulke dingen
dingen vinden
vinden we
we erger
erger
nederdalen, onder
onderden
den Poolcirkel
Poolcirkel s.s. v. p.
dan
taalfouten, omdat
omdat zij
zijbewijzen,
bewijzen, dat
dat de
de bewerkster
bewerkster noch
noch in
in de
de eene
eene noch
noch in
in
dan taalfouten,
de
andere taal
taal haar
haar verstand
verstand voldoende
voldoende heeft
heeftgebruikt.
gebruikt.
de andere
Het doet
doet ons
ons leed,
leed,tetemoeten
moetenconstateeren,
constateeren,dat
datzijzijzich
zichwaagde
waagdeaan
aaneen
eenomvangomvangrijk werk,
dat ver
ver boven
boven hare
hare krachten
krachten ging.
rijk
werk, dat
B.
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,»Wat
Wat edel,
ridderlijk, wat
wat vroom
vroom is,
is,daarover
daarover
edel, wat ridderlijk,
dacht
vroeger anders
andersdan
dannu;
nu jdaarom
daaromhandelde
handelde
dacht men vroeger
men
ook anders.
anders. Het
Het tiloen
!Ioen volgt
volgt het
het denken.
denken. En
En
men ook
het
denken van
van het
hetindividu
mdividu wordt
wordt bij
bij de
de meesten
meesten
het denken
door
denken der
der menigte
menigtebepaald."
bepaald."
door het denken
Mr.
C. W.
W. Opzoomer,
Opzoomer, De
Waarborgen van
flan den
den
Mr. C.
De 1Vaarborgen
Vooruitgang.

1.
I.
Vier
jaar geleden
geleden —
- ininJuni
Juni1902
1902—- deed
deedinindededagbladen
dagbladen een
een
Vier jaar
bericht
de ronde,
ronde, dat,
dat,schijnbaar
schijnbaarvan
vangeringe
geringebeteekenis,
beteekenis,
inderdaadvoor
voor
bericht de
inderdaad
enkele
uitverkoren of
of tot
totrijper
rijperoordeel
oordeel bevoegde
bevoegde kringen
kringen den
den omvang
omvang
enkele uitverkoren
eener zedelijke
zedelijke wereldgebeurtenis
wereldgebeurtenis verkreeg.
verkreeg.
En
dat was
washet
hetinineenvoudige
eenvoudigetermen
termen
gestelde
berichtbuiten
buitentwijfel
twijfel:
En dat
gestelde
bericht
:
eene
zedelijke wereldgebeurtenis,
wereldgebeurtenis, zonder
zonderophef,
ophef,zonder
zonderpronk,
pronk,zonder
zonder
eene zedelijke
gerucht
inonzen
onzengezwollen,
gezwollen,pronklievenden,
pronklievenden, geruchtmakenden
geruchtmakenden tijd
tijd tot
tot
gerucht in
stand
gekomen.
stand gekomen.
?
Wat was
wasgeschied
geschied?
De vertegenwoordigers
vertegenwoordigers der
meeste Europeesche
Europeesche staten —
- Engeland,
Engeland,
De
der meeste
Turkije, Griekenland
Griekenland en
Servië uitgezonderd
uitgezonderd —
- hadden
haddendrie
drieconventies
conventies
Turkije,
en Servië
vandedetegenstrijdigheden
tegenstrijdighedender
derverschillende
verschillende
onderteekend tot opheffing
opheffing van
onderteekend
bepalingenover
overhuwelijksvoltrekking,
huwelijksvoltrekking,echtscheiding
echtscheidingenenvoogdijvoogdijwettelijke bepalingen
in dedeonderscheiden
onderscheidenlanden.
landen.Engeland
Engelandhad
hadvoor
voordedeuitnoodiging
uitnoodiging
schap in
schap
conferentie bedankt.
bedankt. De
Dedrie
drieandere
andere
mogendhedenhadden
hadden geen
geen
ter conferentie
mogendheden
uitnoodiging ontvangen
ontvangen.(*).
(").
Door deze gebeurtenis
gebeurtenis werd
werd de
deovergang
overganggemaakt
gemaaktvan
vanhet
hetz.g.
z.g. wetenwetenDoor
schappelijk internationale
internationale privaatrecht
privaatrecht tot
tot een
eeninternationaal
internationaalburgerlijk
burgerlijk
schappelijk
door de
de verschillende
verschillende staten
statengewaarborgd.
gewaarborgd.
recht, door
Deze met wèlslagen
wèlslagenbekroonde
bekroonde pogingen
pogingenhadden
haddenherhaaldelijk
herhaaldelijk voorvoorDeze
loopsters gehad,
gehad, die
die het
hetniet
nietverder
verderdan
dan tot
totdedeschoone
schoonepoging
poging zelve
zelve
loopsters
hadden gebracht.
gebracht.
hadden
Dertig jaar
jaar geleden
geleden echter,
echter, in
in 1873,
1873,werd
wel'ddoor
doordedestichting
stichtingteteGent
Gent
Dertig
deDroit
DroitInternational
International de
de eerste
eerstestap
stapinindedegoede
goede
van het
het Institut
Institut de
van
gedaan.
richting gedaan.
(0) Sir Walter
WaIter Phillimore
Phillimore heeft
heeft inin1903
1903dedewenschelijkheid
wenschelijkheidvan
vanEngeland's
Engeland'stoetreden
toetreden
(*)
de Haagsche
Haagsclle conferentie
conferentie betoogd
betoogd en
endoor
doordedeteteAntwerpen
Antwel'penvergaderde
vergaderdeInternational
International
tot de
tot
Law Association
AS!IOciation heeft
heeft Sir
Sil' William
William Kennedy
Kennedy (Judge
(Judgeofofthe
the
HighCourt
CourtofofJustice
Justiceinin
Law
High
London) een
dien geest
geestdoen
doenaannemen.
aannemen.
London)
een motie
motie in dien

1906. II.
Il.
1906.
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Het Instituut
Instituut droeg
droeg een
eenexclusief
exclusief karakter
karakter en
en zou
zou zich
zich bewegen
bewegen in
in
Het
de
»régions élevées
élevées et sereines
sereines de
de lalascience".
science".
de »régions
Het ledental
ledental bleef
bleef tot
tot een
eengeringe
geringehoeveelheid
hoeveelheidbeperkt.
beperkt. Het
Hetvormde
vormde
Het
een
soort internationale
internationale Academie,
Academie, waar
waar dedebloem
bloemder
derEuropeesche
Europeesche
een soort
geleerden
op internationaal
internationaal rechtsgebied
rechtsgebied zouden
zouden samenkomen
samenkomen tot
tot bestubestugeleerden op
deering en
deering
en oplossing
oplossing van
vaninternationale
internationale rechtsquaesties
rechtsquaesties en
en waar
waar bebezou worden
worden Dtoute
»toute tentative
tentative sérieuse
sérieusededecodification
codificationgraduelle
graduelle
vorderd zou
vorderd
et progressive
progressive du
du droit
droitinternational".
international".
Gelijk
bij elk
afgebakend doel
doel kwamen
kwamen de moeilijkheden
moeilUkheden bij
toeelk afgebakend
bij de toeGelijk bij
er scepticisme
scepticisme te
tebestaan
bestaanover
overeen
eencodificatie
codificatie
passing
weldra bleek
bleek er
passing en weldra
van
het volkenrecht.
volkenrecht. Daarentegen
Daarentegen een algemeene
algemeene vaste
vaste overtuiging
overtuiging ten
ten
van het
opzichte
van
het
internationaal
privaatrecht.
opzichte van het internationaal privaatrecht.
De beroemde
beroemde Italiaansche
ltaliaansche rechtsgeleerde
rechtsgeleerde Mancini,
Mancini, Dla
,la plus
plus belle
belle et
et
De
la plus
plus parfaite
parfaite figure
figure de
de jurisconsulte
jurisconsulte dont
dont puisse
puisse s'enorgueillir
s'enorgueillir Mahe
l'Italie
moderne",
had C) reeds
in de
de eerste
eerste zitting
zitting van
van het
hetInstituut
Instituut op
op de
de
reeds in
moderne'', had
agenda
van dedevolgende
volgendedoen
doenplaatsen
plaatsen:
eenvormigeoplossing
oplossing door
door
agenda van
: dedeeenvormige
staats
verdragen van sommige
sommige rechtseonflicten.
rechtsconflicten.
staatsverdragen
In
het volgende
volgende jaar
jaar —
- 4874
1874— -bracht
bracht
door
Instituut
In het
de de
door
hethet
Instituut
benoemde
commissie,
waarvan
Mancini
en
Asser
rapporteurs
waren,
benoemde commissie, waarvan Mancini en Asser rapporteurs waren,
haar
verslag uit,
uit, dat
datmen
menals
alsbasis
basisvan
vanhet
hetlater
laterverrichte
verrichte kan
kan aanaanhaar verslag
merken.
Diplomatieke
voren ondernomen,
ondernomen, om
om een
eenzoogezoogeDiplomatieke onderhandelingen,
onderhandelingen, te
te voren
naamde
tusschende
deverschillende
verschillendestaten
statentot
totstand
standtetebrengen,
brengen,
naamde »rechtsunie"
»rechtsunie tusschen
waren
evenmin geslaagd
de in
in 1874
1874door
doordedeNederlandsche
Nederlandsche RegeeRegeewaren evenmin
geslaagd als
als de
1881,toen
toenMancini
Mancini
ring
beproefde samenroeping
samenroeping eener
conferentie. In
In 1881,
ring beproefde
eener conferentie.
minister
van Justitie
Justitie was,
was,werden
werden
initiatief
ondel'handelingen
minister van
op op
zijnzijn
initiatief
onderhandelingen
het
doel
de
gewenschte
overeenkomsten
totstand
stand
aangevangen
met
aangevangen met het doel de gewenschte overeenkomsten tot
brengen.
te brengen.
Vier
jaar later,
later, inin1885
1885
(Manciniwas
wastoen
toenminister
ministervan
vanBuitenBuitenVier jaar
(Mancini
zoo ver gevorderd,
gevorderd, dat
dat een
een
landsche
Zaken), waren
waren de
de onderhandelingen
onderhandelingen zoover
landsche Zaken),
statenconferentie
Rome zou
zouworden
wordensaamgeroepen,
saamgeroepen, toen
toen door
door den
den
statenconferentie te
te Rome
het Italiaansche
Italiaansche kabinet
kabinet het
het plan
planonuitgevoerd
onuitgevoerd bleef.
bleef.
val van
van het
val
Mancini,
in 1888
1888overleed,
overleed,mocht
mochtdede
verwezenlijking van
van zijn
zijn
Mancini, die
die in
verwezenlijking
hetbleef
bleefzijn
zijnvriend
vriendenengeestverwant,
geestverwant,
voornemen
beleven, maar
maar het
voornemen niet
niet beleven,
onzen
Staatsraad Asser,
Asser, beschoren,
beschoren, het
het werk
werkvan
vanMancini
Mancini voort
voort tete
onzen Staatsraad
zetten en
en tot
totpractische
practische resultaten
resultaten teteleiden.
leiden.
zetten
Zij worden
worden dan
dan ook
ookinindedeinternationale
internationalerechtsgeschiedenis
rechtsgeschiedenisbeschouwd
beschouwd
Zij
als
de pioniers
pioniers eener
eenerrechtsregeling,
rechtsregeling,die
diedoor
doordede
nauwerebetrekkingen,
betrekkingen,
als de
nauwere
welke zij
zij tusschen
tusschendedevertegenwoordigers
vertegenwoordigersder
derverschillende
verschillende landen
landen en
en
welke
volkeren schept,
dan gelukkig
gelukkig op
opdedeinternationale
internationalegezindheden
gezindheden en
en
volkeren
schept, niet dan
het wereldrecht
wereldrecht kan
kan werken.
werken.
de
bevordering van
van het
de bevordering
het
Instituut,
ook
door
de Revue
Revue de
de droit
droitinterinterNiet
slechts
door
Niet slechts door het Instituut, ook door de

n

(0)
Bovenstaande bijzonderheden
het in
in 1900 verbijzonderhedenomtrent
omtrent lI1ancini
Mancini zijn
zijn ontleend
ontleend aan
aan het
(*) Bovenstaande
schenen geschrift
van Mr.
Mr. T.
T.M.
M. C.
C. Asser,
Asser, La Codification
Codification du
du Droit
lJroitInternational
International Privé,
Privé,
geschrift van
p. I)5 suiv.
suiv.
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national (*) onderhielden
de Italiaansche
Italiaansche en
en de
deNederlandsche
Nederlandsche rechtsrechtsonderhielden de
geleerde
met elkander
elkanderwetenschappelijke
wetenschappelijke verbinding
verbinding en
en het
hetisisvooral
vooral
geleerde met
niet
als estilo
culto te beschouwen,
beschou wen, indien
indien de
de Kieler
Kielel' hoogleeraar
hoogleeraar in
in
niet als
estilo culto
de rechten
Ctl —,
-,dedenamen
namenvan
vanMancini
Mancini en
en Asser
Asser
de
rechten —
- Dr.
Dr. Niemeyer
Niemeyer (±)
zoo zelden
zeldenvereenigde
vereenigdeschranderheid
schranderheid
samenvoegend,
beiden mannen
mannen de
de zoo
samenvoegend, beiden
in
theorie en
en practijk
practijk toeschrijft.
toeschrijft.
in theorie
De
practijk zou
zou zich
zichweldra
weldra doen
doen gelden,
gelden, toen
toenAsser
Asseropdracht
opdmcht van
van
De practijk
hetontwerp
ontwerpvan
vanhet
hetprogramma
programmaop
op te
te stelstelonze
Regeering ontving,
ontving, om
om het
onze Regeering
len, op
op grond
grondwaarvan
waarvan zij
zij de
deeerste
eersteconferentie
conferentietete's-Gravenhage
's-Gravenhage zou
zou
len,
samenroepen.
den jare
jare 1892
1892enen
den
12 denSeptember
September 1893
1893kwakwageschiedde in
in den
den
12den
Dat geschiedde
14Europeesche
Europeesche staten
statenbijeen.
bijeen.De
DeBelgische
Belgische
men de
de gedelegeerden
gedelegeerden van
van 14
men
gezant,
Baron D'Anethan,
D'Anethan, deken
deken van
vanhet
hetcorps
corpsdiplomatique,
diplomatique, noemde
noemde
gezant, Baron
aeraopophet
hetgebied
gebied van
van het
het
dien
dag den
den datum
datum van
van een
eennieuwe
nieuweaera
dien dag
internationaal
privaatrecht.
internationaal privaatrecht.
In
de merkwaardige
merkwaardige openingsrede
openingsrede van
van den
den toenmaligen
toenmaligen Minister
Minister van
van
In de
G. van
vanTienhoven,
Tienhoven,was
wasopopwelsprekende
welsprekende
Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken,
Zaken, MI'.
Mr. G.
hetInternationaal
Internationaal
wijze
de groote
grootebeteekenis
beteekenisdier
diereerste
eersteconferentie
conferentievan
vanhet
wijze de
Privaatrecht aangetoond.
aangetoond.
zekerniet
nietaan
aandedesaamgekomen
saamgekomengedelegeerden
gedelegeerden
Verwondering
Verwondering kon
kon het zeker
MI'.
H.
J.
Smidt,
voorstelde
baren,
dat
de
Minister
van
Justitie,
baren, dat de Minister van Justitie, Mr. H. J. Smidt, voorstelde
Staatsraad
tot voorzitter
voorzitter der
der conferentie
conferentie te
te benoemen.
benoemen. Toen
Toen
Staatsraad Asser
Asser tot
nadedealgemeene
algemeene
adhaesiederdel'
vergadering,den
denvoorzittersstoel
voorzittersstoel
deze,
deze, na
adhaesie
vergadering,
hij in
in zijn
zijn toespraak
toespraak te
te verstaan,
verstaan, hoe
hoe door
door een
eenconferentie
conferentie
innam,
innam, gaf hij
als
deze een
eender
deridealen
idealen
zijner
jeugd
thans
zeer
,vaarschijnlijkververals deze
zijner
jeugd
thans
zeer
*aarschijnlijk
zou worden.
worden.
werkelijkt zou
werkelijkt
Tusschen 12 en
27 September
September1893
1893werden
werdenacht
achtzittingen
zittingengehouden
gehouden
Tusschen
en 27
en
bij het
hetslotprotocol,
slotprotocol,door
doordedegedelegeerden
gedelegeerdenonderteekend,
onderteekend,verbonden
verbonden
en bij
dezen
zich aan
aandede
beoordeelinghunner
hunnerregeeringen
regeeringendedeonder
onderdaarbij
daarbij
dezen zich
beoordeeling
genoemd
voorbehoud vastgestelde
vastgestelde regelen
regelen over
over huwelijks-,
huwelijks-, procesproces- en
en
genoemd voorbehoud
te onderwerpen.
onderwerpen.
erfrecht
erfrecht te
in dat
dat protocol
protocol de
de termijn
termijn voor
voor de
detweede
tweedeconferentie
conferentie
Tevens werd
werd in
Tevens
te 's-Gravenhage
's-Gravenhage aangegeven.
aangegeven.

11.
De
tweede conferentie
conferentie werd
werd van
van 25
25Juni
Junitot
tot1313
Juli1894
1894gehouden.
gehouden.
De tweede
Juli
Geopend
door den
dentoenmaligen
toenmaligenMinister
Ministervan
vanBuitenlandsche
BuitenlandscheZ'aken,
Z'aken,
Geopend door
Jhr. Mr.
MI'. J.
Roëll (thans
(thans voorzitter
voorzitter van
van de
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer der
der StatenStatenJhr.
J. Roëll
Generaal),
zij op
op voorstel
voorstel van
vanonzen
onzenMinister
Ministerten
tenteeken
teekenvan
van
Generaal), werd
werd zij
rouw over
over den
den aanslag
aanslag op
op President
President Carnot,
Carnot, den
den vorigen
vorigen dag
dag gepleegd,
gepleegd,
rouw
opgeheven
werden de
dewerkzaamheden
werkzaamheden tot
tot den
den volgenden
volgenden dag
dag ververopgeheven en werden
schoven.
(0)
met Rolin
RolinJaequemyns
JaequemynsenenWestlake
Westlakeopgericht.
opgericht.De
Deredacteuren
redacteuren
Door Asser
Asser in
in 1869 met
0') Door
en medearbeiders
medearbeiders der
der Revue
Revue waren
eerste leden
leden van
van het
het Instituut.
Instituut.
waren de
de eerste
<t)
de Deutsche
Deutscne Juristenzeitung,
Jurutenzeitung, 1904,
blz, 516.
515.
1904, blz.
(t) In de

11.

9'
9*
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Op
eigenlijken openingsdag
openingsdag kon
kon de
deMinister
Ministervan
vanBuitenlandsche
Buitenlandsche
Op dien eigenlijken
vreugde verklaren,
verklaren, dat
datvan
vanalle
alleopopdedeeerste
eersteconferentie
conferentie
Zaken
Zaken met vreugde
ontbrak ; dat
dat bovendien
gedelegeerde mogendheden
mogendheden er niet
niet één ontbrak;
bovendien Zweden
Zweden
gedelegeerde
en
Noorwegen hun
hun vertegenwoordigers
vertegenwoordigers hadden
hadden gezonden.
gezonden.
en Noorwegen
Hij gaf
hetvoorzitterschap
voorzitterschapopgedragen.
opgedragen. Hij
Opnieuw werd
werd Mr.
Mr. Asser
Asserhet
Opnieuw
in
zijn openingsrede
openingsrede de
de verkregen
verkregen resultaten
resultaten aan
aan over
over huwelijks-,
huwelijks-, erferfin zijn
en
procesrecht en
endedethans
thansdaaraan
daaraantoegevoegde
toegevoegde
ontwerpenover
overvoogdij
voogdij
en procesrecht
ontwerpen
en
faillissement (*).
en faillissement
in dedeeerste
eersteplaats
plaatseen
eengeduldwerk
geduldwerk was,
was, om
om over
over dergedergeDat het
het in
lijke
onderwerpen tot
totinternationale
internationale eenstemmigheid
eenstemmigheid te
te geraken,
geraken, ontontlijke onderwerpen
van zijn
zijn gedachtengang
gedachtengang
veinsde de
voorzitter zich
niet en
en in
in 't vervolg
vervolg van
veinsde
de voorzitter
zich niet
met toespeling
toespeling op
opBoileau's'
Boileau'; Art
Art poétique den Europeeschen
Europeeschen rechtsrechtswerd
werd met
geleerden
en diplomaten
diplomatendededeugd
deugd
volhardinghoffelijk
hoffelijkherinnerd.
herilmerd.
geleerden en
derder
volharding
bijzulke
zulkeuiteenloopende
uiteenloopenderegelen
regelenover
overdergelijke
dergelijkeonderwerpen
onderwerpen
Immers,
om bij
Immers, om
in 15
15 Europeesche
Europeesche staten
staten een
eenalgemeen
algemeengeldenden
geldenden regel
regelvastgesteld
vastgesteldtete
in
kl'ijgen,
daartoe behoorde
behoorde taaie
taaie volharding.
volharding.
krijgen, daartoe
De voorzitter
voorzitter had
had 55avant-projets
avant-projets ontworpen
ontworpen en
en ter
tertafel
tafelgebracht
gebracht
De
over
voogdij, faillissement
faillissement en
en civiele
civieleprocedure.
procedure.
over voogdij,
Er werden
werden tien
tienzittingen
zittingengehouden.
gehouden.InIndedelaatste
laatstewerd
werdhet
hetslot-protocol
slot-protocol
door
alle gevolmachtigden
gevolmachtigden onderteekend
onderteekend met
hetzelfde doel,
doel, om
om aan
aande
de
door alle
met hetzelfde
beoordeeling
hunner Regeeringen
Regeeringende
devastgestelde
vastgestelderegelen
regelenteteonderwerpen.
onderwerpen.
beoordeeling hunner
Er
wasnu
nuover
overdedemeeste
meeste
onderwerpenaanvankelijke
aanvankelijke eenstemmigeenstemmigEr was
onderwerpen
weten:
overregelen
regelenbetreffende
betreffendehuwelijkssluiting
huwelijkssluitingen
en
heid verkregen,
verkregen, te
te weten
heid
: over
huwelijksontbinding; over
gevolgen daarvan
daarvan op
op den
den staat
staat van
van de
de
huwelijksontbinding
; overdede gevolgen
vrouwen
kinderen;
overvoogdijschap
voogdijschap;
overfaillissement,
faillissement, erfrecht
erfrecht
vrouw en dedekinderen
; over
; over
en
testamenten.
en testamenten.

n.

III,
verloop en zes jaren, v66rdat
vóórdat de
conferentie bijeenkomt.
bijeenkomt. Binnen
Binnen
Nu verloopen
de derde
derde conferentie
dat
tijdsverloop -— te weten
weten inin1896
1896—-zijnzijn
de voornaamstebesluiten
besluiten
dat tijdsverloop
de voornaamste
der conferentie
conferentie over
over het
hetprocesrecht
procesrechtdoor
doordedeverschillende
verschillenderegeeringen
regeeringen
der
goedgekeurd;
de
ratificatie
volgde
in
1899.
goedgekeurd ; de ratificatie volgde in 1899.
Ook
is het
hetvoorbeeld
voorbeeld van
van Nederland,
Nederland, welks
welks Regeering
Regeering in
Ook is
in 1897
1897 —
dus
jaren nanahethet
houdenderder
tweede
conferentie —
- een
eenstaatsstaatsdus 33 jaren
houden
tweede
conferentie
commissie (t)
benoemd tot
totvoomlichting
voo,lichting van
van het
het gouvernement
gouvernement inin
(-0 had
had benoemd
zake het
het Internationaal
Internationaal Privaatrecht,
Privaatrecht, door
door Frankrijk,
Frankrijk, België
BelgiëenenRusland
Rusland
zake
gevolgd.
(*) Het
procesrecht was
was met
metdrie
drieonderdeelen
onderdeelenvermeerderd:
vermeerderd:dedecautio
cautioiudicatum
iudicatum
Het procesrecht
solvi,
kostelooze rechtsbijstand
rechtsbijstand en
en de
delijfsdwang.
lijfsdwang.
solvi, de kostelooze
(t)
Mr. T.
M. C.
C. Asser
Asser als lid
lid en
en voorzitter
voorzitter en
ende
de
Onze Staatscommissie
Staatscommissie bestollli
bestond uit:
uit: Mr.
T. M.
(f) Onze
leden:
MI'. E.
E. N.
N.Rahusen,
Rahusen, advocaat
advocaat en
enlidlidvan
\"UndedeEerste
EersteKamer
Kamerder
derStaten-Generaal;
Staten-Generaal;
leden: Mr.
Jhr. Mr.
Mr. G.
G. J.
J. Th.
Th. Beelaerts
Beelaertsvan
vanBlokland,
Blokland,nanazijn
zijnoverlijden
overlijdenvervangen
vervangendoor
doorMr.
Mr.Theod.
Theod.
Jhr.
lid van
van de
de Tweede
Tweede Kamer
Kamerder
derStaten-Generaal
Staten-Generaal;; Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. P.
P.R.
R.Feith,
Feith,raadsraadsHeemskerk, lid
Heemskerk,
heer in
in den
denHoogen
Hoo~en Raad;
Raad; Mr.
Mr.P.P.A.A.W.
W.Cort
Cortvan
vander
derLinden,
Linden, later
later tot
totminister
minister van
van
heer
Justitie
benoemd en
entoen
toenvervangen
vervangendoor
doorMr.
Mr.B.Il.Ort,
Ort,thans
thansadvocaat-generaal
advocaat-generaal bij
bij den
den
Justitie benoemd
Hoogen
Raad; ; als
als secretaris:
secretaris: Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. J.
J. J.
J. Rochussen,
Rochussen, later
later tot
totlidlidder
derStaatscomStaatscomHoogen Raad
missie benoemd.
benoemd.
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Eerst
Eerst DA
nà dien
dien maatregel
maatregel kan
kan men
men beter
beteren
envlugger
vlugger dan
dan tetevoren
voren
voortwerken.
toch wordt
voortwerken. Daardoor
Daardoor toch
wordt een
een stelsel
stelselvan
vanschriftelijke
schriftelijkevoorbevoorbereiding ingevoerd,
ingevoerd, dat
dat als
alsregel
regelneemt
neemt
ontwerp-verdragen(avant(avantreiding
de de
ontwerp-verdragen
projets) aan
aan dedeverschillende
verschillenderegeeringen
regeeringenrond
rond tetezenden,
zenden,v66rdat
vóórdat zij
zij
projets)
haar gedelegeerden
gedelegeerden ter
terconferentie
conferentieafvaardigen.
afvaardigen.
haar
Dool' deze
deze maatregelen
maatregelen werden
werdendedevoorbereidende
voorbereidende werkzaamheden
werkzaamheden in
in
Door
stadium gebracht,
gebracht, waardoor
waardoor de
de beraadslagingen
beraadslagingen èn
èn in
in de
decommiscommiseen stadium
siiin èn in
in de
de algemeene
algemeene vergaderingen
vergaderingen bekort
bekort en
en de
depractische
practischeresulresulbespoedigd werden.
werden.
taten bespoedigd
de la
De inrichting
inrichting der
der »Documents
»Documents relatifs
relatifs hà la 3e
3 e Conférence
Conférence de
la
De
Droit international
international privé"
privé" kan
kan als
alsvoorbeeld
voorbeeld en
enbewijs
bewijs
Haye pour
TrJaye
pour Iele Droit
dienen.
Bij elk
elkontwerp-verdrag
ontwerp-verdrag zijn
zijnartikelsgewijze
artikelsgewijzedoor
doorelke
elkemogendheid
mogendheid
Bij
haar
haal' opmerkingen,
opmerkingen, aanmerkingen
aanmerkingen of
of amendementen
amendementen gevoegd
gevoegd en
en door
door
het programma
programma verkrijgeri
verkrijgen. de gedegededeze schrandere
schrandere samenstelling
samenstelling van
van het
deze
legeerden
het geheel.
geheel. Die
Dievernuftige
vernuftige
legeerden terstond
terstond een
een overzicht
overzicht van
van het
inrichting isis op
3 de conferentie,
conferentie, van
Juni 1900 gegeinrichting
op de
de 3de
van29
29 Mei
Mei tot
tot 18
18 Juni
houden, zeer
zeer ten
ten bate
bate der
dergewichtige
gewichtigewerkzaamheden
werkzaamheden gekomen.
gekomen. Eerst
Eerst
houden,
van 1897
1897afaf
mag
men
voorarbeid
der
conferentiëndoor
dool'onze
onze
van
mag
men
dandan
ookook
denden
voorarbeid
der
conferentiën
Staatscommissie
zoodanig begrensd
begrensd achten,
achten, dat
datdededefinitieve
definitievewerkzaam
werkzaam
Staatscommissie zoodanig
heden der
der conferentie
conferentie zelve
zelveaan
aanvruchtbaarheid
vruchtbaarheid winnen.
winnen.
heden
Dat bleek,
bleek, toen
toenMinister
Minister Mr.
Mr. W.
W.H.
H.dedeBeaufort
Beaufortdedewelkomstrede
welkomstrede
Dat
29 sten Mei
Mei 1900
uitsprak en
en nanaziju
zijn
redevoeringde
degezant
gezantvan
van
1900 uitsprak
redevoering
den 29sten
tot
Portugal den
den gedelegeerden
gedelegeerden voorstelde
voorstelde Staatsraad
Staatsraad Asser
Asseropnieuw
opnieuw tot
Portugal
voorzitter te benoemen.
benoemen.
voorzitter
Uit de
de openingsrede
openingsrede van
van den
den president
president kwam
kwamterstond
terstonddedepractische
practische
Uit
het licht.
licht. Ook
Ook bleek
bleek o.o.a.a.wederom,
wederom, dat
dat
zijde
voorbereiding aan
zi,jde der
der voorbereiding
aan het
Staatsraad
Asser niet
niet slechts
slechts als
alsvoorzitter
voorzitter fungeerde,
fungeerde, maar
maar zich
zicn met
met
Staatsraad Asser
de
werkzaamheden der
der verschillende
verschillende commissiën
commissiënzoodania
zoodanigvertrouwd
vertrouwd
de werkzaamheden
waar dikwijls
dikwijls een
een moeilijkheid
moeilijkheid of
ofeen
eenbezwaar
bezwaarmoest
moestververmaakte,
dat, waar
maakte, dat,
effend
worden, zelfs
zelfs een
eenhinderpaal
hinderpaal weggeruimd,
weggeruimd, de
de lenige
lenige geest
geest des
des
effend worden,
voorzitters
middelen dttartoe
daartoe aangaf.
aangaf.
voorzitters de middelen
f:én
voorbeeld mag hier
hier niet
nietontbreken
ontbreken;
deafgevaardigde
afgevaardigde van
van OostenOosten; de
Rén voorbeeld
bij de
deverbodsbepalingen
verbodsbepalingen tegen
tegenhet
het
huwelijkvan
vanvreemdevreemderijk
rijk wenschte bij
huwelijk
lingen
gevallen toe
toe tetevoegen
voegen:
lingen nog
nog twee gevallen
:
1°.
huwelijk van
van hoogere
hoogere geestelijken
geestelijken ofofvan
vanpersonen,
personen, die
die
het huwelijk
10. het
de
gelofte van
van celibaat
celibaat hebben
hebben afgelegd
afgelegd;
de gelofte
;
20. het
beslist verbod
verbod van
van huwelijken
huwelijken tusschen
tusschen Christenen
Christenen en
en nietniethet beslist
Christenen.
dat een
een
De meerderheid
commissie voelde
voelde voor
voor een
een bezwaar,
bezwaar, dat
meerderheid der
der commissie
staat
als de
deOostenrijksche
Oostenrijkschemonarchie
monarchiekon
kon hebben,
hebben, om
omdoor
door een
een bevoegde
bevoegde
staat als
nationale
overheid huwelijken
huwelijken te
te doen
doensluiten
sluitentusschen
tusschenvreemdelingen,
vreemdelingen,
nationale overheid
staat
indruischen.
welke
tegen
de
geldende
godsdienstige
regelen
van
den
welke tegen de geldende godsdienstige regelen van den staat indruischen.
Aan
den anderen
anderen kant
kant ontveinsde
ontveinsde men
dat door
door het opopAan den
men zich
zich niet,
niet, dat
nemen
van het
het door
door Oostenrijk
Oostenrijk bedoeld
bedoeld verbod
verbod vreemdelingen,
vreemdelingen, die
diezich
zich
nemen van
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op
de in
in hun
hunland
landgeldende
geldendebepalingen
bepalingenop
opdat
datstuk
stukvan
vanzaken
zakenberiepen,
beriepen,
op de
nu
nu door
door een
eeninternationale
internationaleregeling
regelingverstoken
verstoken zouden
zouden blijven
blijven van
van hun
hun
privaatrecht.
Het
bleefaan
aanStaatsraad
StaatsraadAsser
Asservoorbehouden,
voorbehouden,dedemoeilijkheid
moeilijkheiddoor
dool'
Het bleef
een
vernuftig stelsel
stelselop
optete
lossen.
·Waarin
bestond
dan?
Hetbestond
bestond
een vernuftig
lossen.
Waarin
bestond
datdat
dan
? Het
in een
een amendement,
amendement, waarbij
waarbij de
decontracteerende
contracteerendemogendheden
mogendheden zich
zich niet
niet
in
haar gebied
gebied een
eenhuwelijk
huwelijk tetedoen
doensluiten,
sluiten,
verplicht rekenden
rekenden binnen
binnen haar
verplicht
waarvoor ten
gevolge van
van eenig
eenigbeletsel
beletselvan
van
godsdienstigenaard
aard inin
waarvoor
ten gevolge
godsdienstigen
haar
land zelf
zelf geen
geenbevoegde
bevoegdenationale
nationaleoverheid
overheidaanwezig
aanwezigwas,
was,maar
maal'zijzij
haar land
tevens
in dit
dit geval
geval geen
geen gebruik
gebruik zouden
zouden mogen
mogen maken
maken van
in het
het
tevens in
van de
de in
algemeen
haar toegekende
toegekende bevoegdheid,
bevoegdheid, om
om zich
zich teteverzetten
verzettentegen
tegenhet
het
algemeen haar
voltrekken
van huwelijken
huwelijken tusschen
tusschenvreemdelingen
vreemdelingen door
doorhaar
haardiplomadiplomavoltrekken van
tieke of
ofconsulaire
consulaire vertegenwoordigers.
vertegenwoordiget's.
Derwijze wordt
wordt zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk aan
aan de
de verschillende
verschillende bezwaren
bezwaren der
der
betrokken
ge moet gekomen.
gekomen.
betrokken mogendheden
mogendheden te
te gemoet
Het land
land van
van oorsprong
oorsprong waakt
waakt voor
voor de
debelangen
belangenzijner
zijnerinboorlingen,
inboorlingen,
Het
middel tot een
een huwelijk,
huwelijk, te
te sluiten
sluiten door
door zijn
zijn agenten
agenten —
door hun
door
hun het
het middel
diplomaten
, te
te verschaffen,
verschaffen, en de
de staat,
staat, waar
waarhet
hethuwehuwediplomatenof
of consuls
consuls -—,
werkt niet
niet mede
mede aan
aaneen
eennaar
naarzijn
zijngevoelen
gevoelenweerweerlijk
gesloten wordt,
wordt, werkt
lijk gesloten
zinwekkende daad.
daad.
zinwekkende
De Oostenrijksche
Oostenrijksche gedelegeerde
gedelegeerde verklaarde
verklaarde zich
zich voldaan
voldaan en
en trok
trok na
na
De
amendement Asser
Assel' zijn
zijn voorstel
voorstel in.
in.
aanneming
aanneming van
van het amendement
zitting, die
dievan
van1 8
18Juni
Juni1 1900,
werdhet
hetslot-protocol
slot-protocol
In de
de 1 10de
In
Ode zitting,
900, werd
door
de gedelegeerden
gedelegeerden van
van 15
'15mogendheden
mogendheden onderteekend,
onderteekend, waarbij
waarbij de
de
door de
ontwerp-verdragen over
huwelijk, echtscheiding,
echtscheiding, voogdij,
voogdij, successie
successie
ontwerp-verdragen
over huwelijk,
goedgekeurd.
werden goedgekeurd.
Juni 11902
(metuitzondering
uitzondering van
van
Deze
besluiten nu
nuzijn
zijnden
den1 12den
Deze besluiten
2den Juni
902 (met
het erfrecht)
erfrecht) door
door de
de gemachtigden
gemachtigden der
staten, die
die aan
aan de
de
dat
op het
dat op
der 15 staten,
tot tractaten.
tractaten.
conferentie
deelnamen, geteekend
geteekend en
endaardoor
daardoor verheven
verheven tot
conferentie deelnamen,
Juni1 900
1900werd
werdook
ookopopden
den
voorgrond
In diezelfde
diezelfde zitting
zitting van
van1818Juni
In
voorgrond
dat. , de
thans gevolgde
gevolgde werkmethode
werkmethode zoo
zoo practisch
practisch was
was geblegeblegesteld,
gesteld, dat
de thans
ken, dat
datdedeNederlandsche
Nederlandsche Regeering
Regeeringuitgenoodigd
uitgenoodigd werd
werd de
de verder
verderop
op
ken,
een
4 de conferentie
conferentie tetebehandelen
behandelenontwerpen
ontwerpennaar
naardezelfde
dezelfdemethode
methode
een 4de
MI'. P.
P.A.A.W.
W.Cort
Cort
voor te bereiden.
bereiden. En
En toen
toen de
de Minister
Minister van
van Justitie,
Justitie, Mr.
voor
van der
der Linden,
Linden, den
den dank
dank der
der Regeering
Regeeringnamens
namens zijn
zijnambtgenoot
ambtgenoot van
van
van
Buitenlandsche
Zaken aan
aan de
degedelegeerden
gedelegeerdenoverbracht,
overbracht,kon
konhij
hij gewagen
gewagen
Buitenlandsche Zaken
van de
de vervulling
vervulling eener
eenerzeer
zeermoeilijke
moeilijketaak,
taak,»celle
)cellededetrouver
trouverpour
pour
van
des principes,
principes, généralement
généralement approuvés,
approuvés, des
desformes
formes concrètes
concrètes acceptaacceptades
et des
desrègles
règlespratiques".
pratiques".
bles pour
pour tous
tous et
bles
JlEen
denkbeeld ligt ten
ten grondslag
grondslag aan
aan uw
uwarbeid,"
arbeid," sprak
sprak
verheven denkbeeld
»Een verheven
de
Minister verder,
verder, »de
lldeaaneensluiting
aaneensluiting der
der menschheid
menschheid en
en tetemidden
midden
de Minister
uwer werkzaamheden
werkzaamheden zal
zal het
het uuallengs
allengsduidelijker
duidelijker zijn
zijn geworden,
geworden, dat
dat
uwer
de
zedelijke
afstand
tusschen
de
verschillende
volkeren
dagelijks
meer
de zedelijke afstand tusschen de verschillende volkeren dagelijks meer
slinkt
en dat
dat wij
wij niet
niet zoo
zoover
vel'meer
meerafstaan
afstaanvan
vanhet
hetideaal
ideaal:
éénenkele
enkele
slinkt en
: één
menschheid door
enkel richtsnoer
richtsnoer van
van recht
recht geleid."
geleid."
menschheid
door één
één enkel
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IV.
IV.
De
vierde conferentie
conferentie vond
vond in
in 1904
1904plaats.
plaats.1:]én
f:énbuiten-Europeesche
buiten-Europeesche
De vierde
mogendheid- —Japan
Japan-.
-- nam
mogendheid
nam er
er voor
voor de
de eerste
eerste maal
maal aan
aan deel.
deel. Haar
Haar
gewichtige
werkzaamheden omvatten
omvatten de
de vernieuwing
vernieuwing van
van het
hetverdrag
verdrag
gewichtige werkzaamheden
van
1896over
overdedeciviele
civieleprocedure
procedureenen
aanbrengen
vanverschillende
verschillende
van 1896
hethet
aanbrengen
van
verbeteringen, door
verbeteringen,
door de
de practijk
practijk aangewezen.
aangewezen. Drie
Drieandere
andereontwerpen
ontwel'penzijn
zijn
met dit
ditgunstig
gunstiggevolg,
gevolg,dat
datden
den17den
17 de nJuli
Juli 1905
in behandeling
in
behandeling genomen
genomen met
voorloopig
de tractaten
tractaten tot
tot herziening
herziening van
van het
het,
voorloopigdoor
doorzeven
zeven staten
staten de
procesrecht,
van het
het huwelijkscontract,
huwelijkscontract, de
curateele en
en het
het
procesrecht, het
het gevolg
gevolg van
de curateele
erfrecht
- door
dooreen
eennader
naderprotocol
protocol aan
aan tetevullen
vullen —
- werden
werdenonderondererfrecht —
Diestaten
statenwaren
waren
Duitschland,Frankrijk,
Frankrijk,Italië,
Italië,Nederland,
Nederland,
teekend.
teekend. Die
Duitschland,
Portugal,
Zweden. De
Detoetreding
toetreding der
deranderen
anderen wordt
wordt
Portugal, Rumenië
Rumenië en
en Zweden.
te gemoet
gemoet gezien.
gezien.
is in
in voorbereiding,
voorbereiding, in
in 't bijzonder
Een
vijfde conferentie
conferentie is
Een vijfde
bijzonder ter
ter regeling
van een
een par
paal'punten
puntenbetreffende
betreffende het
heterfrecht.
erfrecht.
ling van

V.
V.
Wanneer
in dit
ditopstel
opstelbij
bijherhaling
herhaling de
denaam
naam van
vanStaatsraad
Staatsraad Asser
Asser
Wanneer in
is gebezigd
gebezigd als
alsdedeziel
ziel
codificatie
van
internationaalprivaatrecht,
privaatrecht,
derder
codificatie
van
hethet
internationaal
geeft dat
dat aanleiding
aanleiding na
natetegaan,
gaan,in in
hoever
zijn
loopbáanals
alsrechtsrechtsgeeft
hoever
zijn
loopbhan
thans betreden
betreden weg
wegvoorschreef.
voorschreef. Indien
Indien de
dejonkman
jonkman
geleerde hem den
den thans
te zijn
zijn dedevader
vadervan
vanden
d~n
man,
dan
magvooral
vooralde
de
geacht
wordt te
geacht wordt
man,
dan
mag
internationale
arbeid van
van Staatsraad
Staatsraad Asser
Asser geen
geenbevreemding
bevreemdingwekken.
wekken.
internationale arbeid
De jonge
jonge Amsterdamsche
Amsterdamsche hoogleeraar
dertig jaar
jaar geleden
geleden de
de
De
hoogleeraarhad
had dertig
eerste stappen
stappen op
op dat
dat pad
pad gedaan
gedaan (*).
(*).
eerste
Reeds met
metzijn
zijnacademisch
academischproefschrift
proefschrift:
Het Bestuur
Bestuur der
der BuitenBuitenReeds
: Het
landsche betrekkingen
bet rekkingen volgens
volgens het Nederlandsch
Nederlandsch Staatsrecht
Staatsrecht (1860),
betreedt hij
hij den
den internationalen
internationalen weg.
Alshoogleeraar
hoogleeraar in
in de
de reeksrechtsbetreedt
weg. Als
hetAmsterdamsch
Amsterdamsch Athenaeum.
Athenaeum Illustre
IlIustre (1862),
(1862), zelfs
zelfs
geleerdheid aan
aan het
geleerdheid
dat
oogenblik,
neemt
hij
deel
in
geschriften
(Iets
over
de
Rijnvóór
v66r dat oogenblik, neemt hij deel in geschriften (Iets over de Rijntollen, 1860) (De
(De Kluisters
Kluisters van
van Rhenus,
Rhenus, 1861)
alsook persoonlijk
persoonlijk aan
aan
tollen,
4861) alsook
opheffing van
vandedeRijnscheepvaartrechten,
Rijnscheepvaartrechten,waarvoor
waarvoorzich
zichden
den17den
17 de nJuli
.Juli
de opheffing
1860 teteCoblenz
Coblenzeen
eeninternationaal
internationaal comité
comité had
had gevormd.
gevormd.
Voor Mr.
Mr. Asser
Asser was
wasdeze
deze
vertegenwoordigingvan
van
Nederlandsche
Voor
vertegenwoordiging
Nederlandsche
het comité
comité van
van 1860
1860hethet
begin
van
een
reeksandere
andere
belangen in
belangen
in het
begin
van
een
reeks
bijkortere
kortereofof
langeretusschenpoozen
tusschenpoozeneen
eentijdperk
tijdperk
representaties, die
die bij
representaties,
langere
van 40
40 jaren
jaren omvatten.
omvatten. Daarvan
Daarvan worden
worden hier
hier genoemd
genoemd:: 10.
1°. dedeBerner
Berner
van
regeling
internationaalgoederengoederenconferentiën (1881-1890)
conferentiën
(1881-1890) terter
regeling
vanvan
hethet
internationaal
vervoer op
op de
de spoorwegen
spoorwegen; j20.
20.dedeParijsche
Parijsche
conferentieter
terbescherming
bescherming
vervoer
conferentie
(1882) ;j 30.
3°. dedeBerlijnsche
BerlijnscheCongoCongoder onderzeesche
onderzeesche telegraafkabels
telegraafkabels (1882)
der
conferentie (1884/,85),
en 40.
4°. dedeconferentie
conferentie tot
totregeling
regelingder
dervrije
vrije
conferentie
(1884f85), en
Suez-kanaal (1885).
(1885).
vaart door
door het Suez-kanaal
vaart
(Ol Nog
Nog onlangs
onlangs isisininonze
onzeKon.
Kon.
Academievan
van
Wetenschappen(14
(14.Mei
~Iei1906),
lIJ06), toen
toen
(*)
Academie
Wetenschappen
Mr. Asser
Asser zijn
zijn voordracht
voordracht hield
hield over
over de
de »hinderpalen
»hinderpalen op
op den
den weg
weg naar
naardedeeenheid
eenheidvan
van
Mr.
conflicten recht" , door
voorzitter Kern
Kern en
en de
deleden
ledenHamaker
HamakerenenDeDeLouter
Louter
het conflictenrecht",
door den
den voorzitter
voor Asser's
Asser's arbeid
arbeid uitgesproken,
uitgesproken.
bewondering voor
bewondering
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Door
die herhaalde
herhaalde mandaten
mandaten en
enhet
hetpubliceeren
publiceeren van
vanstudiën
studiën over
over
Door die
internationale
rechtsvragen was
was tusschen
tusschen den
denAmsterdamschen
Amsterdamschen rechtsrechtsinternationale rechtsvragen
geleerde
en ons
onsdepartement
departementvan
vanBuitenlandsche
BuitenlandscheLaken
Zaken een
eenlevendig
levendig
geleerde en
verkeer ontstaan.
verkeer
ontstaan.
Het
verwonderde dus
ingewijde, op
op zekeren
zekeren dag
dag ininSeptember
September
Het verwonderde
dus geen
geen ingewijde,
1875 onder
onder dedeofficieele
officieeleberichten
berichten van
van onze
onze Staatscourant
medeStaatscourant de
de mededeeling
vinden van
van het
hetverbond,
verbond, tusschen
tusschenhet
hetMinisterie
Ministerievan
vanBuitenBuitendeeling te vinden
landsche
hoogleeraar als
Na
landsche Zaken
Zakenen
en den
den hoogleeraar
als raad-adviseur
raad-adviseur (*)gesloten.
gesloten. Na
18 jaar
jaar geduurd
geduurd tetehebben,
hebben,werd
werddie
diebetrekking
betrekkinginin1893
1893verbroken
verbroken
door
Asser's benoeming
benoeming tot lid
lid van
van den
den Raad
Raad van
van State,
State, waarin
waarin hem
hem
door Asser's
het voorzitterschap
voorzitterschap der
derafdeeling
afdeelingBuitenlandsche
BuitenlandscheZaken
Zakenwerd
werdopgedragen.
opgedragen.
Hoezeer
Asser's geschriften
geschriften worden
worden gewaardeerd,
gewaardeerd, zou
1880
Hoezeer Asser's
zou zijn
zijn in
in 1880
verschenen
van het
hetInternationaal
InternationaalPrivaatrecht
Privaatrecht—
- ininhet
hetDuitsch,
Duitsch,
verschenen schets van
het Fransch,
Fransch, het
het Rumeensch,
Rumeensch, het
hetServisch
Servischenenhethet
Spaanschvertaald
vertaald—
Spaansch
kunnen
bewijzen, terwijl
terwijl het
het groote
grootevertrouwen,
vertrouwen, hem
hemals
alsrechter
rechterinin
kunnen bewijzen,
internationalegeschillen
geschillengeschonken,
geschonken,o.o.a.a. bleek
bleek uit
internationale
uit de
de opdracht,
opdracht, waarwaarmede
hij in
in 1900
1900door
doordederegeeringen
regeeringen van
vande
deVereenigde
Vereenigde Staten
Staten vap
vap
mede hij
Noord-Amerika
van Rusland
Rusland vereerd
toen deze
deze beide
beide staten
staten
Noord-Amerikaen
en van
vereerd werd,
werd, toen
verklaarden zich
aan zijn
zijn uitspraak
uitspraak als
als eenig
eenig arbiter
arbiter te
tezullen
zullen onderonderverklaarden
zich aan
in
de
belangrijke
rechtsgeschillen
omtrent
de
robbenvangst
werpen
werpen in de belangrijke rechtsgeschillen omtrent de robbenvangst inin
de
Behringzee. Op
Opden
den19den
19 denNovember
November 1902
1902werden
werden de
degeschillen,
geschillen,
de Behringzee.
daarover
vier vonnissen
vonnissen door
door Mr.
Mr. Asser
Asser beslist.
beslist.
daarover ontstaan,
ontstaan, in
in vier

n

VI.
V
I.
Wanneer de
de inineen
een
slot-protocolneergelegde
neergelegdeontwerpen
ontwerpen van
van eeneenWanneer
slot-protocol
vormige rechtsregelen
rechtsregelen door
door de
de ter
terconferentie
conferentiegevolmachtigden
gevolmachtigden zijn
zijn
vormige
vastgesteld, wacht
wacht hun
hunnog
nogeen
eentermijn
termijnvan
vaninternationale
internationalebemoeiing,
bemoeiing,
vastgesteld,
tot verdragen
verdragen verheven,
verheven,rechtsgeldigheid
rechtsgeldigheidvoor
voordedebetrokken
betrokken
voordat zij,
zij, tot
voordat
verkrijgen.
natiën verkrijgen.
Immers, voor
voor zoover
zoover dedebetrokken
betrokkenmogendheden
mogendhedenconstitutioneele
constitutioneele
Immers,
rijken zijn,
zijn, behoeven
behoeven de
de concept-verdragen
concept-verdragen de
de goedkeuring
goedkeuring van
van de
de
rijken
volksvertegenwoordiging. Daarmee
is veel
veeltijd
tijdgemoeid
gemoeidenendaarbij
daarbij
volksvertegenwoordiging.
Daarmeenu
nu is
zijn vaak
vaak ernstige
ernstige moeilijkheden
moeilijkheden teteoverwinnen.
overwinnen.
zijn
Ook hierbij
hierbij blijkt
blijkt alweer,
alweer, hoezeer
hoezeer de
de man,
man, die
diezulk
zulkeen
eenreuzentaak
reuzentaak
Ook
onderneemt, niet
slechts met
metkunde,
kunde,doch
dochvooral
vooralmet
met
kordaatheid
onderneemt,
niet slechts
kordaatheid
gewapend moet
moet zijn,
zijn, om
om daaruit
daaruit geduld
geduld en
en nogmaals
nogmaals geduld
geduld teteputten.
putten.
gewapend
geduld isis ook
ookmoed
moedenenwel
wel
beste,
ons
kangegeven
gegevenworden.
worden.
Want geduld
dedebeste,
diedie
ons
kan
In dat
dat besef
besefschreef
schreefProf.
Prof.A.A.Lainé
Lainéininzijn
zijninleidend
inleidend artikel
artikel tot
tot de
de
In
Revue de
de droit
droitinternational
international privé
privé et de
de droit
droit pénal
pénal interinternieuwe Revue
national van
van Jan./Febr.
Jan.fFebr. 1905
1905over
overdedecodificatie
codificatie:
national
:
»C'est cette
cette entreprise
entreprise qu'
qu' ont
onisouhaitée
souhaitéeleIejurisconsulte
jurisconsultehollandais
hollandais
»C'est
XVIIe siècle
siècle et
et leIemagistrat
magistrat américain
amél'icain Story,
Story, en
en 1834.
1834.ManManVoet, au
au XVIIe
Voet,
jurisconsulte et
homme d'État
d'État italien,
italien, l'avait
I'avait déjà
déjà tentée
tentée en
en 1867,
1867,
cini, jurisconsulte
et homme
hureaucrati~ch taalgewrocht
taalgewrocht ware
ware wellicht
wellicht tetevervangen
vervangendoor
doorraadsman,
raadsman,
(*) Dit bureaucratisch
van .....
raadsheer of minister-raad
minister· raad aan het
het departement
departementvan
raadsheer
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puis de
1881 àà 1885.
1885. Plus
heureux Mr.
Mr. Asser,
Asser, ancien
ancienprofesseur
profes se UI' à
de 1881
Plus heureux
l'Université
d' Amsterdam et membre
membre du
du Conseil
Conseil d'État
d'État des
desPays-Bas,
Pays-Bas,
l'Université d'Amsterdam
entrerdans
dansle Ie
domaine
réalités;
gràceA àl'activité,
l'activité, à la
Ja
J'a fait
fait entrer
Pa
domaine
desdes
réalités
; grate
persévérance, à l'habile
l'habiJe politique
politique de
de cecedigne
diguesuccesseur
successeur de
de Voet,
Voet,
persévérance,
voie de
de se
se réaliser.
réaliser. Quatre
Quatl'e
la
pensée du
du célèbre
célèbre jurisconsulte
jurisconsulte est
la pensée
est en
en voie
conférences, déjà,
préparées par
par Mr.
Mr. Asser
Asser et
etfacilitées
facilitées par
par un
un conconconférences,
déjà, préparées
cours
de bonnes
bonnesvolontés
volontés que
quePon
I'ontrouvera
trouvera merveilleux,
merveilleux, sisi l'on
I'on songe
songe
cours de
de Mancini,
Mancini, se
se sont
sont tenues
tenues àla laHaye
Hayedepuis
depuis
à5, l'échec
I'échec peu
peu éloigné
éloigné de
1893 et
etles
lesrésultats
résultatsenensont
sontconsidérables."
considérables."
in de
de rechten
rechten teteParijs
Parijs
Dit oordeel
oordeel van
van den
denFranschen
Franschen hoogleeraar
hoogleeraar in
Dit
te meer
meergelden,
gelden,als
alsmen
menbedenkt,
bedenkt,
met
denanderen
anderengemachgemachkan te
kan
datdat
hijhij
met
den
tigde van
van Frankrijk,
Frankrijk, Louis
Louis Renault,
Renault, een
een allergewichtigst
allergewichtigst aandeel
aandeel in
in de
de
tigde
werkzaamheden
conferentiën heeft gehad.
gehad.
werkzaamheden der
der conferentiën
Doch niet
nietalleen
alleenFrankrijk,
Frankrijk, Nederland
Nederland allereerst,
allereerst, Duitschland,
Dllitschland, Italië,
Italië,
Doch
eenSpanje,
Rumenië, Zwitserland,
Zwitserland, België kwamen
kwamen bijna
bijna terzelfdertijd
terzelfdertijd eenSpanje, Rumenië,
parig
hulde brengen
brengen aan
aan den
denpromotor
promotorder
derconferentiën,
conferentiën, Mr.
Mr. T.
T.M.
M.
parig hulde
C.
Asser.
C. Asser.
strengrechtrechtProf. Hamaker
Hamaker van
van onze
onzeUtrechtsche
Utrechtscheuniversiteit,
universiteit, de
destreng
Prof.
vaardige
beoordeelaar van
het werk
werkder
derconferentiën,
conferentiën,schrijft
schrijft ininzijn
zijn
vaardige beoordeelaar
van het
ste
geschiedenis
van
het
internationaal
privaatrecht"
artikel
llDe
jon
artikel »De jonvte
9 geschiedenis van het internationaal privaatrecht" (*)
de volgende
volgende woorden
woorden::
op
llHare
uitnoodigingen verzendende,
verzendende, handelde
onze regeering
regeering op
»Hare uitnoodigingen
handelde onze
't advies
van den
den boven
bovenreeds
reedsgenoemden
genoemdenoud-hoogleeraar
oud-hoogleeraar T.
T. M.
M. C.
C.
advies van
Asser,
thans Staatsraad,
Staatsraad, wien
wien dus
dusdedeeer
eervan
vanhet
het
initiatieftoekomt
toekomt
Asser, thans
initiatief
heterer
dadelijkbijvoegen,
bijvoegen,als
alsdededoor
doorzijne
zijnemedeleden
medeleden
en
die, laat
laatikikhet
en die,
dadelijk
op nieuw
nieuwbenoemde
benoemdepresident
presidentdoor
doorzijne
zijnegroote
grootebekwaamheden,
bekwaamheden,
telkens
telkens op
zijn tact,
tact, z,ijne
~ijne autoriteit,
autoriteit, meer
meer dan
dan iemand
iemand tot
tothet
hetwelslagen
welslagender
der
zijn
grootsche onderneming
onderneming heeft
heeft bijgedragen."
bijgedragen."
grootsche
geestdrukken
drukkenverschillende
verschillende Europeesche
Europeesclle rechtsgeleerden
rechtsgeleerden in
in
In
dien geest
In dien
onderscheiden
zich
uit,
hier slechts
slechts een
een
onderscheidenvakorganen
vakorganen
zich
uit,uit
uit welke
welke ik
ik hier
de woorden
woorden van
van den
den ininde de
internationale
samentrekking
samentrekkinggeef
geef met
met de
internationale
juridische wereld
Deze BelBeljuridische
wereld alom
alom vereerden
vereerdenheer
heer Polydore
Polydorede
dePaepe.
Paepe. Deze
hof van
van cassatie
cassatie te
te Brussel
Brussel en
en BelBelgische raadsheer-honorair
raadsheer-honorair inin het
gische
het hof
gisch
afgevaardigde ter
conferentie van
1900 zegt
zegtvan
vanonzen
onzenAsset'
Asser:
gisch afgevaardigde
ter conferentie
van 1900
:
llIl a une
une rare
rare aptitude
aptitude àh conduire
conduil'e une
une aussi
aussi difficile
difficile entreprise.
J'ai
»It
entreprise. J'ai
admiré
son immense
immense savoir,
savoir, son
sonzèle
zèleinfatigable,
infatigable, son
songrand
grand esprit
esprit de
de
admiré son
tact
incomparable
pour
obtenir
I'adhésion
de
tant
de
conciliation,
son
conciliation, son tact incomparable pour obtenir l'adhésion de tant de
jurisconsultes distingués
qui délibérèrent
délibérèrent avec
avec lui"
lui" (t).
jurisconsultes
distingués qui

n

Eeq
voorzitter van
van zulk
zulk een
eenkeurlijke
keurlijkevergadering
vergadering heeft
heeft echter,
echter,behalve
behalve
Een voorzitter
de
medehulp van
van zijn
zijn collega's,
collega's, een
een anderen
anderen gewichtigen
gewichtigen steun
steunnoodig,
noodig,
de medehulp
(*) Weekblad
voor Privaatrecht,
Privaatrecht, Notaris-Ambt en
en .Registratie,
Registratie, Januari
Januari 1003.
1\103.
Weekblad voor
(t) Merkwaardig
Merkwaardig was
was de
de hulde,
hulde, bij
bij de
debehandeling
behandeling der
derverdragen
verdragen van
van 12
12 Juni
Juni1902
1902
in den
den Duitschen
Duitsehen Rijksdag,
Rijksdag, 2323April
April1904,
19O·i, door
dooralle
allesprekers,
sprekers,dedeheeren
heerenDove,
DO\'e, Lucas
Lucas
in
Von Dirksen,
Dirksen, aan
onzen landgenoot
Dr. Lucas
Lucas deed
deed daarbij
daarbij uitkomen,
uitkomen, dat
dat
en Von
en
aan onzen
landgenoot gebracht.
gebracht. Dr.
nu
bereikt werd,
werd,wat
wat
men
\'i.ill'2525jareri
jare!1nog
nogals
alseen
eenutopie
utopiebeschouwde
beschouwde (Handelingen
nu bereikt
men
vi)i)r
den Rijksdag,
Rijksdag, 1903/1904,
van den
1903/1904, blz.
blz. 2372-:l373).
2372-2373).
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en
deze komt
komtvan
vandede
zijde
secretarissen,die
dieaan
aandedeconferentie
conferentie
en deze
zijde
derder
secretarissen,
hetis daarom
is daarom
niet
gevoel
hoffelijkheid,
zijn toegevoegd,
toegevoegd, en
en het
zijn
niet
eeneen
gevoel
vanvan
hoffelijkheid,
dat:: de
deovertuiging
overtuigingvan
vanbillijkheid,
billijkheid, die
dievoorschrijft
voorschrijfthier
hier
doch
dan dat
doch méér dan
te noemen
noemen van
vandedesecretarissen
secl·etarissender
derconferentiën.
conferentiën.
de
namen te
de namen
ste vinden
wij vermeld
vermeld die
die van
van:: Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. W. H.
H. Testa,
Testa,
Voor
de 1late
Voor de
vinden wij
Madrid;j Mr.
Mr. W.
W.P. P.
Graaf
Bylandt
j Mr.J.J.A.
A.Baron
Baron
thans gezant
gezant teteMadrid
thans
Graaf
vanvan
Bylandt
; Mr.
Vos van
van Steenwijk,
Steenwijk, de
de laatste
laatstetwee
tweethans
thansreferendarissen
referendarissen aan
aan het
het
de
de Vos
Kabinet
Koningin, en
Mr. J.
J. B.
B.Breukelman,
Breukelman, thans
thansreferendaris
referendaris bij
bij
Kabinet der
der Koningin,
en Mr.
den Raad
Raad van
van State.
State.
den
is in
in plaats
plaats van
van den
den heer
heerVan
VanBylandt
Bylandt
Voor
tweede conferentie
conferentie is
Voor de
de tweede
W. B.
B. R.
R.van
vanWelderen
WelderenBaron
BaronRengers,
Rengers,thans
thansministerministergetreden
getreden Mr.
Mr. W.
Bucarest, en
en zijn
zijn de
deanderen
anderen ininhun
hunplaats
plaatsgebleven.
gebleven.
resident te Bucarest,
resident
Voor
de derde
derdeconferentie
conferentievinden
vinden wij
wijdedenamen
namenvermeld
vermeldvan
van:
Jhr.
Voor de
: Jhr.
Mr. J.
J. Rochussen
Rochussen als
als 1 sEden
ten secretaris
(thans referendaris
referendaris aan
aan het
het
Mr.
J. J.
secretaris (thans
Ministerie
van Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken,
Zaken, lid
lidder
derStaatscommissie,
Staatscommissie, straks
straks
Ministerie van
Mr.F.F.Beelaerts
Beelaerts
vanBlokland,
Blokland,
genoemd)
van de
de heeren
heerenJhr.
Jhr.Mr.
genoemd)('),
(*),en
en die
die van
van
thans commies-griffier
commies-griffier van
de Tweede
TweedeKamer
Kamerderder
Staten-Generaal;
thans
van de
Staten-Generaal
;
Mr. C.
C. van
vanVollenhoven,
Vollenhoven, thans
thanshoogleeraar
hoogleeraar in
in het
hetIndische
Indische Recht
Recht tete
Mr.
Leiden
Mr. T.
T. R.R.J.J.E.E.
Stoop,thans
thans
commiesBuitenl.
Buiten\.Zaken,
Zaken,
Leidenj ; Jhr.
Jhr. Mr.
Stoop,
commies
Mr. H.
H.A.A.vanvan
Karnebeek,limns
thanscommies
commies Koloniën,
Koloniën, als
als
en
Jhr. Mr.
en Jhr.
Karnebeek,
secretarissen.
de vierde
vierde conferentie
conferentie:: Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. H.
H. A.
A.van
vanKarnebeek
Karnebeek;; Jhr.
Jhr.
En
voor de
En voor
Mr. J.
J. Rendorp,
Rendorp, thans
thans commies
commies aan
aanBuitenl.
Buiten\.Zaken,
Zaken, secretaris
secretaris der
der
Mr.
A. H.
H.dedeBeaufort,
Beaufort,thans
thansadj.-commies
adj.-commies
Staatscommissie
Staatscommissiej ;MI'.
Mr.Dr.
Dr. J.J. A.
A. A.
het departement
departement van
van Buitenl.
Buiten!. Zaken,
Zaken, en Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. G.
G. W.
W.van
vanTets.
Tets.
aan
aan het
Voor
met den
den ernst,
ernst,dedehooge
hoogebelangrijkheid
belangrijkheid der
derzaak
zaakwaardig,
waardig,
Voor wie
wie met
de
notulen der
der conferentiën
conferentiën en
en de
deverschillende
verschillende rapporten
rapporten der
der commiscommisde notulen
siën
heeft nagegaan,
nagegaan, isishet
hetboven
boventwijfel,
twijfel,dat
dathet
hetsecretariaat
secretariaat geen
geen
siën heeft
sinecure
was.
sinecure was.

VII.
De uitkomsten,
uitkomsten, inindede
totstandkomingvan
vanhet
hetwereldrecht
wereld rechtdoor
door de
de
De
totstandkoming
Haagsche
conferentiën verkregen,
verkregen, heeft
heeft Prof.
Prof. Meili
Meili te
te Zurich
Zurich met
met bijbijHaagsche conferentiën
sten September
September 1904
zijn rede,
rede, den
den 29
zondere
helderheid aangeduid
29sten
zondere helderheid
aangeduid in
in zijn
op
het wereldcongres
wereldcongres van
van advocaten
advocaten en
enjuristen
juristentijdens
tijdensdedetentoontentoonop het
stelling
van
St.-Louis
gehouden.
stelling van St.-Louis gehouden.
De Zwitsersche
Zwitsersche hoogleeraar
hoogleeraar komt
komt daarin
daarin tot
totdedevolgende
volgendeslotsom
slotsomvan
van
De
feiten en
en wenschen
wenschen::
feiten
1°. In
Europa isishet
het
bewijsgeleverd,
geleverd,dat
datdede
totstandkomingvan
van
In Europa
bewijs
totstandkoming
een
codex over
overinternationaal
internationaal privaatrecht
privaatrecht langs
den weg
weg van
van staatsstaatseen codex
langs den
verdragen
mogelijk isis;;
verdragen mogelijk
20.
Allergewichtigst
de inin's-Gravenhage
's-Gravenhagebetreden
betredenweg
weg:
derechtsrechts: de
2°. Allergewichtigst is de
(*)
Bij het ter
terperse
persegaan
gaanbenoemd
benoemdtot
totonderdirecteur
onderdirecteur van
van de
de Amsterdamsche Bank.
(*) Bij
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vraagstukken in
bijzondere onderdeelen
orde tetestellen
stellenenenvoorvoorvraagstukken
in bijzondere
onderdeelen aan
aan de
de orde
alsnog niet
niet in
in te
te gaan
gaan op
opmeer
meeralgemeene,
algemeene,door
door den
den loop
loop der
dereeuwen
eeuwen
alsnog
gevoelde rechtsconflicten
rechtsconflicten;;
3°. Hoe
Hoe meer
meer onderdeelen
onderdeelenter
teroplossing
oplossingworden
wordengebracht,
gebracht,hoe
hoesneller
sneller
het universeele
universeele recht
recht zal
zalvolgen
volgen;
;
vrij van
van gejaagdheid
gejaagdheid en
en dwang,
dwang,moeten
moetende
deverdere
verdere
40. Stelselmatig,
Stelselmatig, vrij
pogingen geschieden
geschieden;;
pogingen
staten moet
moethet
hetbesef
besef
doordringen,dat
dathet
hetinternationale
internationale
5°.
In alle
5°. ln
alle staten
doordringen,
hetoprichten
oprichten van
van leerstoelen
leerstoelen aan
aan de
de acadeacadeprivaatrecht
ook door
door het
privaatrecht -— ook
miën
- een
eenbijzondere
bijzondere belangstelling
belangstelling van
van regeeringswege
regeeringswege eischt
eischt;
miën —
;
60. De
tot dusver
dusverbestaande
bestaandepijnlijke
pijnlijkeverwarring,
verwarring, waarin
waarinde
debetrokbetrokDe tot
ken
partijen,
advocaten
en
rechters
ten
opzichte
dezer
aangelegenheid
ken partijen, advocaten en rechters ten opzichte dezer aangelegenheid
zich
bevonden, zal
zal daardoor
daardoor worden
worden opgeheven
opgeheven;
zich bevonden,
;
70. Het in
in Den
DenHaag
Haagbegonnen
begonnenwerk
werkmoet
moet
hetuitgangspunt
uitgangspuntworden
worden
het
eener
gewichtige ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
hetwereldrecht.
wereld recht.
eener gewichtige
De
geest, om
om universeel
universeel rechtelijk
rechtelijk teteregelen,
regelen,wat
watdaarvoor
daarvoorvatbaar
vatbaar
De geest,
batevan
van
rechtsverhoudingen
der
verschillende
blijkt,
kan slechts
slechts ten
tenbate
blijkt, kan
de de
rechtsverhoudingen
der
verschillende
volkeren komen
de internationale
internationale banden
banden van
van natie
natietot
totnatie
natienauwer
nauwer
volkeren
komen en de
bevestigen.
Dat Prof.
Prof. Meili
Meili allereerst
allereerst aansluiting
aansluiting voor
voorEngeland
Engelanden
ende
deVereenigde
Vereenigde
Staten
bij de
deconferentiën
conferentiën wenschte,
wenschte,behoeft
behoeftnauwelijks
nauwelijksvermelding.
vermelding.
Staten bij
Versterking van
van het
hetinternationaal
intel'llationaalgemeenschapsgevoel
gemeenschapsgevoel,
inrichting
Versterking
, inrichting
hetwereldhuishouden
wereld huishouden op
op voor
voor allen
allen geldige
geldige rechtsnormen,
rechtsnormen, het zij
zij
van
van het
een
droombeeld, waarvan
waarvan de
de toekomst
toekomstons
ons
verwezenlijkingvoorvooreen droombeeld,
dede
verwezenlijking
magnanadede
practische
resultaten,ininDen
DenHaag
Haagververbehoudt, —
- niemand
niemand mag
behoudt,
practische
resultaten,
meer smalend
smalend gewagen
gewagenvan
vaneen
een
juridischehersenschim,
hersenschim,niemand
niemand
kregen,
kregen, meer
juridische
denkkmcht en
en het
hetidealisme
idealisme—- veelszins
veelszinsgrof
grofmisbruikt
misbruikt
evenmin
de denkkracht
evenmin de
woord! ! -— miskennen
miskennen van
vanden
denNederlandschen
Nederlandschenstaatsman-rechtsgeleerde
staatsman-rechtsgeleerde
woord
M. C.
C. Asser.
Asser.
T.
T. M.
VlII.
V
I II.
Een
belangrijk deel
deel van
van het
hetwereldrecht
wereldrechtneemt
neemtnaar
naardededenkbeelden
denkbeelden
Een belangrijk
der
beschaafde
menschheid,
sinds
eeuw
aan
eeuw,
het
oorlogsrecht
der beschaafde menschheid, sinds eeuw aan eeuw, het oorlogsrecht inin
daarnaast het telkens
telkens weer
weerop
opden
denvoorgrond
voorgrondtredend
tl·edendrecht,
recht, dat
datde
de
en
en daarnaast
op duurzamen
duurzamen vrede
vrede hebben.
hebben.
volkeren
volkeren op
Zoowel tot het
het eerste
eersteals
alstot
tothet
hetlaatste
laatsteonderwerp
onderwerpisisMr.
Mr. T.
T.M.
M. C.
C. Asser
Asser
door
internationale rechtsstudiën
de richrichdoor zijn
zijn internationale
rechtsstudiëngeleid.
geleid.Het
Hetheeft
heeft dus
dus in
in de
datbij
bijdedesamenkomst
samenkomstder
derHaagsche
Haagsche
ting zijner
zijner wetenschap
wetenschap gelegen,
gelegen, dat
ting
onder dededoor
dooronze
onzeRegeering
Regeeringbenoemde
benoemde
Vredesconferentie
Vredesconferentieinin 1899 onder
afgevaardigden
de
naam
van
Asser
wordt
gevonden.
Hij
deelt die
die
afgevaardigden de naam van Asser wordt gevonden. Hij deelt
N. Rahusen,
Rahusen, lid
lid van
vandedeEerste
EersteKamer
Kamer
onderscheiding
onderscheidingmet
metMr.
Mr.E.
E. N.
ook deze
deze uitmuntende
uitmuntende rechtsgeleerde,
rechtsgeleerde, naar
naar
onzer Staten-Generaal,
Staten-Generaal, daar
onzer
daar ook
wij
zagen, Nederland
Nederland vertegenwoordigd
vertegenwoordigd had
had op
op de
de verschillende
verschillende confeconfewij zagen,
hetInternationaal
Internationaal Privaatrecht.
Privaatrecht.
rentiën van
van het
rentiën
Nog
vier
landen
Rusland,
Fmnkrijk, Spanje
SpanjeenenPortugal
Portugal—- vaarvaarNog vier landen — Rusland, Frankrijk,
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digden in de
gevolmachtigden
degroep
groephunner
hunner
gevolmachtigdenstaatslieden
staatsliedenter
tel'VredesVredesconferentie af,
af, die
die ook
ookvoor
voor
InternationaalPrivaatrecht
Privaatrecht
conferentie
diedie
vanvan
hethet
Internationaal
hadden:: Rusland
Rusland De
DeMartens,
Martens,Frankrijk
Frankl'ijkLouis
LouisRenault
RenaultenenSpanje
Spanje
zitting hadden
Portugal hun
hun bij
bij ons
onshof
hofgeaccrediteerde
geaccrediteerde gezanten.
gezanten.
en Portugal
natetegaan,
gaan,
dool'
binnen-en
enbuitenbuitenHet ligt
ligt buiten
buiten mijn
mijn bestek,
bestek, na
Het
hoehoe
door
binnenlandsche
landsche congressen
congressen en
en conferentiën,
conferentiën, door
dool'parlementaire
parlementaire en
eninterparleinterparlein Europa
Europa en
enAmerika
Amerika het
hetvredesvraagstuk
vredes vraagstuk een
een bebementaire bonden
bonden in
menfaire
teekenis in
in dedewereldpolitiek
wereldpolitiek heeft
heeftverkregen,
verkregen, welke
welkeniet
nietlanger
langerdoor
door
teekenis
de regeeringen
regeeringen ontkend
ontkend ofofvoorbijgezien
voorbijgezien kan
kanworden.
worden. Evenmin
Evenmin kan
kan
de
tractaten,tusschen
tusschenverschillende
verschillendemogendmogendhiel' gewaagd
gewaagd worden
worden van
van de
detractaten,
hier
zooal!! het
hetheet,
heet,»den
»den
oorlogmenschelijker
menschelijker tete
heden gesloten,
gesloten, om,
om, zooals
heden
oorlog
maken" en
en de
deverpleging
verplegingvan
vangewonden
gewondenenen
ziekenonder
onderdedebescherming
bescherming
maken”
zieken
van instellingen
instellingen als
als het
hetRoode
Roode en
enhet
hetWitte
WitteKruis
Kruiseen
eenkarakter
karaktervan
van
van
doen aannemen.
aannemen.
internationale hulpvaardigheid
hulpvaardigheid te
internationale
te doen
Wel zal
zal hier
hier in
in 't kort
kort de
de Nederlandsche
Nederlandsche vredesbeweging,
vredesbeweging, zooals
zooals
Wel
zij zich
zich in
in den
denHaagschen
Haagschenbond
bondafspiegelt,
afspiegelt,worden
wordenbesproken.
besproken.
zij
Wat heeft
heeftNederland
Nederlandvoor
voorhet
hetvredesvraagstuk
vredesvraagstukgedaan
gedaan?
Op welke
welke
Wat
? Op
hetopenbaar
openbaargevoelen
gevoelenkan
kanhet
hetwijzen
wijzen?
resultaten in de
de bewerking
bewerking van
vanhet
resultaten
?
sinds meer
meerdan
dan 30
30jaar
jaarten
tenonzent
onzent een
een meer
meel' in
in 't bijzonder
El' isis sinds
Er
het bevorderen
bevorderen der
der vredeszaak
vredes zaak ten doel
doel heeft,
heeft.
Haagsche instelling,
instelling, die
die het
later meer
meer in
in aanzien,
aanzien, heeft
heeft zij
zij zich,
zich, na
na
Aanvankelijk weinig
Aanvankelijk
weinig geteld,
geteld, later
moeilijke tijden,
tijden, met
mettaaie
taaie
volhardingeen
eenbestaan
bestaanonder
onderde
deethische
ethische
zeer moeilijke
volharding
te
instituten
verzekerd, dat
dat vooral
vooral in
in onze
onze dagen
dagen van
van gewicht
gewicht belooft
belooft te
instituten verzekerd,
worden
die belofte
belofte isisniet
niet
maar
luchtbespiegeling
worden (*).
(*). Doch
Doch die
maar
eeneen
ijleijle
luchtbespiegeling
er een,
een, die
diesamenhangt
samenhangt met
methet
het
of een
een edelmoedige
edelmoedige dwaasheid
dwaasheid: :het
het is
is er
bestaan van
van den
dentoekomststaat
toekomststaat in
inalle
allebeschaafde
beschaafde landen
landen der
der wereld.
wereld.
bestaan
Op
vele plekken
plekken der
der aarde
aarde wordt
wordt evenzeer
evenzeer aan
aan het
hetvraagstuk
vraagstuk van
vanden
den
Op vele
wereldvrede
gearbeid
en
vele
uitmuntende
mannen
en
vrouwen
hebben
wereldvrede gearbeid en vele uitmuntende mannen en vrouwen hebben
voor
dat doel
doel hun
hun krachtigen
krachtigen ijver
ijverontplooid.
ontplooid.
voor dat
de
Ons
2 helft
helft der
der XIXde
XIXde eeuw,
eeuw, treffen
treffen wij
wij in
in 1867
1867
Ons bepalend
bepalendtot
tot de
de 2de
te Parijs
Parijs de
de Ligue
Ligue Internationale
Internationale et Permanente
Permanente de
de la
la Paix
Paixaan.
aan.
Staatsraad Bachiene
Bachiene was
was het,
het,die
dieomstreeks
omstreeksdat
dat
oogenblikvoor
voor
Onze
Onze Staatsraad
oogenblik
de
vredesidee belangstelling
belangstelling won.
won. Doordrongen
Doordrongen van
van het
het nut
nut der
der door
door
de vredesidee
in
de
Ligue voorgestane
voorgestanedenkbeelden,
denkbeelden,verbreidde
verbreidde hij
hijdie
dieaanvankelijk
aanvankelijk in
de Ligue
kleinen
kring in
in Den
Den Haag
Haagenendaarbuiten,
daarbuiten,zoodat
zood at hij
hijspoedig
spoedigaanhanaanhankleinen kring
gers
verwierf en
en Mr.
Mr. Daniel
Daniel van
vanEck,
Eck,Jhr.
Jhr.Jeronimo
JeronimodedeBosch
BoschKemper,
Kemper,
gers verwierf
(0)
Nerlerlandsche Vredebond,
Vredebond, den
den 19den
I9 d,n Dec. 1901
1901 herdoopt
herdoopt in
in A.
A. N.
N. B.
H.
De Algemeene Nederlandsche
(*) De
Vrede
den naam
naam van
\'Un den
dentoen
toendaarmee
daarmeesaamgesmolten
saamgesrnoltenvrouwenbond,
vrouwenbond,
Vrede door
door Recht,
Recht, naar
naar den
telt thans
thans 77 afdeelingen
afdeelingen met
meteen
eenledental
ledentalvan
vanongeveer
ongeveer1300
1300personen.
personen.
Het
hoofdbestuur bestaat
~Ir. M.
1\1. de
dePinto;
Pinto; Mr.
Mr.Dr.
Dr.J.J.A.A.A.A.H.H.dedeBeaufort,
Beaufort,
Het hoofdbestuur
bestaat uit:
uit : Mr.
secretaris;
Baart de
tie lalaFaille,
I<'aille,penningmeester
penningmeester;
lIIej.M.
lil.M.
M.G.
G.Maarschalk,
Maarschalk, bibliobihliosecretaris ; Dr.
Dr. S.
S. Baart
; Mej.
MI'. C.
C. Bake
.Bake;; Mr.
Mr. J.
B. Breukelman;
Breukelman; Mr.
~Ir. J. ten
ten Brink
Brink;; Mevr.
Mev!'. C.
C. van
van DorpDOI'pthecaresse;
thecaresse; Mr.
J. B.
Pilgrim
Mej. T.
A. van
van Eck
Eck;; F.F.Lieftinck
Lieftinck;
C. te Linturn;
Mevr. H. G.TcrsteegG.TersteegLintum ; Mevr.
Dr. C.
Pilgrim;; Mej.
T. A.
; Dr.
Pronk;
Jhr. Mr.
van Asch
Wijk, vice-voorzitter;
van Wijk,
vice-voorzitter, terwijl
terwij1 IlPt
het bestllur
bestuur tiel'
der
Ascli van
Mr.11.W. van
Pronk ; Jiir.
Haagsche
afdeeling is saamgesteld
uit:: MI'.
Goeman Borgesius,
~Ie.i. A.
Borgesius, voorzitter;
voorzitter ; Mej.
saamgesteld uit
Mr. H. Goeman
Haagsche afdeeling
F.
\'all Bernmelen,
vice-voorzitster;; Jonkvr.
Jonkvr. J.
Backer, secretaresse;
lIIr. J.
J. W.
W. BelinJ. Backer,
secretaresse; Mr.
Bemmelen, vice-voorzitster
F. van
Mr. Dr.
A. A.
A. H.
H. de
de Beaufort.
lll'aufort.
fante,
Dr. J.
J. A.
de Pinto; Mr.
Mr. ~1.
11. de
fante, penningmeester; lIIr.
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Mr.
.T. A.
A .Jolles,
.Tolles, Dr.
Dr. Bleeker,
Bleeker, Dr.
Dr. Wap
\VapenenMr.
Mr.George
GeorgeBelinfante
Belinfante tot
tot
Mr. J.
de
vredepioniers inin de
2 de helft
helft der
der XiXde
XIXde eeuw
eeuw ten
ten onzent
onzent gerekend
gerekend
de vredepioniers
de 2de
worden.
mogen worden.
20stcn September
1870trad
tradde
deHaagsche
HaagscheVredebond
Vl'edebond in het openopenSeptember 1870
Den 20sten
baar op
met een
een manifest
manifest,, en
en nog
nogonder
onderden
denindruk
indruk van
van de
deslachting
slachting
baar
op met
te Sedan
Sedan (2(2Sept.
Sept.
1870)
verrezen
weldra
nedesvereenigingen inin
1870)
verrezen
weldra
26 26
vredesvereenigingen
ons land
C).
land (*).
Toen
September 1872
1872 dedeRussische
RussischeenenOostenrijksche
Oostenrijksc11e Keizers
Keizers te
te
Toen in September
Berlijn
Duitschen Keizer
Keizer kwamen
kwamen begroeten,
begroeten, gaf
gaf het
hethoofdbestuur
hoofdbestuur
Berlijn den
den Duitschen
lid van
van de
de
van
den Vredebond
Vredebond een
een merkwaardig
merkwaardig levensteeken.
levensteeken. Het
Het lid
van den
der Staten-Generaal,
Staten-Generaal, de
debij
bijvele
veletijdgenooten
tijdgenooten welbewelbeTweede
Kamer der
Tweede Kamer
hetvoorzitterschap
voorzitterschap in
in het
het
mimle Daniel
Daniel van
van Eck,
Eck, bekleedde
bekleedde toen
toen het
minde
hoofdbestuur
en
dit
wendde
zich
tot
de
drie
Keizers,
om
hun
de
behoofdbestuur en dit wendde zich tot de drie Keizers, om hun de beder volkeren
volkeren bij
bij het
het handhaven
handhaven van
van den
den vrede
vrede voor
voor tetedragen.
dragen.
langen der
langen
:30jaar
jaargeleden
geledenkenmerkten
kenmerkten dien
dien
De
Nederlandsche persorganen
persorganen van
van 30
De Nederlandsche
stap
als niet
nietveel
veel
anders
dan
belachelijk,misschien
misschiendaarbij
daarbij een
een poos
poos
stap als
anders
clan
belachelijk,
het belachelijke
belachelijke van
vanheden
hedenhet
hetaangebedene
aangebedenevan
vanmorgen
morgen
vergetend, dat het
vergetend,
wordt.
In 1880
1880werd
werdten
tenbate
bate
toenmalige
Transvaalschezelfstanzelfstanwordt. In
derder
toenmalige
Transvaalsche
op Gladstone
Gladstone gedaan,
gedaan, met
met goed
goed gevolg,
gevolg, naar
naarmen
men
digheid
beroep op
digheid een beroep
weet. Cecil
Cecil Rhodes',
Rhodes',Jameson's
Jameson'senen
Chamberlain'splannen
plannen lagen
lagen nog
nog
weet.
Chamberlain's
teederste windselen,
windselen, inin gewatteerd
gewatteerdoverleg.
overleg.
in
de teederste
in de
met Venezuela
Venezuela werd
werd vier
vier jaar
jaar te
te voren
voren acte
acte de
deprépréIn
ons geschil
geschil met
In ons
sence
gegeven.
sence gegeven.
In
1877was
was
in verbinding
buitenlandsche
genootschappenbij
bij
In 1877
in verbinding
metmet
buitenlandsche
genootschappen
paarjaar
jaarlater
later
bij presidenten
de presidenten
Zuid-AmeriRusland
eenpaar
Rusland en
en een
bij de
vanvan
Zuid-Amerihet Haagsche
HaagscheVredesgenootschap
Vredesgenootschap op
op scheidsscheidskaansche republieken
republieken door
door het
kaansche
rechterlijke
bemiddeling van
van geschillen
geschillen aangedrongen.
aangedrongen.
rechterlijke bemiddeling
werd bij
bij verschillende
verschillende gelegenheden
gelegenheden in
in
Verder, in
in 't algemeen,
Verder,
algemeen, werd
internationale tractaten,
tractaten, door
door Nederland
Nederland gesloten,
gesloten, de
de clausule
clausule van
van het
het
internationale
scheidsgerecht bevorderd.
bevorderd.
toen het
het eerste
eerste teteLonden
Londenplaats
plaats
De
vredescongressen, sinds
De vredescongressen,
sinds 1843,
1843, toen
de voorname
voorname steden
steden van
vanEuropa
Europaopopgeregelde
geregeldetijden
tijdengehouden,
gehouden,
vond,
vond, in
in de
werkten tot
tot verspreiding
verspreiding der
der vredesidee
vredesidee mede
mede;; geen
geenwonder,
wonder,dat,
dat,
werkten
toen
in 1892
1892opopdat
datte te
Bern
oprichting
van
internationaal
toen in
Bern
tottot
de de
oprichting
van
eeneen
internationaal
vredesbureau was besloten,
besloten,dede
NederlandscheVredebond
Vredebondzich
zichdaarbij
daarbij
vredesbureau
Nederlandsche
voegde.
waarin de
de eigenlijke
eigenlijke serie
serie van
van algealgeIn
hetzelfde jaar
In hetzelfde
jaar (1889),
(1889), waarin
gemeene
vredescongressen
geopend
werd,
de
congressen
werden
meene vredescongressen geopend werd, — de congressen werden gehouden te
Parijs (1889), Londen
Londen (1890), Rome
Rome (1891),
(1891), Bern
Bern (1892),
(1892),
houden
te Parijs
Chicago
(1893), Antwerpen
Antwerpjln (1894),
(1894), Buda-Pesth
Buda-Pesth (1896),
(1896), Hamburg
Hamburg
Chicago (1893),
(1897),
Turijn (1898)
(1898) (±),
(t),Parijs
Parijs (1900),
(1900),Glasgow
Glasgow(1901),
(1901),Monaco
Monaco(1902),
(1902),
(1897), Turijn
(*) Thans,
Than~, na weldra
weldra 36
36 jaar,
jaar,vinden
vindenwij
wijnaar
naardedelaatste
laatste
opgaven
vermeld:
10.Vrede
Vrede
opgaven
vermeld
: 10.
door Recht
met de
deafdeelingen
afdeelingen:: Den
DenHaag,
Haag,Dordrecht,
Dordrecht,Leiden,
Leiden,Winterswijk,
Winterswijk,Leeuwarden,
Leeuwarden,
door
Recht met
20. Pax
Paxhumanitate
humanitate(Amsterdam).
(Amsterdam).
Rotterdam
Am.terdam; ; 20.
Rotterdam en
en Amsterdam
(tl
Een wel
wel niet
nieteigenlijk
eigenlijkgezegd
gezegdcongres,
congres,doch
docheen
een
algemeene
vergaderingvan
van
(t) Een
algemeene
vergadering
gedelegeerden.
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en Havre
(1905) — in
Havre (1903),
(1903), Boston
Bo~ton (1904),
(1904), Luzern
Luzern (1905)
m datdatRouaan en
1889 werd
werdook
ookgehouden
gehoudendedeeerste
eersteinterparlementaire
interparlementaire conconzelfde
zelfde jaar
jaar 1889
Parijs.
ferentie
ferentie te Parijs.
Mr. J.
J. B.B.Breukelman,
Breukelman,dedeovertuigde,
overtuigde,volijverige
volijverigevredesvriend,
vredes vriend, zegt
zegt
Mr.
volgende in
in zijn
zijnfeestgeschrift
feestgeschrifttottot
herdenkingvan
vanden
den
daarvan
daarvan het
het volgende
herdenking
van den
denNederlandschen
NederlandsehenVredebond
Vredebond:
zilveren
geboortedag van
zilveren geboortedag
:
llDeze
vereeniging bestaat
bestaat uit
uit leden
ledender
derverschillende
verschillendeparlementen.
parlementen.
xiDeze vereeniging
Het zal
zal geen
geenbetoog
betoogbehoeven,
behoeven,datdat
deze
soort
van
conferentiënook
ook
Het
deze
soort
van
conferentiën
maar
alleendaarom,
daarom,omdat
omdat de
de
zeer nuttig
nuttig kunnen
kunnen zijn,
zijn, alalwas
was
zeer
hethet
maar
alleen
opden
dengang
gangvan
vanhet
hetstaatsbestuur
staatsbestuur inin
leden
invloed kunnen
kunnen oefenen
oefenen op
leden invloed
hunne
respectieve landen."
landen."
hunne respectieve
De
Europeesche parlementsleden
pal'lementsleden hebben
hebben allereerst
allel'eerst de
de taak
taak de
de vredesvredesDe Europeesche
kracht van
van argumenten
argumenten te
te bevorderen
bevorderen in
in de
de yolksvolksbeweging
beweging met
met kracht
vertegenwoordigingen. Men
nog altijd,
altijd, dat
dat onze
onze
vertegenwoordigingen.
Men verwondert
verwondert zich
zich nog
Eerste-· en
en Tweede-Kamerleden
Tweede-Kamerleden -— 150
150 iningetal
getal—
- niet
nietallen
allenoveroverEerstehetaantal
aantalbijbijdede
interparlementaire
tuigde vredevrienden
vredevrienden zijn.
zijn. Naar
Naar het
tuigde
interparlementaire
van de
de Eerste
Eerste en
en3131van
vandedeTweede
Tweede
conferentiën
conferentiënaangeslotenen
aangeslotenen- — 23
23 van
Kamer der
der S.-G.
S.-G. —- zijnzijn
onze
parlementsledenniet
nietbijzonder
bijzonder vredevredeKamer
onze
parlementsleden
g~zelschapworden
worden onze
onzehooghooglievend.
In twijfelachtig
twijfelachtig internationaal
internationaal gezelschap
lievend. In
zij
allen
tot
aansluiting
overgaan.
Immers,
mogenden
niet
gebracht,
indien
mogenden niet gebracht, indien zij allen tot aansluiting overgaan. Immers,
wat Europa
Europa en
en dedeVereenigde
VereenigdeStaten
Statenjaar
jaarenendag
dagonder
onderleiding
leiding van
van
wat
de Bloch,
llIoch, Elie
Elie du
du
Henry
Richard, Frédéric
Henry Dunant,
Dunant, Jean
Henry Richard,
Fr6déric Passy,
Passy, Henry
Jean de
Moch, Fredrik
Fredrik Bajer,
Bajer,
Commun,
Constant, Gaston
Gaston Moch,
Commun, D'Estournelles
D'Estournelles de
de Constant,
Alfred
H. Fried,
Fried, Emile
EmileArnoud,
Arnoud,Felix
FelixMoscheles,
Moscheles, Henri
HenrilalaFontaine,
Fontaine,
Alfred H.
met
Ed.
Wavrsinky, J.
J. Novicow
Novicow enenzoovele
zoovelevoortreffelijke
voortreffelijke vrouwen
vrouwen met
Ed. Wavrsinky,
Barones Von
Von Suttner
Suttner aan
aan het
hethoofd
hoofdhebben
hebbengistend
gistendgehouden,
gehouden,verdient
verdient
Barones
de
warme aandacht
aandacht onzer
onzerparlementsleden.
pal'lementsleden.
de warme
Hebben
diezelfde vredescongressen
vredescongressen en
endiezelfde
diezelfdeinterparlementaire
interparlementail'e
Hebben diezelfde
conferentiën
niet den
den eersten
eerstenstoot
stootgegeven
gegeventottot
internationalebemidbemidconferentiën niet
internationale
in
volkenrechtelijke
geschillen?
Was
het
onderwerp
der
arbitrage,
deling
deling in volkenrechtelijke geschillen ? Was het onderwerp der arbitrage,
der vermindering
vermindering van
van oorlogslasten,
oorlogslasten, der
derbeperking
beperkingvan
vande
destaande
staandelegers,
legers,
der
der
verzachting van
van het
hetbarbaarsch
barbaarsch krijgsgeweld
krijgsgeweld niet
nietsteeds
steedsbij
bijhen
henaan
aan
der verzachting
zou het
het daarom
daarom zoo
zoo gewaagd
gewaagdofofzoo
zoodwaas
dwaaszijn,
zijn,teteonderonderde
orde?? En
En zou
de orde
dat de
detroffels
troffelsdezer
dezermetselaars
metselaars van
vanhet
hetwereldrecht
wereldrechtomkranst
omkranst
stellen,
stellen, dat
te worden,
worden, zoodra
zood ra de
de eerste
eerste hoeksteen
hoeksteen van
van het
hetHof
Hofvan
vanArbiArbidienen
dienen te
trage feitelijk
feitelijk wordt
wordtgelegd
gelegd?
Deideëele
ideëelewas
wassinds
sindsonheuglijke
onheuglijketijden
tijden
trage
? De
in de
deharten
hartender
derpioniers
pioniersverrezen,
verrezen, toen
toenzijzijdoor
doorwoord
woord en
en
reeds
reeds in
dat de
de oorlogen
oorlogen tot
totde
de
schriftuur
verderfelijken waan
waan bestreden,
bestreden, dat
schriftuur den
den verderfelijken
noodzakelijke
van het
hetwereldorganisme
wereldorganismebehooren
behoorenals
alsdedeorkanen
orkanen
noodzakelijke factoren
factoren van
Er isishier
hiermeer
meergelijk
gelijk dan
dan eigen.
eigen. De.
De.mensch
mensch isis
in den
den dampkring.
dampkring. Er
in
zeker
wel een
eennatuurproduct.
natuurproduct. Voor
Voor zoover
zoover wij
wij weten,
weten, isistottot
dusverzijn
zijn
zeker wel
dusver
mislukt. Wel
Welwerkt
werktde de
natuur
voortdurend inin op
op
kunstmatige teelt
kunstmatige
teelt mislukt.
natuur
voortdurend
hetgeen zij
zij schiep,
schiep,maar
maardaarom
daarom'
zijn
de
werkingen
der
menschenwereld
'zijn de werkingen der menschenwereld
in de
de wereld
wereld der
der menschen
menschen kunstkunstnog
geen natuurwerkingen.
natuurwerkingen. Alles
nog geen
Alles is
is in
diederder
natuur
natuurlijk.DeDeeerste
eersteis positief-mechanisch,
is positief-mechanisch,
matig, inin die
matig,
natuur
natuurlijk.
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de
tweede problematisch
problematisch saamgesteld.
saamgesteld. Het
Heteene
eeneraadsel
raadselisISnauwelijks
nauwelijks
de tweede
in
de laatste
laatsteopgelost,
opgelost,of of
andere
doet
zich
voor.DeDe
organische
in de
hethet
andere
doet
zich
voor.
organische
menschenwereld,
eenmaatschappij,
maatschappij, sinds
sindsRousseau
Rousseaudedegelukkige
gelukkigeuituitmenschenwereld, -— een
drukking
social en
en Kant
Kant die
die van
van rechtsstaat gangbaar
drukking contrat
contrat social
gangbaar maakten,
maakten,--in
haarorganen
organendoor
doorpractici
practicienentheoretici
theoreticibestudeerd
bestudeerd en
enontleed,
ontleed,
in alalhaar
wordt
altoos door
door wetten
wettenbeheerscht,
beheerscht,gesproten
gesprotenuituitmenschenbreinen
menschenbreinen
wordt altoos
en
toegepast of
of gewijzigd
gewijzigd door
door menschenhanden.
menschenhanden. Die
Die wetten
wetten zijn
zijn gegeen toegepast
bonden aan
plaats en
en tijd
tijdenenaan
aanden
denwisselenden
wisselenden wil
wil van
van den
den wetwetbonden
aan plaats
dernatuur
natuurisisdat
dateen
een
ander
geval.ZijZijheerschen
heerschen
gever. Met
Met de
de wetten
wetten der
gever.
ander
geval.
onbeperkt, zijn
voor een
een gering
geringdeel
deelslechts
slechtsnaspeurbaar,
naspeurbaar, voor
voor een
een
onbeperkt,
zijn voor
haar voor
voor het
heteindige
eindige
ander
gedeelte aan
aan plaats
plaats en
entijd
tijdgebonden
gebonden en
enhaar
ander gedeelte
labyrint, waarbij
waarbij
menschenverstand oneindige
menschenverstand
oneindige verscheidenheid
verscheidenheidisis een labyrint,
geen
Ariadne-draad
behulpzaam
is,
doch
slechts
der
eeuwen
geduldige
geen Ariadne-draad behulpzaam is, doch slechts der eeuwen geduldige
vorsching.
De
interpretatie van
van natuurwetten
natuurwetten blijkt
blijktniettemin
niettemineen
eeneindeloos
eindeloosveld
veld
De interpretatie
van
gissingen. IsIsdedenatuur
natuurzelve
zelveDiet
nieteen
eenwonderdoenster,
wonderdoenster, die
die eerst
eerst
van gissingen.
verwondering,
bewondering en
en eindelijk
eindelijkbijbijalle
alle
natuurvorschers
verwondering, dan
dan bewondering
natuurvorschers
prikkel
onderzoek brengt?
Hoe méér
mééronderzoek
onderzoek echter,
echter, hoe
hoe méér
méér
prikkel tot
tot onderzoek
brengt ? Hoe
eerbied
voor het
het absolute
absolute heerschersrecht
heerschersrecht der
dernatuur.
natuur.
eerbied voor
In
alle staatslichamen
staatslichamen isisdaarentegen
daarentegen een
eenmoment
momentdenkbaar,
denkbaar,dat
dat een
een
In alle
wet alle
alleoorlogen
oorlogen verbiedt.
verbiedt. Ondenk
Ondenkbaar
is een
eenoogenblik
oogenblik inin
algemeene wet
algemeene
baar is
het
leven der
der natuur,
natuur, dat
dat de
de orkanen
orkanen worden
worden afgeschaft.
afgeschaft. De
Devergelijvergelijhet leven
meteen
eennatuurlijke
natuurlijke wereld
wereldisiseen
eenonjuistheid
onjuistheid
king
eener kunstmatige
kunstmatige met
king eener
die vergelijking
getrokken
sluitredenhet
hetevenzeer.
evenzeer.
en
dus isisde de
en dus
uit uit
die vergelijking
getrokken
sluitreden
Geen
maatschappelijk verschijnsel
verschijnsel vindt
vindt zijns
zijns gelijke
gelijke inineen
eenwerking,
werking,
Geen maatschappelijk
door
natuur volbracht.
volbracht.
door de natuur
opzeker
zekeroogenblik
oogenblikererhonderd
honderdandere
andere
Één
Rtaatswil kan
kan op
machtige staatswil
f]én machtige
waarvoortdurend
voortdurend
aan
zich binden
binden tot
bereiking van
doel. Of
Of—- waar
aan zich
tot bereiking
van één
één doel.
maar zeker
zeker het
het
honderden wilsmachten
wilsmachten samenwerken,
samenwerken, kan
kan langzaam
langzaam maar
honderden
doel
bereikt worden.
worden.
doel bereikt
Geen
heirlegers van
van alle
alle krijgers
krijgers enenkrijgswerktuigen
krijgswerktuigenter
terwereld
wereldzijn
zijn
Geen heirlegers
langer
in staat
staatdedevrededenkbeelden
vrededenkbeelden te
tedooden,
dooden, gerijpt
gerijpt in
in de
debreinen
breinen
langer in
meerzich
zichaansluitende
aansluitendevolkeren,
volkeren,evenmin
evenminalsalsdedekiemen
kiemenvan
van
der telkens
telkens meer
der
Christendom gedood
gedood zijn
zijn kunnen
kunnen worden
wordendoor
doorRomeinsche
Romeinschekohorten
kohorten
het Christendom
en
in keizerlijke
keizerlijke arena's.
arena's. Maar
Maareen
een
Christen wereld,die
dienauwelijks
nauwelijks
en in
Christenwereld,
1900
jaren telt,
telt, rekent
rekentniet
nietmee
mee
werkelijkheid,
duizenden
1 900 jaren
in in
eeneen
werkelijkheid,
diedie
erer
duizenden
en
nogmaals duizenden
duizenden vécir
vóór zich
zich heeft.
heeft.
en nogmaals
Op
dit oogenblik,
oogenblik, ja,
zijn er
er drie
drie elementen,
elementen, die
dieschier
schier in
in elke
elke
Op dit
ja, zijn
staatsgemeenschap
vredesidee zoo
zoo niet
niet bestrijden
bestrijden,, haar
haar althans
althans
staatsgemeenschapde
de vredesidee
niet
bevorderen. Doch
Doch door
door dedeeeuwige
eeuwige
wentelingder
der
menschelijke
niet bevorderen.
wenteling
menschelijke
ideeën zullen
zullen ook
ook deze
deze hinderpalen
hinderpalen worden
worden opgeheven.
opgeheven. Die
Diehinderpalen
hinderpalen
ideeën
zijn: : 1°.
het kerkelijk
kerkelijk orthodox
orthodox beginsel
beginsel; ; 20.
20. de
deleveranciers
leveranciers van
van
zijn
10. het
met de
de ininhaar
haardienst
dienst
oorlogsmiddelen,
en en3°.
haute finance
finance met
oorlogsmiddelen,
30.de
de haute
staande
pers.
staande pers.
Omtrent het
het kerkelijk
kerkelijk orthodox
orthodox beginsel
beginsel heeft Mr.
Mr. Breukelman een
Omtrent

136
4 36

DE
BOUWMEESTERS VAN
VAN HET
HET WERELDRECHT.
WERELDRECHT •
DE BOUWMEESTERS

juist woord
woord gesproken,
gesproken, dat
dat wij
wijmet
metvolle
volleinstemming
instemminghier
hiervermelden
vermelden:
juist
:
natuur zijn
zijn!! Al
Al wie
wie
»De
instelling (van
(van den
den oorlog)
oorlog) zou
zou van
vangoddelijke
goddelijke natuur
»De instelling
dat
de
beschrijving van
van een slagveld
slagveld heeft
heeft gelezen,
gelezen, zal
zal wel
welbegrijpen,
begrijpen, dat
de beschrijving
die
leer onjuist
onjuist is;
is;wij
wijmaken
makenons
ons
van
Opperwezentoch
tocheen
eengansch
gansch
die leer
van
hethet
Opperwezen
ander
denkbeeld dan
dan dat
dat van
van een
eenwreker
wrekerenen
vernietiger
dermenschheid
menschheid
ander denkbeeld
vernietiger
der
God vol
volwijsheid
wijsheid en
enonuitonuiten
der beschaving
beschaving;; wij
wij gelooven
gelooven aan
aan een
eenGod
en der
puttelijke liefde.
Maar daarom
daarom kan
de oorlog
oorlog geen
geen instelling
instelling van
van
puttelijke
liefde. Maar
kan de
kan het
het niet
niet juist
juist zijn
zijn wat
wat De Maistre ons
goddelijken
goddelijkenaard
aard wezen,
wezen, kan
tracht te
leeren, dat
dat de
de oorlog
oorlog isiseen
eennormale
normale toestand
toestand van
van het
het
tracht
te leeren,
menschelijk
vrede van
vaniedere
iederenatie
natieslechts
slechtseen
eenrustpunt
rustpunt
menschelijk geslacht,
geslacht, de vrede
hetinindedewegen
wegen
Voorzienigheidzou
zouzijn
zijngelegen
gelegen
aanbiedt
en dat
dat het
aanbiedt en
derder
Voorzienigheid
het bloed
bloed der
der menschen
menschen onafgebroken
onafgebroken te
te doen
doen vloeien."
vloeien."
Met beginsel
beginsel tegenover
tegenoverbeginsel
beginselteteplaatsen,
plaatsen,komt
komtmen
menmoeilijk
moeilijkverder.
verder.
Met
in de
de ideëele
ideëelewereld.
wereld.
Beginselen
overwinnen beginselen
nooit in
Beginselen overwinnen
beginselen zelden
zelden of
of nooit
bij hoofdelijke
hoofdelijke stemming
stemmingwordt
wordtinineen
eenvreedzame
vreedzamepractijk
practijkhet
hetééne
ééne
Alleen
Alleen bij
beginsel overheerd
overheerd door
door het
hetandere.
andere.Doch
Doch
overweldigendergetuigen
getuigen
beginsel
overweldigender
er dan
danbeginselen.
beginselen. Ja,
Ja,zulke
zulke getuigen,
getuigen, die
diezelfs
zelfsbeginselen
beginselen bij
bij de
de
zijn
zijn er
cijfers. Wel'Veleerlijk
eerlijk voelende
voelende menschheid
menschheidkunnen
kunnendooden.
dooden.Het
Het zijn
zijn de
de cijfers.
niet. Daarom
Daarom stelle
stellemen
mentegenover
tegenover het
het
sprekender
sprekendergetuigen
getuigen zijn
zijn er niet.
orthodox
geloof
de
heterodoxe
zekerheid,
onder
meer
onwedersprekelijk
orthodox
de heterodoxe zekerheid, onder meer onwedersprekelijk
aangetoond
den vredesapostel
vredesapostel Jean
Jean de
deBloch
Blochininzijn
zijngeschrift
geschrift:
aangetoond dool'
door den
:
Guerre età l'Exposition de
Paris (1899). De
B1ûch heeft
heeft daarin
daarin
La Guerre
de Paris
De Bloch
cijfers gegeven
gegeven van
vanverschillende
verschillende
een
nauwkeurige opsomming
opsomming inin cijfers
een nauwkeurige
oeconomische,
industrieele en
en technische
technischeverschijnselen,
verschijnselen,noodig,
noodig,om
omieder
ieder
oeconomische, industrieele
het vredesprobleem
vredesprobleem een
eenongeflatteerde
ongeflatteerdebalans
balansvoor
voortete
belangstellende in het
belangstellende
leggen
van den
den oorlog
oorlog in
in de
de toekomst.
toekomst.
leggen van
De Russisch-Japansche
Russisch-Japansche verdelgingskrijg
verdelgingskrijg was
wastoen
toennog
nogniet
nietuitgebroken,
uitgebroken,
opgezag
gezagvan
vanzijn
zijncijfers
cijfersenenop
opdat
dat
doch
voorspelde Jean
Jean de
de Bloch
Bloch op
doch reeds voorspelde
van
den
Pruisischen
generaal
Von
der
Goltz:
toekomstige
oorlogen
van den Pruisischen generaal Von der Goltz : toekomstige oorlogen
zouden niet
niet anders
anders dan
dan door
door volkomen
vollwmen vernietiging
vernietiging van
van de
de eene
eenepartij
partij
zouden
of algeheele
algeheele uitputting
uitputting der
derbeide
beideoorlogvoerenden
ool'logvoerenden hun
hun beslag
beslagkrijgen.
krijgen.
Wat Japan
Japan met
metdedeRussische
Russische
vloot
verrichtte,wijkt
wijktgeen
geenhaarbreed
haarbreed
Wat
vloot
verrichtte,
van
die voorspelling
voorspelling af.
af.
van die
het
Oud-Testamentisch geloof
geloof aan
aan een
een
Zijn er
el' nu
nuChristenen,
Christenen,die
diehet
Zijn
Oud-Testamentisch
vernietigend
God vasthouden,
vasthouden, dan
dan wordt
wordt het
hetbroederlijk
broederlijkliefdesbeginsel,
liefdes beginsel,
vernietigend God
waarvan het Evangelie
Evangelie van
vanJezus
JezusChristus
Christusis isdoordrongen,
doordrongen, ddor
door hen
hen
waarvan
zij
een
leer,
die
den
grondslag
van
het
niet
gehuldigd,
doch
omhelzen
niet gehuldigd, doch omhelzen zij een leer, die den grondslag van het
Christendom,
bij de
de geboorte
geboortevan
vanden
denVerlosser
Verlosservrede
vredeop
opaarde
aarde
Christendom,dat
dat bij
predikt, ondermijnt.
hun zaak
zaak;; maar
maar laten
latenzij
zijdan
danook
ook niet
niet
predikt,
ondermijnt.Dat
Dat is
is hun
metuitsluiting
uitsluitingvan
vananderen
anderenrecht
rechttetehebben
hebben
langer
den waan
waan koesteren
koesterenmet
langer den
op
den naam
naam van
vanChristenen.
Christenen.Integendeel
Integendeel:: hun
hun naam
naamzou
zouwellicht
wellicht
op den
eerder
Heidenen kunnen
kunnen zijn.
zijn. In
In het
het Oude
Oude Testament
Testament moge
moge de
de Heer
Heer
eerder Heidenen
der
Heirscharen worden
plaats in
in wet
wet en
enproproder Heirscharen
worden aangebeden
aangebeden-— menige
menige plaats
het
onomstootelijkst
dáár,
waar
feten geeft bewijs
van
de
vredesidee;
bewijs van de vredesidee; het onomstootelijkst dAAr, waar
begroeting
en vaarwel,
vaarwel, voorzegging,
voorzegging, zegenkreet,
zegenkreet, bede
bede en
enjubel
jubelworden
worden
begroeting en
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hetallerliefelijkst
allerliefelijkstbeeld,
beeld,dat
dathet
hetvredewoord
vrede woordoproept.
oproept. Het
Het
verbonden met het
snarenspel, waarbij
harpen, psalter
psalteren
envedel
vedelhet
het»Vrede
J) Vrede
waarbij luit
luit en harpen,
is één snarenspel,
zij met
met u!"
u!"doen
doenuitklinken.
uitklinken.
zij
En komt
komt men
menininhet
het
NieuweTestament,
Testament,dan
danis iselke
elke
zaligspreking
En
Nieuwe
zaligspreking
van Jezus
Jezus gehecht
gehecht aan
aan dedeidee
idee
zachtheid,teerheid,
teerheid,vergevensvergevensvan
vanvan
zachtheid,
gezindheid, deemoed,
deemoed, zelfverloochening
zelfverloochelling en
en liefde
liefde —
- paarlen
paarlen en
enedelsteenen
edelsteenen
gezindheid,
aan het
het snoer
snoerder
derChristelijke
Christelijkeverdraagzaamheid.
verdraagzaamheid. Ook
Ookelke
elkeapostolische
apostolische
aan
het onderwerp
onderwerp aanroert,
aanroert, staat
staat als
als een
eenonwraakbaar
onwraakbaar gegezendbrief, die
die het
zendbrief,
tuigenis, dat
dat de
de Heilige
Heilige Schrift
Schriftniet
nietanders
andersvan
van
den
ideaal-Christen
tuigenis,
den
ideaal-Christen
verwacht dan
dan strijd
strijd tegen
tegen zichzelven,
zichzelven, om
vrede met
met alle
alle menschen
menschen te
te
verwacht
om vrede
behouden ell
God boven
boven alles
te hebben.
hebben.
behouden
en God
alles lief te
Wat dan
dan ook
ookhet
hetorthodox
orthodox.
beginselmoge
moge
afkondigenals
alsheilige
heilige
Wat
beginsel
afkondigen
of ondoorgrondelijk
ondoorgrondelijk raadsbesluit
raadsbesluit Gods,
volgens ons,
ons,
overtUlgmg of
overtuiging
Gods, is volgens
het licht
lichtvan
vanhet
hetEvangelie
Evangeliebezien,
bezien,niet
nietanders
andersdan
danhet
hettoedichten
toedichten
in het
in
vah menschelijke
menschelijke oorlogzuchtigheid
oorlogzuchtigheid enen wraakzucht
wraakzucht aan
een boven
boven
van
aan een
menschelijk begrip
begrip staand
staand Opperwezen.
Opperwezen.
menschelijk
den-wortel
wortel van
vanhet
hetChristendom,
Chr'istendom, uit
uitden
dengrond,
grond,waarop
waarop
Bloeit uit
uit denBloeit
de roemruchte
roemruchte wereldtempel
wereldtempel der
Christenheid isis verrezen,
verrezen, niet
niet als
als een
een
de
der Christenheid
naast het
hetMedelijden
Medelijden het
hetverheven
verhevengevoelen,
gevoelen,
tooverbloell1 de
Liefde op,
op, naast
tooverbloem
de Liefde
dat bij
bij de
de Christenvolkeren
Christen volkeren den
den haat
haat en
endederuwheid,
ruwheid,waaruit
waaruitdedeoorlog
oorlog
dat
stamt, moest
moest overwinnen
overwinnen?!
?!
de andere
andere factoren
factoren?? Geld,
Geld, handel
handel enendrukpers
drukpers:
daarvan
dan de
: isisdaarvan
Maar dan
eeniger tijd
tijd de
deverderfelijke
verderfelijke invloed
invloed tetefnuiken
fnuiken?
Ofzijn
zijn die
dieraderen
raderen
te eeniger
? Of
van het
het staatswerktuig
staatswerktuig ininandere
andererichting
richtingtete
wentelen?
Zeker,wanneer
wanneer
van
wentelen
? Zeker,
staatsbeheer der
dergroote
grootevolkeren
volkerenniet
nietlanger
langerimperialistisch
imperialistisch wordt
wordt
het staatsbeheer
dernatuurlijke
natuurlijkegrenzen
grenzen —
- naar
naarNapoleon
Napoleon III
III haar
haar'
gevoerd, de
de idee
idee der
gevoerd,
koesterde —
- voor
voor iedere
iederezelfstandige
zelfstandige natie
natievoldongen
voldongenzal
zalzijn,
zijn,de
destamstamkoesterde
éénheid
toepassing zal
zal zijn
zijn gebracht
gebracht en
en er
eraldus
aldusgeen
geentegenstrijdige
tegenstrijdige
éénheid in
in toepassing
staatsbelangen
door
hinderlijke
botsing
van
geloof,
zeden
en gebruiken
gebl'Uiken
staatsbelangen door hinderlijke botsing van geloof, zeden en
in
wrijving worden
worden gehouden.
gehouden. Wanneer
Wanneer de
de kaart
kaart van
van Europa
Europa alle
alle
in wrijving
congresof tractaatlanden
tractaatlanden zal
zal vertoonen,
vertoonen, ingelijfd
ingelijfdbij
bijde
destaten,
staten,waartoe
waartoe
congres- of
zij
door stamverwantschap
stamverwantschapbehooren,
behooren,enendedepogingen
pogingentot
totvermindering
verminderingder
der
zij door
oorlogsbudgetten
meerdoor
doordedeschelste
schelste
parlementaire
kelen-worden
worden
oorlogsbudgetten niet meer
parlementaire
kelen
kalm overleg
overleg door
door de
de wetgevers
wetgeversworden
wordenbereikt.
bereikt.
uitgekrijscht,
uitgekrijscht, maar
maar in
in kalm
Wanneer
staande legers
legerstot
totbinnenlandsche
binnenlandsclle politiemacht
politiemacht (*) worden
wOl'den
Wanneer de staande
ingekrompen
aan het
hetHaagsche
HaagscheVredehof
Vredehofelk
elkinternationaal
internationaal geschil
geschil
ingekrompen en
en aan
ter beslechting
beslechting moet
worden, omdat
omdatde
de ontwapening
ontwapening der
der grootgrootmoet gegeven worden,
machten
haar beslag
beslag heeft gekregen.
gekregen.
machten haar

r)

(Ol
Binnenlandsche politiemacht
militairen zou
zou in
onze dagen
dagen ten
ten onzent,
onzent, nu
nu
politiemacht door
door militairen
in onze
(*) Binnenlandsche
landlooperij
recidil'isme inindedebedelaarskoloniiin
bedelaarskolonii'nXVIIIde-eeuwschen
XVlllJe-eeuwschen omvang
om\·ang hebben
hebben
landlooperij en recidivisme
bereikt
en het
hetlandloopers-hotelwezen
landloopers-hotelwezenzich
zichininbloei
bloeiverheugt,
verheugt,een
eendringende
dringendeeisch
eischvan
van
bereikt en
het oogenblik
oogenblik zijn.
Daarmee zou
denkbeeld van
van deportatie
deportatie van
van het
hetgeboefte
geboefte—
- voor
V001'
zdn. Daarmee
zou het denkbeeld
9/
alcoholisten -— gepaard moeten
moeten gaan.
gaan.
onverbeterbare alcoholisten
9/03
10 onverbeterbare
tot zuid
zuid en
envan
vanoost
oosttottotwest
westworden
wordenonze
onzestraatstraat-enenlandwegen
landwegen
Van
noord tot
Van noord
hunwelpen
welpenschilderachtig
schilderachtig gemaakt
gemaakt en
enonze
onze
door
deze aanstaande
aanstaande kiezers
kiezers en
en hun
door deze
landbouwers
kan daarbij
daarbijoverweging
ovenvegingverdienen,
verdienen, door
dooreen
eenKoninkI{oninklandbouwers schrikachtig.
schrikachtig. Het
Het kan
lijk
besluit het
hetkorps
korpsMaréchaussée
Maréchaussée - het
eenige bereden
bereden wapen,
wapen, waarvoor
waarvoor landlandhet eenige
ink besluit
—

1906. Il.
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De pers,
pers, draagster
draagster der
der openbare
openbare gevoelens,
gevo~lens, zal
zaldan
danop
opdat
datpunt
punt
De
ook niet
niet langer
langer in
in dienst
dienst van
van den
den
eenstemmigheid
eenstemmigheid handhaven.
handhaven. Zij
Zij zal
zal ook
Staat
of de
de machtigste
machtigste staatspartij,
staatspartij, op
op last
lastvan
vanhet
hetalmachtig
almachtigkapitaal
kapitaal
Staat of
of de
de industrieele
industrieele groep
sein tot
tot den
den oorlog
oorlog geven,
geven, maar
maar het
hethaar
haar
groep het
het sein
taak achten,
achten, hoe
hoeverscheiden
verscheiden ook
ook naar
naarpolitieken
politiekenaard
aardofofgeloofsaard,
geloofsaard,
taak
het vredesbeginsel
vredesbeginsel te
te verkondigen.
verkondigen.
ten onzent,
onzent, waar
waar dededagbladpers,
dagbladpers, ininvergelijk
vergelijk met
met die
die van
van
Zelfs ten
Zelfs
strijdlust met
met behoorlijke
behoorlijke wapens
botviert, is de
de
naburige
naburige landen,
landen, haar
haar strijdlust
wapens botviert,
propaganda voor
Wel isisdedetijd
tijdvoorbij,
voorbij,
propaganda
voor de
de vredesidee
vredesideeslap
slapen
en lauw.
lauw. Wel
dat een
een redacteur
redacteur van
van een
eenof of
ander
voornaamdagblad
dagbladten
tenonzent
onzent
dat
ander
voornaam
schouderophalend
eeuwigen vrede
vrede begroette
begroette en
en
schouderophalendde
de hersenschim
hersenschim van
van den
den eeuwigen
de
leiders aan
aan minder
mindervoorname
voorname bladen
bladen schimp
schimp en
enschamp
schamp over
over de
de
de leiders
het Hof
Hof
vredesbeweging hun
hun lezersdom
lezersdom voordienden,
voordienden, —
- doch
doch v66rdat
vóórdat het
vredesbeweging
stand kwam,
kwam, waren
waren er
er ten
tenonzent
onzenttoch
tochmaar
maarsporasporavan
Arbitrage tot
van Arbitrage
tot stand
dische
persverschijnselen ten
der vredesidee.
vredesidee. De
De taak
taak van
van het
het
dische persverschijnselen
ten bate
bate der
stilzwijgen
over dat
dat groote
groote volksbelang
volksbelang ,scheen
,scheen voor
voor de
de dagbladen
dagbladen ververstilzwijgen over
dan, naar
naarhun
huntoenmalig
toenmaligsterrenkundig
sterrenkundiggezichtspunt,
gezichtspunt,het
hetplukken
plukken
hevener dan,
van
flauwe vredesstarren
vredesstarrenaan
aaneen
eengevoelziek
gevoelziekfirmament.
firmament. Daarom
Daarommag
maghier
hier
van flauwe
niet
worden gezwegen
gezwegen van
van dedebescheiden
bescheidenpersmiddelen,
persmiddelen, door
door den
den
niet worden
in zijn
zijn Jaarboekje
Jaarboekje en later
later in
in zijn
zijn maandblad
maandblad
Haagschen
Haagschen Vredebond
Vredebond eerst
eerst in
onder redactie
redactie van
van Jonkvrouwe
Jonkvrouwe J.
Backer en
en
Vrede
door Recht,
Recht, thans
Vrede door
thans onder
J. Backer
Mr. Dr.
Dr. J.
J. A.
A.A.A.H.H.dede
Beaufort,
jarenlang
aangewendterterverspreiding
verspreiding
Mr.
Beaufort,
jarenlang
aangewend
zijner denkbeelden,
denkbeelden, die,
die, ondanks
ondanks een
eenvolhardenden
volhardenden ijver,
ijver, onder
onder een
een
zijner
hetinindertig
dertigjaren
jarentijds
tijdsniet
nietverder
verdel'
vredelievend,
weinig militairistisch
militairistischvolk
volkhet
vredelievend, weinig
deelgenooten te maken
maken (*).
brachten,
dan dertienhonderd
dertienhonderd personen
brachten, dan
personen tot
tot deelgenooten
C).
Dat
daaraan grootendeels
grootendeels de
voorname pers
pers schuld
schuld draagt,
draagt, staat
staat bij
bij
Dat daaraan
de voorname
sommigen
Erzijn
zijngrooter
grooteren en
edeler
volksbelangen,meent
meentzij.
zij.
sommigen vast.
vast. Er
edeler
volksbelangen,
rustig besef
besefvan
vaneen
eenvoortdurenden
voortdurendenlandsvrede
lands vrede eneneen
eenstaand
staandleger
leger
Het rustig
Joopers
en landlooperessen
landlooperessen eenige
te breiden
breiden over
overalal
loopers en
eenige beduchtheid
beduchtheidgevoelen,
gevoelen,- — uit
uit te
onze provinciën.
provinciën. Dat
uitbreiding de
de gemeenten
gemeententot
totsubsidiën
subsidiiinzou
zouverplichten,
verplichten,spreekt
spreekt
onze
Dat die uitbreiding
nuttigvoor
voordedegemeenten
gemeentenzou
zoublijken,
blijken,behoorde
behoordedoor
doorgeldelijke
geldelijke
vanzelf. Doch
Doch hetgeen
hetgeen nuttig
vanzelf.
offers
worden gekocht.
gekocht. Eerste
Eerste gevolg
gevolg van
vandien
dienheilzamen
heiizamenmaatregel
maatregelzou
zouzijn
zijndede
offers te worden
daling
van het
het cijfer
cijferder
derachterstallige
achterstalligezaken
zakenonzer
onzerrechtsprekende
rechtsprekende collegii;n,
collegipn, want
want met
met
daling van
de
uitbreiding van
vanhet
hetkorps
korps
Maréchausséezou
zoudedeoprichting
oprichtingvan
vanpolitie-rechtbanken
politie-rechtbanken
de uitbreiding
Maréchausséé
(m('t
parate executie)
executie) moeten
moeten samengaan.
samengaan. De
Derechtstaat
rechtstaatwilwildoor
dool'middel
middelvan
vanalalzijn
zijn
(met parate
zij ook
ook in
inallerlei
allerleistaatkunstaatkunpublieke organen
organen den
den kweek
kweek van
I'an ordelijke
ordelijke burgers,
burgers, al
al zijn
zijn zij
publieke
dige schakeeringen
schakeeringen verdeeld,
verdeeld, die
die bij
bij het
hetgroeien
groeienharer
harermacht
machtdienzelfden
dienzelfden staat
staat de
dewet
wet
dige
zullen
voorschrijven. Noch
voor het individu
individu noch
noch voor
voor de
de maatschappij
maatschappij isis echter,
echter,onder
onder
zullen voorschrijven.
Noch voor
ook,een
eenordelijk
ordelijkleven
levendenkbaar
denkbaar zonder
zonder tucht,
tucht, en
en alle
alletucht
tucht
welk
staatkundig beheer
beheerook,
welk staatkundig
regelmaatenenregeerkracht.
regeerkracht.Wie
Wie
door
hun
optreden
orde,waar
waarook,
ook,verstoren,
verstoren,
baart regelmaat
dusdus
door
hun
optreden
dede
orde,
derwetwet
gevoelen.
Een
onbeteugeld
puhliekwezen
wezenkweekt
kweektbaldadige
baldadige
moeten den
den arm
armder
moeten
gevoelen.
Een
onbeteugeld
publiek
HetNederlandsch
Nederlandschstraatpubliek
straatpubliekslaat
slaat
hurgers in
in steden,
steden, dorpen,
dorpen, vlekken
vlekken en
engehuchten.
gehuchten.Het
burgers
in
3/4 van
van Europa
Europahet
hetrecord
recordiningemeenheid.
gemeenheid.InInhet
hetmeerendeel
meerendeelonzer
onzersteden
stedenen
enIanlanin 3/4
delijke
gemeenten is
is het
hetpolitietoezicht
politietoezicht geheel
geheélonvoldoende.
onvoldoende. Dat
Datkan,
kan,zelfs
zelf.~ met
metden
den
delijke gemeenten
besten
wil der
deroverheid,
overheid, thans
thansniet
nietanders,
anders,nu
nuonze
onzestraatstraat-en
engrindwegen
grindwegennog
nogbovenhovenbesten wil
met zeer
zeer
dien
onveilig worden
worden door
door comfortable
comfortable ingerichte
ingerichte woonwoon- of
of kermiswagens
kermiswagens met
dien onveilig
bel"olkin~ en
en vertegenwoordigers
vertegenwoordigers eener
eener nationale
nationale en
eninternationale
internationale gentry,
gen try,die
die
prolixte bevolking
prolixte
op razende
razende stoomvehikels
stoomvehikels haar
haar ethnographische
ethnographische kennis
kennis te
te
zich
verdienstelijk maakt,
maakt, door
door op
zich verdienstelijk
vermeerderen
tevens stoffelijk
stoffelijk werkzaam
werkzaam te
te zijn.
zijn.
vermeerderen en
en tevens
(*) (lp
oogenblik is er
er een
eenfraai
fraaiuitgevoerd
uitgevoerdpropagandablad
propagandablad van
van Vrede
door Becht
Recht
Vrede door
()p dit oogenblik
omloop gebracht.
gebracht. Belangstellenden
Belangste!lenden mogen
mogen er
er niet
nietonkundig
onkundigvan
vanblijven.
blijven.
in omloop
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van zoo
zoo gering
geringmogelijke
mogelijkegrootte
grootteis is
allerhoogste
volksbelang,zonder
zonder
van
hethet
allerhoogste
volksbelang,
hetwelk alle
alle andere
andere zich
zichniet
nietkrachtig
krachtigkunnen
kunnenontplooien,
ontplooien,gelooven
gelooven
hetwelk
dergroote
grootemogendheden
mogendhedenlevende
levende
anderen. Kleine,
dool' de
de genade
genade der
anderen.
Kleine, door
totdedevredeszaak
vredeszaakgeroepen.
geroepen.
volkeren zijn,
zijn, meenen
meenen derden,
derden, eigenaardig
eigenaardig tot
volkeren
neutraoorlogsbudgetten der
der miniatuur-volkeren,
miniatuur-volkeren, die
die een
eengewapende
gewapendeneutraDe oorlogsbudgetten
hebben teteonderhouden,
onderhouden,zijn
zijnbelemmeringen
belemmeringenvoor
voornationale
nationalewelvaart
welvaart
liteit hebben
nationale inwendige
inwendige rust.
rust. Er
Erblijven
blijvengenoeg
genoegsportterreinen,
sportterreinen,waarop
waarop
en nationale
de nationale
nationale hartstochten
hartstochten zich
zichkamp
kampkunnen
kunnengeven,
geven,zonder
zonderdat
datbloed
bloed
de
vergoten wordt
wordt en
en de
de barbaarschheid
barbaarschheid van
van het
het slagveld
slagveld zegeviert.
zegeviert.
vergoten
er nog
nogmenschen
menschenininons
onsland"
land" —
- zegt
zegtde
deheer
heerA.
A. ten
tenBosch
Bosch
zijn er
»Toch zijn
(Wereldkroniek van
van 30 Sept.
Sept. 1905),
1905),diediehethet
XIVdeVredescongres
Vredescongres te
te
XiVde
(Wereldkroniek
Luzern bijwoonde,
bijwoonde, —
- »te
»tevinden,
vinden,die
dieden
denoorlog
oorlogverdedigen,
verdedigen,die
die een
eenoveroverLuzern
weldiging op
het slagveld
slagveld als
alseen
een
roemvolle
daad
zoudenbetitelen.
betitelen.
weldiging
op het
roemvolle
daad
zouden
Deze laatste
laatste menschen,
menschen, die
die wel
weldegelijk
degelijk erkennen,
erkennen, dat
dat men
men niet
nietmag
mag
Deze
Hechter in
in eigen
eigenzaak",
zaak",meenen
meenendus
duswel,
wel,datdat
een
Nederlander,die
die
zijn »rechter
zijn
een
Nederlander,
zijn buurman
buurman vermoordt,
vermoordt, een
een afschuwwekkend
afschuwwekkend sujet
sujet is,
is,maar
maardat,
dat,indien
indien
zijn
vijf millioen
millioen Nederlanders
Nederlanders hun
hun buurman
buurman aan
aanden
denvleeze
vleezebeschadigen,
beschadigen,
vijf
dat een
een roemrijk
roemrijk feit
feitgenoemd
genoemdmoet
moetworden.
worden.Treurige
Treurige
inconsequentie."
dat
inconsequentie.”
toetreden
denVredeVredeIk voeg
voeg erbij,
erbij, dat
datde
deweinige
weinigeanimo
animotottothethet
Ik
toetreden
ininden
bond -— stellen
stellen wij,
wij, dat
daterervan
vande de
5 miIlioen
inwonersdes
desrijks
rijl<s
bond
5 millioen
inwoners
100.000
zijn, die
dieinindedetermen
termenvan
vantoetreding
toetredingmet
metbetaling
betalingvan
van f 1.—
1.100.000 zijn,
niet enkel
enkel bij
bijdie
die100.000
100.000schuilt.
schuilt.Zij
Zijschuilt
schuilt
's jaars
jaars kunnen
kunnen vallen,
vallen, -— niet
bij hun
hun overheden
overheden in
in allerlei
allerlei takken
takken van
van menschelijk
menschelijk doen,
weten eh
en
bij
doen, weten
bijeen
een
kunnen.
Evenzeer dus
bij een
een fabrieksfabrieks- ofofwinkelbaas
winkelbaas als
alsbij
kunnen. Evenzeer
dus bij
hoogleel'aar
Leiden of
of Delft
Delft,, evengoed
evengoed bij
bij een
een kanselkansel- als
alsbij
bijeen
een
hoogleeraar te
te Leiden
kathederredenaar, evengoed
hoofd der
der gemeente
gemeente als
als bij
bij dat
dat
kathederredenaar
, evengoedbijbijeen
een hoofd
van een
een school,
school, zoowel
zoowelbij
bijeen
eenhandelkTiziger
handelsreizigerals
alsbijbijeen
eenras-aristocraat
ras-aristocraat
van
en
eindelijk evengoed
evengoed bij
bij staatsstaats- als
als bij
bij kerkelijke
kerkelijke gezaghebbers.
gezaghebbers. Zij,
Zij,
en eindelijk
en
duizenden anderen
zijn de
de aangewezen
aangewezen elementen
elementen tot
tot het
het
en duizenden
anderenmét
mét hen,
hen, zijn
doen
voortschrijden del'
vredesidee en
en wel
welhet
hetgeringste,
geringste,dat
datzijzijdaarvoor
daarvoor
doen voortschrijden
der vredesidee
kunnen
is ff 1.—
1.- 's jaars
offeren in
in de
debondskas.
bondskas.
jaars te offeren
kunnen doen,
doen, is
Indien
tekst noodig
noodig was,
was, om
omhun
hunmenschenmin
menschenmin op
op dat
datpunt
punt
Indien er
er een tekst
te
wakkeren,
geen
beter
voor
het
doel
geschikt
dan
deze:
»Si
l'on
aan
aan wakkeren, geen beter voor het doel geschikt dan deze : »Si l'on
un point
point de
del'Europe
l'Europe les
lescrAnes
crànes de
de toutes
toutes les
les
pouvait
pouvait entasser
entasser SUl'
sur un
victimes
de lalaguerre,
guerre, leIeMont-Blanc
Mont-Blanc cesserait
cesserait d'en
d'en être
être leIeplus
plus haut
haut
victimes de
som
met."
sommet."
Had
hij hun
hun de
de verloopen
verloopen 30
30jaren
jareninindedeooren
oorengeklonken,
geklonken, de
dewerkwerkHad hij
zame
penningmeester van
hoofdbestuur, Dr.
Baart de
de la
la Faille,
Faille,
zame penningmeester
van het
het hoofdbestuur,
Dr. S.
S. Baart
zou
halfjaar geleden
geleden op
op het
het Luzerner
Luzerner Congres
Congres van
van minstens
minstens 5000
5000
zou een
een halfjaar
leden
hebben kunnen
Een percentage
percentage van
van 55 isistoch
tochwaarlijk
waarlijk
leden hebben
kunnen gewagen.
gewagen. Een
in
- 5000
5000!
Datvan
van13/10
1 3/ 10 percent,
percent,
in deze
deze zaak
zaak niet
niet te
te hoog.
hoog. Van
Van de
de 100.000
100.000 —
! Dat
zooals
wat heel
heel gering
gering!! Kon
Kon de
de meening,
meening, dat
dat wat
watin
in ons
ons
zooalsthans,
thans,isis wel
wel wat
eigen
levenstijdperk niet
niet aanstonds
aanstonds vruchten
vruchten draagt,
draagt, in
in de
detoekomst
toekomst
eigen levenstijdperk
vruchteloos
- kon
kon die
die dorre
dorre meening
meening maar
maar worden
worden overovervruchteloos zal
zal blijven,
blijven, —
wonnen
En kon
kon daarbij
daarbij tevens
tevens het
hetjammerlijk
jammerlijk denkbeeld,
denkbeeld, dat
dat snel
snel
wonnenI ! ! En
IT.
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succes
het eenig
eenigbestaanbare
bestaanbare is,is,worden
wordengesmoord
gesmoord!
Depractijk
practijkbewijst
bewijst
succes het
! De
hettegendeel.
tegendeel.Wat
Watlangzaam
langzaamrijpt,
rijpt, bloeit
bloeit
in
de meeste
meestegevallen
gevallenjuist
juisthet
in de
duurzaam.
de historie
historie van
van de
de straks
straks genoemde
genoemde eerste
eerste interinterduurzaam. Voor
Voor wie
wie de
en de
dedaaruit
daaruit gevolgde
gevolgde
nationale
vredesconferentie
kent,is is deze
deze en
nationale vredesconferentie
kent,
hetHof
Hofvan
vanArbitrage
Arbitrage —
- het
hetVredespaleis,
Vredespaleis,door
doorCarnegie's
Carnegie's
oprichting
van het
oprichting van
millioenengiftinin Den
Den Haag
Haag te
te verrijzen,
millioenengift
verrijzen, —
- reeds
reeds de
deeerste
eerstevrucht
vruchtvan
van
jaarenendagdag
ontstane
wereld-vredebondenhebben
hebben
hetgeen de
de v66r
vóór jaar
hetgeen
ontstane
wereld-vredebonden
deinterparlementaire
interparlementaire
gezaaid, de vredescongressen
vredescongressen mochten
mochten uitbreiden,
uitbreiden, de
gezaaid,
Internationaal
conferentiën deden
rlipen, de
de conferentiën
conferentiën van
vanhethet
conferentiën
deden rijpen,
Internationaal
een woord:
woord: van
vanhetgeen
hetgeende
debouwmeesters
bouwmeesters
Privaatrecht beschermden,
beschermden, in
Privaatrecht
in één
wel'eldrecht bezig
bezig zijn
zijn teteontwerpen
ontwerpen(*).
(*).
van het wereldrecht
van

IX.
Den
18den Mei
Mei 1899
1899zijn
zijntete's-Gravenhage
's-Gravenhagede
degevolmachtigden
gevolmachtigden van
van
Den /Mien
Europeesche, Aziatische
Aziati!lche en
enAmerikaansche
Amerikaansche staten
statensaamgekomen.
saamgekomen.De
De
26 Europeesche,
conferentie
zou,
om
kans
van
welslagen
te
hebben,
natuurlijk
onaanconferentie zou, om kans van welslagen te hebben, natuurlijk onaanstatenonderling
onderlingbenevens
benevens
geroerd
laten alle
alle politieke
politieke 'betrekkingen
'betrekkingen der
der staten
geroerd laten
hun door
door verdragen
verdl'agen verkregen
verkregen politieke
politieke ordening
enkel bijeen
bijeen zijn,
zijn,
hun
ordening en
en enkel
tothethet
nemenvan
vanmaatregelen,
maatregelen,
om
de mogelijkheid
mogelijkheid te
te overwegen
ovel'wegen tot
om de
nemen
en
waardoor
voortdurende aanwas
van krijgstoerustingen
krijgstoerustillgen voor
voor landland- en
waardoor de
de voortdurende
aanwas van
zeelegel'
werd beperkt
beperktenenwaardoor
waardooroorlogsconflicten
oorlogsconflicten langs
langs den
denvreedvreedzeeleger werd
zamen weg
weg van
van bemiddeling
bemiddeling en
en scheidsgerecht
scheidsgerecht werden
werden opgelost.
opgelost.
zamen
De gevolmachtigden,
gevolmachtigden, naar
naar men
menweet,
weet,opop
aandrangvan
vanden
denRussischen
Russischen
aandrang
Czaal'
volgens
een
door
Russische
diplomaten
en
rechtsgeleerden
vastCzaar volgens een door Russische diplomaten en rechtsgeleerden vasthet
gesteld programma
progmmma door
Regeering saamgeroepen,
saamgeroepen, werden
gesteld
door onze
onze Regeering
werden in het
Huis ten
ten Bosch
Boschdoor
dooronzen
onzen
toenmaligen
Ministervan
vanBuitenlandsche
Buitenlandsche
Huis
toenmaligen
Minister
Zaken,
H. de
de Beaufort,
Beaufort, ontvangen
ontvangen met
met een
eeninleidingsrede,
inleidingsrede, die
die
Zaken, Mr.
Mr. W.
W. H.
van evenveel
evenveel zaakkennis
zaakkennis en
enhistorische
historische schranderheid
schranderheid als
als bevallige
bevallige
van
inkleeding
getuigde.
inkleeding getuigde.
De
Nederlandsche gevolmachtigden
gevolmachtigden waren:
C. van
van
De Nederlandsche
waren : Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. A.
A. P. C.
lid van
van dedeTweede
TweedeKamer
Kamerder
der
Staten-Generaal;
Generaal
Karnebeek,
Karnebeek, lid
Staten-Generaal
; Generaal
lid van
van den
den Raad
Raad van
van State
State;; Staatsraad
Staatsraad T.
T. M.
M.
Den Beer
Beer Poortugael,
Poortugael, lid
Den
C. Asser
Asser j; Mr.
Mr. E.
E. N.
N.Rahusen,
Rahusen, lid
lidvan
vandedeEerste
EersteKamer
Kamerder
derStatenStatenC.
Generaal.
ter Zee
Zee A.
A. P.P.Tadema,
Tadema,als
alstechnisch
technisch
Hun was
was toegevoegd
toegevoegd Kapitein
Kapitein ter
Hun
gedelegeerde.
in dedeverschillende
verschillende commissiën
commissiën aan
aan de
de orde
orde
Drie hoofdpunten
hoofdpunten zijn
zijn in
Drie
0 • de
de wijze
wijze van
van oorlogvoeren,
oorlogvoeren, 20.
2 0 • de
de regelen
regelen van
van oorlog
oorlog te
te
gesteld: : 110.
gesteld
0
•
land
en
ter
zee
en
3
de
arbitrage.
land en ter zee en 30. de arbitrage.
Omtrent
punt zijn
zijn de
de schoonste
schoonste resultaten
resultaten bereikt
bereikt en
enzeer
zeer
Omtrent dit
dit laatste punt
te recht
rechtheeft
heeftdedeMaatschappij
Maatschappij tot
totNut
Nutvan
van 't Algemeen, door
door de
de hand
haud van
van
(*) Als
Als leden
leden van
van het
hetPermanente
PermanenteHof
Hofvan
vanArbitrage
Arbitragezijn
zijnvoor
voorons
onsland
landbenoemd:
benoemd:
Mr.
T. M.
M. C.C,Asser
Asser;
Mr.F.F.B. B.
ConinckLiefsting,
Liefsting,president
presidentvan
vanden
denHoogen
HoogenRaad
Raad;
Mr. T.
; Mr.
Coninck
;
Jhr. Mr.
Mr. A.
A. F.
F. de
de Savornin
Savornin Lohman,
Lohman, Tweede-Kamerlid
Tweede-Kamerlid;; Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. G.
G. L.
L. M.
M. H.
H. Ruys
Ruysde
de
Jhr.
Beerenbrouck,
Commissaris der
Koningin in Limburg.
Limburg.
Beerenbrouck, Commissaris
der Koningin
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Mr. J.
J. M.
M. Stipriaan
Stipriaan Luïscius,
Luïscius, de
deuitkomsten
uitkomstenvan
vandat
datCongres
Congresmeer
meeralgealgeMr.
meen
bekendgemaakt in
in de
debrochure
brochure:: De
De Oorlog
Oorlog en
en het
het Scheidsmeen bekendgemaakt
(*). Wat
30 jaren
jarentetevoren
vorenMr.
Mr.P.P.van
vanBemmelen
Bemmelen in
in zijn
zijn
gericht (*).
Wat 30
gericht
hetNijmeegsch
Nijmeegschvestingvraagstuk
vestingvraagstukdeed
deed:
eenwarm
warmpleidooi
pleidooi
brochure over het
brochure
: een
ten gunste
gunste der
dervredeszaak
vredeszaakleveren,
leveren,Mr.
Mr.Stipriaan
Stipriaan Luïscius
Luïscius heeft
heeft haar,
haar,
ten
deouverture
ouverture der
derinternationale
internationale vredessymphonie
vredessymphonie was
was gehoord,
gehoord, nog
nog
nu de
nu
DÉén honderd
honderd vijftigmaal",
vijftigmaal" , zegt
zegt hij,
hU,
nadrukkelijker
bepleiten. DRén
nadrukkelijker kunnen
kunnen bepleiten.
Dis in
in de XIXde
XIXde eeuw
scheidsgerichten. In
Inalle
allevorige
vorige
Dis
eeuw gebruik
gebruik gemaakt van scheidsgerichten.
bijnageen
geenarbitrage
arbitrage ;j men
men vocht
vocht of
ofvocht
vocht niet,
niet, maar
maar
eeuwen
was ererbijna
eeuwen was
men
droeg zijne
zijne geschillen
geschillen in
in den
denregel
regelniet
niet
aan
eenen
scheidsmanop."
op."
men droeg
aan
eenen
scheidsman
Hij
acht dedearbitrages
arbitragesdedebelangrijkste
belangrijkstegebeurtenissen
gebeurtenissen dier
dier eeuw,
eeuw, enen
Hij acht
werkelijke
geschiedenis
dersamenleving,
samenleving,
voor wie een
een blik
blikslaan
slaanopopdede
voor
werkelijke
geschiedenis
der
historie
der
beschaving
en
der
middelen,
die
daartoe gege-— d.d.i.i.dede
historie der beschaving en der middelen, die daartoe
dat buiten
buiten eenige
eenige kijf.
kijf. En
En nu
nuvervolgt
vervolgt Mr.
MI'. S.
S.L.
L.
bezigd
bezigd worden,
worden, -— is dat
deze woorden,
woorden, die
die ik
ik eenmaal
eenmaal ininhet
hetkwartaal
kwartaalbehanbehanzijn
betoog met deze
zijn betoog
deld.
zou wenschen
wenschen van
vanalle
alleleerstoelen
leerstoelenininNederland,
Nederland, hetzij
hetzij die
diedoor
door
deld zou
priesters, predikanten,
predikanten, rabbijnen
rabbijnen of
of hoogere
hoogereenenlagere
lagerewereldlijke
wereldlijkeonderonderpriesters,
bezet:
wijzers worden
worden bezet
wijzers
:
voordeel van
van een
eenbli,jvend
blijvendscheidsgericht
scheidsgerichtboven
boventijdelijke
tijdelijke scheidsscheidsD]I Het voordeel
het oog.
oog.Het
Hetis altijd
is altijd
gemakkelijk,niet
nietbij
bij elk
elk
rechters springt
rechters
springt in
in het
gemakkelijk,
behoevenaanstellen,
aanstellen,maar
maarhem
hemslechts
slechtstetebehoeven
behoeven
geschil
den rechter
rechtertetebehoeven
geschil den
rechter (of
(of scheidsrechter)
scheidsrechter) wordt
wordt ook
ook door
door het
het
opzoeken. Die
blijvende rechter
opzoeken.
Die blijvende
vele rechtspreken
rechtspreken meer ervaren
ervaren in
in zijn
zijn vak.
vak. Ook
Ookgeeft
geefthet
hetbestaan
bestaanvan
van
vele
scheidsgericht allicht
allicht aanleiding,
aanleiding, er
er gebruik
gebruik van
van te
te maken.
maken. BovenBovenhet scheidsgericht
met
onderlinggoedvinden,
goedvinden, in
in den
den loop
loop der
dertijden
tijden aan
aan
dien
kan men,
men,met
dien kan
onderling
dat
dit
scheidsgerecht meer
meer bevoegdheden
bevoegdheden toekennen.
toekennen.Men
Menkan
kanbepalen,
bepalen,dat
dit scheidsgerecht
niemand
zijn
eigen
rechter
mag
zijn,
maar,
ingeval
van
geschil,
zich
niemand zijn eigen rechter mag zijn, maar, ingeval van geschil, zich
de uitspraak
uitspraakvan
vanhet
hetscheidsgericht
scheidsgerichtonderwerpen
onderwerpen moet.
moet. Men
Men kan
kan
aan
aan de
er
eenevermindering
vermindering der
der staande
staande legers
legers mede
mede gepaard
gepaard doen
doen gaan
gaan en
en
er eene
er
eeneeigene
eigenepolitiemacht,
polit.iemacht,tot
totuitvoering
uitvoeringvan
vandedevonnissen
vonnissen van
van het
het
er eene
scheidsgericht,
verbinden. Men
oog op
op zijn
zijn bestaan,
bestaan,
scheidsgericht, aan
aan verbinden.
Menkan,
kan, met
met het oog
het voeren
voeren van
van oorlogen
oorlogen verbieden
ft dde
het
verbiedenenenbeletten.
beletten.Men
Men he
heee ft
e
zee
I' bescheiden,
bes c hei den, maar
m a a I' zeer
zee r geschikte,
ges c hik t e,kern
keI' nee
nel'
zeer
eener
vvolmaakte
ol m a a k t e rrechtsinstelling."
e c hts ins teil ing."
Ik
spatieer deze
dezeininhun
hun
nuchtere
waarheid
veelzeggendewoorden
woorden
Ik spatieer
nuchtere
waarheid
veelzeggende
evenals
de rechtstreeks
rechtstreeks volgende
volgende::
evenals de
,H
ets
c hei d s gel' i c h t die
n tin
de eerste
eer s t epi
a a t s tot
tot
Illet
scheidsgericht
dient
in de
plaats
ver
van gin g van
van den
den oorlog.
0 0 I' log. Maar
M a a I' nniet
iet alleen
a II een daartoe.
d a a rt 0 e.
vervanging
Want
vergeten —
- het
het is
is in
in
Want -— men
men moet
moet het
het nooit
nooit vergeten
d e wereld
wel' e I d niet
ni e tin
de eerste
eer s t epi
a a tso
denvrede,
v I' ede,
de
in de
plaats
ommden
m a a I' 0om
m de
der
e c h t v a a I' d i g hei d te
t e doen.
doe n. Nu
N u zijn
zijn er
e I'
maar
rechtvaardigheid
ook
zee
I'
I'
e
c
h
t
v
a
a
I'
d
i
g
e
0
0
I'
log
e
n,
die
all
een
0
n
I'
e
c
h
took zeer rechtvaardige oorlogen, die alleen onrechtva
a I' d i g worden,
wor den, wan
nee I' ere
e n scheidsgericht
sc hei d s gel' i c h t is,
is,
vaardig
wanneer
er een
dat
het geschil
ges c h i I op
0 pon
blo e d i g ewijze
w ij z ekan
kan oplossen.
0 plo s sen.
dat het
onbloedige
(0)
Cl)

Tweede verbeterde
verbeterde druk.
druk. -— Amsterdam,
Amsterdam, L.
van Looy, 1901.
1904.
L. S. van
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Ree
d s Hugo
Hu godde
e Groot
G r oot heeft
he e ft geleerd,
gel eer d, dat
dat er
er 0onrechtn r e c h tReeds
va
a r d i g een
re c h t v a a r d i g e oorlogen
oor log enzzijn.
ij n. Was
0 nze
en rechtvaardige
Was onze
vaardige
oorlog niet rechtvaardig? Zijn
Zijn er
er geen
geen
tachtigjarige oorlog
rrechtvaardige
e c h t v a a r d i g e vrijheidsoorlogen?
v r ij hei d s oor log en? IIs
s het niet
n iet rrechte c h tv
a
a
r
d
i
g
,
dat
deS
t
a
a
t,
die
a
a
n
g
e
v
a
11
e
nwo
r
d
to
dat
de
Staat,
die
aangevallen
wordt
off
vaardig,
wie
n s neutraliteit
n e u tra 1i t e i t gehandhaafd
g e h a n d h a a f d moet
moe t wor
den, zich
zi ch
wiens
worden,
ver
d e d i g t? Maar
M a a ron
r e c h t v a a r d i g worden
wor den die oor
log e n,
onrechtvaardig
verdedigt?
oorlogen,
indien
de gelegenheid
gelegenheid bestaat
bestaat(en
(enmet
metgoedvinden
goedvinden
indien de
der
te gen par tijg
e b r u i k t kan
kan worden),
wor den), 0om
m de
de zaak
z a a kin
der tegenpartij
gebruikt
in
h a n den van
der d e ter
ter beslissing
bes I i s sin g te
te geven.
ge ven. Het
Het
handen
van een
een derde
sc
hei d s g e r i c h t die
n t nu,
nu, niet
ni eta
II een om
0 m den
den vvrede,
red e,
dient
alleen
scheidsgericht
m
a
a
r
ook
0
m
der
e
c
h
t
v
a
a
r
d
i
g
hei
d
t
e
doe
n
zeg
emaar ook om de rechtvaardigheid te doen zege(*).
v ier e n" (*).
vieren"

meent Mr.
AI
kan de
de eeuwige
eeuwige vrede
vrede -— meent
Mr. S.
S. L. - niet aanstonds
aanstonds
Al kan
het
bestel zijn
zijnvan
vanhet
het
Hof
vanArbitrage,
Arbitrage,toch
tochisisdoor
doordedeinstelling
instelling
het bestel
Hof
van
een reuzenstap gedaan
den weg
weg naar
naar den
den vredestempel.
gedaan op
op den
En
wij beamen
beamen zijn
zijnvoortreffelijke
voortreffelijke woorden
woorden ten
ten volle. Laat
Laat het nog
nog
En wij
jaar aan
aan jaar
jaar blijken
blijken niet
nietvolkomen
volkomenaan
aanzijn
zijnbestemming
bestemming tete beantjaar
rijst voor
voor de
de volkeren
volkeren de dag
dag der
der verlossing
verlossing uit
uit de
de
woorden -eens rijst
woorden
-- eens
slavernij
van den
den oorlog.
oorlog.
slavernij van
Zij,
die in
in onze dagen
die verlossing
verlossing meewerkten,
meewerkten, hebben
hebben voortdagen tot die
Zij, die
de als hersenschimmen
hersenschimmen uitgekreten
denkbeelden van
van
gebouwd op
uitgekreten denkbeelden
op de
Hendrik des Vierden
Vierden minister
minister Sully,
Sully, van
vanBenjamin
BenjaminFranklin,
Franklin,van
van EmmaEmmaHendrik
nuel Kant,
Kant, van
van Hegel
Hegel en
en van
van de
de eerste
eerste Amel'ikaansche
nuel
Amerikaansche en Fransche
zij allen
allen hebben
hebben elkander
elkander herinnerd,
herinnerd, hoe
hoe een
een zachtvredesapostelen, en
en zij
moedig XVIIIde-eeuwsch
XVIIIde-eeuwsch Fransch
Fransch abt,
die het
het leven van
van twee
twee onschulmoedig
abt, die
dige kinderen
een eiland
eiland beschreef
beschreef en
en door
door zijn
zijn natuurliefde er
kinderen op
op een
een
dubbele idylle
idylle van
van maakte
maakte --- één van menschen en één
van
een dubbele
één van
bosschen
- , hoe
hoediezelfde
diezelfdeBernardin
BernardindedeSt.St.
Pierre
een
formuleeringvan
van
bosschen —,
Pierre
een
formuleering
denkbeelden in
zijn Projet
Projet de Paix perpétuelle
perpétuelle gaf,
gaf, dat
dat in
in andere
andere
denkbeelden
in zijn
lijnen
het tractaat
tractaat van
vanhet
hetscheidsgericht,
scheidsgericht, door
door de
de eerste Haagsche
lijnen het
teraanschouwing
aanschouwing brengt.
brengt. De abt
abt De
De
Vredesconferentie
thans ter
gesteld, thans
Vredesconferentie gesteld,
St.
Pierl'e sprak
sprakvan
vaneeneen
eeuwigdurendverbond
verbond tusschen de aangeSt. Pierre
eeuwigdurend
sloten
souverein en. Voor
onderlinge zekerheid
zekerheid en
en ter
terbestrijding
bestrijding van
van
Voor onderlinge
sloten souvereinen.
zou elk
elkbondgenoot
bondgenoot overeenkomstig
overeenkomstig zijn
zijn machtsmiddelen
machtsmiddelen bijbijkosten zou
kosten
zich verbinden
verbinden niet langer hun geschillen
dragen. De souvereinen zouden
zouden zich
te beslechten
beslechten door
door de
de wapens,
wapens, doch
doch »d'accepter
toujours l'arbitrage
l'arbitrage
bd'accepter toujours
alliés eux-mêmes”.
eux-mêmes".
d'un tribunal formé par les alliés
Is het
het tractaat, door Duitschland, Oostenrijk, Italië, Rusland,
Rusland, FrankFrankIs
Noord-Amerika en
en Japan
Japan in
in 1900 afgesloten,
niet de
de
Engeland, Noord-Amerika
afgesloten, niet
rijk, Engeland,
afschaduwing
St. Pierre's
Pierre's idee?
Die acht
acht groote mogendheden
afschaduwing van
van De
De St.
idee ? Die
—

(*) Het
misschicnvoor
voorsommige
sommigeonbevangen
onbc\'angengemoederen
gemoederen niet
nietoverbodig,
overbodig, tete
Het isismisschien
de schrijver
schrij ver van
van dit
dit Tijdrpieget-artikel
enkele betrekking
betrekking tot de
de
herinneren, dat de
herinneren,
Tijdspiegel-artikel in geen enkele
Maatschappij
Nut van
van 't Algemeen
Algemeen staat
staat en
endus
dusgeen
geenenkele
enkelesociale
socialeverheffing
verheffing
Maatschappijtot
tot Nut
door
arm beoogt.
beoogt.
door haar
haar machtigen arm
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hebben
tractaat met
met nog
nog achttien
achttien andere
andere staten,
staten, over
over de
de vijf
vijf
hebben het
het tractaat
werelddeelen verspreid,
Geheel Europa
werelddeelen
verspreid, onderteekend.
onderteekend. Geheel
Europa bevindt
bevindt zich
zich
tot een
eendoor
door een
een
·daal'Onder.
deze toenadering
toenadering de
de nadering
nadering tot
.daaronder.IsIs niet
niet deze
zachtmoedigen
droom er gekoesterde
gekoesterdehersenschim
hersenschim?!
zachtmoedigen droomer
?!

x.
»Het blijft
blijft bij
bij schaduwen
schaduwen enenschimmen
schimmen!"
hoortmen
menmompelen.
mompelen.
»Het
!" hoort
kreet wordt
wordt vernomen.
vernomen. Hij
Hij krijscht
krijscht ons
ons in
in de
de ooren
ooren;; het
het isis
Scherper
Scherper kreet
een
sarcastisch gegrijns
gegrijns over
over een
eenclausule
clausuleininhethet
vredestractaaten
en
een sarcastisch
vredestractaat
niet minder
minder over
over hetgeen
hetgeen drie
drie groote
groote mogendheden
mogendheden kort
nà de
de onderonderniet
kort ra
het tractaat
tractaathebben
hebbenverricht.
verricht.
teekening van
van het
teekening
Laat ons
ons beide
beidewanklanken
wanklanken iningedempter
gedemptertoonaard
toonaard brengen,
brengen, want
want
Laat
wij
erkennen
onze
onmacht,
om
ze
op
te
lossen
in
een
akkoord.
wij erkennen onze onmacht, om ze op te lossen in een akkoord.
médiation"—
- van
van
In
den tweeden
tweeden titel
titel —
- »Des
»Desbons
bonsoffices
officeset et
In den
dede
la la
médiation"
het
verdrag van
van 1901
1901is is
art.
2 een
beperkende
bepalingopgenoopgenohet verdrag
in in
art.
2 een
beperkende
bepaling
tant que
queles
lescirconstances
circonstancesleIepermettront",
permettront",
men
door de
de clausule
clausule:: »en
»en tant
men door
waardoor aan
elke mogendheid
mogendheid vrijheid
vrijheid wordt
wordt gelaten
gelaten zich
ziehhet
hettractaat
tractaat
waardoor
aan elke
van
den hals
hals te
te schuiven.
schuiven.
van den
Deden
Engeland, Rusland
Rusland en
en Japan
Japan niet
nietalzoo
alzoo?
Helaas!! ja.
ja.
Deden Engeland,
? Helaas
rechtdeze
dezeclausule,
clausule,waardoor
waardoordedebemidbemidBestrijding
daarom te recht
Bestrijding heeft
heeft daarom
deling facultatief
facultatief wordt
wordt gemaakt,
gemaakt, bij
bijStaatsraad
StaatsraadAsser
Assergevonden.
gevonden. De
De
deling
verplichting tot
bemiddeling diende
diende meer
meer absoluut
absoluut te
teworden
worden voorgevOQl'geverplichting
tot bemiddeling
schreven.
Zooals het
artikel nu
nu luidde,
luidde, verloor
verloor het
het alle
alle waarde.
waarde.
schreven. Zooals
het artikel
Bij die
zienswijze sloot
slootzich
zichdedeItaliaansche
Italiaanschegevolmachtigde,
gevolmachtigde, Graaf
Graaf
die zienswijze
Nigra, aan
aan en
eninindedevoorbereidingscommissie
voorbereidingscommissie deelden
deelden Engeland,
Engeland, België
België
Nigra,
en
Zwitserland de
meening van
van Holland
Holland en
en Italië.
Italië.
en Zwitserland
de meening
De
oorspronkelijk in
de Russische
Russische lezing
lezingvan
vanhet
hetartikel
artikelluidende
luidende
De oorspronkelijk
in de
Den
tant
que
les
circonstances
l'admettraient",
zou
nu met
met
clausule:
clausule : Den tant que les circonstances l'admettraient", zou nu
5 stemmen
stemmen tegen
tegen4 (die
4 (die
Frankrijk,
Duitschland,Oostenrijk
Oostenrijk en
en
van van
Frankrijk,
Duitschland,
Hongarije)
het ontwerp
ontwerp zijn
zijnvervallen
vervallen enenhet
hetgansche
ganscheartikel
artikelhebben
hebben
Hongarije) uit
uit het
geluid:
geluid :
»En
cas dededissentiment
dissentimentgrave
graveououdede
conflict,avant
avantd'en
d'enappeler
appeler
»En cas
conflict,
re cours aux
aux
aux
armes, les
lesPuissances
Puissancessignataires
signatairesconviennent
conviennentd'avoir
d'avoir recours
aux armes,
bons
offices ou la
à médiation
la médiation
d'une
de plusieurs
Puissancesamies."
amies."
bons offices
d'une
ou ou
de plusieurs
Puissances
hetbeginsel
beginselvan
vanvolstrekte
volstrektebemiddeling
bemiddelingzijn
zijnaanaanDoor
deze lezing
lezing zou
zou het
Door deze
Zij
mocht
echter
in
laatster
instantie
niet
recht
van
wet
genomen.
genomen. Zij mocht echter in laatster instantie niet recht van wet
verkrijgen.
Immers,
nadat
Sir
Julian
Pauncefote,
de
Engelsclle
gevolverkrijgen. Immers, nadat Sir Julian Pauncefote, de Engelsche gevoleen nadere
naderezitting
zittingder
dercommissie
commissiededeRussische
Russischelezing
lezing
machtigde, in
machtigde,
in een
had
aanbevolen, werd
werd zij
zij aan
aanhet
hetartikel
artikelzonder
zonderverder
verder debat
debat toegetoegehad aanbevolen,
voegd. Daardoor
Daardoor werd
werd de
demeergenoemde
meergenoemdeclausule
clausulegeplaatst
geplaatsttusschen
tusschen
voegd.
de woorden
woorden »d'avoir
»d'avoir recours"
re cours" en
Jauxbons
bonsoffices".
offices".
de
en laux
De oorlogen
oorlogen van
van Engeland
Engeland met
metTransvaal
Transvaal en
envan
vanRusland
RUElandmet
metJapan
Japan
De
hetbeginsel
beginselder
dervolstrekte
volstrektebemiddeling
bemiddelingkon
kon
waren
in het
het verschiet
verschiet en
enhet
waren in
door
de Engelsche
Engelsche en
en de
deRussische
Russischegevolmachtigden
gevolmachtigden niet
niet worden
worden aanaandoor de
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vaard. Dat
ongetwijfeld een
een scheefheid
scheefheid op
opden
denrechten
rechtenweg
wegder
der
Dat isis ongetwijfeld
scheidsrechterlijke
Doch
tijd —
scheidsrechterlijkebemiddeling.
bemiddeling.
Dochdie
diescheefheid
scheefheidzal
zal de
de tijd
het besef
besefvan
vanden
deninternationalen
internationalen rechtstaat
rechtstaat hoe
hoe langer
langer zoo
zoo meer
meel'
als
als het
HetPermanente
Permanente Hof
Hofvan
van
den
natiën gemeen
gemeen wordt
wordt —
- recht
recht maken.
maken. Het
den natiën
door vereenden
vereenden arbeid
arbeid opgebouwd,
opgebouwd, het
het isis iningeestelijken
geestelijken
Arbitrage is door
Arbitrage
zin
reeds verrezen,
verrezen, want
want het
hetspreekt
spreektrecht.
recht.Dat
Datisisopopditditoogenblik
oogenblik
zin reeds
volkenrechtelijkenzin.
voor een
een
de voornaamste
voornaamste overwinning
overwinning in
de
in volkenrechtelijken
zin. Het
Het is voor
in practijk
practijk gebracht
gebracht de
de theorie
theorie der
der Constituante
Constituante van
van 1791.
1791.
deel
deel in
verwachten, dat
dat die
die theorie
theorie thans
thansniet
nietzoo
zoojammerlijk
jammerlijk
kunnen verwachten,
Wij kunnen
schipbreuk
als toenmaals.
toenmaals.
schipbreuk lijdt
lijdt als
Hebben wij van
van de
demacht
machteener
eener
clausulegewaagd,
gewaagd,waarop
waaropkanonnenkanonnenHebben
clausule
eener
zwaarte
wij willen
willen thans
thans eindigen
eindigen met
met den
den lichten
lichtenzegen
zegeneener
zwaarte drukte,
drukte, wij
andere
te
bespreken,
door
welke
veel
onheil
is
voorkomen.
andere bespreken, door welke veel onheil is voorkomen.
Zij betreft
de z.z.g.g.internationale
internationalecommissiën
commissiënvan
vanonderzoek
onderzoek (Com(Combetreft de
missions d'Enquête).
d'Enquête).
missions
Naar men
men zich
zichherinnert,
herinnert,heeft
heefthet
hetgeval,
geval,dat
datzich
zichgedurende
gedurendeden
den
Naar
in de
de Noordzee
Noordzee nabij
nabij Hull
Huilheeft
heeftvoorgedaan,
voorgedaan,
Russisch-Japanschen
Russisch-Japanschen oorlog
oorlog in
waar Engelsche
Engelsche visschers
visschers door
dool'Russische
Russischeoorlogsschepen
oorlogsschepen werden
werden bebewaar
tot een
eenhoogst
hoogst
gespannen
verhoudingtusschen
tusschenEngeland
Engeland en
en
schoten,
schoten, tot
gespannen
verhouding
Rusland
aanleiding
gegeven,
waaruit
allicht
een
zeer
ernstig
conflict
Rusland aanleiding gegeven, waaruit allicht een zeer ernstig conflict
zou
zijn ontstaan.
ontstaan.
zou zijn
Dool' de
de instelling
instelling enendedeuitspraak
uitspraakeener
eenercommissie
commissievan
vanonderzoek,
onderzoek,
Door
te Parijs
Parijshaar
haarzetel
zetel
had,
is, het
conflict
vredelievendewijze
wijze
die
die te
had,
is, het
conflict
op op
vredelievende
beëindigd.
be ëindigd.
De instelling
instelling dier
diercommissie
commissievan
vanonderzoek
onderzoek geschiedde
geschiedde ingevolge
ingevolge de
de
De
bepalingen
volgendeder
derdoor
doordedeVredesconferentie
Vredesconferentie vastvastbepalingen van
van art.
art. 99enenvolgende
gestelde en
en op
op 29
29Juli
Juli4899
1899
te 's-Gravenhageonderteekende
onderteekendeovereenovereengestelde
te 's-Gravenhage
komst tot
tot vredelievende
vredelievende beslechting
beslechting van
van internationale
internationale geschillen.
geschillen.
komst
is toen
toenhulde
huldegebracht
gebrachtaan
aandedeontwerpen
ontwerpendier
dierovereenovereenAlgemeen
Algemeen is
komst.
Maal' wat niet
niet vermeld
vermeld werd
werd en
eninineen
een
Nederlandschtijdschrift
tijdschrift
komst. Maar
Nederlandsch
dathet
hetartikel
artikel
zeker
niet met
metstilzwijgen
stilzwijgenmag
magworden
wordenvoorbijgegaan,
voorbijgegaan,is,is,dat
zeker niet
omtrent
de commissie
commissie van
vanonderzoek,
onderzoek, zooals
zooals het
hetininhet
hetoorspronkelijk
oorspl'onkelijk
omtrent de
hetwas
wastoen
toenart.
art.1414—,- een
, een
zoobeperkte
beperkte
(Russisch)
ontwerp luidde
luidde -— het
(Russisch) ontwerp
zoo
dathet
hetincident
incidentvan
vanHull
HuIlniet
nietdaaronder
daaronderzou
zougevallen
gevallen
strekking
had, dat
strekking had,
dathethet
voorstel
Nederlandschafgevaardigde
afgevaardigde ter
tel'
zijn,
en dat
zijn, en
op op
voorstel
vanvan
eeneen
Nederlandsch
het
Vredesconferentie de
ruimere strekking
strekking heeft
heefterlangd,
erlangd,waardoor
waardoor het
Vredesconferentie
de ruimere
heeft kunnen
kunnen bijdragen
bijdragen toi
totbeëindiging
beëindiging van
vanhet
hetbedoelde
bedoeldeconflict
conflict en
en
heeft
tot voofkoming
vootkoming van
vaneen
eenoorlog
oorlogtusschen
tusschentwee
tweeEuropeesche
Europeesche
misschien tot
misschien
groote mogendheden.
mogendheden.
het ontworpen
ontworpen artikel
artikel 14 de
deinstelling
instellingder
der
Rusland
blijkens het
Rusland had
had blijkens
commlSSlcn
onderzoek willen
de geschillen
geschillen »par
»par
commissiën van
van onderzoek
willen beperken
beperkentot
tot de
rapport aux
aux circonstances
circonstances locales" en
in verband
verband daarmee
daarmee noemde
noemde het
het
en in
rapport
artikel
als
de
taak
der
commissie:
lld'éclaircir
sur
les
lieux"
(later
artikel als de taak der commissie : »d'éclaircir sur
place) »toutes
»toutes les
les questions
questions de
de fait".
fait".
veranderd in
in:: sur place)
bij de
de eerste
eerste lezing
lezing ininde
desub-commissie,
sub-commissie, met
met het
hetontwerpen
ontwerpen
Reeds bii
Reeds
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van dit
dit verdrag
verdragbelast,
belast,wees
wees
Nederlandsche
afgevaardigde,Mr.
Mr.Asset.,
Assel',
van
de de
Nederlandsche
afgevaardigde,
dat de
de bepaling,
bepaling, om
omwaarlijk
waarlijknuttig
nuttigtetewezen,
wezen,niet
niettottotgeschillen
geschillen
hierop, dat
hierop,
locale toestanden
toestanden en
tot een
een plaatselijk
plaatselijk onderzoek
onderzoek moest
moest beperkt
beperkt
over locale
en tot
over
moest
omvatten.
feiten
zij
alle
omtrent
feiten
omvatten.
zijn,
maar
dat
geschillen
omtrent
alle
zijn, maar dat zij
De commissie
commissie en
en later
later dedeconferentie
conferentievereenigde
vereenigde zich
zich met
metdeze
deze
De
zienswijze
zienswijze en nam
nam het
hetamendement
amendement Asser
Asseraan,
aan,nadat
nadatook
ookdedevoorzitter
voorzitter
de heer
heerLéon
LéonBourgeois,
Bourgeois,thans
thansminister
ministervan
vanBuitenBuitender commissie,
commissie, de
der
landsche Zaken
Zaken in Frankrijk,
Frankrijk, het
het amendement
amendement had
hadverdedigd
verdedigd(*).
landsche

n.

XI.
buiten rechtsgeleerde
rechtsgeleerde en
enstaatkundige
staatkundigekringen
kringendedeinternationale
intemationale
Was buiten
arbeid tot opbouw
opbouw van
van het
het wereldrecht
wereldrecht weinig
weinig bekend
bekend —
- dat
dat gaf
gafmij
mij
arbeid
om de
de zoo
zoohoogst
hoogstgewichtige
gewichtigerol,rol,
Nederlanddaarbij
daarbij
aanleiding, juist
aanleiding,
juist om
diedie
Nederland
in ruimer
ruimer kring
kring bekend
bekend te maken.
maken. Bovendien
Bovendien is het
het
vervult, dat
vervult.,
dat werk
werk in
tijdsgebeurtenis, die
die aan
aan de
de orde
ordeblijft.
blijft.Immers,
Immers,ererworden
wordeninindeze
deze
een tijdsgebeurtenis,
dagen maatregelen
maatregelen genomen
genomen tot
totbijeenroeping
bijeenroeping onder
onderden
denkoepel
koepelvan
van
dagen
Huis ten
tenBosch,
Bosch,
waar
Jordaens'
Rubens'
onsterfelijkefiguren
figuren
het Huis
waar
Jordaens'
en en
Rubens'
onsterfelijke
de
zegeningen des
des vredes
vredes symboliseeren,
symboliseeren, van
van een
een tweede
tweedeVredesVredesde zegeningen
conferentie en
en een
eenVredestentoonstelling
Vredestentoonstelling wacht
wacht ons,
ons, als
alsCarnegie's
Carnegie's
conferentie
paleis
zal zijn
zijn voltooid.
voltooid.
paleis zal
datniet
niethet
het
geval,dan
dann6g
nógzou
zoueen
eenheugenis
heugenis aan
aan
Doch
al
ware
Mich al ware dat
geval,
onpaszijn.
zijn.Want
Wantnooit
nooitis ishet
het
vergeefsch
hetgeen bereikt
bereikt werd,
werd, niet
niet teteonpas
hetgeen
vergeefsch
gebleken,
onder twijfelzieke
twijfelzieke tijdgenooten
tijdgenooten —
- heeft
heeftniet
nietJozef
.JozefIsraëls
Israëls
gebleken, als onder
ons
levenstijdperk gekenschetst
tijd des
des twijfels
twijfels en
ender
der
ons levenstijdperk
gekenschetstalsals »een
peen tijd
vreugdelooze
blijde boodschap
boodschap van
van het
hetIdeaal
Ideaal vaak
vaak
vreugdelooze handelingen"?
handelingen" ?-— de blijde
al schemert
schemert nog
nog ininverre
verreluchten
luchten het
hetDoel.
Doel.
wordt
verkondigd, zelfs
wordt verkondigd,
zelfs al
Zoo
kan de
de twijfelzucht,
twijfelzucht, als
alseen
eenwillige
willige
wingerd planthaar
haartrossen,
trossen, gunst
gunst
Zoo kan
wingerdplant
op
gunst voor
voor anderen
anderen dragen,
dragen, door
doorininveerkrachtige
veerkrachtigedeining
deiningtetehouden
houden
op gunst
geloovige
harten.
geloovige harten.
Het
werd met
metden
deneenvoud
eenvoudder
derwaarheid
waarheidgezegd,
gezegd,toen
toen
MinisterCort
Cort
Het werd
Minister
van
der Linden
Linden het
hetdoor
doordiplomaten
diplomaten en
enrechtsgeleerden
rechtsgeleerdenvertegenwoorvertegenwoorvan der
toesprak. De
DeMinister
Minister gewaagde
gewaagde
digd
digd Europa
Europainin den
den zomer
zomer van
van 1900
1 900 toesprak.
wij zagen
zagenhet
hetreeds
reedsin in
deze
regelen
van
een
verhevendenkdenktoen
- wij
toen —
deze
regelen
—-van
een
verheven
de aanéksluiting
aanéénsluitingder
dermenschheid,
menschheid,
beeld,
waarop hun
hun arbeid
arbeid steunde
steunde:: de
beeld, waarop
verschilen
van den
den dagelijks
dagelijks slinkenden
slinkenden zedelijken
zedelijken afstand
afstandtusschen
tusschendedeverschilen van
er ontsteeg
ontsteegaan
aandedeslotwoorden,
slotwoorden,die
diehij
hijdeed
deedhooren,
hooren,
lende
volkeren. En
En er
lende volkeren.
als
geur van
van rozen
I'ozen::
als een geur
»»Wij
Wij staan
zoo ver
ver meer
meerafafvki
vllnhethet
ideaal:
éénenkele
enkelemenschmenschstaan niet
niet zoo
ideaal
: één
heid
enkel richtsnoer
richtsnoer van
van recht
recht geleid.”
geleid."
heid door
door één enkel
Welnu,
dat alles
alles vluchtig
vluchtig zijn
zijn als
als rozengeur
rozengeur!! Laat
Laat nog
nog eeuwen
eeuwen
Welnu, laat
laat dat
de
krijg niet
nietvan
vandedeaarde
aardeverbroken
verbroken \vorden
worden:: dtin
dán n6g
nóg mag
mag niet
niet de
de
de krijg
(0)
het omtrent
omtrent den
den arbeid
commissie door
door den
den Belgischen
Belgischen afgevaardigde
afgevaardigde
der commissie
(*) In
In het
arbeid der
Descamps
rapporteur uitgebracht
verslag vindt
vindt men
mendedewordingsgeschiedenis
wordingsgeschiedenis van
van
als rapporteur
uitgebracht verslag
Descamps als
het
la Conférence
108).
I, pag.
pag. 108).
vol. J.
Paix, vol.
de la Pai.r,
(Ades de la
Conférence de
art. 99 vermeld
vermeld (Aetes
bedoelde art.
het bedoelde
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verslapping veld
winnen, die
die in
in onzen
onzen wuften
wuften levenstijd
levenstijd wereldgebeurwereldgebeurverslapping
veld winnen,
tenissen als
deze niet
niet tot
totdedehoogst-zedelijke
hoogst-zedelijkeverschijnselen
verschijnselen rekent.
rekent.
als deze
haar
Te
minder, nu
nueen
een
deel
NederlandscheChristenheid
Christenheid door
door haar
Te minder,
deel
derder
Nederlandsche
dogmatische geloofsstelling zoo
nauw bij
bij het
het wereldrecht door
zoo nauw
door het
betrokken.
wordt betrokken.
vredesvraagstuk wordt
wij echter
met overtuiging
overtuiging één ding na
na:: dat
Den
dogmatici zeggen
Den dogmatici
zeggen wij
echter met
de aarde
aarde nooit tot hemel
hemelwordt.
wordt.Maar
Maarnauwelijks
nauwelijkshebben
hebben wij
wij het
het gezegd,
gezegd,
of wij vervolgen
vervolgen:: doch
hel haar
haar te
te maken
maken door
door barbaarsch oorlogsdoch tot
tot hel
onzen Christenzin een
te scherp
scherp contrast,
contrast, dan
dan dat
dat
vormt met onzen
geweld, vormt
een te
wij
niet aan
aan verzachting
verzachting zouden
zouden denken.
denken.
wij niet
Daarom vragen
vragen wij
wij toejuiching
toejuiching voor
voor de
debouwmeesters
bouwmeestersvan
van het
het wereldDaarom
wier internationale
internationale arbeid
en meer
meer de
de scherpe
scherpehoeken
hoekenvan
van
recht, wier
arbeid meer
meer en
die
antithese afslijpt.
afslijpt.
die antithese
F. SMIT
~MIT KLEINE.

VAN BUURMAN'S LEED, DAT TROOST.
TROOST.
(Iets
overden
denschoolstrijd
schoolstrijdininEngeland.)
Engeland.)
gets over

Ik
zou niet
niet gaarne
gaarne beweren,
beweren,dat
datditdit
nobelstevertroosting
vertroostingis,
is, maar
maar
Ik zou
dede
nobelste
in
spreekwoorden komt
komt minder
minder het
hetideaal
ideaaldan
danwel
weldedelevenswijsheid
levenswijsheid
in spreekwoorden
tot uiting
uiting en
enwij
wijstaan
staanmet
met
spreekwoord.
ongetwijfeld
denbodem
bodem
dit dit
spreekwoord.
ongetwijfeld
opopden
der
werkelijkheid. Het
Het leed,
leed, dat
dateen
eenander
anderoverkomt,
overkomt, doet
doeteigen
eigenleed
leed
der werkelijkheid.
gemakkelijker dragen.
gemakkelijker
dragen.
De
buurman is
is in
in dit
ditgeval
gevalEngeland,
Engeland, het
hetleed
leeddedeschoolstrijd,
schoolstrijd, die
die
De buurman
ook daar
daar wordt
wordt gestreden,
gestreden, de
devertroosting,
vertroosting, dat
dathij
hijdaar
daarniet
nietminder
minder
ook
hevig en
en langdurig
langdurig woedt
woedt dan
dan bij
bij ons
ons en
envoorloopig
voorloopig nog
nog wel
wel evenzeer
evenzeer
hevig
onopgelost zal
Trouwens, men
kan bijna
bijna zeggen,
zeggen, dat
dat ons
ons
onopgelost
zal blijven.
blijven. Trouwens,
men kan
gansche
werelddeel in het
het teeken
teekenvan
vanden
denschoolstrijd
schoolstrijdstaat.
staat.Niet
Nietalleen
alleen
gansche werelddeel
Engeland
ons land,
land,ook
ookBelgië,
België,Frankrijk,
Frankrijk,Duitschland
DuitschlandenenOostenrijk,
Oostenrijk,
Engeland en ons
misschien nog andere
andere landen,
landen, kennen
kennenhem
hemininmeerdere
meerdereofofmindere
mindere mate.
mate.
misschien
Zou dat
er niet
niet op
opwijzen,
wijzen, dat
dathij
hijgeen
geentoevallig
toevalligverschijnsel
verschijnselis,is,waarwaarZou
dat er
wij al
al tetezeer
zeerte te
klagenhebben?
hebben? Hij
Hij moet er
in de
de gegeven
gegeven
over wij
over
klagen
er in
omstandigheden zijn
zelfs ware
ware de
de stelling
stelling te
te verdedigen,
verdedigen, dat
dat het
het
omstandigheden
zijn en
en zelfs
een
gunstig
teeken
is
voor
de
ontwikkeling
van
die
landen,
waar
een
een gunstig teeken is voor de ontwikkeling van die landen, waar een
schoolstrijd heerscht.
niet alaltetebesten
bestennaam
naamvan
vanontwikkeling
ontwikkeling
schoolstrijd
heerscht. In
In een niet
en beschaving
beschaving staan
staan de
de landen,
landen, die
die hem
hemniet
nietkennen,
kennen,alsals
Spanje,Italië,
Italië,
en
Spanje,
Turkije, Rusland.
Rusland.
Turkije,
Die strijd
strijd moet er
er in
in bepaalde
bepaalde omstandigheden
omstandigheden zijn,
Het
Die
zijn,zeide
zeideik.
ik. Het
te doen
doenom
omdedevraag,
vraag,welke
welkeplaats
plaatsdede
godsdienst,resp.
resp.
Kerk,die
die
is te
godsdienst,
dedeKerk,
allerminst - — ik
kan het
het niet
niet met
met genoeg
genoeg nadruk
- vereenvereenallerminst
ik kan
nadrukzeggen
zeggen
zelvigd moeten
worden, op
op het
het gebied
gebied van
vanhethet
volksonderwijs zal
zal
zelvigd
moeten worden,
volksonderwijs
innemen.
Vroeger was
was die
dieplaats
plaatsaangewezen,
aangewezen,toen
toenieder,
ieder,als
alsvanzelf
vanzelfsprekend,
~prekend, —
Vroeger
niet godsdienstig
godsdienstig was,
geloof beleed.
beleed. Dat
Dathet
hetonderwijs
onderwijs
niet
was, maar
maar -— een geloof
in handen
handen van
van dedegeestelijken
geestelijkenwas
wasofoften
tenminste
minsteonder
onderhun
huntoezicht
toezicht
in
stond;; dat godsdienstonderwijs,
godsdienstonderwijs, hoe
hoe gebrekkig
gebrekkigdan
danook,
ook,alsalsdedehoofdzaak
hoofdzaak
stond
gold, lag
lag voor
voor de
de hand,
hand,en
enieder
iederwas
washet
hetermede
ermede eens.
eens. Strijd
Strijdkon
kon
gold,
niet ontstaan.
ontstaan. Maar
Maar onder
onder den
invloed van
van allerlei
allerlei hier
hier niet
niet tetenoemen
noemen
niet
den invloed
factoren is er
er eene
eenegroote
grooteverandering
veranderinginindede
geesten
gekomen;
aanden
den
factoren
geesten
gekomen
; aan
eenen kant
kant zijn
zijn velen
velen niet
nietmeer
meergodsdienstig,
godsdienstig,hetzij
hetzijabsoluut
absoluutgenomen,
genomen,
eenen
hetzij in
in den
denzin
zinvan
vanniet
nietmeer
meerbehoorende
behoorende tot
toteene
eeneKerk
Kerk;
aanden
den
hetzij
; aan
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anderen kant
eischen van
van goed
goed onderwijs
onderwijs hooger
hooger gesteld.
gesteld. Dat
Dat
anderen
kant zijn
zijn de
de eischen
natuurlijk aanleiding
aanleiding tot
botsing, strijd,
strijd, en
endiediestrijd
strijdwordt
wordtnu
nu
gaf natuurlijk
tot botsing,
uitgestreden.
uitgestreden.
hetvoorts
voorts een
eengunstig
gunstigteeken
teekenvoor
voordedeontwikkeling
ontwikkeling van
van
Ik noemde
noemde het
Ik
er
heerscht.
Daarmede
is
volstrekt
niets
geringeen
land,
als
die
strijd
een land, als die strijd er heerscht. Daarmede is volstrekt niets geringermisschien
misschien uit
uit
voor den
den godsdienst
godsdienst bedoeld,
bedoeld, hetgeen
hetgeen sommigen
sommigen er
schattends voor
zouden kunnen
kunnen of
of willen
willen afleiden.
afleiden. Verre
Verrevan
vanmij
mijdedemeening,
meening,alsof
alsofgodsgodszouden
enontwikkeling
ontwikkelingtegenover
tegenoverelkaar
elkaarzouden
zoudenstaan
staanen
enterugdringing
terugdringingvan
van
dienst en
den godsdienst
godsdienst vermeerdering
vermeerdering van
van de
deontwikkeling
ontwikkelingzou
zoubeduiden
beduiden!
Maar
den
! Maar
eene
opvatting
van
godsdienstalsals
kerkendom,clericalisme,
clericalisme,
wèl isis erereene
wè1
opvatting
van
godsdienst
kerkendom,
welke onheil
onheil werkt,
werkt,enenwanneer
wanneerdiedieopvatting
opvattingteruggedrongen
teruggedrongenwordt,
wordt,
welke
dat èn
èn ininhet
hetbelang
belangvan
vanden
dengodsdienst
godsdienstzelven
zeI venènènininhet
hetbelang
belangder
der
is dat
is er
ereene
eeneopvatting
opvattingvan
vanontwikkeling,
ontwikkeling,
ontwikkeling. Doch
minder is
ontwikkeling.
Doch niet
niet minder
maardoet
doetuitloopen
uitloopenop
ophet
hetgeestelijk
geestelijk
allen godsdienst
godsdienstverre
verrehoudt,
houdt,maar
welke allen
zedelijk verval
vel·val eener
eener uatie.
ijatie. Beide
Beide de
de juiste
juiste plaats
plaats aan
aan tetewijzen,
wijzen, ze
ze
en zedelijk
in de
dejuiste
juisteverhouding
verhouding tot
tot elkander
elkander te brengen,
brengen, dAt
dàt is
is het,
het, waarom
waarom
in
het gaat.
gaat. En
Ennu
nuis ishethet
probleemtetekennen,
kennen,bewijs
bewijsvan
vanbeter
beterinzicht,
inzicht,
het
probleem
dan het niet
niet tetezien
zien;
rest,erereene
eene
oplossingvan
vantetevinden.
vinden. We
Wemogen
mogen
dan
; rest,
oplossing
dat
het
ten
slotte
ook
hier
zal
zijn:
»Du
choc
des
opinions
verwachten,
verwachten, dat het ten slotte ook hier zal zijn : »Du choc des opinions
weer
gene
opvattingtijdelijk
tijdelijk
jaillit la
vérité." Nu
Nueens
eenszalzaldeze,
deze,dan
danweer
jaillit
la vérité."
gene
opvatting
overheerschen;
vaak zal
zal een
een modus
modus vivendi
vivendi gevonden,
gevonden, een
eencompromis
compromis
overheerschen ; vaak
maar toch
toch wordt
wordt telkens
telkens eene
eeneschrede
schredenader
nader
gesloten
moeten worden,
worden, maar
gesloten moeten
tot de
deuiteindelijke
uiteindelijke verzoening.
verzoening.
gedaan tot
gedaan
de beteekenis
beteekenisvan
vandedeverschillende
verschillendefactoren,
factoren, welke
welkehet
hetgeestelijk
geestelijk
Wie de
leven
der menschheid
menschheid beheerschen,
beheerschen, kent,
kent, die
die blijft
blijft niet
niet staan
staan bij
bij de
de
leven der
tegenstelling van
clericaal en
en anti-clericaal
anti-clericaal als
als strijdleuze
strijdleuze ofofschaart
schaart
tegenstelling
van clericaal
zich
niet eenzijdig,
eenzijdig, hartstochtelijk
hartstochtelijk aan
aan één der
kanten, maar
maar die
die ziet
ziet in,
in,
der kanten,
zich niet
wat
er waarachtigs
waarachtigs en
en blijvends
blijvends zoowel
zoowel in
het een
een als
alsininhet
hetander
anderis,is,
wat er
in het
in alle
alle geval
geval is
is hij in
staat, om
omteteerkennen,
erkennen,dat
dathet
hetininden
dendiepsten
diepsten
en
in staat,
en in
grond
Kerk niet
de eerste
eerste plaats
plaats te doen
doen is
is om
om aanaangrond der
der Kerk
niet alleen
alleen of
of in
in de
matiging
van gezag
gezag en
en evenmin
evenmin iederen
iederen tegenstander
tegenstander van
vanhareeisch
hareeischen
en
matiging van
om
terugdringing of uitroeiing
uitroeiing van
van den
den godsdienst.
godsdienst.
om terugdringing
trant
voorzittervan
vanden
denBond
Bond van
van
Als
wij b.v.
b.v. ininden
dentrant
Als wij
vanvan
denden
voorzitter
Nederlandsche
Onderwijzers alleen
alleen van
van eene
eene»lastercampagne"
])Iastercampagne" weten,
weten,
Nederlandsche Onderwijzers
welke
de Christelijke
Chriiitelijke pers
pers tegen
tegendedeopenbare
openbareschool
schoolvoert,
voert,enendaarmede
daarmede
welke de
op
één lijn
lijn stellen,
stellen, wat
wat»de
»de
groote
liberalepers,
pers,gevolgd
gevolgddoor
door de
de
op één
groote
liberale
C), aan
aan bezwaren
bezwaren tegen het
het
kleinere
gesteund door
door de
de christelijke"
christelijke" (*),
kleinere en
en gesteund
optreden
van sommige
sommige onderwijzers
onderwijzers inbrengt,
inbrengt, dan
dan staan
staan wij
wij misschien
misschien
optreden van
op
sterk propagandistisch
propagandistisch standpunt
standpunt en
hebben wij
wij eene
eene»pushing"
llpushing"
op een
een sterk
en hebben
kracht
als alle
alle dogmatici
dogmatici enenfanatici,
fanatici,maar
maarruime,
ruime,onbevangen
onbevangen blik,
blik,
kracht als
's
tegenstanders
en
misschien
zelfs
van
begrip
en
waardeering
van
tegenstanders en misschien zelfs van
begrip en waardeering van
van ons,
ons, ver
ver als
alswaarheid
waarheid en
engerechtigheid.
gerechtigheid.
eigen
standpunt zijn
eigen standpunt
zijn verre
verre van
Een
strijd over
over de
de plaats,
plaats, welke
welkededegodsdienst,
godsdienst,vooral
vooralininkerkelijken
kerkelijken
Een strijd
(*)
Openingsrede, gehouden
gehouden ter 30'/"
Vergadering van
va" den
den Bond
Bondvan
vanNeder1,reder_
Ålgemeene Vergadering
30,,e Algemeene
(*) Openingsrede,
lu1ltuche
Onderwijzers teteZwolle,
Zwolte,opop 29 Dccember
1905.
Dccember 1IJ05.
landsche Onderwijzers
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zin genomen,
genomen, inin het
hetonderwijs
onderwijszal
zalhebben,
hebben,is isook
ookdede
schoolstrijd inin
zin
schoolstrijd
voor een
groot deel,
deel, hier
hier nog
nog verscherpt
verscherpt door
door het
het feit,
feit, dat
dat
Engeland voor
Engeland
een groot
eeneStaatskerk
Staatskerkisismet
methare
hare
bevoorrechtepositie
positievan
vanoudsher,
oudsher, welke
welke
er eene
bevoorrechte
zij natuurlijk
natuurlijk gaarne
gaarne en
en door
door alles
allesheen
heenhandhaaft.
handhaaft.Over
Overdien
dienstrijd
strijdwil
wil
zij
volgendebladzijden
bladzijdeniets
ietsmededeelen.
mededeelen. Gaan
Gaanwij
wijvoor
vooronzen
onzen
ik inindedevolgende
schoolstJ'ijd ininden
omstreeks het
jaar 1805
1805 terug,
terug, ook
ookvoor
voor
schoolstrijd
den regel
regel tot
tot omstreeks
het jaar
dankunnen
kunnenwij
wjJDcum
lIcumgrano
granosalis"
salis"zeggen,
zeggen,
Engeland gaat dat
dat opopenendan
Engeland
de geschiedenis
geschiedenis van
van het
het onderwijs
onderwijs in
in Engeland
Engeland in
in de
de laatste
laatste eeuw
eeuw
dat de
dat
geweestdedegeschiedenis
geschiedenisvan
van
succesvolle
bestrijdingvan
vanelke
elkepoging
poging
is geweest
de de
succesvolle
bestrijding
hetonderwijs,
onderwijs,in inzoover
zoovel'hethet
niet
onder
contrûle
verbetering van
vanhet
tot verbetering
niet
onder
contrUle
van de
de Staatskerk
Staatskerk (Church
(Church of
ofEngland)
England) stond,
stond, totdat
totdat deze
dezein
in 1902
1902door
door
van
toen aangenomen
aangenomen schoolwet
schoolwet eene
eenegroote
grooteoverwinning
overwinningbehaalde.
behaalde.
de toen
Er isis hier
hierte te
lande
toen
weinig
over
overwinning en
enwat
wataan
aan
Er
lande
toen
weinig
over
diedie
overwinning
minste niet
er in
in een
een
haar voorafging,
voorafging, geschreven
haar
ges.chrevenj ;ikikherinner
herinnermij
mijten
ten minste
niet er
onzer groote
groote tijdschriften
tijdschriften iets
hebben. Dat
Datmag
magaan
aan
onzer
iets over
over gelezen
gelezen te
te hebben.
schrijvenzijn,
zijn,niet
niethet
hetminst
minstaan
aandedeingewikkeldingewikkeldallerlei oorzaken
oorzaken toe
toe teteschrijven
allerlei
heid van
van het
het onderwerp.
onderwerp. Eene
Eene Engelsche
Engelsche dame
zegt mij,
mij, dat
dat het
hetvoor
voor
heid
dame zegt
geloofhet
hetgaarne
gaarne
vreemdeling Dthe
])the most
mostdifficult
difficult ofofsubjects"
subjects"is.is.IkIkgeloof
een vreemdeling
het yfet,
yfet,dat
datikikdedete te
behandelenstof
stof
zonderschade
schadevoor
voorde
de
en ware
ware het
en
behandelen
zonder
duidelijkheid kon
de reeds
reeds eenige
eenige jaren
jaren geleden
geleden ververduidelijkheid
konbeperken,
beperken,ik
ik zou
zou de
zamelde
nu niet,
niet, met
metandere
andere
zamelde gegevens
gegevens stil
stil hebben
hebbenlaten
laten rusten
rustenen
en ze
ze nu
hetonderondervermeerderd,
oprakelen uit
hun stof
stof en
enuitwerken.
uitwerken. Of
Ofhet
vermeerderd, weer
weer oprakelen
uit hun
werp intusschen
intusschen zijne
zijne actualiteit
actualiteit niet
niet heeft
heeft verloren
verloren?? .1902
1902 en
en1906
1906?
werp
?
Integendeel.
Zonder meer
meer begrijpt
begrijpt ieder
ieder reeds,
reeds, dat
dat de
de strijd
strijd nog
nog niet
niet
Integendeel. Zonder
hetzeer
zeerinteressant,
interessant, afaftetewachten,
wachten,
uitgestreden
Maar juist
juist nu
nu isis het
uitgestredenis.
is. Maar
wat de
de liberalen
liberalen na
na hunne
hunne reuzenoverwinning
reuzenoverwinning met
de
wet
zullen
doen.
met
wet zullen doen.
Eene
groote vraag,
vraag, onze
onze aandacht
aandacht overwaard.
overwaard. Eene
Eenegroote
grootevraag,
vraag,maar
maar
Eene groote
mij
dunkt:: ook
ook eerie
eene groote
grootemoeilijkheid.
moeilijkheid.
mij dunkt
De
van 1902
1902was
waseene
eeneechte
echtepartijwet
partijwetenenmet
metmeer
meer
minder
De wet van
ofof
minder
openhartige
meening uitgesproken,
uitgesproken, dat,
dat, als
als zij
zij eeneenopenhartige brutaliteit
brutaliteit werd
werd de
de meening
maal
aangenomen was
was en
endedeChurch
Church(de(de
Anglikaansche Kerk)
Kerk) haar
haar
maal aangenomen
Anglikaansche
zin
had, de
debuit
buitvoorgoed
voorgoedbinnen
binnen zou
zou zijn,
zijn, daar
daar het
hetHoogerhuis
Hoogerhuis met
met
zin had,
en Church-gezinde
Church-gezinde meerderheid
meerderheidingrijpende
ingrijpendeveranderingen
veranderingen
zijne
Tory- (*) en
zijne Toryin
wet zeker
zeker niet
niet zou
zou toelaten.
toelaten.
in de wet
Ziedaar
de
moeilijkheid,
wantveranderingen
veranderingen moeten worden
worden aangeZiedaar
moeilijkheid, want
bracht.
is de
de overwinning
overwinning der
derliberalen
liberalen inindedeeerste
eersteplaats
plaatstetedanken
danken
bracht. AI
Al is
aan
hunne bestrijding
bestrijding van
van Chamberlain's
Chamberlain's protectionisme
was een
een
aan hunne
protectionismeen
en al
al was
tweede
factor daarbij
daarbij de
Chineezen-quaestie aan
Rand, de
de schoolschooltweede factor
de Chineezen-quaestie
aan den Rand,
toch ininniet
nietmindere
minderemate
matehet
het
struikelblokgeweest,
geweest,waarover
waarover
quaestie
quaestie is toch
struikelblok
de
vorige Regeering
Regeering is
gevallen. Niet
Nietieder
iederEfigelschman
Engelschman mag
mag er
er zich
zich
de vorige
is gevallen.
evenzeer
voor geinteresseerd
geïnteresseerd hebben:
die het wel
wel deden,
deden, zijn
zijn er
er
evenzeer voor
hebben : zij,
zij, die
geheel
en
al
door
ingenomen
geweest
en
Chamberlain
en
Balfour
hebben
geheel en al door ingenomen geweest en Chamberlain en Balfour hebben
zich
bij hen
hen toorn
toorn als
als een
een schat
schat vergaderd.
vergaderd. Welk
Welk een
een toon
toon van
van ververzich bij
ontwaardiging
deDpamphlets",
])pamphlets", tijdschriftartikelen,
tijdschriftartikelen, enz.,
enz.,
ontwaardigingspreekt
spreekt uit
uit de

n

*)
consen'atieven in Engeland.
Engeland.
De Tories
Tories zijn
zijn de
de conservatieven
*) DIJ
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welke
ik las
las!! Een
Een»out-sider"
»out-sider" zou
zoukunnen
kunnenmeenen,
meenen,dat
datdie
dieverontwaarverontwaarwelke ik
diging al
wegvagen
van
al voldoende
voldoende was
was geweest,
geweest,om
omeeneen
wegvagen
vandedeunionistische
unionistische
diging
verklaren. De
Demeeste
meesteergernis
ergernis isis
partij,
heeft plaats
plaats gehad,
gehad, teteverklaren.
partij, als
als heeft
misschien
nog niet
niet gewekt
gewekt door
door hetgeen
hetgeen Balfour
Balfour c.c. s.s.hebben
hebbengewild,
gewild,
misschien nog
maar wel
door
hun
toon
van
spreken.
maar
wel door
door de
dewijze,
wijze,waarop,
waarop,
door
hun
toon
van
spreken.Zij
Zijhebben
hebben
niet
den indruk
indruk gegeven
gegeven van
van »fairness",
l>fairness", van
van eenige
eenigegrootheid
grootheid van
vanziel,
ziel,
niet den
opkomen voor
voor een
eenhoog
hoogbeginsel.
beginsel.Kleine
Kleinemiddelen
middelenzijn
zijngebruikt
gebruikt
van
van het opkomen
als in
in een
eenpersonenstrijd.
personenstrijd.
als
Om
den tegenwoordigen
tegenwoordigen toestand
doen begrijpen,
begrijpen, dien
dien ikikterug
terug te
te
Om den
toestand te doen
gaan
tot de
deschoolwet
schoolwet van
van1870.
1870.V66r
Vóór
dientijd
tijdwas
washethet
onderwijs
gaan tot
dien
onderwijs
bijna
handenvan
vandedeAnglikaansche
AnglikaanscheKerk,
Kerk,die
diehare
haresektescholen
sektescholen
bijna geheel ininhanden
zijdedebijdragen
bijdragen harer
harer aanaanoprichtte,
bestuurde en
en onderhield,
onderhield, dank
dank zij
oprichtte, bestuurde
hangers,
welke, alalloopen
opgavenvanvan
verschillendekanten
kantentientallen
tientallen
hangers, welke,
loopen dedeopgaven
verschillende
in alle
alle geval
geval tetezamen
zameneen
eenreusachtig
reusachtigbedrag
bedragopleoplemillioenen
millioenen uiteen,
uiteen, in
met het
het oog
oog op
op de
de
veren.
Intusschen lieten
veren. Intusschen
lietendie
die scholen
scholen- —en
en dat
dat is
is met
taak niet
nietmoeilijk
moeilijk tetebegrijpen
begrijpen —
- veelszins
veelszins tetewenschen
wenschen
grootte
der taak
grootte der
watbetreft
betreftgebouwen,
gebouwen,inrichting
inrichtingenenhygiënische
hygiënischetoestanden
toestanden
over,
zoowel wat
over, zoowel
als
onderwijs, hulpmiddelen,
hulpmiddelen, onderwijzers
leerkrachten, die
die eene
eene
als onderwijs,
onderwijzersen
en leerkrachten,
1861 kreeg
kreeg
slechte
opleiding kregen
slecht betaald
betaald werden.
werden. In
In 4861
slechte opleiding
kregen en
en slecht
de kinderen
kinderen uit
uit de
dearbeidende
arbeidende klasse
klasse voldoend
voldoend onderonderslechts
slechts 9 %0/0 van
van de
in 1870
1870 waren
waren er
erbijna
bijna 22mill.
mill.kinderen,
kinderen, voor
voor wie
wie geene
geeneplaats
plaats
wijs;
wijs ; in
op
eene
,inspected"
school
was
(*).
Een
toestand
naar
het
hart
van
op eene )inspecter school was (*). Een toestand naar het hart van
beteronderwijs
onderwijsvoor
voordedelagere
lagereklassen
klassentegenstonden,
tegenstonden,bewebewehen, die
die beter
lien,
Staathet
hetbest
bestverzekerd
verzekerdbleef,
bleef,door
door
rende, dat
dat de
deveiligheid
veiligheid van
van den
den Staat
rende,
dat onderwijs
onderwijs te geven,
geven, dat
dat»hen
l>hengeduldig,
geduldig, nederig
nederig en
enzedelijk
zedelijk
slechts dat
slechts
maakt en
en de
dehardheid
hardheid van
van hun
hun aardsche
aardsclle lot
lot verlicht
verlicht door
door het
hetvooruitvooruitmaakt
zicht op
op een
een blijde
blijde eeuwigheid".
eeuwigheid".
zicht
De schoolwet
schoolwet van
van 1870
1870verdeelde
verdeeldehet
hetland
landinindistricten,
districten, waar,
waar,indien
indien
De
hetwenschte,
wenschte,een
een»School-Board",
l>School-Board", d.
d. i.i. eene
eene
de meerderheid
meerderheid der
der kiezers
kiezers het
de
schoolcommissie, kon
worden ingesteld,
ingesteld, welker
welker leden
ledengekozen
gekozenwerden
werden
schoolcommissie,
kon worden
door hen,
hen, die
dieeene
eenezekere
zekere
belasting
betaalden.Ook
Ookkon
konhet
hetDepartement
Departement
door
belasting
betaalden.
tot het
hetinstellen
instellenvan
vaneen
eenSchoolSchooIvan Onderwijs
Onderwijs een
een district
district dwingen
dwingen tot
van
Board,
indien
er
geene
voldoende
scholen
waren.
Alleen
voor
Londen
Board, indien
geene voldoende scholen waren. Alleen voor Londen
wet een
eenSchool-Board
School-Board verplichtend
verplichtend gesteld.
gesteld. Zij
Zij hadden
hadden tete
werd bi,j
bij de
werd
de wet
zorgen voor
voor het
het openbaar
openbaar lager
lageronderwijs
onderwijsininal alzijne
zijnedeelen,
deelen,bestuurden
bestuurden
zorgen
zoonoodig
noodignieuwe
nieuweop.
op.Daartoe
Daartoe
de scholen
scholen ininhun
hundistrict
districtenenrichtten
richttenzoo
de
mochten zij
zij eene
eene aparte
apartegemeentelijke
gemeentelijke belasting
belasting (±)
(t)(rate
(rate inintegentegenmochten
met tax,
tax,rijksbelasting)
rijksbelasting)heffen,
heffen, terwijl
terwijl de
deStaat
Staatsubsidie
subsidie gaf,
gaf,
stelling met
stelling
hetaantal
aantalschoolgaande
schoolgaande kinderen.
kinderen.
gerekend naar
naar het
gerekend
De scholen,
scholen, onder
onderdeze
dezeBoards
Boardsstaande,.
staande,.heetten
heettenBoard-schools
Board-schools en
en
De
mochten geen
geen bepaald
bepaald gekleurd
gekleurd dogmatisch
dogmatisch onderwijs
onderwijs geven.
geven. »Geen
»Geen
mochten
geloofscatechismus en
geen geloofsformulier,
geloofsformulier, die
die het
hetbijzonder
bijzonderkenmerk
kenmerk
geloofscatechismus
en geen
(*) Royal Commission,
Commission, 1888: Minority
Minority Report.
Report.
(*)
8/0 van
desteden
stedengewoonlijk
gewoonlijk3 30/0
Oio of
of 44 ak
van de
de huishuur,
huishuur, zoodat
zood at iemand,
iemand, die
die een
een
(f) In de
f 500
50q bewoonde,
bewoonde, f
f 16
16 of
of f
f 20 schoolbelasting
school belasting te betalen
betalen had.
had.
van f
huis van

ct)
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van
een ofofander
anderkerkgenootschap
kerkgenootschapzijn,
zijn,zullen
zulleninindede
schoolonderwezen
onderwezen
van een
school
worden" (Section 14
14of
ofthe
theEducation
Education Act
Act of
of1870)
zooluidt
luidtde
de »CowperllCowperworden"
1870) : :zoo
hetParlementslid,
Parlementslid,dat
dathaar
haarvoorstelde.
voorstelde.
Temple Clause",
Clause", aldus
aldus genoemd
genoemd naar
naar het
Wel kon
kon elke
elke Board
Board bepalen,
bepalen, ofofenentottot
welke
mate
godsdienstonderwelke
mate
er er
godsdienstonderzou worden
worden gegeven,
gegeven,enenvan
van
bepaling
werdruimschoots
ruimschootsgebruik
gebruik
wijs zou
diedie
bepaling
werd
Zoo waren
waren erervan
vandede2392
2392School-Boards
School-BoardsininEngeland
Engeland en
en Wales
Wales
gemaakt.
gemaakt. Zoo
slechts
die daaromtrent
daaromtrent niets
niets voorschreven,
voorschreven, en
van deze
deze 57
57waren
waren
slechts 57, die
en van
er
51 ininWales,
Wales,waar,
waar,zooals
zooalsbekend
bekendis,is,het
hetZondagsschoolwezen
Zondagsschoolwezen zeer
zeer
er 51
zood at men
men meende,
meende,dat
datgodsdienstonderwijs
godsdienstonderwijsop
opschool
schooloverbodig
overbodig
bloeit, zoodat
bloeit,
(*). Zoozeer
Zoozeer liet de
de wet
wetdedebepaling
bepalingvan
vanden
denaard
aardenendedemate
matevan
van
was (*).
was
godsdienstonderwijs aan
aan de
de plaatselijke
plaatselijke commissie
commissie over,
over, dat,
dat, mits
mits
het godsdienstonderwijs
maar de
de woorden
woorden van
vaneen
eencatechismus
cateehismusofof
formulierniet
nietfeitelijk
feitelijkwerden
werden
maar
formulier
geleerd,
een School-Board
School-Board alle
alle beginselen
beginselen en
endogma's
dogma's van
van een
eenkerkkerkgeleerd, een
practijkAnglikanen
Anglikanen
genootschap
onderwijzen. Mochten
Mochteninindedepractijk
genootschap kon
kon laten onderwijzen.
datsommige
sommigeleerstellingen,
leerstellingen, voor
voorhen
henvan
vangroot
groot
wel eens
eens gevoelen,
gevoelen, dat
wel
deNonNongewicht, niet
nietwerden
werdenonderwezen,
onderwezen,—
- zekere
zekerebeginselen,
beginselen,-waaraan
waaraande
was er
er in
in
conformisten
conformisten zeer
zeer hechten,
hechten, werden
werden evenmin
evenmingeleerd
geleerden
en zoo
zoo was
gemeenschappelijk belang
belang van
vanweerszijden
weerszijdeneene
eeneconcessie
concessiegedaan
gedaanen
en
het gemeenschappelijk
Het isis overbodig,
overbodig, erbij
erbij te voegen,
voegen, dat
dat geen
geen
eene
beperking opgelegd.
eene beperking
opgelegd. Het
bij te
te wonen.
wonen.
kind
verplicht was het
het godsdienstonderwijs
godsdienstonderwijs bij
kind verplicht
10,000 en
enelk
elklandelijk
landelijk district
district van
van 20,000
20,000inwoners
inwoners
Elke stad
stad van
van 10,000
Elke
op een
eenSchool-Board,
School-Board, maar,
maar, zooals
zooalsikikboven
bovenreeds
reedszeide,
zeide,hing
hing
had recht
recht op
had
afvan
vandedemeerderheid
meerderheid der
der kiezers.
kiezers. Daarenboven
Daarenboven mocht
mocht
de beslissing
beslissing af
de
genoegbijzondere
bijzondere (t)
een
School-Board geene school
school bouwen,
bouwen, indien
indien erergenoeg
een School-Board
scholen
waren, die
die aan
aandedeeischen
eischen
vandedewet
wetvoldeden,
voldeden,terwijI
terwijleveneens
eveneens
scholen waren,
van
geval
van
een
onvoldoend
aantal
schoolplaatsen
de hoogste
hoogste autoriteiten
autoriteiteniningeval
van een onvoldoend aantal schoolplaatsen
tot de
deinstelling
instellingvan
vaneen
eenSchool-Board
School-Boardmochten
mochtendwingen,
dwingen,wanneer
wanneer
niet tot
niet
tekort te
te zullen
zullen voorvoorbijzondere corporaties
corporaties alsnog
bijzondere
alsnog verklaarden
verklaardeninin het
het tekort
Diebijzondere
bijzondere (voluntary)
(voluntary) scholen
scholenheetten
heettenDpublic
'publicelementary
elementary
zien. Die
zien.
schools"
moesten, om
omeene
eenesubsidie
subsidietete
ontvangen,evenals
evenals
Boardschools" en
en moesten,
ontvangen,
dedeBoardschools
aan deze
deze wettelijke
wettelijke eischen
eischenvoldoen
voldoen:: 1°.
1°.dat
datzijzijdedeDConscience
l>Conscience
schools aan
Cl
au se" (geene
(geene verplichte
verplichte bijwoning
bijwoningvan
vanhet
hetgodsdienstonderwijs
godsdienstonderwijs voor
voor
Clause"
aannamen; ; 2°.
dat zij
zijerereeneen
rooster
nahielden;
de
leerlingen) aannamen
de leerlingen)
2°. dat
rooster
opop
nahielden
;
dat zijzijinspectie
inspectievan
vanhethet
onderwijstoelieten
toelieten;; 4°.
4°.dat
datzij
zijwerden
werden
3°. dat
onderwijs
bestuurd
overeenstemming met
Hetstelsel
stelsel
van
bijzondere
bestuurd in
in overeenstemming
met de
de wet. Het
van
bijzondere
vrije
scholen,
gesubsidieerd
door
den
Staat,
werd
dus
reeds
aanstonds
vrije scholen, gesubsidieerd door den Staat, werd dus reeds aanstonds
min of
of meer
meer door
doordedewet
wet
begunstigdenen
daarnanog
nogmeer
meerdoor
door de
de
min
begunstigd
daarna
wetmoesten
moestenuitvoeren.
uitvoeren.Eene
EeneTory-regeering
Tory-regeering
meesten
dergenen, die
die de
de wet
meesten dergenen,
het School-Board-systeem
School-Board-systeem nooit
welgezind; ;erer was
eens een
een
was
was het
nooit welgezind
was eens
zijaan
aandederamp
ramp
minister,
die eene
eene stad
stad openlijk
openlijk gelukwenschte,
gelukwenschte, J'dat
minister, die
dat zij
van een
een School-Board
School-Board was
wasontkomen".
ontkomen".Allerlei
Allerleiadministratieve
administratieve maatmaatvan
regelen
konden
de
School-Boards
in
hun
arbeid
belemmeren;
o.a.
kon
regelen konden de School-Boards in hun arbeid belemmeren ; o.a. kon
(0)
Problems of
Education byby the Right
Right Honorable
Honorable A.
A. H.
H. Acland,
Acland, p.
p. 5.
5.
(*) Problems
of Education
(t) Wel
te onderscheiden
onderscheiden van
van »private
»private schools",
schools", die
dieaan
aangeene
geenewettelijke
wettelijkeeischen
eischen
Wel te

ook geene
geenesubsidie
subsidieontvingen.
ontvingen. Zooals
Zooalsmen
menweet
weet,
kandede
onderworpen
en dan
dan ook
onderworpen waren
waren en
, kan
eerste de
de beste
besteininEngeland
Engelandzulk
zulkeene
eene»private
»privateschool"
school"openen.
openen.
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»Education Department"
Department" eene
eene subsidie
subsidie weigeren
weigeren voor
voor eene
eeneschool,
school,
het »Education
die
die »unnecessary"
»unnecessary" was,
was, en
enniet
niethet
hetplaatselijke
plaatselijkebestuur,
bestuur, maar
maarhijzelf
hijzelf
gemaakt
besliste daarover
daarover in
in hoogste
hoogste instantie.
instantie.Ook
Ookwerd
werdstemming
stemminggemaakt
besliste
de School-Boards,
School-Boards, door
door erop
erop te
te wijzen,
wijzen, dat
(lathunne
hunneinvoering
invoeringden
den
tegen de
belastingbetalers duur
staan. Zoo
Zoo bracht
bracht een
eenbisschop
bisschop inin
belastingbetalers
duur zou
zou komen
komen te
te staan.
1870 zijne
zijnegeestelijkheid
geestelijkheidmet
metniet
niet
onduidelijkebedoeling
bedoelingonder
onderhet
hetoog,
oog,
1870
onduidelijke
gerustmocht
mochtaanaandat, ofschoon
ofschoon de
de boeren
boeren God
God mochten
mochten vreezen,
vreezen, men
mengerust
dat,
zij eene
eenebelasting
belasting nog
nogmeer
meervreesden
vreesden (*).
('). Het
Hetisisgeen
geen
nemen, dat
dat zij
nemen,
dat door
door een
een en
enander
anderhet
hetSchool-Board-systeem
School-Board-systeem niet
niet tot
totzijn
zijn
wondeI', dat
wonder,
recht kwam.
kwam. Er waren
waren omstreeks
omstreeks 1900 dan
dan ook
ook 5600
5600(±)
(t)gemeenten,
gemeenten,
recht
waar geene Board-school,
Board-school, waar
zelfs slechts
slechts één
één school
school was,
was, onder
onderdede
waar
waar zelfs
werking van
van de
de leerplichtwet
leerplichtwet door
door kinderen
kinderen van
van alle gezindten bezocht,
bezocht,
werking
maar door
door de
deAnglikaansche
Anglikaansche Kerk
Kerk geleid.
geleid. In
In 1326
1326gemeenten
gemeentenwaren
waren
maar
alleen Board-scholen
Board-scholen; ; in
geheel hadden
hadden 7470
7470gemeenten
gemeentenslechts
slechts
er alleen
in het geheel
Roomschsoortvan
vanscholen,
scholen,Anglikaansche,
Anglikaansche,Board-,
Board-, Wesleyaansche
vVesleyaanscheofofRoomschéén soort
van de
de 7 7gevallen
gevallentottotdede
eerstgenoemderubriek
rubriek
Katholieke, maar
Katholieke,
maar in
in 55 van
eerstgenoemde
behoorende.
behoorende.
te danken
danken
Ondertusschen heeft
heeft Engeland
Engeland aan
School-Boards veel
veel te
aan de School-Boards
Ondertusschen
gehad. Zij
Zij hebben
hebben het
hetonderwijs
onderwijs op
op eene
eenevaste,
vaste,rationeele
rationeeleenenbillijke
billijke
gehad.
zij hebben
hebben voor
voor goede,
goede,gezonde
gezondescholen
scholengezorgd
gezorgdoveral,
overal,
leest geschoeid
geschoeid;; zij
waar er
er behoefte
behoefteaan
aanwas
was;
hebben
betere
leerkrachtentrachten
trachten
waar
; zij zij
hebben
betere
leerkrachten
aan te
te kweeken
kweeken en
endedesalarissen
salarissenverbeterd
verbeterd;
zijhebben
hebbenzoowel
zoowel formeel
formeel
aan
; zij
als materieel
materieel het
het onderwijs
onderwijs trachten
trachten tetevolmaken,
volmaken,waarbij
waarbij het
hethun
hun
als
stade kwam,
kwam, dat
datzijzijover
overruime
ruimefondsen,
fondsen, d.
d. w.
w. z.z. »the
»the
natuurlijk
natuurlijk zeer
zeer te stade
public purse",
purse", den
den zak
zakvan
van
belastingbetaler,konden
kondenbeschikken.
beschikken.
public
denden
belastingbetaler,
Het isis dan
danook
ookeen
een
algemeen
erkendfeit,
feit,dat
datdedevrije
vrijescholen
scholenniet
niet
Het
algemeen
erkend
op
dezelfde hoogte
hoogte als
als de
de Board-scholen
Board-scholen stonden.
Aan meer
meer dan
dan één
één
op dezelfde
stonden. Aan
maatstaf
meten. Terwijl
Terwijlb.v.
b.v.het
hethoofd
hoofdvan
vanelke
elkegesubsigesubsimaatstaf was
was dat
dat te
te meten.
dieerde
school gediplomeerd
voor de
rest van
van het
het
dieerde school
gediplomeerdmoest
moestzijn,
zijn,was
was dai
dat voor
de rest
personeel
facultatief. Op
Op de
de Board-scholen
Board-scholen nu
was 59%,
59%, op
op de
devrije
vrije
personeel facultatief.
nu was
scholen
220/0 der
der onderwijzers
onderwijzers gediplomeerd
gediplomeerd (§).
Kreeg elke
elkeschool
school
scholen 220/o
(§). Kreeg
subsidie
naaI' de
de mate
mate van
van hare
hare resultaten,
resultaten, steeds
steedsstonden
stonden de
deBoardBoardsubsidie naar
qualiteit van
van het
hetonderwijs
onderwijs èn
ènwat
watquantiteit
quantiteit
scholen
bovenaan èn
scholen bovenaan
èn wat qualiteit
betreft; ; zij
zij verwierven
verwierven de
hoogste en
en de
de meeste
meestesubsubvan
leervakken betreft
van leervakken
de hoogste
sidies.
Voorts waren
warenhare
haregebouwen
gebouwenbeter
beterenenmeer
meerhygiënisch
hygiënischingeingesidies. Voorts
haar
verbonden
onderwijzersvaster,
vaster,
richt,
was de
depositie
positieder
deraanaan
richt, was
haar
verbonden
onderwijzers
waren
hare
salarissen
hoogeI'.
Ook
leden
de
vrije
scholen
meer
dan
waren hare salarissen hooger. Ook leden de vrije scholen meer dan
de
Board scholen onder
onder het
het kweekelingenstelsel,
kweekelingenstelsel, dat
datom
omzijne
zijnegoedkoopte
goedkoopte
de Board.scholen
in
Engeland nog
veelvuldig toepassing
de 17512
17512 (**)
C') ongeongein Engeland
nog veelvuldig
toepassing vindt.
vindt. Van
Van de
diplomeerde
niet minder
minder clan
dan 14115
14115 ininvrije
vrije
diplomeerdeleerkrachten
leerkrachtenwaren
warener
er niet
scholen
werkzaam. Sir
Sir John
John Gorst
Gorst sprak
sprak eens
eens ininhet
hetLagerhuis
Lagerhuis van
van
scholen werkzaam.
kweekelingen
als
van
»schoolslaven",
wier
kinderarbeid
eigenlijk
verkweekelingen als van »schoolslaven", wier kinderarbeid eigenlijk verboden
worden.
boden moest worden.
The
Crisis, p.
.
p. 62.
The Education Crisis,
Of,
daar het
hetkerspel
kerspelals
alseenheid
eenheidvoor
voordede
districten
was
genomen,
8000 kerspelen.
kerspelen.
Of, daar
districten
was
genomen,
i3OOO
(§)
Report of
ofthe
theEd.
Ed.Department,
Department, 1898.
(§) Annual Report
(*+)
Educ..Report,
Report, 1900.
(**) Educ.
(*)
(t)
(t)
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zou nog
nog meer
meerkunnen
kunnen noemen,
noemen, maar
maarhet
hetligt
ligthaast
haast
voordedehand,
hand,
Ik zou
voor
dat de
de vrije
vrijescholen
scholenniet
nietmet
metdede
Board-scholenmet
methare
hareonuitputteonuitputtedat
Board-scholen
lijke hulpbronnen
hulpbronnen konden
- het
het
lijke
konden concurreeren,
concurreeren,alal spanden
spandenzij
zij zich
zich —
moet tot
tot hare
hare eer
eer gezegd
gezegd —
- ontzaglijk
ontzaglijk in.
Zoo lees
lees ikikergens,
ergens,
moet
in. Zoo
dat de
de Anglikaansche
Anglikaansche Kerk
Kerk van
van 1870
1870 tot
tot 1876
1876eene
eenesom
somvan
vanruim
ruim
dat
scholen met
met ruim
ruim
millioen bijeenbracht
bijeenbracht voor
5 millioen
voor hare
hare ruim
ruim 10,000 scholen
millioen kinderen.
kinderen. Gaarne
Gaarne geloof
geloofik,ik,datdat
haremiddelen,
middelen,om
omgeld
geldbijeen
bijeen
2 millioen
hare
brengen, wel
welesens
e'ensden
dentoets
toetsderder
betamelijkheidminder
mindergoed
goedkonden
konden
te brengen,
betamelijkheid
b.v.eene
eenevrije
vrije
schoolzwak
zwakstond,
stond,gingen
gingenhare
harebestuurders
bestuurders
doorstaan. Als b.v.
doorstaan.
school
wel eens
eens naar
naar»dikke
»dikkebelastingbetalers",
belastingbetalers", al
al ofofniet
niet
Anglikanen, en
en
wel
Anglikanen,
stelden hen
hen voor
voor deze
deze keuze
keuze:: »Wij
»Wij kunnen
kunnen de
deschool
schoolniet
nietlanger
langer
stelden
Als wij
wij haar
haar sluiten,
sluiten, dwingt
dwingt de
de wet
wet uueene
eenenieuwe
nieuwe
staande houden.
houden. Als
staande
openen, tetebetalen
betalenuituitden
den
hoofdelijkenomslag.
omslag. Wij
Wijzullen
zullenons
ons
te openen,
hoofdelijken
gebouw niet
niet afstaan
afstaan;; dus
dus ge
gemoet
moetniet
niet
alleen
eene
school
onderhouden,
gebouw
alleen
eene
school
onderhouden,
anderhalven sh. kosten.
maar haar
haar nog
nog eerst bouwen.
bouwen. Dat
Dat zal
zal uu één of anderhalven
kosten.
maar
wijonze
onzeschool
school
Maar als
ge ons
onsnunumet
met
eene
kleinigheid
steunt,
kunnenwij
Maar
als ge
eene
kleinigheid
steunt,
kunnen
voortzetten en
gij bespaart
bespaart uw
uw geld"
geld"(*).
voortzetten
en gij
En menig
menig mensch
mensch isisniet
nietz66,
zóó,ofofzulk
zulkeene
eeneuitrekening
uitrekeningbegrijpt
begrijpt hij
hij
En
niet
alleen
goed,
maar
hij
heeft
er
ook
ooren
naar,
vooral
wanneer
hij
niet alleen goed, maar hij heeft er ook ooren naar, vooral wanneer hij
»poor" of,
of, omgekeerd,
omgekeerd, een
een »big
»big ratepayer"
ratepayer" is. Soms
Soms werden
werden ook
ook
een »poor"
een
spoorwegmaatschappijen
groote lichamen,
lichamen, die
die in
in geval
gevalvan
van
spoorwegmaatschappijenofof andere
andere groote
school bouw van
hunne inkomsten
inkomsten moesten
moesten bijdragen,
bijdragen, met eene
eene zelfde
zelfde
schoolbouw
van hunne
bedreiging aangeklampt
»uitgemelkt". »Raiding
»Raiding the
thebig
bigratepayers",
ratepayers",
bedreiging
aangeklampt en
en »uitgemelkt".
noemde
men dat
dat (t).
noemde men
Overigens
kerkelijk blad
blad ronduit:
ronduit: »Ten
»Teneinde
eindeonze
onzeeigen
eigen
Overigens erkende
erkende een kerkelijk
in
stand
te
houden,
zijn
wij
genoodzaakt,
wanneer
kerkelijke
scholen
kerkelijke scholen in stand te houden, zijn wij genoodzaakt, wanneer
wij kunnen,
kunnen, alle
alle verbeteringen
verbeteringenopoponderwijsgebied
onderwijsgebiedtegen
tegentetehouden"
houden"(§).
(§).
wij
Nobeler
en, zoo
zoo zijzijhethet
kondengedaan
gedaankrijgen,
krijgen,rationeeler
rationeeIer was
was het,
het,
Nobeler en,
konden
de hulp
hulpvan
vanden
denStaat
Staatzouden
zoudeninroepen.
inroepen. Nu,
Nu,zij
zij
dat
de vrije
vrije scholen
scholen de
dat de
kregen
het gedaan,
gedaan, steeds
steedsmeer,
meer,*ten
'ten slotte
slottemisschien
misschien tot
totver
verboven
boven
kregen het
hare
verwachting.
hare verwachting.
De
wet van
van 1870
1870was
was
uitgegaanvan
vanhet
het
beginsel,dat
datook
ookelke
elke
De wet
uitgegaan
beginsel,
vrije school
school zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk »in
»inlocal
localcharge"
charge"zou
zouzijn,
zijn,plaatselijk,
plaatselijk,
vrije
d.
particulier, zou
zou worden
worden bekostigd.
bekostigd. Daartoe
Daartoe had
had zij bepaald,
d. i. particulier,
dat
eene subsidie
subsidie nooit
nooit het
hetgeheele
geheeleinkomen
inkomeneener
eenerschool
school uit
uit eigen
eigen
dat eene
middelen
mocht
overschrijden;
m.
a.
w.,
eene
vrije
school
moest
zichmiddelen mocht overschrijden ; m. a. w., eene vrije school moest zichzelve
steeds
voor
de
helft
bedruipen.
Maar
reeds
in
1876
kwam
er
zelve steeds voor de helft bedruipen. Maar reeds in 1876 kwam er
deze
verandering te
te haren
haren gunste,
gunste, dat
datde
debestuurders
bestuurders voor
voor de
de eerste
eerste
deze verandering
17 sh.
sh. 6(3d.d.subsidie
subsidieper
perkind
kindgeen
geenequivalent
equivalent hadden
hadden op
op te
tebrengen.
brengen.
In
1897viel
vielook
ookdedelaatste
laatstebeperking
beperkingweg,
weg,zoodat
zood at eene
eenevrije
vrijeschool,
school,
In 1897
niet
onder publieke
publieke contrble
contrOle staande,
geheel uit
uit de
depublieke
publieke
niet onder
staande, toch
toch geheel
fondsen
worden onderhouden.
onderhouden. De
som, als
alsschoolsubsidie
schoolsubsidie aan
aan
fondsen kon
kon worden
De som,
in 1870
1870 tot
tot
bijzondere
van fE 562611 in
bijzondere corporaties
corporaties gegeven,
gegeven, steeg van
f 4.702.154 in
1900, terwijl
terwijl er
ervan
vandede
5.700.675
schoolgaande
in 1900,
5.700.675
schoolgaande
kinderen
CO) op
op bijzondere
bijzondere scholen
scholen gingen.
gingen.
kinderen 3.043.006
3.043.006 (**)

n.

(0)
Educ. Crisis, p. 63.
(*) Educ.
(0')
Ed. &p.,
Rep., 1901.
(**) F,d.

1906. II.

(t) Ibid.,
Ibid., p. 64.

(§)

nd , 1893.
Guardian,
1893.
Guardian, Aug. 22.d,
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Een
andere maatregel,
maatregel, die
die op
op den
den duur
duur de
de vrije
vrijescholen
scholen zeer gébaat
gèbaat
Een andere
in 1870
heeft, was
was de
de facultatiefstelling van
gratis onderwijs.
onderwijs. Nadat
Nadat in
heeft,
van gratis
reeds·
was bepaald,
bepaald, dat
dat op
op geene gesubsidieerde school
school een
een hooger school.
reeds was
school0.45)
per
week
mocht
9
d.
(/0.45)
per
week
mocht
worden
geheven,
1891
geld
dan
V
werd
in
geld dan
de
mogelijkheid van
van kosteloos
kosteloos onderwijs
onderwijs geschapen.
geschapen. De Staat
Staat bood
bood nl.
nl.
de mogelijkheid
6.-) per
ook
aan de
debestuurders
bestuurdersder
dervrije
vrijescholen
scholen eene som van
van 10
ook aan
10 sh.
sh.(f6.—)
kind en
per jaar
jaar aan,
aan, indien
indien het
hetschoolgeld
schoolgeld werd
werd afgeschaft
afgeschaft of,
of, hooger
kind
en per
deze som
somwerd
werdverminderd,
verminderd, terwijl
terwijl een kind
dan dit bedrag
bedrag zijnde,
zijnde, met deze
dat wenschten. Er
gratis moest
moest opgenomen
opgenomen worden, indien
ouders dat
indien de
de ouders
gratis
waren in
in 1900 nog
maar 649321 kinderen (*) op openbare
openbare of daarmee
nog maar
waren
gelijkgestelde
scholen, waarvoor
waarvoor schoolgeld
schoolgeld werd
werd betaald.
betaald.
gelijkgestelde scholen,
met name
name de
de Anglikaansche invloed
door de
de invoeVoorts
Voorts werd
werd met
invloed nog door
hadden de School-Boards
School-Boards
ring
van den
den leerplicht
leerplicht versterkt.
versterkt. In
In 1870 hadden
ring van
tot op
opzekere
zekerehoogte
hoogtehet
het
rechtverkregen,
verkregen,om
omleerplicht
leerplicht in
in tete
reeds
reeds tot
recht
voeren, maar
maar daar
daar zij
geene dwangmaatregelen mochten toepassen, gaf
zij geene
voeren,
dat
niet veel.
veel. In
In 1876 werden
werden in dat
dat derde
derde deel
deeldes
deslands,
lands, waar geene
dat niet
DSchool Attendance Committees"
Committees" (commissies
School-Boards
bestonden, zSchool
School-Boards bestonden,
tot wering
wering van
van schoolverzuim)
schoolverzuim) ingesteld
ingesteld met
met ietwat
ietwatmeer
meerbevoegdheid,
bevoegdheid,
totdat
in 1880 de leerplicht
leerplicht bij
bij de
wet vastgesteld
vastgesteld en
en algemeen
algemeen ingede wet
totdat in
de
voerd werd.
Maar nu
nu waren
waren dus
dus de
de niet-Anglikanen, d. w. z.
werd. Maar
z. de
Dissenters,
de Nonconformisten, gedwongen
hunne kinderen
kinderen ook
die
Dissenters, de
gedwongen hunne
ook in die
plaatsen, waar
waal' alleen
alleen scholen
bestonden,
plaatsen,
scholen. onder Anglikaansche leiding
leiding bestonden,
aan
die niet
niet gewenschte handen
handen toe
vertrouwen. Het
Het isis waar:
aan die
toe te
te vertrouwen.
waar : de
maar de
de Nonconformisten beweerden,
beweerden, dat
dat
DConscience
er, maar
»Conscience Clause"
Clause" was
was er,
zij niet
niet genoeg
genoeg bescherming bood.
bood. Allereerst
Allereerst stond
stond menigeen
menigeen alal voor
voor
zij
de keuze
keuze:: 15f
Of in 't geheel geen
geen godsdienstonderwijs
godsdienstonderwijs voor
voor zijn
zijn kind
kind Of
6f
onderwijs,
niet in
in zijn
zijn smaak
smaak viel,
viel, enendan
danwerd
werd
begrijpelijkerwijs
onderwijs, dat
dat niet
begrijpelijkerwijs
het
laatste
nog
verkozen.
Maar
ook
vreesden
velen,
dat zij,
zij, als
als
vaak
vaak het laatste nog verkozen. Maar ook vreesden velen, dat
zij voor
voor hun
hunkind
kindvan
vandede
ConscienceClause
Clausegebruik
gebruik maakten,
maakten, Of
zij
Conscience
6f in
hunne
zaken benadeeld
benadeeld zouden
zouden worden
Of dat hun
hun kind
kind minder
minder goed behunne zaken
worden 6f
hetzij door
doordedeonderwijzers,
onderwijzers,hetzij
hetzijdoor
door zijne medeleerlingen,
handeld en, hetzij
min of meer
meer als
als een
een ])kleine
min
»kleine ketter" achterafgesteld zou worden.
Ik krijg
krijg den
den indruk,
indruk, dat
datdeze
dezebezwaren
bezwarenniet
nietgeheel
geheelten
tenonrechte
onrechte
Ik
het voor
voor de
de hand,
hand, dat
dat er
erwerd
werd gegeneraliwerden ingebracht,
ingebracht, al
ligt het
werden
al ligt
zegt men
menvan
vaneen
eengetuigenis
getuigenisals
alshet
hetvolgende,
volgende, dat
dat een
een
seerd. Wat
Wat zegt
kerkelijk blad
school aflegt:
lAan
kerkelijk
blad Ct)
(±) betreffende eene bepaald genoemde school
aflegt : »Aan
menig z.g.
z.g. Dissentertje is
is in
in deze
deze lokalen
lokalen reeds
reeds het
hetKatholieke
Katholieke geloof
menig
onderwezen,
ondanks de
de Conscience
Conscience Clause
Clause slechts
slechts eenmaal een
onderwezen, terwijl
terwijl ondanks
verzoek van
van het
het godsdienstonderwijs
godsdienstonderwijs isis vrijgesteld.
weten
kind
kind op
op verzoek
vrijgesteld. We weten
menig
voorbeeld, dat
dat deze
deze kinderen,
kinderen, ouder
ouder geworden,
geworden, geheel uit
uit eigen
eigen
menig voorbeeld,
zij ininhunne
hunne
beweging
en onder
onder den
den invloed
invloed van
van de
de gezonde
gezonde leer,
leer, die
die zij
beweging en
Kerk hebben
hebben aangesloten
aangesloten en
en
schooljaren
hadden ontvangen,
ontvangen, zich bij de
schooljaren hadden
de Kerk
,Churchmen"
zijn
geworden.
Wanneer
])Church".
zeer
beslist
goede
zeer beslist goede )Churchmen" zijn geworden.
»Church"(*) Ed. Crisis,
Cruu, p. 22.
en
Ct)
Par;''' Magazine,
Jfagazine, St. Mary
Mary Magdalene,
Magdalene, Paddington.
Paddington.
(t) Parish
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scholen,
hetzij in
in de
destad
stadof of
buiten,
gebruiktworden,
worden,dan
danverdedigen
verdedigen
scholen, hetzij
buiten,
zoozoo
gebruikt
wij
ze geestdriftig
geestdriftig en
en handhaven
handhaven wij
wij ze
ze met
metzorg"
zorg"(*).
(*).Geen
Geen
wonder!
wij ze
wonder
!
Het
ligt niet
niet ininden
denaard
aardvan
vaneen
eenmensch,
mensch,spoedig
spoedigtevreden
tevredentetezijn,
zijn,
Het ligt
ookuit
uitmenschen
menschen bestaat,
bestaat, kan
kan het
het ons
ons
en
daar eene
eene Kerk
Kerk ten
ten slotte
slotte ook
en daar
dat
de
Anglikaansche
Kerk
ook
hare
wenschen
bleef
niet
verbazen,
niet verbazen, dat de Anglikaansche Kerk ook hare wenschen bleef
1895
stelden
bisschoppen eene
eene
koesteren en
meer dan
dan dat.
dat. InIn1895
koesteren
en meer
stelden
de de
bisschoppen
hettoenmalige
toenmaligehoofd
hoofd van
vanhet
hetKabinet,
Kabinet,
memorie
aan Lord
Lord Salisbury,
Salisbury, het
memorie aan
op,
waarin zij
zij om
omgroote
gl'Ooteveranderingen
veranderingenininhet
hetonderwijssysteem
onderwijssysteem vroegen.
vroegen.
op, waarin
in een
eenwetsvoorstel,
wetsvoorstel,
Gewillig
Gewillig belichaamde
belichaamde Lord
Lord SalisbUl"Y
Salisbury die
die wenschen
wenschen in
maar dat
dat stiet
stietopopzoozoo
geweldigentegenstand,
tegenstand,dat
dathet
hetspoedig
spoedigwerd
werd
maar
geweldigen
ingetrokken. Langzamerhand
Langzamerhand echter
stond de
de Regeering
Regeering al
al het
hetdoor
door
ingetrokken.
echter stond
de
bisschoppen gevraagde
Sommige hunner
hunner wenschen
wenschen zagen
zagen
de bisschoppen
gevraagdetoch
toch toe.
toe. Sommige
zij door
door een
eenParlementsbesluit
Parlementsbesluitingewilligd,
ingewilligd, andere
andereverkregen
verkregenzij
zijdoor
door
zij
het»Education
DEducationDepartment".
Department" .
partijdige administratieve
administratieve maatregelen
maatregelen van
\'anhet
partijdige
Ik noemde
noemde reeds
afschaffing van
d.·limiet in
in 1897.
1897.In
In
Ik
reeds de
de afschaffing
vandede17
17 sh.
sh. 66 d.-limiet
jaar werden
werdenalle
allevrije-schoolgebouwen
vrije-schoolgebouwenvan
vanbelastingbetaling
belastingbetaling
datzelfde
datzelfde jaar
scholeneene
eeneverhoogde
verhoogdesubsidie
subsidie
vrijgesteld en
en werd
werd voorts
voortsalleen
alleenaan
aan
vrijgesteld
diediescholen
toegestaan ter
ter bestrijding
bestrijding van
van de
de over
overhet
hetgeheele
geheeleland
landvermeerderde
vermeerderde
toegestaan
hetvormen
vormenvan
vangroepen
groepenvan
van
kosten
van onderwijs.
onderwijs. Eveneens
Eveneens werd
werdhet
kosten van
vrije scholen
scholen vergemakkelijkt.
vergemakkelijkt. Indien
eene of
ofandere
andere school
schoolnaar
naarde
de
vrije
Indien de
de eene
tot
meening
van het
hetDepartment
DepartmentD Dunreasonably"
weigerde of
of naliet
naliet tot
meening van
unreasonably" weigerde
zulk
eene feitelijk
feitelijk onder
onder bisschoppelijk
bisschoppelijk toezicht
toezicht staande
staande groep
groep toe te
te
zulk eene
treden, werd
werd zij
zij van
van haar
haaraandeel
aandeelinindedeDAid
DAidGrant"
Grant"(bovengenoemde
(bovengenoemde
treden,
verhoogde subsidie)
subsidie) uitgesloten,
uitgesloten, terwijl
terwijl zulk
zulkeene
eenefederatie
federatieook
ookhet
hetrecht
recht
verhoogde
dat aandeel
aandeel alalofofniet
niettoetoe
kennen,
waardoordus
duseene
eeneschool
school
had
had dat
te te
kennen,
waardoor
omzich
zich
aan
bisschoppelijke
indirect
aansporing te
te meer
meerkreeg,
kreeg,om
indirect eene aansporing
aan
de de
bisschoppelijke
controle
te onderwerpen.
onderwerpen.
contr6le te
er vijf
vijf
Van
de negen
negen eischen,
eischen, die
diededebisschoppen
bisschoppen stelden,
stelden, werden
werden er
Van de
door
een
wetje
ingewilligd
en
drie
geheel
of
gedeeltelijk
door
administradoor een -wetje ingewilligd en drie geheel of gedeeltelijk door administratieve
maatregelen. Zoo
Zoo werd
werd ook
ooknog
nogdedemogelijkheid
mogelijkheid geschapen,
geschapen, om
om
tieve maatregelen.
subsidie
vrije scholen
scholen tetekrijgen
krijgenin in
districten,waar
waar
voldoende
subsidie voor
voor vrije
districten,
voldoende
Men zal
zal zich
zich herinneren,
herinneren, dat
dathet
hettegenovergestelde
tegenovergestelde
Board-scholen waren.
waren. Men
Board-scholen
bij de
de wet
wetverboden
verboden was.
was.
beslist
beslist bij
De Church
Church had
had dus
dus'langzamerhand
'langzamerhand het
hetmeeste
meesteverkregen
verkregen van
van hetgeen
hetgeen
zij
wenschte. Maar
Maar...
l'appétitvient
vient
mangeantenendedeverleiding
verleiding
zij wenschte.
. l'appétit
en en
mangeant
te groot,
groot,om
omniet
niet
te profiteeren
gewillige
meerderheid,
was te
was
te profiteeren
vanvan
de de
gewillige
meerderheid,
welke Balfour
Balfour en
enChamberlain
Chamberlain achter
achter zich
zichhadden
hadden na
nadedevoorlaatste
voorlaatste
welke
verkiezing.
slaan, dat
dat kan
kan ook
ook voor
voor eene
eeneKerk
KerkDiiber
»über
verkiezing. Zijn
Zijnslag
slag niet
niet te
te slaan,
die
Kraft"
zijn.
die Kraft" zijn.
1901 stelden
steldendedetwee
tweeDConvocations"
,Convocations" (vergaderingen
(vergaderingen van
van geestegeesteIn
In 1901
(0) Van
den geest,
geest, die
dieop
opvele
vele—
- let
letwel!
wel!— -Anglikaansche
Anglikaanschescholen
scholenheerscht,
heerscht, legt
legt
Van den
(*)
volgende getuigenis
Rev. R.
ft. E.
E, Welsh,
Welsh, M.
M. A.,
A., in
in zijn:
zijn: The
Oapture of
ofthe
tne
The Capture
het volgende
getuigenis af,
af, dat
dat de Rev.
Schools,
p. 29, verhaalt:
verhaalt: »In
»In eene
eene Anglikaansche
Anglikaansche school
school in mijne
mijne nabijheid
nabijheid leert
leert men
men de
de
School', p.
kinderen (waarvan er
er sommigen
sommigenbij
bijmij
mijopopZondagsschool
Zondagsschoolzijn)
zijn)het
het*Ave
.A veMaria"
Maria" opzeggen
opzeggen
kinderen
voor het altaar.
altaar. InIndeze
dezeenendede
volgendeChurch-school
Church·schoolininWillesden
Willesdenworden
worden
en buigen
buigen voor
en
volgende
de kinderen
kinderen uitgenoodigd
uitgenoodigd en
geleerd ter
ter biecht
biecht tetegaan."
gaan."Tevens
Tevenseen
eenblijk,
blijk,hoe
hoede
de
de
en geleerd
Anglikaansche
meer Roomsch
Roomsch wordt.
wordt.
Anglikaansche Kerk
Kerk meer
meer en meer

Il.
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lijken
der Church)
Church) van
van Canterbury
Canterbury, en York
York in
in gezamenlijke
gezamenlijke zitting
zitting een
een
lijken der
De
nieuw
enherzien
herzienprogram
programvan
vanmtrenschen
wenschen op
nieuw en
op onderwijsgebied
onderwijsgebiedop.
op. De
eischen luidden
in hoofdzaak
eischen
luidden in
hoofdzaak als volgt
volgt:: 1°.
1°.Onderhoud
Onderhoud van
van alle
allescholen
scholen
Staat of
of de
de gemeente,
gemeente, waarbij
waarbij het
heterervoor
voorvrije
vrijescholen
scholenniet
niet
door
door den
den Staat
op
aankomt,
of
en
wat
voor
godsdienstonderwijs
er
wordt
gegeven.
op aankomt, of en wat voor godsdienstonderwijs er wordt gegeven.
20.
De bestuurders
bestuurdersvan
vaneene
eene
school
hebben
middelenvoor
voor
20. De
school
hebben
uituit
parparticuliere
ticuliere middelen
zorgen dan
dan die,
die, welke
welke het
hetonderhoud
onderhoud en
en de
de
geene
andere uitgaven
uitgaven te zorgen
geene andere
veranderingen
gebouwen betreffen.
Het beheer
beheervan
van elke
elke
veranderingenininde
de gebouwen
betreffen. 3°. Het
benoemingenen
ontslag
van
onderwijzers
school
metname
namedede
school en met
benoeming
hethet
ontslag
van
onderwijzers
blijven
in handen
handen van
van het
het tegenwoordige
tegenwoordige bestuur
bestuur met
met toevoeging
toevoeging van
van
blijven in
li3 van
van het
hetgeheele
geheeleaantal
aantalleden
leden
door
plaatselijkeonderwijsonderwijsuiterlijk
uiterlijk 1/3
door
dede
plaatselijke
van eene
eenebepaalde
bepaalde
commissie.
4°. Mogelijkheid,
Mogelijkheid, dat
datgodsdienstonderwijs
godsdienstonderwijs van
commissie. 4°.
kleur
op alle
alle lagere
lagere scholen
scholenwordt
wordtgegeven,
gegeven,indien
indieneen
een
voldoendaantal
aantal
kleur op
voldoend
voor hunne kinderen
5°.Belichaming
Belichamingvan
vandeze
dezevoorvoorouders
het voor
ouders het
kinderen wenschen.
wenschen. 5°.
stellen
eene wet,
wet,welke
welkegedurende
gedurende de
deeerstvolgende
eerstvolgende zitting
zitting van
van het
het
stellen in eene
zoomogelijk
mogelijkonder
ondervereende
vereendekrachtsinkrachtsinParlement moet
moet ingediend
ingediend enenzoo
Parlement
Men ziet
ziet:: ook
ook deze
deze
spanning
van alle
alle Churchmen
Churchmen aangenomen
aangenomen worden.
worden. Men
spanning van
Erlag
lagzulke
zulke»intolerable
llintolerablestrain"
strain"opophunne
hunnevrije
vrije
heeren
hadden haast.
haast. Er
heeren hadden
scholen,
konden wachten,
wachten, geen
dag en
en geen
geennacht.
nacht.
scholen, dat
dat zij
zij niet konden
geen dag
Zij
hebben het
h~t ook
ook niet
nietbehoeven
behoeven tetedoen.
doen. Nadat
Nadatdedegenoemde
genoemde
Zij hebben
resoluties onder
onder "de
de aandacht
het ministerie
ministerie waren
waren gebracht,
gebracht, diende
diende
resoluties
aandacht van
van het
jaar (1902) met
metdedemeeste
meestevolgzaamheid
volgzaamheid eene
eene
dit
reeds het
het volgende
volgende jaar
dit reeds
in den
den bedoelden
bedoelden geest
geest ininenenwist
wisthethet
door
te drijven
ondanks
wet in
diedie
door
te drijven
ondanks
te zeggen
zeggenverwoeden
verwoeden tegenstand
tegenstand van
van de
deNonNonden
krachtigen, om
den krachtigen,
om niet te
conformisten
en vele
vele Churchmen,
Churchmen, van
vanonderwijsautoriteiten
onderwijsautoriteiten en
enSchoolSchooIconformisten en
Boards. De
De »Khaki-stem"
llKhaki-stem" was
was er
er goed
goed voor.
voor. Transvaal
Transvaal is
is in
in menig
menig
Boards.
opzicht
gewroken. Hoevelen
Hoevelen zullen
zullen gedacht
gedacht hebben
hebben als
als de
demijnmijnopzicht al
al gewroken.
opdedespotplaat
spotplaatvan
vanGould,
Gould, die,
die,alsalsChamberlain
ChamberJainzijne
zijnestem
stemaan
aan
werker (*) op
een
Anglikaansch
geestelijke
geeft,
den
eerste
toeroept:
»Hé,
daar!
een Anglikaansch geestelijke
den eerste toeroept : »Hé, daar ! IkIk
gaf uu mijne
mijnestem
stemvoor
voor de
desoldaten
soldaten;; gij
gij hebt
hebt geen
geen recht
recht ze
ze aan
aan den
den
Geef ze
ze mij
mij weer
weer terug.
terug. IkIkzalzaleen
een
andermaal
geestelijke tete geven.
geestelijke
geven. Geef
andermaal
de
wel oppassen,
oppassen, dat
dat ik
ik uuniet
nietweer
weervertrouw."
vertrouw."Maar
MaarChamberlain
Chamberlain en
en de
wel
geestelijke
zien elkander
elkander glimlachende
glimlachende aan
aan en
enleggen
leggenden
denvinger
vingerop
op
geestelijke zien
den
mond.
den mond.
in April
April 1902
1902voorgestelde
voorgesteldewet
wet
kwam
aan
alledoor
doordedebisschoppen
bisschoppen
De in
kwam
aan
alle
c.
s. gestelde
gestelde eischen
eischen tetegemoet,
gemoet, ja,
ja,gaf
gaf
nogmeer,
meer,dan
danzijzijhadden
hadden
c. s.
nog
de
gelegenheid,
welke
zij
bood,
om
op
staatskosten
nieuwe
gevraagd,
door
gevraagd, door de gelegenheid, welke zij bood, om op staatskosten nieuwe
scholen
te openen,
openen, zonder
zonder rekening
rekening te
te houden
houden met
met de
dewerkelijke
werkelijke be-.
bescholen te
hoeften
een district.
district.
hoeften in een
De
voornaamste wijzigingen,
wet aangebracht
aangebracht heeft,
heeft, wil
wilik
ik
De voornaamste
wijzigingen, welke
welke de
de wet
vermelden. De radicaalste
radicaalste is wel
wel dedeafschaffing
afschaftlng van
vanhet
hetSchool-BoardSchool-Boardvermelden.

n

(*)
Toespeling op
eene redevoering
redevoering van
vanChamberlain
Chamberlaintot
totdede
mijnwerkersvan
vanStaffordStalford·
op eene
mijnwerkers
(*) Toespeling
deKhaki-verkiezing
Khaki.verkiezing van
van 1900,
1900, waarin
waarin hij
hij hun
hunverzekerde,
verzekerde, dat
datzijzijzonder
zonder
shire
tijdens de
shire tijdens
voor andere
andere belangen
belangen gerust
gerustop
opeen
eenUnionist
Unionistkonden
konden stemmen,
stemmen, daar
daar het
hetalleen
alleen
schade
schade voor
te doen
doen was
was om
om het
het ten
teneinde
eindebrengen
brengen van
van den
denoorlog.
oorlog.
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systeem
en het
het scheppen
scheppen van
vaneene
eenenieuwe
nieuwe»local
»localauthority",
authority", thans
thans
systeem en
eene plaatselijke
plaatselijke commissie,
commissie, met
met de
hetonderwijs
onderwijs belast,
belast,
eene
de zorg
zorgvoor
voor het
gekozen
door en
en uit
uit de
deCountyCounty-ofof
County-Borough-Councils met toetoegekozen door
County-Borough-Councils
voeging
van eenige
eenige plaatselijke
plaatselijke sommiteiten,
sommiteiten, mede
mede door
door deze
dezeCouncils
Councils
voeging van
benoemd.
stelsel beduidt
beduidtallereerst
allereerstafwijzing
afwijzingvan
vanden
dendirecten
directeninvloed
invloed
benoemd. Dit stelsel
van
algemeen stemrecht,
stemrecht,waardoor
waardoorde
de vroegere
vroegere School-Boards
School-Boards
vanhet
het nagenoeg algemeen
werden
het sluit
sluit de
de medewerking
medewerking van
van vrouwen
vrouwen uit,
uit, ininzoover
zoover
werden samengesteld;
samengesteld ; het
County-Councils;; het doet
doet het
het
dezen
geene zitting
zitting mogen
mogenhebben
hebbenininCounty-Councils
dezen geene
gehalte
van de
de schoolautoriteit
schoolautoriteit minder
minder worden,
ieder lid
lid van
van
gehalte van
worden, daar
daar niet
niet ieder
den
County-Council, een lichaam,
lichaam, dat
datvoor
voorandere
anderedan
danonderwijsbelangen
onderwijs belangen
den County-Council,
gekozen
wordt, verstand
verstand van
van schoolzaken
schoolzaken heeft
heeften
enbovendien
bovendien menige
menige wèl
gekozen wordt,
schoolcommissiezou
zouwillen
willenzitten,
zitten, niet
nietbereid
bereid
geschikte
kracht, die
die inindedeschoolcommissie
geschikte kracht,
is
daarbij
ook
de
lasten
van
het
County-Council-lidmaatschap
op
zich
is daarbij ook de lasten van het County-Council-lidmaatschap op zich
te nemen.
nemen.
De grootste
publiek
directen
De
grootste grief
grief is,
is,dat
dathet
het
publiekgeen
geen
directeninvloed
invloedmeer
meerheeft
heeft
op
den geest
geest van
van het
hetonderwijs,
onderwijs, op
opdedeontwikkeling
ontwikkeling van
van het
hetland,
land, op
op
op den
de
keuze der
der onderwijzers,
onderwijzers, in één
één woord,
woord, dat
dathet
hetzijne
zijnetevredenheid
tevredenheid of
of
de keuze
zijn
ongenoegen niet
niet meer
meer onmiddellijk
onmiddellijk kan
kan toonen,
toonen, zooals
zooals het
het vroeger
vroeger
zijn ongenoegen
herhaaldelijk deed.
herhaaldelijk
ons, meen
meenik,
ik,verzekerd
verzekerdhouden,
houden,dat
dataan
aanzulk
zulk
Intusschen kunnen
kunnen wij
wij ons,
eene ingrijpende
ingrijpende verandering
verandering toch
toch ook
ookeen
eenbepaald
bepaaldbeginsel
beginselmoet
moethebben
hebben
grondslag gelegen,
gelegen, en
en welk
welkdat
datis,is,zegt
zegteen
eenartikel
artikelininde
de Fortnightly
Fortnightly
ten grondslag
Review
Review (1901) zeer duidelijk
duidelijk::
»Met het
het oog
oog op
op de
de 2545
2545(*) School-Boards,
School-Boards, die
die reeds
reedsbestaan
bestaan en
en
»Met
nog slechts
slechts 2/3
2/3 van
van het
hetland
landonder
onderhunne
hunnejurisdictie
jurisdictiehebben
hebben;
nog
;
het oog
oogopopdede788
788
School-AttendanceCommittees
Committeesininhet
hetoverige
overige
met het
School-Attendance
derde
derde deel
deel des
des lands
lands;;
met het
hetoog
oogopop14359
14359
afzonderlijk
beheerde
vrijescholen
scholen(de
(demeeste
meeste
afzonderlijk
beheerde
vrije
der.e onvoldoende
onvoldoende ingericht)
ingericht);
van deze
;
hetoog
oogopophethet
meer
uitgebreidlager
lageronderwijs,
onderwijs, dat
datgeheel
geheelongeongemet het
meer
uitgebreid
organiseerd is,
hoewel veel
veelgoed
goedwerk
werkgedaan
gedaan
wordt
doordede»Technical
llTechnical
organiseerd
is, hbewel
wordt
door
Instruction Committees"
;
Committees";
hetoog
oogopopeen
een
groot
aantal
scholen
voor
meer
uitgebreidonderondermet het
groot
aantal
scholen
voor
meer
uitgebreid
wijs onder
onder leiding
leiding van
van meer
meerofofminder
minderpubliek
publiek verantwoordelijke
verantwoordelijke beheerders
beheerders
wijs
en dan
dan eene
eenebreede,
breede,niet
niet
te bepalen
zone,
alleen
ingenomendoor
doorprivate
private
en
te bepalen
zone,
alleen
ingenomen
scholen, welker
welker toestand
toestand de
de ouders
ouders dikwijls
dikwijls met
metgroote
grootezorg
zorgvervult
vervult;
scholen,
;
met
het
oog
op
al
deze
verwarring
en
onderlinge
botsing
is
het
niet
met het oog op al deze verwarring en onderlinge botsing is het niet
verbazingwekkend, dat
het land
land eene
eenekrachtige
krachtigeopinie
opinieisisgeboren,
geboren,
verbazingwekkend,
dat er
er in het
(hettechnisch
technischonderwijs
onderwijsinbeinbedat lager
lagerenenmeer
meeruitgebreid
uitgebreidonderwijs
onderwijs(het
dat
grepen) moet
moet komen
komen tetestaan
staanonder
onderéén
één
lliocal
authority",welke
welkemacht
macht
grepen)
»local
authority",
heeft
heeft over
over een
een groot
grootgebied."
gebied."
Om meer
meer eenheid
eenheid in
inhet
hetonderwijs
onderwijsisishet
hetdus
dus
begonnen.Inderdaad,
Inderdaad,
Om
begonnen.

n

(*)
(*) Elders
Elders isis sprake
sprakevan
vaneen
een
kleineraantal
aantal
School-Boards. lk
Ik weet
weet niet,
niet,waaraan
waaraan
kleiner
School-Boards.
dat
dat verschil
verschil toe
toe teteschrijven.
schrijven.Trouwens,
Trouwens,
verschillendopgegeven
opgegevencijfers
cijfersdoen
doenmij
mijherherverschillend
haaldelijk
voor onopgeloste
onopgeloste vragen
vragen staan.
staan.
haaldelijk voor
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een loffelijk
ideaal
stelt
van
een
loffelijk doel,
doel, ten
ten minste
minste als
alsmen
menzich
zichniet
niethethet
ideaal
stelt
vandien
dien
Fransehen
die zich
zich erop
erop beroemde,
beroemde, dat
dat in
in zijn
zijn land
land op
op alle
alle
Franschen minister,
minister, die
staatsscholen op
op hetzelfde
staatsscholen
hetzelfde uur
uur uit
uithetzelfde
hetzelfdeboek
boekdezelfde
dezelfdeleslesbehandeld
behandeld
Mr. Clouderley
Clouderley Brereton
in de
de Monthly
Review
werd.
Ook Mr.
werd. Ook
Brereton juichte
juichte het
het in
Monthly Review
(Mei 1902)
1902) van
(Mei
van ganscher
ganseher harte
harte toe
toe:: »De
»De groote
groote verdienste
verdienste van
van dezen
dezen maatmaatregel
dat ereronder
onderzeker
zekervoorbehoud
voorbehoud één
an plaatselijke
plaatselijke autoriteit
regel is, dat
autoriteit wordt
de verschillende soorten
soorten van scholen." Zoo
aangenomen voor
voor de
Zoo wordt
wordt het
onderwijs
een ander
ander daartegen
daartegen in
in de
de
onderwijseen
een organisch
organischgeheel,
geheel, maar,
maar, zegt
zegt een
Review
behandeling van
van het
hetwetsontwerp
wetsontwerpin
in het
het ParParReviews (*), de
de behandeling
Review of Reviews
lement
besprekende : : DDe
mooi, maar
maar de
deministers
ministershebben
hebben
lement besprekende
»De belofte
belofte was mooi,
meat" (vulsel
(vulsel voor
voor gebakjes)
gebakjes) van
van het
hetfundamenteele
fundamenteelebeginsel
beginselder
der
»mince
»mince meat"
wet
gemaakt
en
zoo
is
de
verwarde
toestand
nog
meer
verward."
wet gemaakt en zoo is de verwarde toestand nog meer verward."
Het
is mijn
mijn doel
doelniet,
niet,opopdeze
dezetechnische
technischequaesties
quaestiesdieper
dieperinintetegaan.
gaan.
Het is
Ietwat
meer eenheid
eenheid is
is ererzeker
zekerin in
onderwijsgebracht,
gebracht, maar
maar
Ietwat meer
hethet
onderwijs
gelukkiger nog
nog acht
acht ik
gelukkiger
ik het
het feit,
feit, dat
dathet
hetonderwijs
onderwijsopopdedevrije
vrijescholen,
scholen,
meer dan
dan de
de helft
helftder
derkinderen
kinderen in
in Engeland
Engeland gaan,
gaan, ververwaarop
toch meer
waarop toch
beterd
is, terwijl
terwijl erereenig
eenigmeerder
meerder
toezicht
(zie
beneden)opopdie
diescholen
scholen
beterd is,
toezicht
(zie
beneden)
verkregen
Daarentegen heeten
heeten de
deresultaten
resultatennog
noglang
langniet
nietevenredig
evenredig
verkregen is. Daarentegen
Staatenendedegemeente
gemeentetetedragen
dragen
aan
de hoogere
hoogere kosten,
kosten, welke
welke dedeStaat
aan de
hebben.
eene tweede
tweede gewichtige
gewichtige bepaling
bepaling van
van de
de wet,
wet, dat
dat de
de vrije
vrije
Voorts is
is eene
seholen
voortaan geheel
uit de
depublieke
publieke kas
kasworden
wordenonderhouden,
onderhouden, terterscholen voortaan
geheel uit
wijl zij
zij haar
haarkerkelijk
kerkelijkkarakter
karaktermogen
mogenbewaren
bewarenbehoudens
behoudensvrijstelling
vrijstelling
wijl
De
van godsdienstonderwijs
godsdienstonderwijs voor
van
voorkinderen,
kinderen,wier
wier ouders
ouders dat
dat wenschen.
wenschen. De
hoofden zullen
zullen tot
tot de
deAnglikaansche
Anglikaansche Kerk
Kerk moeten
moeten behooren
behooren (±)
(t) en
en
hoofden
het mindere
mindere personeel
personeel zal
zal niet
niet Anglikaansch
Anglikaansch behoeven
behoeven te
te zijn.
zijn. DaarDaarslechts het
tegenover wordt
wordt eenig
eenigpubliek
publiektoezicht
toezichtgegeven,
gegeven,doch
dochslechts
slechtsininzooverre,
zooverre,
dat
van de
de zes
zes bestuurders
bestuurders eener
eener vrije
vrije school,
school, waarvan
waarvan er
er vier
vier AngliAnglidat van
kaansch moeten zijn
zijn en
endoor
doordedeChurch
Churchworden
wordenaangewezen,
aangewezen,twee
tweedoor
door
kaansch
perseseden
den
de »local
»local authority"
authority" benoemd
benoemd moeten
moeten worden
worden en
en dezen
dezen niet
nietper
de
tebelijden.
belijden.Op
Opplaatsen,
plaatsen,waar
waareene
eene
Anglikaanschen godsdienst
behoeven te
Anglikaanschen
godsdienst behoeven
vrije school
school met
met voldoende
voldoende plaatsruimte
plaatsruimte aanwezig
aanwezig is,
is, mag
mag geene
geenetweede
tweede
vrije
De groote
groote grief
grief is,
is, dat
datdedevrije
vrijescholen
scholennu
nu
school worden
worden opgericht.
school
opgericht. De
openbaren laste
laste komen
komen zonder
zonder voldoende
voldoende contr6le.
controle. »Er
DErisisbelasting,
belasting,
ten openbaren
het.»Wat
DWatvermogen
vermogentwee
tweebeheerbeheerdoch geene vertegenwoordiging'',
vertegenwoordiging", heet het.
doch
ders, gesteld
gesteldal,al,dat
dat
zij
Nonconformist
zijn,
tegenover
eene
vaste
meerderzij Nonconformist zijn, tegenover eene vaste meerderheid van
van vier
vier?"
Anderen zeggen
zeggenwel,
wel,b.v.
b.v.
bovengenoemdeMr.
Mr.Brereton,
Bl'ereton,
heid
?" Anderen
bovengenoemde
CO) Het bekende
bekende tijdschrift
tijdschrift van
van Stead
Steaden,
en,als
alsikikmij
mijniet
nietvergis,
vergis,het
hetvoorbeeld
voorbeeldvoor
voor
(*)
veelszins uitnemende
uitnemende Sollantische
HollantUche Revue.
Revue.
onze veelszins
(t) Dit
Dit beduidt,
beduidt, dat
dat voor
voor ruim
ruim 16,000
16,000 plaatsen
plaatsen als
alshoofd
hoofd slechts
slechtsAnglikanen
Anglikanen ininaanaan(t)
merking kunnen
kunnen komen,
komen, terwijl
terwijl voor
~'oor de
de andere
andereposten
posteninindie
diescholen
scholeninindedepractijk
practijk
merking
ook steeds
steeds Anglikanen
Anglikanen of die
die het
het willen
willen worden,
worden, zullen
zullen worden
worden benoemd.
benoemd. De
DeNonconNonconook
formisten komen
komen dus
dus in
inveel
veelslechter
slechterpositie
positietetestaan,
staan,enenvelen
velenhunner
hunnerworden
wordeninindede
formisten
verzoeking gebracht
gebracht over te
te gaan
gaan(to
(toconform).
conform).Daar
Daarbovendien
bovendiendedemeeste
meestekweekscholen,
kweekscholen,
verzoeking
hoewel uit
uit de
de publieke
publieke kas
kas betaald,
betaald, mede
mede slechts
slechtsvoor
voor Anglikanen
Anglikanen openstaan,
openstaan, kon de
hoewel
bisschop
bisschop van
van York
York te
te recht
recht zeggen,
zeggen, dat de
de geestelijkheid
geestelijkheid door
door middel
middel van
van de
de kweekkweekonderwijs in het
het land
land had.
had.
scholen een zeer
zeer grooten
grooten invloed
invloed op
scholen
op het onderwijs
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dat
het toezicht
toezicht niet
nietzoozeer
zoozeer ligt
ligtinindedemeerderheid
meerderheid van
van stemmen
stemmen als
als
dat het
wel in
in de
de macht,
macht, die
die de
deStaat
Staatheeft,
heeft,om
omeene
eenesubsidie
subsidie al
al of
ofniet
nietuit
uit
wel
keeren;; maar
maar ieder
ieder begrijpt,
begrijpt, dat
dat hier
hier veel
veel afhangt
afhangt van
van de
dehoogere
hoogere
te keeren
totnu
nutoe
toeveel
veelgeklaagd.
geklaagd.
autoriteiten,
en over
overdedepartijdigheid
partijdigheidvan
vandeze
dezeisistot
autoriteiten, en
niet van
van kras
kras optreden:
optreden:
Daarenboven
Daarenboven houden
houden autoriteiten
autoriteiteninin den
den regel
regel niet
voor
kan, het liefst
liefst
voor een
een dilemma
dilemma staande,
staande, kiezen
kiezen zij,
zij, als
als 't eenigszins kan,
maar loopen".
loopen" . Om
Om in
in één
éénopzicht
opzicht aan
aan te
tetoonen,
toonen,
den weg van
van »laat
) laat maar
den
welke de
de bevoegdheid
bevoegdheid der
del' »local
»local authority"
authority" is:
zij mag
mag tegen
tegen de
de bebewelke
is: zij
noeming van
van een
een onderwijzer,
onderwijzer, door
door de
de beheerders
beheerders gedaan,
gedaan, slechts
slechts »on
»on
noeming
educational
grounds" bezwaren
bezwaren inbrengen
inbrengen;; over
over een
een eventueel
eventueelontslag
ontslag
educational grounds"
zij Diets
niets tetezeggen.
zeggen.DeDe
tegenpartij
klaagt:
»De
vrijescholen
scholenstaan
staan
heeft zij
tegenpartij
klaagt
: »De
vrije
krachtens deze wet
wettegenover
tegenoverhet
hetpubliek
publiekmet
metden
denschaamteloozen
schaamteloozeneisch
eiseh:
krachtens
:
II
Wij zullen
zullen uwe
uwe kinderen
kinderen leeren,
leeren, wat
wat wij
wijwillen
willenen
enzooals
zooals wij
wij het
het
»Wij
willen. Uw
Uw aandeel
aandeel in
in de
de zaak
zaak zal
zalalleen
alleenzijn
zijn:: tetebetalen",
betalen", en
enzijzijlaat
laat
willen.
de
Church berustend
DIn Gods
Gods naam,
naam, wij
wij zullen
zullen de
dekinderen
kinderen
de Church
berustendzeggen:
zeggen : »In
Katholieke geloof
geloofleeren,
leeren,maar
maardedekettersche
kettersche
belastingbetalerszullen
zullen
het Katholieke
belastingbetalers
er
het geld
geldvoor
voorgeven
geven!""
er het
!" "
oppositie is
na de
de indiening
indiening tegen
tegende
dewet
wetgevoerd,
gevoerd, uituitEene heftige
heftige oppositie
is na
Fairbarn
gaande zoowel
zoowel van
van de
deonderwijsautoriteiten
onderwijsautoriteitenals
alsvan
vande
deDissenters.
Dissenters.Fairbarn
noemde het dan
dan ook
ook een
eenpubliek
publiek geheim,
geheim,dat
datdedewet
wet
definitief
zouzijn
zijn
noemde
definitief
zou
huid en
en
verworpen, indien
indien partijdiscipline
partijdiscipline niet
had verplicht
verplicht haar
verworpen,
niet had
haar met huid
haar te
te verzwelgen
verzwelgen C). Op
alle mogelijke
mogelijke gronden,
gronden, in
in het
het belang
belang van
van
haar
Op alle
het onderwijs,
onderwijs, van
vanden
dengodsdienst
godsdienstisisde
dewet
wetbestreden,
bestreden,
opvoedkunde, van
opvoedkunde,
van het
maar,
beweren hare
hare tegenstanders,
tegenstanders, de
de gehate
gehateBoard-school
Board-school moest
moestvervel'maar, beweren
met haar
haar het
het Nonconformisme.
Nonconformisme. »Der
llDer Jude
Jude musste
musste
pletterd
pletterd worden
worden en
en met
verbrannt."
Horton in
in de
de Fortnightly
Forlrzightly Review
Review: »DHet
land
verbrannt."Aldus
AldusR.
R. F.
F. Horton
Het land
schoolmeesters aan,
om school
school te
te houden.
houden. De
De
nam
indertijd twee
nam indertijd
twee schoolmeesters
aan, om
eene
was flink
flink en
engoed,
goed,streefde
streefdevooruit
vooruit en
en had
had succes.
succes. DeDeandere
andere
eene was
stelde
teleur en voldeed
voldeed niet
niet aan
aan de
de hem
hem gestelde
gesteldeeischen.
eischen.Nu
Nuworden
worden
stelde teleur
meestersterterverantwoording
verantwoordinggeroepen
geroepenenenzijzijontvangen
ontvangendit
dit
de
beide meesters
de beide
verwonderlijk oordeel:
Gij, A.
A. B.,
B., hebt
hebtmij
mij verrast
verrast en
engekrenkt
gekrenkt door
oordeel : Gij,
uwe goede
goede uitkomsten.
uitkomsten. Gij
Gijhebt
hebtdoor
door
rustelooze
bedrijvigheid
uwe
uweuwe
rustelooze
bedrijvigheid
verdroten. Gij
Gij hebt
hebt uwe
uwe taak
taak ernstig
ernstig opgevat.
opgevat. Gij
Gij
uw collega
collega C.
uw
C. S.
S. verdroten.
Gij hebt
hebt het
hetwerk
werkgedaan.
gedaan.Gij
Gijhebt
hebtaan
aanmijne
mijne
hebt geld
geld uitgegeven.
uitgegeven. Gij
hebt
kinderen
Gij hebt
hebt gezonde
gezonde scholen
scholen gehad.
gehad. Weg
Weg met
met
kinderentete veel
veel geleerd.
geleerd. Gij
u;; gij
gij hebt
hebt hen
hen zelfs
zelfs leeren
leeren zingen.
zingen. Maar
Maar gij,
hebt uunobel
nobel gegeu
gij, C.
C. S., hebt
dragen. Gij
Gij hebt
hebt uu krachtig
krachtig tegen
tegen A.
A. B.
B.verzet.
verzet.Gij
Gijwaart
waartzeer
zeer
dragen.
Gij hebt
hebt uw
uw werk
werk niet
niet zoo
zoogoed
goedgedaan.
gedaan. Gij
Gijhebt
hebtmijn
mijn
godsdienstig. Gij
godsdienstig.
(t)
gekregen
door
zeer
twijfelachtige
middelen.
Ik
geldelijken
steun
geldelijken steun (±) gekregen door zeer twijfelachtige middelen. Ik
stel
daarom voor
beloonen en
af te
te zetten.
zetten. Dat
Dat isishet,
het,
stel daarom
voorC.C.S.S. te
te beloonen
en A.
A. B.
B. af
wat de
de wet
wet zegt."
zegt."
wat

n.

:

M. Fairbarn,
Fairbarn. Principal
PrincipalofofMansfield-College,
Mansfield-College, Oxford.
Oxford. Education
Education National
National or
or
(*) A.
A. M.
Denominational?
Denominational
? p. 11.
Ct)
Beweerd wordt,
in het
het Royal Comminion
Commi8lionReport
Report van
van 1888,
1888, dat
dat de
de schoolverschool verwordt, o.a.
o.a. in
(t) Beweerd
kon
eenigingen
aanwijzingen gaven,
gaven, hoe
hoeeene
eenegrootere
grootere
subsidiedoor
doorvalsche
valscheopgaven
opgavenkon
eenigingen aanwijzingen
subsidie
worden verkregen.
verkregen.
worden
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Dat er
er niet
nietalleen
alleeninindeze,
deze,maar
maarin in
veler
bestrijding
zeer
overdreven
Dat
veler
bestrijding
zeer
overdreven
werd, valt
valt niet
niet teteloochenen.
loochenen. Het
Het
verschillendstandpunt
standpunt hangt,
hangt,zooals
zooals
werd,
verschillend
in den
den aanvang
aanvang reeds
af van
van de
de vraag,
vraag, of
of men
men op
op het
hetgodsgodsik
ik in
reeds zeide,
zeide, af
dienstig
(dogmatisch) of
ofop
ophet
hetwereldsch
wereldschonderwijs
onderwijsden
denmeesten
meestennadruk
nadruk
dienstig (dogmatisch)
legt.
Wijmeenen,
meenen,dat
datdie
dietegenstelling
tegenstelling er
erniet
nietmoest
moestofofbehoefde
behoefde tete
legt. Wij
zijn. Maar
Maar indien
indien zij
zij ererwè1
wèlis,is,dan
dankan
kanmen
men
DChurchman"
zijn.
hethet
eeneen
DChurchman"
niet euvel
euvel duiden,
duiden, indien
indien hij
hij krachtig
krachtig voor
voor zijne
zijne beginselen
beginselen opkomt
opkomt en,
en,
niet
erop
wijzende, hoe
de Kerk
Kerk tot
tot1870
1870toetoe
alleenvoor
voorhet
het
onderwijs
erop wijzende,
hoe de
alleen
onderwijs
gezorgd
heeft, meent,
meent,dat
datzijzijnunuook
ookzedelijk
zedelijkrecht
rechtvan
vanmeespreken
meespreken heeft,
heeft,
gezorgd heeft,
een
eisch, die
die m.
m. i.i. hiermede
hiermede niet
niet isisafaftetedoen,
doen,datdat
menzegt
zegt:
DNuja,
ja,
een eisch,
men
DI•Tu
zij heeft
heeft er
er dan
dan ook
ook alaldien
dientijd
tijdeer
eerenen
voordeelvan
vangehad"
gehad"(*).
C).
maar zij
maar
voordeel
Dat is
is miskenning
miskenning zoowel
zoo wel van
van haar
haar werk
werk als
alsvan
vanhare
hareoprechtheid.
oprechtheid.
Dat
De
bisschop van
van Rochester
Rochester (±)
(tl schreef
schreef in
in de
de Empire
F:mpire Review,
Review, dat
De bisschop
men
voor het alternatief
alternatief stond,
het in
in de
dewet
wetvoorgestelde
voorgestelde systeem
systeem
men voor
stond, Of
6f het
aan
te nemen
nemen6fOf
vrijescholen
scholenaan
aanhare
harebestuurders
bestuurders teteontnemen
ontnemen
aan te
dede
vrije
en
ze onder
onder publiek
publiek bestuur
bestuur te plaatsen.
plaatsen. Dat
Datzou
zouinindedepractijk
practijk bebeen ze
duiden:
kerkelijke school
nemen en er
er eene
eene neutrale
neutrale van
van te
te
duiden : eene
eene kerkelijke
school te
te nemen
maken. Maar
Maar dat
zou een slag
slag in
in het
hetaangezicht
aangezicht van
vandedegerechtigheid
gerechtigheid
maken.
dat zou
Descholen
scholenwerden
werdengebouwd
gebouwddoor
doorChurchmen.
Churchmen. Zij
Zij werden
werden onderonderzijn. De
zijn.
houden en
en het
hetwerk
werkwerd
werd
erin
gedaan
doorChurchmen
Churchmenmet
metgroote
grooteoffers
offers
houden
erin
gedaan
door
aan
geld
en
arbeid.
In
verreweg
de
meeste
kerspelen
behooren
verreweg
aan geld en arbeid. In verreweg de meeste kerspelen behooren verreweg
de
meeste kinderen
kinderen tot
tot de
de Church.
Church. Het
Hetkan
kanzijn,
zijn,dat
datmen
menniet
nietvan
van
de meeste
zedelijke rechten
rechten wil
wil weten,
weten,maar
maaranders
andersvalt
valthet
hetm.
m.i.i.niet
nietteteloochenen,
loochenen,
zedelijke
zij hier
hier bestaan.
bestaan.
dat
dat zij
Aan den
den anderen
anderen kant
kant isishet
hette te
begrijpen,dat
dathet
hetbeslist
beslistAngliAngliAan
begrijpen,
kaansche
karakter van
van zoovele
zoovele Dpublic
Dpublic elementary
elementary schools"
schools" velen
velen een
een
kaansche karakter
in 't oog
oog is,
is, enenis ishethet
evenminteteontkennen,
ontkennen,dat
dathet,
het,zooals
zooals
doorn
evenmin
doorn in
vaak,
ook hier
hier de
deuitersten
uiterstenzijn,
zijn,diediemet
metden
denmeesten
meesten
buitgaan
gaanstrijken.
strijken.
vaak, ook
buit
't Zijn
vooral de
de High
High Churchmen,
Churchmen, de
de zoogen.
zoogen.Ritualisten
Ritualisten (§)
(§) en
en de
de
Zijn vooral
Roomsch-Katholieken,
,pushing" kracht
kracht van
van de
de wet
wetzijn
zijn geweest
geweest
Roomsch-Katholieken,die
die de
de Dpushing''
en
er het
hetgroote
groote voordeel
voordeel van
van hebben.
hebben. R.
R. E.
E.Horton
Horton spreekt
spreekt van
van een
een
en er
Roomsch
Engeland isis juist
groot geworden
geworden na
na de
de bebeRoomsch gevaar
gevaar en
en Engeland
juist eerst groot
vrijding van
Waar de
de Roomsche
Roomsche Kerk,
Kerk, zegt
zegt hij,
hij, 30
30leerlingen
leerlingen
vrijding
van Rome.
Rome. Waar
kan
bijeenbrengen en
eene school
school bouwen,
bouwen, daar
daarkan
kanzijzijdie
dieschool
schooldoor
door
kan bijeenbrengen
en eene
het publiek
publiek laten
laten onderhouden
onderhouden en
en hij
hijherinnert
herinnertaan
aanhetgeen
hetgeenKardinaal
Kardinaal
Manning placht
zeggen:: dat
dat het
het doel
doelvan
vanhet
hettegenwoordige
tegenwoordigeRome
Rome
Manning
placht te
te zeggen
Ddit keizerlijke
keizerlijke ras
ras den
dennek
nektetedoen
doenbuigen
buigenonder
onderhet
hetpauselijk
pauselijk
was, Ddit
was,
gezag",
ook, Ddat
Jdat hij
hij tevreden
tevreden zou
zou zijn,
zijn, indien
indien hij
hij slechts
slechts de
dehand
hand
gezag'', en ook,
kon
leggen
op
de
kleine
kinderen
onder
de
vijf
jaar".
En
nu
is
Dthe
kon leggen op de kleine kinderen onder de vijf jaar". En nu is Dthe
very
machinery for
for which
which Manning
Manning must
must have
have prayed",
prayed", in
in de
dehanden
handen
very machinery
van deze
deze D) waakzame,
waakzame, machtige
machtige en
en rijke
rijke instelling,
instelling, de
deRoomsche
Roomsche Kerk
Kerk
van
geheeten" , gesteld
gesteld (**).
C).
geheeten",
(Ol Educ.
Educ. Crids,
Cruis, p.
59.
p. 59.
(*)
(t)Hij
de geestelijke
geestelijke vader
vad{'r van
van de
de wet
wetgenoemd.
genoemd.
wordt de
(t) Hij wordt
(§) Zie
mijn artikel
artikel »De
.DeKerk
Kerkvan
vanEngeland
Engelandininhaar
haartegenwoordigen
tegenwoordigenstrijd"
strijd" in
in De
Zie mijn
Tijdspiegel
van Juni 1899.
1899.
Tijdspiegel van
(")
Conlcience Sake
Sake by
R. E.
E. Horton.
Horton.
by R.
(**) For Conscience
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Eene aardige
aardige illustratie
illustratie van
van het
hetspreekwoord
spreekwoord:: pKatjes,
:tKatjes, die
diemuizen,
muizen,
mauwen niet",
niet", vind
vind ik
ik inin eerie
eenespotplaat
spotplaat naar
naaraanleiding
aanleiding van
van het
het»vol»volmauwen
maakte stilzwijgen",
stilzwijgen", dat
datdedebisschop
bisschopvan
vanNorwich
Norwichzijne
zijnegeestelijkheid
gee!!telijkheid gegemaakte
wethad
hadaanbevolen.
aanbevolen.
durende
wapengekletter van
van den
denstrijd
strUdover
overdedewet
durende het wapengekletter
vastgebonden aan
boom met
met een
eendoek,
doek,waarop
waarophet
het
John
John Bull
Bull is
is vastgebonden
aan een boom
woord »closure"
»c1osure" (sluiting
(sluiting van
van 't debat),
debat), voor
mond, terwijl
terwijl zijn
zijn valies
valies
voor den
den mond,
woord
door een
een viertal
viertal geestelijken,
geestelijken, die
die met
metden
den
naast
hem leeggeplunderd
leeggeplunderd is
naast hem
is door
op den
den mond
mondachter
achterelkander
elkanderererinineen
een
trippeldrafvan
vandoorgaan.
doorgaan.
vinger op
vinger
trippeldraf
onderschrift luidt
luidt::
Het onderschrift
»Not
heard, not aa clerical
clerical note,
note,
»Not a sound
sound was
was heard,
AB away
away from
from the
the victim
victim we
wehurried;
hurriedj
As
We robbed
robbed him
silence, and
and said
said not
not aa word,
word,
We
him in silence,
As
our sobs
sobs in
in our
ourbosoms
boBoms we
weburied."
buried."
As our
l>Elk
burger", zoo
zoo klaagt
klaagt Dr.
Dr.Clifford,
Clifford, de
debekende
bekendeBaptistische
Baptistischerederede»Elk burger'',
Jmoetbetalen
betalenvoor
voor
onderhoud
van
Anglikaansche
naar uit Londen,
Londen, »met
naar
hethet
onderhoud
van
Anglikaansche
hetsalaris
salarisvan
vanonderwijzers,
onderwijzers, nonnen,
nonnen, »ChristeDChristeen
Roomsche scholen
scholen;; het
en Roomsche
lijke
broeders",
enz.
wordt
geput
uit
rijksen
gemeentebelasting,
juist
lijke broeders", enz. wordt geput uit rijks- en gemeentebelasting, juist
als
de salarissen
salarissen van
van de
depolitie,
politie,enz.
enz.Meubileering,
Meubileering,boeken,
boeken,werktuigen,
werktuigen,
als de
»Prayer-books", crucifixen,
crucifixen, beelden,
licht, verwarming,
verwarming, alles
alles wordt
wordt uit
uit
»Prayer-books",
beelden, licht,
de
belastingen betaald"
betaald" (*).
de belastingen
Daar zijn
zijn er,
er, die
die erergroot
grootbezwaar
bezwaar tegen
tegen hebben,
hebben, —
- wie
wie kan
kan dat
dat
Daar
billijken?? -— dat
dathunne
hunnekinderen
kinderenverplicht
verplichtzijn
zijnonderwijs
onderwijstetevolgen,
volgen,
niet billijken
niet
wenschen,dien
dien
zelfs
verderfelijk
gegeven
in een
een geest,
geest,dien
dienzijzijniet
gegeven in
wenschen,
zijzij
zelfs
verderfelijk
achten.
Daar
zijn
er,
die
geen
vrede
hebben
met
een
onderwijs,
dat
achten. Daar zijn er, die geen vrede hebben met een onderwijs, dat
hun Dissenter-geloof
Dissenter-geloof kettersch
kettersch ofofsectarisch
sectarischnoemt
noemt;
dieonderwijzers
onderwijzers
hun
; die
hetopgelegd
opgelegdis, is,
de kinderen
Free-Churchmen
wraken,
aan wie
wiehet
wraken, aan
de kinderen
vanvan
Free-Churchmen
leeren, dat
datdedeKerken
Kerkenvan
vanhunne
hunneouders
oudersabsoluut
absoluutgeene
geene
Kerkenvan
van
te leeren,
Kerken
de leer
leer der
der Heilige
Heilige
Christus
Christuszijn
zijnen
en dat
dat haar
haar bestaan
bestaan in
in strijd
strijd is
is met de
het welzijn
welzijn des
des lands.
lands.
Schrift
Schrift en
en het
Op
alle mogelijke
mogelijke wijzen
wijzen is er
er tegen de
de wet
wet geprotesteerd,
geprotesteerd,in
inwoorden
woorden
Op alle
en
in daden,
daden, 't meest effectief
effectiefdoor
door dedeweigering,
weigering,om
omdedeschoolbelasting
school belasting
en in
betalen, dedebekende
bekende»passive
llpassiveresistance".
resistance". DeDe»passive
,passiveresisters"
resisters"
te betalen,
zeggen,
dat
hun
geweten
hun
verbiedt
voor
zulk
een
doel
bij
te
dragen.
zeggen, dat hun geweten hun verbiedt voor zulk een doel bij te dragen.
Als de
de Staat
Staat het
hetgeld
geld—- gewoonlijk
gewoonlijk niet
nietmeer
meerdan
danéén
éénofoftwee
twee
Als
staat het
hethem
hemvrij
vrij;
hijheeft
heeftererde
demacht
macht
shillings
wil nemen,
nemen, staat
shillings -— wil
; hij
toe, maar
maar zij
zij willen
willen het
hetniet
nietvrijwillig
vrijwilliggeven.
geven.Als
Alsmen
mendede
verklaringen
toe,
verklaringen
vanhun
hun
der
llresisters" leest,
leest, komt
komt men
menzeer
zeerbeslist
beslistonder
onderden
denindruk
indrukvan
der »resisters"
ernst,
dat zij
zij niet
nietzijn
zijn»pantomime
llpantomime martelaars'',
martelaars", maar
maar dat
dat zij
zijhet
hetdoen
doen
ernst, dat
Zij beroepen
beroepen zich
zich op
op het
hetwoord
woordvan
vanJohn
John
llfor
conscience sake".
»for conscience
sake". Zij
rechters:: »Ik
llIk zeide
zeidehun,
hun,dat
datmen
menvolgens
volgens de
de wet
wet
Bunyan
zijne rechters
Bunyan tot
tot zijne
op
twee
manieren
kan
gehoorzamen;
op
de
eene
manier
doe
ik,
wat
op twee manieren kan gehoorzamen ; op de eene manier doe ik, wat
mijn geweten
geweten mij
mij gebiedt
gebiedt te
te doen,
doen, en
enwanneer
wanneer ik
ik dat
datniet
nietactief
actiefkan
kan
mijn
watanderen
anderenmij
mijaandoen."
aandoen."De
Demeest
meest
doen,
ben ik
ik passief
passief en
en onderga,
onderga, wat
doen, ben

n.

(0)
(*)

Pll3sire Resistance
ReIÎ8tance in England
Englandand
andWales,
Wales, p. 12.
Passive
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bekende
der »resisters"
»resisters" isisdedebovengenoemde
bovengenoemdeDr.
Dr.Clifford,
Clifford, die
die ook
ook
bekende der
liever een
liever
een enenander
andervan
vanzijn
zijnhuisraad
huisraad liet
liet verkoopen, dan
dan te betalen.
betalen.
Paddingtongeroepen,
geroepen,verklaarde
verklaarde (*) hij,
hij, waarom
Voor
rechtbank tetePaddington
Voor de rechtbank
hij
weigerde
te
hij weigerde te betalen:
om technische
technische of
of wettelijke
wettelijke of
of billijkheidsbetalen : niet
niet om
er vele,
vele, zeer
zeer vele
velehad,
had,maar
maal'inindedeeerste
eersteplaats,
plaats,
bezwaren, hoewel
hij er
hoewel hij
omdat
wet van
van 1902 mij
mij dwingt
betalen voor
voor onderwijs,
onderwijs, dat
dat
omdat llde
»de wet
dwingt te betalen
het innerlijke
innerlijke en
en godsdienstige
godsdienstige leven
leven raakt
raakt;;
de hoogste belangen
belangen van
van het
belangen, waarop
of het
hetParlement
Parlement ofofdede»Borough
l>BoroughCouncil"
Council"
belangen,
waarop de
de Staat
Staat of
niet het
het minste
minste recht
recht heeft
heeft te
te influenceeren. Zij
zijn persoonlijk,
persoonlijk, indiviniet
Zij zijn
Staat moest
moest ze
zeaan
aanieders
iedersgeweten
gewetenoverlaten
overlaten. . . . . . .
dueel en
de Staat
en de
't Parlement
Parlement is
is zijne bevoegdheid
te
buiten
gegaan,
l>Starbevoegdheid te buiten gegaan, zooals de
de »Starde dagen
dagen van
van Karel
Karel I Ien
enLaud
Laud en
en zooals de Roomsche
chamber"
chamber" deed
deed in
in de
sommige landen
landen nog
In de
detweede
tweede
Inquisitie
Inquisitie tegenwoordig
tegenwoordig in
in sommige
nog doet."
doet." In
l>mij tracht
te dwingen
dwingen ervoor te betalen,
betalen, dat
dat
plaats, omdat
omdat de
wet zmij
plaats,
de wet
tracht te
aan
kinderen leerstukken
leerstukken en
en practijken zullen worden onderwezen,
die
aan kinderen
onderwezen, die
ik
lijnrecht in
in strijd
strijd acht
acht met
met:: 10.
1°. de
leer van
van Christus,
Christus, 2°. het
ik lijnrecht
de leer
het kind,
kind, 3°. het geluk
geluk en
en den
den voorspoed
voorspoed van
van het
hetland".
land".
welzijn van
van het
dat Dr.
Dr. Clifford
Clifford ieder
ieder niet
niet vrij wil
laten, om
om teteonderwijzen,
onderwijzen, wat
wat
Niet,
Niet, dat
wil laten,
hij
wil,
doch
hij
wil
niet
medeplichtig
zijn
aan
't
bedoelde
ondel'wijs,
liij wil, doch hij wil niet medeplichtig zijn aan
bedoelde onderwijs,
Dom uit
uit mijn
mijn eigen
eigen zak
zak te
te helpen
helpen betalen,
betalen, dat
dat het
het zal
zal worden
onderDom
worden onderzood at zij
misschien Katholiek,
Katholiek, d.
d. i.
zoogen. »Dissentertjes",
l>Dissentertjes", zoodat
wezen aan zoogen.
zij misschien
worden. Dat
Dat kan
niet doen
.•.. 't Zou
Zou voor
voor
kan ik
ik niet
doen....
Roomschgezind, zullen worden.
van groote goddeloosheid,
van besliste ongehoorzaamheid
ongehoorzaamheid
mij eene daad
daad van
goddeloosheid, van
God zijn."
zijn."
aan
aan God
Zijne derde
derde reden
reden is,
is, dat
dathijhijniet
nietwil
wilbevorderen,
bevorderen, »dat aan de kinderen
kinderen
Zijne
in mijne
mijne
van
Engeland zal
zal worden geleerd,
geleerd, dat
dat het
het geloof,
geloof, 'twelk ik
van Engeland
ik in
gemeente 40 jaar
jaar lang
lang zelf
zelfheb
hebaangehangen
aangehangen en
enonderwezen,
onderwezen, onwaar
onwaar
is
en dat
datdede
vrije
Kerken,waartoe
waartoeikikbehoor,
behoor, kettersch zijn
en als
als
is en
vrije
Kerken,
zijn en
de pest
pest geschuwd
geschuwd moeten
moeten worden".
de
Ik heb
heb dit
ditgetuigenis
getuigenisvan
vanDr.
Dr.Clifford
Clifford eenigszins uitvoerig aangehaald,
Ik
omdat hij
hij de
dehoofdman
hoofdman mag
mag genoemd
genoemd worden van
van de »passive
llpassive resisresisomdat
tance".
Zijn voorbeeld
voorbeeld vond
vondallerwegen
allerwegen navolging.
navolging. Niet
Nietminder
minderdan
dan
tance". Zijn
55000 dagvaardingen
dagvaardingen zijn
weigerende belastingbetalers
belastingbetalers toegezonden.
toegezonden.
zijn aan
aan weigerende
Soms
volgde daarop
daarop gevangenisstraf
gevangenisstraf voor
voor langer
langer of
of korter
korter tijd
tijd (van
(van
Soms volgde
in 200 gevallen).
gevallen). Dr.
Dr.Clifford
Clifford verhaalt
verhaalt Ct)
oud
(t) van een oud
Nov. 1903 af in
40
jaar
lang
voorganger
bij
de
Methodisten
en
zwak
man,
die
bijna
jaar lang voorganger bij de Methodisten
en zwak man, die bijna
was
geweest. Zijn
Zijn naam
naam was
was onbevlekt
onbevlekt en
en zij, die
hielden
die hem
hem kenden,
kenden, hielden
was geweest.
weigerde te
betalen en
en werd
werd
van
hem als
als van
van een
een heilige
heilige;; maar hij weigerde
te betalen
van hem
daarom
on prison
prison fare
fare
daarom gevangengezet,
gevangengezet, l>weighed
»weighed and
and stripped,
stripped, put
put on
sent to
to aa plank
plank bed"
bed";; toen hij
hij bij de
poort van
van de
de gevangenis van
and
de poort
and sent
hij:: ,Ik
hoop, dat
het nu
nu de
de
een aantal
aantal vrienden
vrienden afscheid
afscheid nam,
nam, zeide hij
»Ik hoop,
dat het
laatste
maal is,
is, dat
datiemand
iemandom
omdes
desgewetens
gewetenswille
willeinindedegevangenis
gevangenis
laatste maal
van de
de eersten,
eersten, maar
maar niet
niet de
de laatste.
laatste. Soms
Soms werd
werd
was een van
komt." Hij was

n

('l
Clijfordasas
a Passjve
Resi8ler.
Statement
10 the
Paddingfon
Jfagistrates, Juli 1,
I, 1904.
a Passive
Resiister.
Statement
to the
Paddington
Magistrates,
(') Dr. Cliford
(tl
Resistance, p. 11%lg.
\'Jg.
(-1-) Pass. Resistance,
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er
zwaar gestraft.
gestraft. Toen
Toendedewethouder
wethouderO'Connor
O'Connorverscheen,
verscheen,beschuldigd
beschuldigd
er zwaar
som van
(f 1.50) niet
betaald te hebben,
eene som
van »half-a-crown"
»half-a-crown" (/1.50)
niet betaald
hebben, eischte
een
van de
de»gentlemen
»gentlemenauthorized
authorized to
to administer
administer justice
justice in
in the
theKing's
King's
een van
name" : »Geef
maanden", en hij ried
name":
»Geef hem 3 maanden",
den beschuldigde
beschuhligde »zijn
ried den
geweten ininden
den zak
zak te
te steken"
steken" (*). Voor /f 0.40 kreeg een ander
ander 14 dagen.
gevangenis
Bijna
alle vrije
vrijeKerken
Kerkenhebben
hebbenvertegenwoordigers
vertegenwoordigers inindedegevangenis
Bijna alle
gehad;
zijn er
er zelfs,
zelfs, ook predikanten,
die reeds
reeds tweemaal
tweemaal »gezeten"
gehad ; er
er zijn
predikanten, die
hebben.
In
den regel
regel bleef
bleef het
het bij
bij een
een gerechtelijk
en verkoop, zooals er
In den
gerechtelijken
nu
meer dan
dan 2000 hebben
plaats gehad,
gehad, ten
ten minste
minste indien
indien de
de vernu meer
hebben plaats
wat niet
niet altijd
altijd het
het geval
geval was.
was. Wereldbekend
Wereldbekend
kooping kon
doorgaan, wat
kon doorgaan,
waar de
deweigeraars
weigeraars
zijn b.v.
de moeilijkheden
moeilijkheden te
te Hastings
Hastings geworden,
geworden, waar
b.v. de
tot
oe élite
élitevan
vandedestad
stadbehoorden.
behoorden. Bij de verhooren voor
de rechttot de
voor de
bank
weigerde de
depresident
presidentteteluisteren
lui~terennaar
naarde
debezwaren
bezwarender
der»resisters"
»resisters"
bank weigerde
en heftige
en
heftige tooneelen hadden plaats. Plotseling riep
riep iemand:
is
iemand : »Het
»Het is
»vVie zegt dat
?" riep de voorzitter woedend.
woedend. »Ik !"
I" anteene schande!"
schande !" -— »Wie
dat ?"
woordde een
zeer gezien
gezien burger.
burger. Hij
Hijwerd
werd de
de zaal
zaal uitgezet.
uitgezet. Voor
Voor
een zeer
geen afslager
afslager te
te vinden;
moest er
er een
een uit
uit
de verkooping was
was er geen
vinden ; men
men moest
Londen
komen. Zoodra
hij wilde
wilde beginnen,
beginnen, bestormde
bestormde de menigte
Londen laten komen.
Zoodra hij
Hetininbeslag
beslag
de estrade
estrade en
en dedeman
manmoest
moestijlings
ijlings de
de wijk
wijk nemen.
nemen. Het
de
genomen
goed kon
kon niet
nietverkocht
verkocht worden. Bijna
Bijna overal
overal was
was de
de symgenomen goed
het publiek
publiek aan
aan de
de zijde
zijde van
van den
den onwillige.
er eene
pathie van
van het
onvvillige. Als
Als er
welke door
door de
de autoriteiten
autoriteiten zooveel mogelijk
werd geheimverkooping, welke
mogelijk werd
gehouden, was aangekondigd, werd
werd er
er naar
naar alle
alle zijden
zijden getelegrapheerd
getelegrapheerd
per rijwiel en automobiel
automobiel gealarmeerd,
gealarmeerd, zoodat het geheele
en de
de streek
streek per
en
den verkoop
verkoop aanwezig
Naafloop
afloop had
had er
er eene groote
groote
district bij den
aanwezigwas.
was. Na
de
open
lucht
plaats
en
werd
er
met
applaus
eene
motie
meeting
in
meeting in de open lucht plaats en werd er met applaus
van hulde
hulde aan
aan den
den»passive
»passiveresister"
resister"aangenomen.
aangenomen. Zulk
Zulk eene gebeurtenis
van
was natuurlijk
natuurlijk de beste
beste propaganda
propaganda voor
zaak en
en hield
hield de
de belangwas
voor de
de zaak
in het
het gansche land
land wakker
wakker en
en warm.
warm.
stelling in
Elders trachtte
trachtte clericale boycott
boycott de
de weigerenden te straffen.
straffen. Een
Een
Elders
lijdelijk zich
zich verzettend
verzettend pachter
pachter kon
konzijn
zijncontract
contractniet
niet vernieuwd krijgen,
krijgen,
lijdelijk
meer te
te maken,
maken, een
een
dito kleermaker
kleermaker kreeg
kreeg geene clericale
clericale jassen
jassen meer
een dito
tuinknecht werd
werd ontslagen.
ontslagen. Uit
UitZuid-Engeland
Zuid-Engeland schreef
schreef iemand
iemand:: »Fen
»Een
winkelier heeft hier
hier zijne zaak
zaak moeten
moeten sluiten.
sluiten. Nog
Nog eenige
eenige aanzettingen
winkelier
van de
de schroef
schroef en
en een
een van
van mijne
mijne vrienden,
vrienden, die
die alal zijne Church-klanten
van
heeft verloren,
verloren, zal
zal dat
dat voorbeeld
voorbeeld moeten
hij de
de
moeten volgen.
volgen. Dan
Dan zal
zal hij
volgen naar
naar een
een vrijer
vrijer land.
land. De
De»resisters"
»resisters" zijn niet
»Pilgrim Fathers"
»Pilgrim
Fathers" volgen
gewoon groote woorden
woorden te
gebruiken. Toch
Toch wast
wast de
de»resistance"
1>I'esistance" en
en
te gebruiken.
wint
zij 't meest
meest in
in kracht,
kracht, waar
waar zij
zij 't ergst
ergst onder
onder den
den boycott
boycott te
te
wint zij
lijden
lijden heeft"
heeft" (±).
(tl.
De »resisters"
»resisters" behoorden
behoorden tot
alle rangen
rangen en
en standen
standen;; er waren
waren zelfs
zelfs
De
tot alle
rechters onder,
onder, die
die op
op een
een gegeven
gegeven oogenblik van
van hunne
hunne plaats
plaats in
in de
de
rechters
(0) Pass.
PlUS. Resistance,
ResiJtance, p.
p. 2.
(*)
(t) Pass. Resist.,
ResiJt., p.p. 6.
(t)
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rechtbank opstonden
opstonden en
en op
opdedebank
bankder
derbeschuldigden
beschuldigdenplaats
plaatsnamen.
namen.
rechtbank
Anderen betuigden
betuigden hunne
sympathie met
met degenen,
degenen, die
diezijzijmoesten
moesten
Anderen
hunne sympathie
Dochdedemeeste
meeste
veroordeelen; ;een
nam liever
liever zijn
zijn ontslag.
ontslag. Doch
veroordeelen
een enkele
enkele nam
rechters hebben,
hebben, helaas
helaas! ! niet
niet getracht
getracht de
de wet
wettoe
toetetepassen,
passen,maar
maar
rechters
theresisters'',
resisters",zooals
zooalseen
eenhunner
hunner zeide
zeide (*).
C). InIn
»to make
make itit hot
hotfor
forthe
»to
vele gevallen
gevallen zijn
zijn dede»resisters"
l>resisters"ruw,
ruw,
grof,
onhebbelijk,onbillijk
onbillijk
vele
grof,
onhebbelijk,
behandeld, maar
ook dat
dat isis hunne
hunne zaak
zaakten
tengoede
goedegekomen.
gekomen.Overigens
Overigens
behandeld,
maar ook
hebben mannen,
mannen, in
in geheel
geheelEngeland
Engeland en
endaarbuiten
daarbuiten bekend,
bekend, de
debetaling
betaling
hebben
geweigerd: : geestelijken
geestelijken en
enpredikanten,
predikanten,journalisten
journalistenenenonderwijzers,
onderwijzers,
geweigerd
Parlementsleden en
en candidaten
candidaten voor
voor het
het Parlement,
Parlement, boeren
boeren en
entuinlui,
tuinlui,
Parlementsleden
eenebeweging,"
beweging,"
oude vrouwen
vrouwen en
en jonge
jonge menschen.
menschen. »Nooit
»Nooitwas
waserereene
oude
dan ook
ookDr.
Dr.Clifford
Cliffordmet
mettrots,
trots, »die,
»die,wat
wathare
harebeweegredenen,
beweegredenen,haar
haar
zegt dan
en hare
hare bezieling
bezieling betreft,
betreft,zich
zichmet
metmeer
meervertrouwen
vertrouwennaar
naarde
dezedelijke
zedelijke
wezen en
verstandelijke hoedanigheden
hoedanigheden harer
harer vrienden
vrienden kon
kon laten
latenbeoordeelen
beoordeelen
en verstandelijke
dan de
de tegenwoordige
tegenwoordige beweging
bewegingvan
vanhet
hetlijdelijk
lijdelijkverzet
verzetininEngeland
Engeland
dan
Wales" (±).
Ct).
en Wales"
en
De organisatie
organisatie van
van de
de beweging
beweging bestond
bestond uit
uit een
een centraal
centraal comité
comité te
te
De
Londen met
meer dan
dan 600
600afdeelingen
afdeelingen ininhet
hetland,
land, waarvan
waarvan 38 te
te
Londen
met meer
Londen.
In
het
hoofdbureau
in
de
»Memorial
Hall"
is
altijd
iemand
Londen. In het hoofdbureau in de »Memorial Hall" is altijd iemand
geven, terwijl
terwijl er
erdoor
doorbrochures
brochures en
en
aanwezig, om
aanwezig,
om inlichtingen,
inlichtingen, enz.
enz. te
te geven,
vlugschriften eene reusachtige
reusachtige propaganda
propaganda werd
werd gemaakt.
gemaakt. Sedert
Sederteenige
eenige
vlugschriften
maanden is deze
deze gestaakt
gestaaktenenheeft
heeft
bureau
niet
veel
doenininhoofdhoofdmaanden
hethet
bureau
niet
veel
te te
doen
zaak ten
ten gevolge
gevolge van
van de
de verkiezingsdrukte.
verkiezingsdrukte. Het
Het is
is dus
dus niet
niet uit
uit te
te
zaak
maken, of
of zij,
zij,die
diebeweerden,
beweerden,datdat
de beweging
langzamerhand
maken,
de beweging
welwel
langzamerhand
dood
zou bloeden,
bloeden, door
door de
de uitkomst
uitkomst in
in het
hetgelijk
gelijkzouden
zoudenzijn
zijngesteld.
gesteld.
dood zou
Er ware
ware m.i.
m.i. wel
welkans
kansopopgeweest,
geweest,want
wantdedeRegeering
Regeering was
was op
op het
het
Er
denkbeeld
gekomen,
om
aan
de
weigeraars
het
kiesrecht
te
ontnemen,
denkbeeld gekomen, om aan de weigeraars het kiesrecht te ontnemen,
wel
iets,
waal'
goedgeaard
Engelschmanhet
hetslechtst
slechtst
en
dat isiswel
en dat
iets,
waar
een een
goedgeaard
Engelschman
tegen kan.
kan.
Maar
de wet
wet hevig
hevigaangevallen
aangevallen:: de
devorige
vorige Regeering
Regeering
Maar niet
niet .alleen
alleen is
is de
werd ook
ook op
opde
de meest
meestkrasse
krassewijze
wijzebeschuldigd
beschuldigdpartijdig
partijdig te
tezijn
zijn opgetreden.
opgetreden.
Het was
was reeds
reedseene
eenepartijwet,
partij wet,maar,
maar,zegt
zegt
LordStanley
StanleyofofAlderley
Alderley(§),
(§),
Lord
het werd
werd nog
nogerger,
erger,doordat
doordat»de
»de»Board
»Boardof of
Education"dede
bedoelingen
Education''
bedoelingen
van
voorstellers der
der wet
wetzeer
zeerijverig
ijverigheeft
heeftverwezenlijkt.
verwezenlijkt.Hij
Hijheeft,
heeft,
van de voorstellers
waar
hij
het
kon
gedaan
krijgen,
allerlei
maatregelen,
waar
de
wet
waar hij het kon gedaan krijgen, allerlei maatregelen, waar de wet
niet
van weet,
weet, ininhet
hetbelang
belangder
dervrije
vrijescholen
scholenlaten
laten nemen,
nemen, maar
maar als
als
niet van
er
menschen ofoflichamen
lichamen zijn,
zijn, die
diehem
hemaandurven
aandurven en
en hem
hem den
den wind
wind
er menschen
van
voren geven,
geven, dan
danlaat
laathij
hijzooveel
zooveel .over
·over zich
zich heengaan,
heengaan, dat
dat je al
al
van voren
Komt,dat
datjejeniet
nietlanger
langer
eene
deurmat moet
zijn, als
als niet
niet eens
eens de
detijd
tijdliomt,
eene deurmat
moet zijn,
de
lui hunne
hunne schoenen
schoenen op
op jejelaat
laatafvegen
afvegen(**).
(**).IkIkzeg,
zeg,dat
datdeze
deze»Board
JlBoard
de lui
of Education"
Education" de
wet
op
eene
schandelijke
wijze
heeft
uitgevoerd."
de wet op eene schandelijke wijze heeft uitgevoerd."
wil gaarne
gaarnegelooven,
gelooven,dat
datdeze
dezepartijwet
partij wetvaak
vaakpartijdig
partijdig isis toegetoegeIk
Ik wil
past;
toch moet
moet men,
men, dunkt
dunkt mij,
mij, billijk
billijk zijn
zijn en
en erkennen,
erkennen, dat
dat in
in een
een
past ; toch
(*) Pass.
Rpsist., p. 7.
(t)
Ibid., p. 8.
(;) Ibid.,
Pass. Resist.,
(§) A Shameful
Sllameful Administration,
Administration,p.p. 2.
(")
J bid., p. 11.
(**) Ibid.,
11 .
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overgangstoestand,
waarin de
de wet
wethethet
beheervan
vanhet
het
onderwijs
als waarin
beheer
onderwijs
overgangstoestand, als
bracht,
alles niet
nietnaar
naar het
hethoogste
hoogste ideaal
ideaal kan
kan worden
worden geregeld,
geregeld, en
en isis
bracht, alles
het tetebegrijpen,
begrijpen, dat
datdedeBoard
Boardalsalshoogste
hoogsteinstantie,
instantie, vooral
vooral in
in den
den
het
met de
demeeste
meestekracht
krachtoptrad
optradenen
daardoorwel
weleens
eens
beginne,
liever niet
niet met
beginne, liever
daardoor
eene
der partijen
partijen —
- jammer,
jammer, dat
datdit
ditmeestal
meestaldedetegenstanders
tegenstandersvan
vande
de
eene der
waren, —
- meer
meerofofmin
minrecht
rechttottot
ontevredenheid gaf.
gaf.
wet waren,
ontevredenheid
zoois iser er
van
zijdegezegd
gezegd —,
- ,dat
datde
de
Het eenige
eenige goede
goede —
- zoo
Het
van
diedie
zijde
gedaan, is, dat
dat zij
zijdedegeheele
geheeleliberale
liberalepartij
partijminus
minus
Education Bill
Education
Bill heeft
heeft gedaan,
datzij
zijdedeDissenters
Dissenters zich
zich als
als nooit
nooit
de
Ieren weer
weer vereenigd
vereenigd heeft
heeft en
en dat
de Ieren
te voren
voren vast
vast heeft
heeftdoen
doenaaneensluiten.
aaneensluiten.
als een
een schadepost
schadepost voor
voor de
dat, welke
welke
de Tory-partij,
Tory-partij, dat,
Daartegenover staat als
stoffelijke
Anglikaansche scholen
scholen mogen
mogen hebben
hebben ververstoffelijke voordeelen
voordeelen ook
ook de Anglikaansche
het Hoogerhuis
Hoogerhuis beslist
beslist niet
niet vaster
vaster isis komen
komen te
te staan
staan en
endat
dat
kregen, het
kregen,
het geroep
geroep om
om zijne
zijne afschaffing
afschaffing niet
niet minder
minder zal
zal worden.
worden. Daarnaast
Daarnaast isis
het
de
Staatskerk er,
er, wat
wathare
harewezenlijke
wezenlijkebelangen
belangen betreft,
betreft,evenmin
evenmindoor
door
de Staatskerk
gebaat
en kan
kandedeoverwinning,
overwinning, welke
welkezij
zijdoor
door de
dewet
wetbehaalde,
behaalde, wel
wel
gebaat en
Men kent
kent het
het
eens
blijken eene
Pyrrhus-overwinning tetezijn
eens blijken
eene Pyrrhus-overwinning
zijngeweest.
geweest. Men
spreekwoord:
kan wil
wil hebben,
hebben, dien
dien valt
valt het
het
spreekwoord »Wie
: »Wiehet
het onderste
ondersteuit
uit de
de kan
lid
op den
den neus."
neus." Zelfs
Zelfs een
eenChurchman
Churchman als
als Canon
Canon Gore
Gore ziet
ziet met
metzorg,
zorg,
lid op
dat
de wet
wetdedeleiders
leidersder
derwerklieden
werklieden voor
voor jaren
jaren van
van de
deChurch
Church heeft
heeft
dat de
G. Kekewich,
Kekewich, een
eengematigd
gematigdChurchman,
Churchman, zegt
zegt:: »Het
»Het
vervreemd, en
vervreemd,
en Sir G.
is
buiten twijfel,
twijfel,dat
datbinnen
binnenweinige
weinigejaren
jarenzulke
zulkeverbeteringen
verbeteringen in
in de
de
is buiten
wet zullen
zullen worden
worden aangebracht,
aangebl'acht, dat
de Kerk
Kerk zelfs
zelfs geene
geene schaduw
schaduw van
van
dat de
C).
toezicht meer zal
zal hebben"
hebben" (*).
toezicht
Dien
kant kan
kan het
hetnu
nuuitgaan.
uitgaan.DeDe
overwinningbijbijdedestembus
stembusisisdoor
door
Dien kant
overwinning
hetbegrijpen
begrijpen —
- mede
mede
de
vereenigde liberalen
liberalen behaald
behaald —
- men
men zal
zal het
de vereenigde
de schoolwet
schoolwet van
van 1902.
1902.
dank
dank zij
zij de
What will
will they
they do
do with
with itit?
What
?
't Gaat
natuurlijk niet
de wet
wet terug
terug tetenemen,
nemen,evenmin
evenminals
alsdat
dat
Gaat natuurlijk
niet aan,
aan, de
hier te
te lande
landeisisgeschied.
geschied.Met
Met
groote
belangstellingzijn
zijndedekomende
komende
hier
groote
belangstelling
dingen
te wachten,
wachten, niet
niethet
hetminst
minstook,
ook,
omdat
»House
Lords"
dingen af te
omdat
hethet
»House
ofof
Lords"
fel·
Tory-gezind is
en de
de tegenpartij
tegenpartij op
op zijn
zijnmachtig
machtig»veto"
)veto"hoopt.
hoopt.
fel Tory-gezind
is en
What
will they
they do
do with
with itit?
What will
?
De
tegenwoordige Minister
Minister van
van Onderwijs
Onderwijs heet
heet een
een bekwaam
bekwaam man,
man,
De tegenwoordige
dat er
eriets
ietsleeft"
leeft"(in(in
departement). Hij
Hijzal
zal
die
zal »toonen,
»toonen, dat
die zal
zijnzijn
departement).
het
waarlijk al
al zijne
zijne bekwaamheid
bekwaamheid wel
wel noodig
noodig hebben,
hebben, om
om tegenover
tegenover het
waarlijk
»denominational" (kerkelijk)
Jnational system
systemofofeducation"
education"
»denominational"
(kerkelijk)tot
tot het
het »national
te komen,
komen, dat
dat zoovelen
zoovelen in
in Engeland
Engeland wenschen
wenschen en
en waartoe
waartoe het
hetinin 1870
1870
ingevoerde,
1902afgeschafte
afgeschafteSchool-Board-systeem
School-Board-systeem slechts
slechts een
een
ingevoerde, doch
doch in
in 1902
in de
de practijk
practijk weinig
weinig is
is gegezeer
kleine stap
stapwas,
was,waarvan
waarvan bovendien
bovendien in
zeer kleine
komen,
doodgedrukt als
alshet
hetwerd
werdonder
onderhet
hetcompromis
compromismet
metdede»voluntary
»voluntary
komen, doodgedrukt
school".
(*l
(*)

The
Church and the
the Education
Edttcation Act,
Act, p. 12.
The Church
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De
eischen (*) der
der progressieven
progressieven op
op onderwijsgebied
onderwijsgebied zijn
zijn kort
kort geforgeforDe eischen
muleerd de volgende
muleerd
volgende::
11 •
11°.
Alle
gesubsidieerde scholen
scholen onder
onder publiek
publiek beheer.
beheer.
Alle gesubsidieerde
2°.
2°, Speciale
volk gekozen.
gekozen.
Speciale onderwijscommissies,
onderwijscommissies,direct
direct door
door het volk
3°. Verdeeling
3°.
Verdeeling van
van het
het land
land in
in niet
niettetegroote
grootedistricten.
districten.
4°. De
De wijze
bij de
de wet
4°.
wijze van
van verkiezing
verkiezing bij
wet te
tebepalen.
bepalen.
5°. Verkiesbaarheid
zonder uitzondering.
uitzondering.
Verkiesbaarheid van
van ieder zonder
6°. De »local
6°,
»Iocal authority" isisverplicht
verplichtvoor
voorvoldoend
voldoend onderwijs
onderwijs te
te zorgen.
zorgen.
7°. Geene
Geenewettelijke
wettelijkegrens
grens
voor
uitgaven
tenbate
bate
vanhet
hetonderwijs.
onderwijs.
voor
uitgaven
ten
van
8°,
Handhavingvan
vandede»Conscience
»ConscienceClause"
Clause"enendede»Cowper-Temple
,Cowper-Temple
8°. Handhaving
Clause".
9°. Oprichting
voldoend aantal
aantal kweekscholen
kweekscholen onder
onderpubliek
publiek
Oprichting van
van een voldoend
beheer.
Zoo
luiden de
de eischen.
eischen. OfOfook
ookdeze
dezeRegeering
Regeering als
als het
hetware
ware terterZoo luiden
sluiks
zal trachten
trachten eraan
eraan tetevoldoen
voldoenofofden
denmeer
meerenenmeer
meergebruikelijken
gebruikelijken
sluiks zal
weg van
van ladministratieve
»administratievemaatregelen"
maatregelen"zal
zalinslaan,
inslaan, een
eenlapmiddel,
lapmiddel, maar
maar
waarmede
ervaring tot nu
nu toe
toetoch
tochvele
velewenschen
wenschenvan
van eene
eene
waarmede blijkens
blijkens de
de ervaring
partij
schijnen te kunnen
kunnen worden
worden bevredigd
bevredigd?? Maar
Maal' ik lees juist,
juist, terwijl
terwijl
partij schijnen
ik
op het
hetpunt
punt
te eindigen,
dJithet
hetvolgende
volgendeinindedeTroonrede
Troonrede isis
ik op
stasta
te eindigen,
ctflt
aangekondigd:
»De
onderwijswetten
van
Engeland
en
Wales
zullen
worden
aangekondigd : »De onderwijswetten van Engeland en Wales zullen worden
herzien
en zoodanig
zoodanig gewijzigd,
gewijzigd, dat
datdaardoor
daardoorniet
nietlanger
langerhet
hetheilige
heiligerecht
recht
herzien en
van
gewetensvrijheid zal
zal worden
worden verkracht."
verkracht."
van gewetensvrijheid
Dat
laat aan
aan duidelijkheid
duidelijkheid niets
wenschen over.
over. Hoever
Hoever de
de wijziwijziDat laat
niets te wenschen
gingen
zullen gaan,
gaan, zullen
zullen kunnen
kunnen gaan
gaanmet
methethet
oog
hetHoogerhuis,
Hoogerhuis,
gingen zullen
oog
opop
het
dient
worden afgewacht.
afgewacht. In
In alle
alle geval
geval is
is dit
dit zeker,
zeker, dat,
dat, evenals
evenals bij
bij
dient te worden
ons,
ook ininEngeland
Engelandde
deschoolstrijd
schoolstrijd nog
nog niet
niet tot
toteen
eeneinde
eindegekomen
gekomen
ons, ook
is. Heeft
Heeft Fairbarn
Fairbarn gelijk,
van 1902
1902 de
destrijd
strijd eerst
eerst
is.
gelijk,dan
danisis met
met de
de wet van
begonnen.
B.DU
DUBUY.
Buy.
Februari 1906.
Februari
1906.
J. B.

NA S C H RIF T.
T,
NASCHRIF
artikel, kort
kortnana
uitslag
laatste
Parlementsverkiezingen
Dit artikel,
denden
uitslag
derder
laatste
Parlementsverkiezingen
ingezonden, heeft
heeft eenige
eenigemaanden
maanden inindedeovervolle
overvolleredactioneele
redactioneele porteporteingezonden,
feuille gerust.
gerust. Bij
Bij de
deplaatsing
plaatsing scheen
scheen geene
geenehaast
haasttetezijn.
zijn.Hollanders,
Hollanders,
feuille
gewend aan
aan hunne
hunne kalme
kalme wetgeving,
wetgeving, die
diewaarlijk
waarlijk nog
nog niet
nietover
over ijs
ijs
gewend
van vele
vele nachten
nachten gaat,
gaat, konden
konden niet
nietverwachten,
verwachten, dat
dateen
eenEngelsch
Engelsch
van
zoo spoedig
spoedigeen
eenaanvullingsontwerp
aanvullingsontwerpvan
vandede»Education»Educationministerie reeds
reeds zoo
ministerie
BiII" van
van 1902
1902zou
zougereed
gereedhebben.
hebben. Toch
Tochis iszulk
zulkeen
eenontwerp
ontwerpniet
niet
Bill"
ook al
al in
in tweede
tweedelezing
lezingaangenomen
aangenomen met
met
alleen reeds
reeds ingediend,
ingediend, maar
maar ook
alleen
tegen204
204
stemmen
ondanksheftig
heftig
verzet.Ditmaal
Ditmaal
natuurlijk
410 tegen
stemmen
ondanks
verzet.
natuurlijk
(*) Opgesteld
Opgesteld in
in eene
eenereuzenbijeenkomst
reuzen bijeenkomst van
vanalle
allemogelijke
mogelijkeinin 't't onderwijs
onderwijs belangbelang(*)
vereenigingen, enz.,
enz., ininJuni
Juni1901
lOOIteteLonden
Londengehouden,
gehouden,als
alsgrootste
grootstegemeene
gemeene
stellende vereenigingen,
de.!1er van
van aller
allerwenschen.
wenschen,
deeler
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van de
de Anglikaansche
Anglikaansche Kerk
Kerk en hare
hare medestanders.
medestanders. Chamberlain
Chamherlain moet
moet
van
het debat
debatweer
weer
zijne
gewone
weerhaanmethodegevolgd
gevolgdhebben.
hebben.
bij
bij het
zijne
gewone
weerhaanmethode
in 't vorige
tot stand
stand komen
komen der
der zoó
Terwijl
hij in
Terwijl hij
vorige Kabinet
Kabinet tot
tot het
het tot
zob aanheeft meegewerkt
meegewerkt en
enook
ooknunutégenstemde,
tégenstemde,heeft
heefthij
hijfeitefeitegevallen wet heeft
gevallen
dringenopoppublieke
publiekecontrble
controle
lijk
krachtig v66rgesproken,
vóórgesproken, door
door aan
aan tetedringen
lijk krachtig
op
deschool,
school,opopvrijheid
vrijheidvan
vangeloofsovertuiging
geloofsovertuigingvoor
voordedeonderwijzers,
onderwijzers,
op de
op
niet-confessioneel onderwijs
onderwijs voor
voor de
de kinderen.
kinderen. )Equally
»Equallymystifying
mystifying
op niet-confessioneel
to all
all parties'',
parties" , noemt
noemt de
de Westminster
Gazette zijne
zUne redevoering.
to
Westminster Gazette
Overeenkomstig
in een
een later
later
Overeenkomstigden
denwensch
wenschder
der redactie
redactie kom
kom ik
ik in
het kort
kortop
opdeze
dezenieuwe
nieuwe wet
wetterug.
terug.
artikeltje
artikeltje waarschijnlijk
waarschijnlijknog
nog in
in het
met tetezeggen,
zeggen,datdat
voortaangeene
geene
schooleenige
eenige
Thans
ik met
Thans volsta
volsta ik
voortaan
school
van
rijk
of
gemeente
zal
genieten,
indien
zij
zich
niet
onder
subsidie
subsidie van rijk of gemeente zal genieten, indien zij zich niet onder
volledige
Voorts zal
zal bij
bij de
desollicitatie
sollicitatie of
of
volledige publieke
publieke controle
contr6leplaatst.
plaatst. Voorts
hunnegeloofsovertuiging
geloofsovertuiginggelet
gelet
benoeming van
van onderwijzers,
onderwijzers, enz.
enz. niet
nietopophunne
benoeming
mogen worden.
worden. Dat
Dat moet
moetvanzelf
vanzelfsprekend
sprekendeene
eenehervorming,
hervorming,ten
tenminste
minste
mogen
hettegenwoordige
tegenwoordige kweekschoolwezen
kweekschoolwezen na
na zich
zich
eene
verandering in
in het
eene verandering
sleepen.
Tot nu
nu toe
toe dragen
dragen de
demeeste
meestekweekscholen
kweekscholen en
endergelijke
dergelijke een
een
sleepen. Tot
zeer
beslist kerkelijk
kerkelijk karakter.
karakter. Ten
Ten slotte
slottezalzal
openbarescholen
scholen
zeer beslist
in in
openbare
alleen
niet-confessioneel onderwijs
onderwijs gegeven
gegeven mogen
mogen worden
worden met
met tegetegealleen niet-confessioneel
moetkoming
aan
Anglikaansche
of
Roomsch-Katholieke
ouders,
zoo
dezen
moetkoming aan Anglikaansche of Roomsch-Katholieke ouders, zoo dezen
voor hunne
hunne kinderen
kinderen bepaald-gekleurd
bepaald· gekleurd godsdienstonderwijs
godsdienstonderwijs verlangen.
verlangen.
voor
aandedevoornaamste
voornaamstebezwaren
bezwaren
dit weinige
weinigekan
kanmen
menreeds
reeds
zien,
Uit dit
zien,
datdat
aan
van 1902
1902tetegemoet
gemoetis is
gekomen,terwijl
terwijl
van
de tegenstanders
tegenstanders der
van de
der wet van
gekomen,
eeneverzoenende
verzoenendehouding
houdingisisaangeaangetoch
tegenover de
de Anglikanen
Anglikanen c.c. s.s. eene
toch tegenover
nomen. Hoewel
Hoewel deze
deze laatsten
laatstenkrachtig
krachtigoppositie
oppositiehebben
hebbengeboden,
geboden,schijnt
schijnt
nomen.
Mr. A.
A. Birrell,
Birrell, vooral
vooral de
demoeilijke
moeilijke positie,
positie,
de
Minister van
van Onderwijs,
Onderwijs, Mr.
de Minister
waarin hij
hij verkeerde,
verkeerde, in
in aanmerking
aanmerking genomen,
genomen, zeer
zeer gelukkig
gelukkig met
met zijn
zijn
waarin
te
zijn
geweest
en
haast
het
beste
gegeven
te
hebben,
dat
ontwerp
ontwerp te zijn geweest en haast het beste gegeven te hebben, dat
later
men
in deze
dezeomstandigheden
omstandighedenkon
konverwachten.
verwachten.Daarover
Daarover echter
echter later
men in
meer, naar
naar ik
ik hoop.
hoop. De
Detijd
tijdlaat
laatnunugeene
ge enegrootere
grootereuitvoerigheid
uitvoerigheid toe.
toe.
meer,

d.
B.
d. B.
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In
het werk,
werk,dat
datonlangs
onlangsdoor
doormij
mijover
over
den
TiendaagschenVeldtocht
Veldtocht
In het
den
Tiendaagschen
is
uitgegeven, gaat
gaat aan
aan alalwat
watopopdien
dienveldtocht
veldtochtzelf
zelfbetrekking
betrekkingheeft,
heeft,
is uitgegeven,
kortoverzicht
overzicht gegeven
gegeven isis van
van den
den
eene
inleiding vooraf,
vooraf, waarin
waarin een
eenkort
eene inleiding
Belgischen opstand
opstand en
en van
vandedelijdensmaanden,
lijdensmaanden, welke
welke onze
onze troepen
troepen inin
Belgischen
de
laatste maanden
maanden van
van 1830
1830hebben
hebbendoorleefd,
doorleefd, enendaarna
daarna van
van de
de
de laatste
Londensche Conferentie.
Conferentie.
handelingen der Londensche
handelingen
Het doel
doel ervan
ervanwas,
was,den
den
lezer
aanleidingtottot
dienveldtocht
veldtochtduidelijk
duidelijk
lezer
dede
aanleiding
dien
geesttetebrengen
brengenen en
hem
de noodzakelijkheid
dezer})
levée
voor den geest
voor
hem
vanvan
de noodzakelijkheid
dezer
Dlevée
te
overtuigen.
de
bouclier"
de bouclier" te overtuigen.
In
eene der
der beoordeelingen
beoordeelingen van
werk en
en wel
wel inindie,
die,geplaatst
geplaatst in
in
In eene
van dit
dit werk
de Nieuwe Rotterdamsche
Rotterdamsche Courant
den 208ten
20sten April
door een
een
van den
April j.l.
j.l. door
Courant van
deskundige, wordt,
wordt,
mij onbekende
onbekende doch
doch —
- naar
naarmij
mijverzekerd
verzekerd isis—- deskundige,
mij
watden
denveldtocht
veldtochtbetreft,
betreft,een
eengunstig
gunstigoordeel
oordeelwordt
wordt
hoewel over
over alles,
alles, wat
hoewel
uitgesproken,
gebroken over
over die
die inleiding.
inleiding.
uitgesproken, de
de staf gebroken
Daarbij
worden als
alspositief
positiefenenonomstootelijk
onomstootelijkvaststaande
vaststaandestellingen
stellingen
Daarbij worden
verkondigd,
als zoo
zoovaststaande
vaststaande en
enzelfs,
zelfs,gedeeltelijk
gedeeltelijkuit
uit
verkondigd,welke
welke mij
mij niet als
een
algemeen wetenschappelijk,
wetenschappelijk, gedeeltelijk
gedeeltelijk uit
uiteen
eenzuiver
zuiverhistorisch
historisch
een algemeen
nuttig kan
kan
oogpunt,
bedenkelijk voorkomen.
oogpunt, bedenkelijk
voorkomen.Daarom
Daaromgeloof
geloofik,
ik, dat
dat het nuttig
zijn,
die
niet
onweersproken
te
laten.
zijn, die niet onweersproken laten.
Laat
ik eerst
eerst trachten
trachten weg
wegteteruimen
ruimeneenige
eenigeverkeerde
verkeerdeopvattingen,
opvattingen,
Laat ik
welke ten
ten aanzien
aanzien van
van de
deLondensche
LondenscheConferentie
Conferentie bestaan.
bestaan.
welke
zij bijeen
bijeen isisgekomen
gekomenopopinitiatief
initiatiefvan
van
Veelal wordt
wordt aangenomen,
aangenomen, dat zij
Veelal
(*). Dat
Dat isisniet
nietzoo.
zoo.Het
Hetinitiatief
initiatiefisisuitgegaan
uitgegaan van
van
Koning Willem
Koning
Willem II C).
de
mogendheden, laat
laat ik
ik zeggen
zeggen van
van Engeland
Engeland en
en Frankrijk
Frankrijk;; het
het ververde mogendheden,
met het
hetoog
oogop
ophet
hettractaat
tractaatvan
van Aken
Aken van
van 1818,
1818,
zoek ertoe
ertoe moest,
moest, met
zoek
vormelijk
Koning der
der Nederlanden
Nederlanden geschieden,
geschieden, hetgeen
hetgeenplaats
plaats
vormelijk door
door den
den Koning
had. Vandaar
Vandaar de verwarring
verwarring in
in denkbeelden.
denkbeelden.
had.
Toen
de opstand
opstand in
in de
deZuidelijke
Zuidelijke provinciën
provinciën een
een ernstig
ernstigaanzien
aanzien had
had
Toen de
brief van
van 77September
September 1830 (f)
(t)zijn
zijn
verkregen, had
verkregen,
had Willem
WillemI I bij
bij brief
Palmer8ton, 1879, vol.
p. 224: BA
conference between the
the
vol. I, p.
»A conference
(*) In Asley's Life ofoJPalmerston,
iIl London,
London, at the
the request
request of
ofthe
theKing
KingofofHolland."
Holland."
Great
had been
been established
established in
Great Powers
Powers had
(t) Dezen
Dezen brief
brief vindt
vindt men
zijn geheel
geheel als
als bijlage
bijlage ininmijn
mijnwerk.
werk.
men in zijn
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ambassadeur, den
heer Falck,
Falck, opgedragen,
opgedragen, om,
het oog
oog op
op eene
eene
ambassadeur,
den heer
om, met
met het
te kunkunwaarschijnlijk noodig
waarschijnlijk
noodiggeworden
gewordenwijziging
wijzigingvan
vande
de grondwet,
grondwet, om
om te
nen prelAcher
»relàcher quelques-uns
quelques-uns des
des liens
liensqui
quiaujourd'hui
aujourd'huiréunissent
réunissent les
les
nen
provinces des
des Pays-Bas'',
Pays-Bas", aan
aan Lord
LordAberdeen,
Aberdeen, Engeland's
Engeland's minister
ministervan
van
provinces
verzoeken den
denEngelschen
Engelschengezant
gezantininDen
DenHaag
Haag
Buitenlandsche Zaken,
Buitenlandsche
Zaken, te verzoeken
machtigen met
met de
deoverige
overigegezanten
gezanten aldaar
aldaar van
van de
de drie
drie andere
andere
te machtigen
mogendheden,
welke de
mogendheden, welke
de acht
acht artikelen
artikelen van
van het
het tractaat
tractaat van
van 1814
1814(*)
(*)
hadden onderteekend,
onderteekend, en met de
de regeering
regeering des
desKonings
Konings teteoverleggen,
overleggen,
hadden
q. die
dieacht
achtartikelen
artikelenzouden
zoudenmoeten
moetenondergaan.
ondergaan.
welke veranderingen
veranderingen c.
welke
c. q.
Men ziet
ziet:: dat
dat isisgeheel
geheeliets
iets
anders,
Londensche
Conferentie
Men
anders,
dandan
watwat
de de
Londensche
Conferentie
is geworden.
geworden.
is ook,
ook, wat
wattetelezen
lezenstaat
staatinin
Colenbrander's Belgische
Niet juist
juist is
Niet
Dr.Dr.
Colenbrander's
(t), dat
dat men
menopopdede
vraagdes
desKonings
Koningsvan
van 55October
October
Omwenteling (±),
vraag
Omwenteling
om gewapende
gewapende hulp,
hulp,welke
welkevolgens
volgensdedeNederlandsche
Nederlnndscheregeering
regeeringkrachtens
krachtens
om
tractaat moest
moest worden
worden verleend,
verleend, ten
ten antwoord
antwoord gaf,
gaf, Ddat
»dat niet
nietde
devier,
vier,
tractaat
maar de
de vijf
vijfmogendheden
mogendheden bereid
bereid whren
wàren de
de Belgische
Belgische zaak
zaak teteregelen
regelen
maar
langs vreedzamen
vreedzamen weg".
weg".
langs
antNooit had
had Koning
Koning Willem
Willem I ofofwelke
welkesouverein
souverein ook
ook zulk
zulk een
een antNooit
woord zonder
Regelen, geheel
geheel de
de regeling
regeling van
van
woord
zonder ernstig
ernstig protest
protest gelaten.
gelaten. Regelen,
zijne en
en van
vanNederland's
Nederland'ssouvereiniteitsrechten
souvereiniteitsrechten enenbelangen
belangenvrijwillig
vrijwillig
zijne
handentetegeven,
geven,ware
ware
eenedaad
daad
over te laten
laten aan
aan anderen
anderen en
en uit
uitdedehanden
over
eene
zonder voorbeeld.
voorbeeld.
zonder
Het antwoord,
antwoord, dat
dat den
den 17den
17 den October
October 1830
1830door
doorLord
Lord Aberdeen
Aberdeen isis
Het
gegeven,
luidde ook
ook geheel
geheelanders.
anders.NaNa
vermeldtetehebben,
hebben,waarom
waarom
gegeven, luidde
vermeld
gewapende
hulp niet
nietkon
konworden
wordenverleend,
verleend,eindigt
eindigt
dépêche:
})Uitdat
dat
gewapende hulp
dede
dépêche
: DUit
oogpunt,
en
alvorens
ik
de
eer
had
den
brief
van
Uwe
Exc.
te
ontoogpunt, en alvorens ik de eer had den brief van Uwe Exc. te ontvangen, isis Zijner
ZijnerMajesteits
Majesteits ambassadeur
ambassadeur teteParijs
Parijsaangeschreven
aangeschreven de
de
vangen,
te noodigen,
noodigen, in
in overeenstemming
overeenstemming met
met die
die tractracFransche regeering
Fransche
regeering uit
uit te
contracteerende partij,
partij, zich
zichaan
aan tetesluiten
sluiten
taten,
van welke
welke Frankrijk
Frankrijk isiscontracteerende
taten, van
bij
de beraadslagingen
beraadslagingen van
van Zijne
ZijneMajesteit
Majesteit enenzijne
zijnebondgenooten
bondgenooten en
en
bij de
mede
te werken
werken tottotzoodanige
zoodanigemaatregelen,
maatregelen,als
alsbijbijgemeen
gemeenoverleg
overleg
mede te
tot herstel
herstelvan
vanorde
ordeininde
deNederNederonvermijdelijk
bevonden tot
onvermijdelijk zullen
zullen worden
worden bevonden
landen,
in verband
verband tevens
tevens met
metdede
verplichtezorg
zorgvoor
voordedezekerheid
zekerheid
landen, in
verplichte
van
andere staten.
staten. DeDe
Koningvan
vanFrankrijk
Frankrijkheeft
heeftzijn
zijnwensch
wenschdoen
doen
van andere
Koning
komen,enenwij
wijmogen
mogenhopen,
hopen, dat
dat de
de
kennen,
in dit
ditconcert
concert tetekomen,
kennen, om
om in
met
oprechte
pogingen
van
de
verbonden
mogendheden
in
vereeniging
oprechte pogingen van de verbonden mogendheden in vereeniging met
het
verlicht oordeel
oordeel van
van den
denKoning
Koning van
vanNederland
Nederland zullen
zullen blijken
blijken
het verlicht
zijn in
in het
hetaanbrengen
aanbrengen van
vaneen
eenwerkzaam
werkzaamgeneesmiddel
geneesmiddel
doeltreffend
doeltreffendte
te zijn
tegen
de tegenwoordige
tegenwoordige kwalen"
kwalen" (evils)
(evils) (§).
(§).
tegen de
Vereenigd overleg
is geheel
geheeliets
ietsanders
andersdan
daneigenmachtig
eigenmachtigregelen.
regelen.
overleg is
Hier
wordt de
de Koning
Koning'der
derNederlanden
Nederlandenniet
nietbuitengesloten
buitengesloten;; integendeel,
integendeel,
Hier wordt
datdede
mogendheden alleen
alleen kans
kans van
van slagen
slagen
men
blijkt tetegevoelen,
gevoelen,dat
men blijkt
mogendheden
(Ol
tractaat was
was de
desouvereiniteit
souvereiniteit over
over at
provinciën, welke het
hetkoninkrijk
koninkrijk
al de
Bij dat tractaat
de provinciën,
(*) Bij
der
vormden, opgedragen.
opgedragen.
der Nederlanden vormden,
(tl
H. T.
T. Colenbrander,
Colenbrander, ]Je
Belgische Omwenteling,
blz. 164.
164.
De Belgische
Omzoenteling, 1905,
(t) Dr.
Dr. H.
1905, blz.
(§) Papers
,.elative to
tothe
tne Ajfairs
Btlgium, H,
6.
Åfairs of Belgium,
Papers relative
B, p.
p. 6.
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zullen hebben
hebben »in
llin conjunction
conjunction with
withthe
theenlightened
enlightened judgment
judgment of
of the
the
zullen
King of
of the
the Netherlands".
Netherlands" .
King
het een
eencardinaal
cardinaal verschilpunt
verschilpunt is
is en
en een
een
Ik wijs
wijs hierop,
hierop, omdat
omdat het
Ik
hetomstandig
omstandig ininmijn
mijn werk
werk uiteenuiteenbeginsel geldt.
geldt. Om
Om die
diereden
reden isishet
beginsel
gezet (*).
(*). Gaat
Gaat men
men uit
uit van
van het
hetverkeerde
verkeerde denkbeeld,
denkbeeld, dat
dat het
het aan
aan de
de
gezet
mogendheden gegeven
was, om
ombuiten
buitenden
denKoning
Koningom
omdedeBelgische
Belgischezaak
zaak
mogendheden
gegeven was,
regelen, enendat
datzulks
zulksdezen
dezenvan
vanden
denaanvang
aanvang afafbekend
bekend was,
was, dan
dan
te regelen,
hetzeer
zeeronredelijk
onredelijk
komt men
men ertoe,
ertoe, zooals
zooals ook
ook door
door velen
velen geschiedt,
geschiedt, het
komt
en koppig
koppig te
te vinden
vinden van
van Willem
Willem I,I, om
omzich
zichteteverzetten
verzettentegen
tegenhetgeen
hetgeen
en
18enen
later
artikelen
goedgevonden
die Conferentie
Conferentie in
de 18
die
in de
later
in in
de de
24 24
artikelen
goedgevonden
tebepalen,
bepalen, zeer
zeer ten
tennadeele
nadeelevan
vandede
souvereiniteitsheeft buiten
buiten hem
hem te
heeft
souvereiniteitsdatland.
land.
rechten en
en belangen
belangen van
van Nederland
Nederland en
en van
van den
den koning
koning van
van dat
rechten
Mij verwondert
verwondert het,
datiemand
iemand als
alsDr.
Dr.Colenbrander,
Colenbrander, die
die zulk
zulk een
een
Mij
het, dat
uitmuntend werk
den Patriottentijd
Patriottentijd heeft
geschreven, in
in 1905,
de
uitmuntend
werk over
over den
heeft geschreven,
1905, de
dat
geschiedenis schrijvende
schrijvende van
de Belgische
Belgische omwenteling,
omwenteling, nog
nogmeent,
meent, dat
geschiedenis
van de
de geheele
geheele regeling
regeling onzer
onzer zaken
zaken aan
aanvreemden
vreemden mocht
mochtworden
worden overgeovergede
of werd
werd overgelaten.
overgelaten. Sedert
Sedert White
White inindede
mogendheden nog
nog
laten of
laten
mogendheden
arbiters zag
zag en
enMr.
MI'.Gerrit
GerritdedeClercq
Clercqenenanderen
anderenschreven,
schreven,zijn
zijnWeil
toch
arbiters
vele bronnen
bronnen geopend,
geopend, waaruit
waaruit ten
tenduidelijkste
duidelijkstehet
hettegendeel
tegendeelblijkt.
blijkt.
vele
hetwerk
werkvan
vanPallain
Pallain (f),
<t),inin1891
1891verschenen,
verschenen, dat
dat de
de
Ik noem
noem b.v.
b.v. het
Ik
o. a.a.dedeinstructie
instructie
correspondentie
Talleyrand bevat,
bevat, waarin
waarin o.
correspondentievan
van De
De Talleyrand
GraafSebastiani,
Sebastian i,Minister
Ministervan
vanBuitenlandsche
BuitenlandscheZaken,
Zaken,
voorkomt, welke
welke Graaf
voorkomt,
12 dell Februari
Februari 1831
1831aan
aanBresson,
Bresson,Frankrijk's
Frankrijk's agent
agent teteBrussel,
Brussel,
den
den 12dell
heeft gegeven,
gegeven, en
en waarin
waarin wij
wij lezen
lezen:
heeft
:
point la
la Sainte-Alliance
Sainte-Alliance que
que nous
nousvoulons
voulonsreproduire
sous
»Ce
Dee . n'est point
reproduire sous
autre forme,
fOl'me, mais
mais une
unemédiation
médiation puissante,
puissante, efficace,
efficace,qui
quiprévienne
prévienne
une autre
une
C'est une
unemédiation
médiation qui
qui aaété
étéofferte
offerte aux
aux Beiges
Belges etetaux
aux
la guerre.
guerre. C'est
la
c'est
une
médiation
qu'ils
ont
acceptée.
La
conférence
n'a
Hollandais,
Hollandais, c'est une médiation qu'ils ont acceptée. La conférence n'a nini
une
autre origine
origine niniun
unautre
autrebut."
but."
Ookinindededépêche
dépêchevan
vanDe
DeTalleyrand
Talleyrand
une autre
Ook
1831aan
aanFrankrijk's.
Frankrijk';; minister
minister is
is van
van niets
nietssprake
sprake dan
dan
van
Februari 1831
van 4 Februari
van
mediatie (§).
(§).Op
Ophet
hetgroote
grooteverschil
verschiltusschen
tusschenmediatie
mediatieen
enarbitrage
arbitrage of
of
van mediatie
interventie
niet nagelaten
nagelaten in
in mijn
mijn werk
werk te
te wijzen.
wijzen.
interventie heb
heb ik
ik niet
Dat
dus ook
ook niet
nietjuist
juistis,is,wat
wat
Col en brander verder
verdel' zegt,
zegt, nl.
nl.
Dat dus
Dr.Dr.
Colenbrander
dat
Willem II dit aanbod,
nl. dat
dat de
de mogendheden
mogendheden de
de Belgische
Belgische zaak
zaak
aanbod, nl.
dat Willem
sten October
October aannam,
aannam, volgt
zouden regelen langs
vreedzamen weg,
den 21
218ten
langs vreedzamen
weg, den
uit
den aard
aard der
derzaak.
zaak Integendeel,
.. Integendeel,ininFalck's
Falck'sbrief
briefvan
vandien
diendatum
datum
uit den
aan
Lord
Aberdeen
wordt
er
aan
het
slot
uitdrukkelijk
op
gewezen,
aan Lord Aberdeen wordt er aan het slot uitdrukkelijk op gewezen,
dat
de beraadslagingen
beraadslagingen gewijd
gewijd zullen
zullen worden
worden aan
aan mediatie.
mediatie.
dat de
De
Nederlandsche Regeering
trouwens ook
ook niet
niet van
van plan
plan de
de
De Nederlandsche
Regeering was
was trouwens
regeling
harer zaken
zaken aan
aan vreemden
vreemden over
over te laten.
laten. Dat
Dat blijkt
blijkt uit
uit deze
deze
regeling harer
ware
en waardige
waardigewoorden,
woorden,door
doorBaron
BaronVerstulk
Verstolkvan
van Soelen,
Soelen,den
denMinister
Minister
ware en
in de
de Staten-GeneStaten-Genevan
Buitenlandsche Zaken,
Zaken, den
den 25sten
Januari 1831
1831 in
258ten Januari
van Buitenlandsche
raal
uitgesproken: : »Geen
enkele vereeniging
vereeniging van
van gevolmachtigden,
gevolmachtigden, hoe
hoe
raal uitgesproken
»Geen enkele
(*) Blz. 103 en
volgende.
en volgende.
(tl
Pallain, .Ambassade
Talleyrand àLondres,
Londres, 1830-183·t
1830-183,1.
De Talleyrand
Ambassade De
(t) Pallain,
(§)
Recueildedepièces
piècesdiplomaliques,
dÎjJfomatiques, 1831,
p. 95.
I, p.
1831, t. !,
(§) Recueil
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talrijk zij
zij moge
moge wezen
wezenenenhoe
hoemachtig
machtigdedeStaten
Statenmogen
mogenzijn,
zijn,welke
welke
talrijk
zij
vertegenwoordigen, heeft de
de bevoegdheid
bevoegdheid om
omdedebijzondere
bijzondereen
enterriterrizij vertegenwoordigen,
toriale belangen
belangen van
van andere
andere volken
volken te
te regelen."
regelen."
toriale
De eerste
eerste zittingen
zittingen der
derConferentie
Conferentie werden
werdendan
danook,
ook,zooals
zooalsnaar
naar
De
recht en
en rede
rede was,
was,door
doorden
denNederlandschen
Nederlandschengevolmachtigde,
gevolmachtigde, den
den heer
heer
recht
Falck,
bijgewoond. Toen
Toen werden
werden de
deverschillende
verschillende belangen
belangen naar
naar bebeFalck, bijgewoond.
hooren behartigd.
behartigd. Reeds
Reeds spoedig
spoedig kwam
kwam daar
daarechter
echterverandering
verandering in.
in.
hooren
Ofschoon
Talleyrand zelf in
in zijne
zijne dépêche
dépêche van
van 55 November
November 1830
1830
Ofschoon De
De Talleyrand
had verklaard
verklaard: : DM.
»1\1. de
de Falck,
Falck, ambassadeur
ambassadeur des
des Pays-Bas,
Pays-Bas, assistait
assistait à
had
la
conférence du
du soir.
soir. Il11 aadt1
dû y être
appelé conformément
conformément àl'article
l'article
la conférence
être appelé
4 du
protocol adopté
adopté le 15
15Novembre
Novembre1818
1818A, àAix-la
Aix-laChapelle"
Uhapelle",
du protocol
,
en
zelfs den
dengeheelen
geheel eninhoud
inhoudvan
vandat
datartikel
artikelvermeldt,
vermeldt,hetwelk
hetwelkmet
met
en zelfs
de bepaling
bepaling eindigt,
eindigt, dat,
dat,wanneer
wanneerzulke
zulke
vergaderingenworden
wordengehouden,
gehouden,
vergaderingen
zulks geschieden
geschieden zal
zal Dsous
»sous la
la réserve
réserve expresse
expresse de
de leur
leur droit
droit d'y
d'y parparzulks
ou par
parleurs
leursplénipotentiaires",
plénipotentiaires", en
en ofschoon
ofschoon alle
alle
ticiper directement
directement ou
ticiper
eerste protocol
protocol der
derConferentie,
Conferentie, dat
dat van
van 44
gevolmachtigden
gevolmachtigdenbij
bij het
het eerste
1830,diezelfde
diezelfdeAkensche
Akenscllebepaling
bepalingaanhaalden,
aanhaalden, begon
begon men
men
November 1830,
November
den 20sten
20aten December
December reeds
reeds met
met de
derechtsverkrachting,
rechtsverkrachting, door,
door, in
in strijd
strijd
met
het tiaactaat
ti'actaat van
van Aken,
Aken, den
denheer
heerFalck
Falckstilletjes
stilletjes thuis
thuis te
telaten
laten
met het
en
verder zonder
zonder hem
hem te
teconfereeren.
confereeren.
en verder
27December
Decemberaan
aanzijn
zijnvriend
vriendVan
VanLennep
Lennep:
Falck schrijft
schrijft daarover
daarover 27
Falck
:
:tAan
de conferentiën,
conferentiën, waaruit
waaruitdedezeszes
eerste
protocollen
voortgevloeid
DAan al
al de
eerste
protocollen
voortgevloeid
sten dezer
zijn,
heb ik
ik deelgenomen,
deelgenomen, maar
maar den
den 20
dezer is er
er onverhoeds
onverhoeds een
een
zijn, heb
20sten
zevende
de wereld
wereld gebracht,
gebracht, waarbij
waarbij de
de vijf
vijf groote
groote hoven
hoven de
de
zevende in
in de
indépelldance
delalaBelgique
Belgique erkennen
commissarissen van
van
erkennen en
en commissaasen
indépendance {uture
future de
het provisioneel
provisioneel bestuur
bestuur herwaarts
herwaarts roepen,
roepen, om
om over
over hunne
hunne belangen
belangen en
en
vorderingen geraadpleegd
gehoord te worden.
worden. Tegen
Tegendeze
dezeschending
schending
vorderingen
geraadpleegd en
en gehoord
der
tractaten heb
heb ik,ik,zooals
zooalstrouwens
trouwensvanzelve
vanzelvespreekt,
spreekt,met
metnadruk
nadruk
der tractaten
geprotesteerd. Zulk
Zulk eene
eene bejegening
bejegeningkomt
komtden
denKoning
Koningzeer
zeeronverdiend
onverdiend;
geprotesteerd.
;
want over
over de
dezaak
zaakten
tenprincipale,
principale,namelijk
namelijk den
den afstand
afstand zijner
zijner regten,
regten,
want
was mij,
mij, zijnen
zijnenPlenipotentiaris,
Plenipotentiaris, nog
nognimmer
nimmereen
eenwoord
woordtoegevoegd
toegevoegd
was
Men kan
kan hem
hemdus
dus
geene
misplaatste
hoofdigheid ten
tenlaste
laste
geweest. Men
geweest.
geene
misplaatste
hoofdigheid
(').
leggen"
leggen" (*).
In
zijn protest
protest wijst
wijstFalck
Falckerop,
erop,dat
datde de
mogendhedenDavaient
l>avaient
In zijn
mogendheden
consenti
à
délibérer
(ce
sont
les
propres
termes
du
protocole
du 44
consenti it délibérer (ce sont les propres termes du protocole du
novembre dernier)
dernier) de concert
concert avec
avecSaSaMajesté
Majestésur
sur
meilleurs
lI10yens
lesles
meilleurs
moyens
novembre
de mettre
mettreun
unterme
terme
troubles
éclaté
dans
É.'tats. Ici
de
auxaux
troubles
quiqui
ontont
éclaté
dans
ses ses
États.
Ie
concert n'a
n'a été
été niniétabli
établininimème
mêmetenté.
tenté.Une
Dne
première
délibération
le concert
première
délibération
a été
été immédiatement
immédiatement suivie
suivie d'une
d'une décision
décision importante,
importante, et
eton
ona atranché
tranché
Ie
noeud, que
que l'Europe
l'Europe s'attendait
s'attendait àh voir
voir délier."
délier."
le noeud,
Wanneer niettegenstaande
niettegenstaande zoodanige
zoodanige behandeling
behandeling Koning
Koning Willem
Willem II
Wanneer
den
den
18
Februari
d.
a.
v.
zich
toch
nederlegt
bij
de
voorwaarden,
den 18den Februari d. a. v. zich toch nederlegt bij de voorwaarden,
sten Januari
welke de
de Conferentie
Conferentie den
den 20sten
20s ten en den 26
van scheiding
scheiding
26sten
Januari als
als basis van
dervoorvoortusschen Noord
Noord en
en Zuid
Zuid had
hadaangenomen,
aangenomen, —
- waarbij
waarbij één
één der
tusschen
(*)
(*)

Falek', Brieven,
Brieven, 1861,
303.
1861, blz. 303.
Falek's

H.
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waarden was,
was, dat
dat de
deonafhankelijkheid
onafhankelijkheid van
van België
Belgiëwerd
werderkend,
erkend,voorts
voorts
waarden
de grenzen
grenzen werden
werden vastgesteld
vastgesteld en
de schuld
schuld verdeeld,
verdeeld, —
- en
en had
haddoen
doen
de
en de
dat hij
hijaan
aandie
dievoorwaarden
voorwaarden zijne
zijne volkomen
volkomen en
en algeheele
algeheele toetoeweten,
weten, dat
stemming
verleende, dan
dan mag
magdat,
dat,dunkt
dunktmij,
mij,wel
wel
bewijsvan
vangoeden
goeden
stemming verleende,
alsalsbewijs
werken tot
het tot
tot
wil,
van toenadering
toenadering en
geneigdheid, om
wil, van
en geneigdheid,
om mede
mede te
te werken
tot het
een
goed einde
einde brengen
brengen dezer
dezer netelige
netelige zaak,
zaak,worden
wordenaangemerkt.
aangemerkt.
een goed
te doen
doen met
met
Dr.
Colenbrander schijnt
meer geneigd
geneigd mede
mede te
Dr. Colenbrander
schijnt echter
echter meer
hen,
die erop
erop uit
uitzijn,
zijn,om
omzelfs
zelfsachter
achterdede
beste
handelingenvan
van
hen, die
beste
handelingen
in de
de Belgische
Belgische aangelegenheden
aangelegenheden iets
leelijks te zoeken.
zoeken. Hij
Hij
Willem II in
Willem
iets leelijks
ookminder
minderjuist
juistvoor.
voor.
stelt
althans deze
deze zaak
zaak minder
minder gunstig
gunstig en
en m.
m.i. i.ook
stelt althans
zoo
lezen wij
wij op
op blz.
blz. 195 —
»Langdurige
regeeringloosheid" —
»Langdurige regeeringloosheid"
zoo lezen
haar gevolgen
gevolgen te
tedoen
doengevoelen
gevoelenin in
eene
ergerlijkewanorde
wanorde
»begon
»begon haar
eene
ergerlijke
in Europa
Europa gingen
gingen twijfelen
twijfelenaan
aandedemogelijkheid
mogelijkheid
binnenslands. Velen
binnenslands.
Velen in
van een
een onafhankelijken
onafhankelijken Belgischen
Belgischen staat
staat;; belustheid
belustheid op
opeen
eenverdeeling
verdeeling
van
van
België maakte
maaktebedenkelijke
bedenkelijke vorderingen.
vorderingen. Deze
Dezeomstandigheden
omstandigheden zijn
zijn
van België
opdedehouding
houding van
van Willem
Willem I,I, die
die
gewis
niet zonder
zonder invloed
invloed geweest
geweestop
gewis niet
18den Februari
Februari in
in de
de voorwaarden
voorwaarden van
Januari gaaf
gaaftoetoeden
den 18den
van~0-27
20-27 Januari
stemde.
Hij erkende
erkendedus
dusBelgië's
België'sonafhankelijkheid
onafhankelijkheid (waartegen
(waartegen hij
hij na
na
stemde. Hij
Decembernog
noghad
hadgeprotesteerd)
geprotesteerd) maar
maar op
op het
het
de
beslissing van
van 2020December
de beslissing
oogenblik
deze onafhankelijkheid
onafhankelijkheid twijfelachtig
twijfelachtig begon
begon te
teworden."
worden."
oogenblik dat
dat deze
op verdeeling
verdeeling bestond
bestond alleen
alleen bij
bij Frankrijk,
Frankrijk, bij
bij de
deandere
andere
Belustheid op
Belustheid
bij Engeland,
Engeland, Rusland
Rusland en
en Oostenrijk,
Oostenrijk, en
en
mogendheden
mogendheden niet;
niet ; zeker
zeker niet bij
krijgen,reeds
reeds
bij
Frankrijk bestond
lust, om
om iets
iets van
van den
den buit
buit tetekrijgen,
bij Frankrijk
bestondde
de lust,
van
den aanvang
aanvang af.
J) W ould there
there be
be no
no means
means of
ofmaking
making an
anarranarranvan den
af. »Would
gement
by which
which Luxemburg
Luxemburg might
might be
begiven
giventotoFrance
France?"
wasvolgens
volgens
gement by
?" was
Palmerston de
de vraag,
vraag, die
dieTalleyrand,
Talleyrand, onnoozelweg,
onnoozelweg, hem
hem reeds
reeds· in
in de
de
Palmerston
allereerste (lager'
dagen van
had gedaan
gedaan (*).
C). De
De ergerlijkste
ergerlijkstewanorde,
wanorde,
van Januari
Januari 1831
1831 had
in België
Belgiëkwam
kwameerst
eerstlater,
later,ininApril
Aprilen
enMei,
Mei,onder
onder het
het
de
anarchie in
de anarchie
regentschap,
dus nadat Koning
voorwaardenvan
vanscheiding
scheiding
regentschap, dus
Koning Willem II dedevoorwaarden
echter de
debewering
bewering:
JHijerkende
erkende
had
aangenomen. Onjuist
Onjuist bovenal
bovenal is
had aangenomen.
is echter
: »Hij
een wanbegrip,
wanbegrip, dat
dat meer
meervoorvoordus België's
België's onafhankelijkheid."
onafhankelijkheid." Dat
dus
Dat is
is een
het
komt.
Met dat
dat z.g.n.
z.g.n. erkennen
erkennen van
van die
dieonafhankelijkheid
onafhankelijkheid wordt
wordt in
in het
komt. Met
algemeen
met eene
eenezekere
zekereluchthartigheid
luchthartigheid omgesprongen,
omgesprongen, die
die voor
voor de
de
algemeen met
van de
de handelingen
handelingen onzer
onzer regeering
regeering hoogst
hoogst nadeelige
nadeelige gegebeoordeeling van
beoordeeling
volgen heeft.
heeft.
volgen
De
heer F.
F. de
deMartens,
Martens, die
die inindedewereld
wereldveel
veelnaam
naamheeft
heeftgemaakt,
gemaakt,
De heer
heeft in
in zijn
zijn Recueil
Recueil des Traités
Conventions, dl.
IX, diezelfde
diezelfde ononTraités et Conventions,
heeft
dl. IX,
juistheden geplaatst,
geplaatst, ofofliever
liever:
hijdoet
doetn-nog
verkondigt boudweg,
boudweg,
juistheden
: hij
og erger en verkondigt
dat
de onafhankelijkheid
onafhankelijkheid van
van België
Belgiëdoor
doordedemogendheden
mogendheden reeds
reeds bij
bij
dat de
protocol der
der Conferentie
Conferentie van
van 20
20 December
December was
was erkend,
erkend, terwijl
terwijl in
in
het protocol
dat
protocol slechts
slechts van
van une indépendance
indépendance future sprake
was.
dat protocol
sprake was.
meerandere
anderegrove
groveonjuistheden,
onjuistheden,diediedede
wereldworden
worden
Daar
deze en
en meer
Daar deze
wereld
dusverre, voor
voor zoover
zoover ik
ik weet,
weet,nog
nogdoor
doorniemand
niemandzijn
zijn
ingezonden, tot
ingezonden,
tot dusverre,
wederIegd,
deel, als
als in
in 1898
1898uitgegeven,
uitgegeven,reeds
reedsruim
ruimzeven
zeven
wederlegd, ofschoon
ofschoon dat
dat deel,
(*) Dépêche
Dépèche van
Lord Palmerston
Palmerston aan
aan Lord
Lord Granville
Granville van
van 7 Januari 1831.
(*)
van Lord
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jaar bestaat,
bestaat, heb
heb ikikininmijn
mijnwerk
werkomstandig
omstandigaangetoond,
aangetoond,hoe
hoeverkeerd
verkeerd
jaar
diens
voorstellingen zijn.
zijn. Natuurlijk
Natuurlijk geven
geven zulke
zulkeverkeerde
verkeerdepraemissen
prae missen
diens voorstellingen
allerlei scheeve
scheeve gevolgtrekkingen.
gevolgtrekl\Ïngen. De
De Koning
Koning van
van NederNederaanleiding
aanleiding tot
tot allerlei
land,
gezegd, moet
moet wel
welbijzonder
bijzonder wispelturig,
wispelturig, vreemd
vreemd en
en dwarsdwarsland, wordt
wordt gezegd,
drijvend
geweest, om
omzich
zichlater
later
tegen
onafhankelijkheidvan
van
drijvend zijn
zijn geweest,
tegen
de de
onafhankelijkheid
België
te
verzetten,
welke
hij
eerst
had
erkend.
En
hij
had
niets,
België
verzetten, welke hij eerst had erkend. En hij had niets,
in Februari
Februari 1831
1831 zoozoohoegenaamd
had alleen
alleen in
hoegenaamd niets
niets ervan
ervan erkend.
erkend. Hij
Hij had
Belgen ook
ook de
devoorwaarden
voorwaarden van
van die
die
veel gezegd
gezegd als:
als: goed,
goed, indien de
veel
de Belgen
het mij
mij wel,
wel, dan erken
de onafonafJanuari-basis
aannemen, dan is
erken ik
ik de
Januari-basis aannemen,
is het
dat niet
niet gedaan
gedaan;; zij
zij
hankelijkheid
Belgen hebben
hebben dat
hankelijkheidvan
vanBelgië.
België. Maar
Maar de
de Belgen
zijn
zelfs hevig
hevig ininverzet
verzetgekomen
gekomentegen
tegendedeConferentie
Conferentieenendaarmede
daarmede
zijn zelfs
vVilIem I,I,
verviel vanzelf
vanzelf de aanleiding,
aanleiding, de
de reden,
reden, de
de voorwaarde
voorwaarde voor
voor Willem
verviel
om
de
onafhankelijkheid
te
erkennen.
om de onafhankelijkheid te erkennen.
om eene
eene andere
andere reden,
reden, isis de
debewering
bewering van
van Dr.
Dr.
Even
onjuist, doch
doch om
Even onjuist,
dat de
de mogendheden
mogendheden den
den 15deu
15de n November
November 1831 den
den
Colenbrander (*),
C), dat
verre af,
af, dat
dat zulks
zulks toen
toen enen
Belgischen staat
Belgischen
staat erkenden
erkenden(t).
(±).Het
Het was
was er verre
zoo grif
grif geschiedde.
geschiedde. De
De Keizers
Keizers van
vanOostenrijk
Oostenrijk en
en Rusland
Rusland waren
wal'en ten
ten
zoo
hoogste
ontstemd over
over de
de zwakke
zwakke en
enslappe
slappehouding
houdingvan
vanhunne
hunnegevolgevolhoogste ontstemd
Londensche Conferentie.
Conferentie. llEin
27 . (December)
(December) von
von
machtigden ter Londensche
machtigden
DEin am
am 27.
Wien abgeschickter
abgeschickterCourier",
COUI'ier",schrijft
schrijft Wessenberg
W essenbergeen
eendezer,
dezer,Dwascht
II wäscht uns
uns
für die
dieUnterzeichnung
Unterzeichllung des
desVertrages
Vertragesvom
vom15.
15.November
Novemberund
und
den
Kopf fiir
den Kopf
kündigt den
den Wunsch
Wunsch unseres
unseresHofes
Hofesan,an,den
den
Austauschder
derRatificationen
Ratificationen
kiindigt
Austausch
sehen" (§),
(§), enentoen
toenKeizer
KeizerFrans
Franserel'eindelijk
eindelijk toe
toeoveroververzögert
verzbgert zu
zu sehen"
zond hij
hij de
de akte,
akte,welke
welkehem
hemtertel'
onderteekeningwas
wasvoorgelegd,
voorgelegd,
ging,
ging, zond
onderteekening
met dit
diteigenhandig
eigenhandigbijschrift:
bijschrift:DDieses
»Diesesininmeinen
meinen
aan
Metternich terug met
aan Metternich
Augen schandliche
schändliche Aktenstück
Ich zu
zu meinem
meinem wahren
wahrenLeidwesen
Leidwesen
Augen
Aktenstiick habe
habe Ich
Ich von
von Ihnen
Ihnennoch
nochdie
dieVorlegung
Vorlegung der
der
unterschrieben,
unterschrieben,und
und erwarte
erwarte Ich
demVerftigungen, wodurch
erklärt werden
werden soll,
soli, dass
dass diese
diese Tractate
Tractate demVerftigungen,
wodurch erkldrt
jenigen nicht
nicht hinderlich
hinderlich und
und zum
zumSchaden
Schadengereichen
gereichensollen,
sollen,worilber
worüber
jenigen
von
in
der Folge
Folgezwischen
zwischendem
demKiinig
Königvon
von
Hollandund
unddem
demKtinig
König von
in der
Holland
Belgien ilbereingekommen
übereingekommen wird.
Franz."
Belgien
wird. Franz."
De
erkenning had
had eerst
eerst plaats
plaats:: door
door Pruisen
Pruisen enenOostenrijk
Oostenrijk den
den
De erkenning
d en April
18
April van
van het
hetvolgende
volgende jaar
jaar en
en door
door Rusland
Rusland nog
nog later
later en
en wel
wel
*lei'
Mei 1832,
1832, Dtoen"
»toen" —
- staat
staattetelezen
lezenop
opblz.
blz. 110
110van
vanmijn
mijn
den
4 den Mei
den Veil
te
werk
- Dhunne
»hunne gezanten
gezanten gemachtigd
gemachtigd werden
werdende
deratificatiën
ratificatiën uit
uit te
werk —
wisselen
van
het
tractaat
van
15
November
1831,
hetwelk
eerst
toen
wisselen van het tractaat van 15 November 1831, hetwelk eerst toen
voor hen
hen van
van kracht
kracht werd".
werd".
voor
Het isisnoodig,
noodig, terug
terug te
tegaan
gaantot
tothet
hetaannemen
aannemen door
door Willem
Willem II van
van
Het
de
Januari-basis van
van scheiding,
scheiding, waarmede
waarmede de
de gevolmachtigden
gevolmachtigden ter
ter
de Januari-basis
Conferentie
welke basis
basis zijzijverklaarden
verklaarden
Conferentiezeer
zeer ingenomen
ingenomen waren
waren en
en welke
(Q)
Blz. 191.
191.
(*) Blz.
(t)
Bedoeld wordt
bij het
hetTractaat,
Tractaat,inhoudende
inhoudendedede2424artikelen,
artikelen,welke
welkededeKoning
Koning
(t) Bedoeld
wordt bij

der
Nederlanden niet heeft
heeft willen
willenaannemen.
aannemen.
der Nederlanden
Alfred Ritter von
von Arneth,
Arneth, Johann
Jonann Freiherr
heiherr von
von Wessenberg,
189~, Th.
S. 134.
134.
(§) Alfred
Iressenbery, 1893,
Th. 2,
2, S.
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:.irrévocable" te
te zijn,
zijn, doch
dochwelke
welkedede
Belgen
verwierpen,omdat
omdatzij
zij
Belgen
verwierpen,
Dirrévocable"
Maastricht en
overige van
van Limburg,
Limburg, benevens
benevens den
den geheelen
geheelenlinkerlinkerMaastricht
en het overige
groothertogdomLuxemburg
Luxemburgerbij
erbij
oever van
vandedeSchelde,
Schelde,alsmede
alsmede
oever
hethet
groothertogdom
wilden hebben.
hebben.
weken,zelfs
zelfs
maanden
voorbijvan
vanstilstand
stilstand; j men
men
Toen gingen
gingen ererweken,
Toen
maanden
voorbij
erkwam
kwamgeene
geene
beslissing.Nadat
Nadat
daaropdoor
doorKoning
Koning
vorderde niet
niet j; er
vorderde
beslissing.
daarop
10denMei
Mei
herhaaldelijk was
wasaangedrongen,
aangedrongen,werd
werd
eindelijk
den
Willem I1herhaaldelijk
eindelijk
den
10den
dool' de Conferentie
Conferentie de
de 'late
1 8te Juni
Juni als
de fatale
fatale termijn
termijn gesteld,
gesteld,waarop
waarop
door
als de
totdedeakte
aktevan
vanscheiding
scheiding; ianders
anders zou
zoumen
men 't
't
België moest
moest toetreden
toetreden tot
België
aan zijn
zijn lot
lot overlaten.
overlaten.
aan
er zaken
zaken en
enhadden
hadden er
erintriges
intrigesplaats,
plaats, welke
welke
Maar toen
toen gebeurden
gebeurden er
Maar
in mijn
mijn werk
werk zoo
zoo duidelijk
duidelijk mogelijk,
mogelijk, als
als de
deruimte
ruimtevoor
vooreene
eeneinleiding
inleiding
in
de Engelsche
Engelsche agent
agent der
der
gedoogt, zijn
zijn uiteengezet.
uiteengezet. Lord
Lord Ponsonby,
Ponsonby, de
gedoogt,
Brussel, een
een intrigant
intrigant ininfolio,
folio,ontzag
ontzagzich
zichniet
nietvan
van
Conferentie tete Brussel,
Conferentie
gaan werken
werken ten
tengunste
gunste
ergerlijke middelen
ergerlijke
middelen gebruik
gebruiktete maken,
maken, om
om te gaan
van de
de reeds
reedslang
lang
bestaandecandidatuur
candidatuur van
van Prins
Prins Leopold
Leopold van
van
van
bestaande
Londen waren
waren het
hetTalleyTalleySaksen-Co burg voor
voor den
den Belgischen
Belgischen troon,
troon, enenininLonden
Saksen-Coburg
metdezen
dezen en
enmet
metdedeBelgische
Belgischeafgeafgerand en
en Palmerston,
Palmerston, die
die alles
allesmet
rand
in
het
minst
de
Nederlandsche
gevolvaardigden
overlegden,
zonder
vaardigden overlegden, zonder in het minst de Nederlandsche gevolmachtigden erin
te kennen,
kennen,terwijl
terwijlwat
wat
gezamenlijk
bedistelden,
machtigden
erin te
zij zij
gezamenlijk
bedistelden,
toch
territoir-aangelegenheden en
hooge belangen
belangenvan
vanNederland
Nederland en
en
toch territoir-aangelegenheden
en hooge
zijn
koning betrof.
betrof.
zijn koning
slotvan
vanditditbedrijf
bedrijf
was,
Conferentie
haar
24B teprotocol,
protocol,
Het slot
was,
datdat
de de
Conferentie
bijbij
haar
248te
dat
van 21
21Mei,
Mei,mededeelde,
mededeelde,dat
datPonsonby
Ponsonbyhad
hadverklaard,
verklaard, dat
dat het
het aanaandat van
pOol'het
hetBelgisch
Belgischcongres
congreszou
zouworden
worden
nemen
van de
debasis
basisvan
vanscheiding
scheidingOoor
nemen van
vergemakkelijkt,
indien de mogendheden
mogendheden België
België behulpzaam
behulpzaam waren,
waren, om
om
vergemakkelijkt, indien
verkrijgen, —
- (eene
(eene contradictie,
contradictie, want
want in
in art.
art. 22 van
van
Luxemburg
Luxemburg te
te verkrijgen,
het protocol
protocol van
van 20
20 Januari
Januari was
was juist
juistbepaald,
bepaald, dat
datLuxemburg
Luxemburg niet tot
titre différent
België
kon behooren,
behooren, omdat
omdat het,
het, »possédé
»possédé àh un
un titre
différent par
par les
les
België kon
continueraA,à faire,
faire, partie
partie de
de
Princes
de la
la maison
maison de
de Nassau,
Nassau, fait,
fait,etetcontinuera
Princes de
zoo'n kleinigheid
kleinigheid moet
moet men
men
la Confédération
Confédération Germanique"
Germanique" (*),
maar op zoo'n
C), maal'
1906 niet
nietzien
zien;j dat
datdeden
dedendedeConferentie-heeren
Conferentie-heeren zelf
zelf niet
niet
eigenlijk
eigenlijk in
in 1906
in
1831)—- en dat
en dat
zij beloofde
daaromtrent
onderhandelingen met
met
in 1831)
zij beloofde
daaromtrent
onderhandelingen
Koning
openen.
Koning Willem
Willem II te openen.
de voorlooper,
voorlooper, waarmede
waarmede de
de Conferentie
Conferentie den
den draai,
draai, dien
dien zij
zij
Dat was
was de
stond
nemen, liet
lietdo.orschemeren.
dóorschemeren. Één
Juni ging
ging voorbij
voorbij en
en er
er
stond te
te nemen,
Rén Juni
gebeurde
van de
de Belgen
Belgen geen
geen bevestigend
bevestigend antwoord
antwoord en
en al
al wat
wat
gebeurde niets:
niets : van
de
Conferentie had
had beloofd
beloofd dan
doen, deed
deed zij
zijniet.
niet.Den
Den5dell
5 dellJuni
Juni
de Conferentie
dan te
te doen,
vroegen
daarom de
de Nederlandsche
Nederlandsche gevolmachtigden,
gevolmachtigden, de
de heeren
heeren Falck
Falck
vroegen daarom
en
Baron Van
Van Zuylen
Zuylen van
van Nijevelt,
Nijevelt, hoe
hoe het
het ermede
ermede stond,
stond, en
en wezen
wezen
en Baron
zij
nogmaals
op
de
nadeelen,
welke
Nederland
door
dezen
treurigen
zij nogmaals op de nadeelen, welke Nederland door dezen treurigen
gang
van zaken
zaken ondervond.
ondervond. Eindelijk
Eindelijk brak
brak den
den 268ten
261ten Juni
bom los
los
gang van
Juni de
de bom
geheim had
al wat
wat men
men in
in 't
had bewerkt.
bewerkt. Met
Met
en
den dag
dag al
't geheim
en kkwam
warn voor
voor den
8te protocol
haar
wierp zij
zij de
de door
dool' haarzelf
haarzelf in
in Januari
Januari
haar 26
268te
protocolvan
van dien
dien dag
dag wierp

n

('')

Paper8,
Papers, A,
A, p.
p. 27.
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al:; billijk
billijk en
en rechtvaardig
rechtvaardig erkende
el'kende en
enzirrévocable"
Dirrévocable"genoemde
genoemdebasis
basisvan
van
als
in 18
18artikelen,
artikelen, geheel
geheelandere
andere
scheiding
omver en
en decreteerde
decreteerde thans,
thans, in
scheiding omver
welke als
als
voorwaarden,
voorwaarden, volkomen
volkomen in
in den
den geest
geest der Belgische nadere eischen, welke
vredespreliminairen den
Koning van
van Nederland
Nederland werden
werden voorgelegd.
voorgelegd.
z.g. vredespreliminairen
den Koning
gedurende die
Mei en
en Juni
Juni
lntusschen heerschte
heerschte gedurende
die talmmaanden
talm maanden April,
April, Mei
lntusschen
regentschap van
van Surlet
Surlet de
de Chokier,
Chokier, een
eenman
manvan
vanveel
veellawaai
lawaai
onder
onder het regentschap
doch
zwak van
van karakter,
karakter, die
die bang
bang was
was voor
voor de
dedemagogen,
demagogen, inin België
België
doch zwak
een schier
schier ongeëvenaarde
ongeëvenaarde geest
geestvan
vandreigementen,
dreigementen,wanorde
wanordeen
enanarchie,
anarchie,
dat Graaf
GraafSebastiani
Sebastianiininzijne
zijne dépêche
dépêche van
van15
15Mei
Meiaan
aanTalleyrand
Talleyrand
zoodanig, dat
zoodanig,
alles erop
erop wijst,
wijst, dat
datmen
menininBrussel
Brusselniet
nietnaar
naarrede
rede zal
zal
schrijft,
schrijft, dat
dat alles
luisteren (*)
heer Van
Van Praet,
Praet,een
eender
derBelgische
Belgische
afgevaardigden
luisteren
(*)i ;dat
dat de
de heer
afgevaardigden
sten Mei
te
Londen, den
den 26
Mei verklaarde,
verklaarde, dat
dat het
hetgouvernement
gouvernement zonder
zonder
te Londen,
26sten
meester van
van niets
nietswas,
was,enendat
dat
Notllombervan
ervan
kracht, zonder
kracht,
zonder gezag
gezag en meester
Nothomb
getuigt:
»L 'anarchie était
était partout,
partout, dans
dans les
leslois
loisetetles
lesintelligences,
intelligenees,dans
dans
getuigt : »L'anarchie
dans l'armée."
I'armée."
l'administration
l'administration et
et dans
Zóó was
was de
de weerzinwekkende
weerzinwekkende .toestand
toestand van
Mei 1831.
1831.
Z66
van België
België in
in Mei
Het
hierboven in
in groote
groote trekken
trekken geschetste,
geschetste, dat
dat in
in mijn
mijn werk
werk veel
veel
Het hierboven
omstandiger
is
uitgewerkt
en
aangetoond,
deed
mij
dadelijk
na
de
omstandiger is uitgewerkt en aangetoond, deed mij dadelijk na de
stell
protocol van
Mei en
en den
den brief
brief van
van den
den 24
mededeeling van
mededeeling
van het
het protocol
van 21
21 Mei
248ten
Mei
van de
deNederlandsche
Nederlandsche gevolmachtigden
gevolmachtigden aan
aan de
deConferentie,
Conferentie, ook
ook
Mei van
langer uitstel,
uitstel, van
vandezen
dezentoestand
toestandzeggen
zeggenop
op
aandringende
aandringendeopop geen
geen langer
blz.
van mijn
mijn werk
werk::
blz. 88 van
DNederland
zijnKoning
Koningwaren
warenblijkbaar
blijkbaarovergeleverd
overgeleverdaan
aanwillekeur
willekeur
»Nederland en zijn
men
en kuiperijen
kuiperijen van
van allerlei
allerleiaard.
aard.Telkens
Telkensverschoof
verschoofmen,
men, telkens
telkensstelde
stelde men
uit, ongeacht
ongeacht de
deNederlandsche
Nederlandscheregeering
regeeringherhaaldelijk
herhaaldelijkopopafdoening
afdoeningvan
van
uit,
zaken
aandrong,
wijzende
op
de
gevoelige
nadeelen,
welke
het
Nederzaken aandrong, wijzende op de gevoelige nadeelen, welke het NederdOOl' al
al dat
datvertragen
vertragen leed.
leed. Oog
Oog en
enoor
oorhad
hadmen
menvoor
voor
landsche volk
volk door
landsche
den
revolutiegeest, blind
blind en
doof werd
werd men
men hoe
hoe langer
langer hoe
hoemeer
meervoor
voor
den revolutiegeest,
en doof
verkregen
rechten. Evenals
Evenals zwakke,
zwakke, onverstandige
onverstandige ouders
oudersniet
niet.zelden
'zelden
verkregen rechten.
endwingend
dwingendkind
kind toegeven,
toegeven, zoo
zoogaven
gavendedeMogendMogendaan
een drijnend
drijnend en
aan een
heden
toe aan
aan de
deonbillijke
onbillijkeeischen
eischenenendreigementen
dreigementenvan
vanhet
hetnog
nogonvast
onvast
heden toe
voortschrijdende België."
België."
voortschrijdende
Het is
is deze
deze zinsnede,
zinsnede, welke
welke de
deverontwaardiging
verontwaardiging van
van den
den mij
mij onbeonbeHet
kenden
deskundigen recensent
heeft opgewekt.
opgewekt.
kenden deskundigen
recensent heeft
DBij
beschrijving van
vandeze
dezevoornamelijk
voornamelijkpolitieke
politiekegebeurtenissen
gebeurtenissen
»Bij de
de beschrijving
en
verhoudingen"
zoo
schrUft
hij
)schijnt
deze
auteurminder
minder
en verhoudingen" — zoo schrijft hij — )1) schijnt deze auteur
onbevangen.
nog geheel
geheeldie
dievan
vandede
Hollanders
onbevangen. Zijn
Zijn terminologie
terminologie isis hier nog
Hollanders
envolgende
volgende jaren.
jaren. Op
Op blz.
blz. 88 lezen
wij b.v.'',
b. v.", en
endan
danvolgt
volgt
van
van 1830 en
lezen wij
bewuste zinsnede,
zinsnede, waarna
waarnahij
hijdoorgaat
doorgaat:
de
de bewuste
:
DDat alles
allesisiszeker
zekerniet
nietonjuist,
onjuist,maar
maar het
hetisisgezien
gezienvan
vanhet
hetstandstandOat
punt
van
de
Nederlandsche
regeering
van
1830-1839
en
nog
meer
punt van de Nederlandsche regeering van
en nog meer
van den
den Nederlandschen
Nederlandsehen burger
die dagen.
dagen, Maar
Maar wanneer
wanneer men
men de
de
van
burger van
van die
envolgende
volgendejaren
jarenininden
denjare
jare1906
1906historisch
historisch
gebeurtenissen van
gebeurtenissen
van 1830 en
(*)

Pallain, 1,I, p,
p. 354.
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onderzoekt,
en schrijft
schrijft men
men anders
anders niet
niet alleen,
alleen, maar
maar gaat
gaatmen
men
onderzoekt, denkt
denkt en
ook
wat dieper."
dieper."
ook wat
Dit verdient
verdient opzettelijke
opzettelijke overweging.
overweging.
Dit
Erkennende, dat
ik heb
heb aangevoerd,
aangevoerd, zeker
zeker niet
niet onjuist
onjuist is,
is,
Erkennende,
dat alles,
alles, wat
wat ik
wil schr.
schr. toch,
toch, dat
dat men,
men, gebeurtenissen
gebeurtenissen van
van 1830
18:Whistorisch
historischonderzoekende,
onderzoekende,
anders moet
moet denken
denken en
en schrijven
en dieper
dieper gaan.
pan.
anders
schrijven en
Anders
denken en
en schrijven.
schrijven. Hoe
Hoe nu
nu:: moeten
moeten feiten
feiten van
van 1830
1830 in
in
Anders denken
1906 dan
dan anders
anders dan
danjuist
juistworden
wordenvoorgesteld
voorgesteld;; moet
moetde
degeschiedgeschiedschrijver
feiten van
van vroeger
\Toeger beoordeelen
beoordeel en en afmeten
afmeten met
met den
den maatmaatschrijver de
de feiten
staf
van den
den tijd,
tijd, waarin
waarin hijzelf
hijzelf leeft,
leeft, en
en niet
niet met
metdien
dienvan
vanden
dentijd,
tijd,
staf van
waarin zij
zij plaats
plaats hadden
hadden?
waarin
?
Mij isis het onbekend,
onbekend, of
ofdeze
dezemethode
methodevan
vangeschiedkundig
geschiedkundigonderzoek
onderzoek
Mij
thans aan
aan de
dehoogescholen
hoogescholen wordt
wordtgeleeraard
geleeraard en
en toegepast,
toegepast, maar
maarthans
—
ik spreek
spreek het
hetuituitmet
met
bescheidenheid —
- het
hetzou
zoumij
mijzeer
zeerververik
allealle
bescheidenheid
ik acht
acht ze
zeverkeerd.
verkeerd ..
wonderen,
wonderen, want
want ik
Volgens
mij is
is het
hetjuist
juistdedetaak
taak
van
degelijken
geschiedvorscher
Volgens mij
van
denden
degelijken
geschiedvorscher
-— en
en dat
datmaakt
maakthaar
haardikwerf
dikwerfzoo
zooomvangrijk
omvangrijk en
en moeilijk
moeilijk —,
- ,om,
om, als
als
de geschiedenis
geschiedenis van
vaneen
eenvervlogen
vervlogentijdvak
tijdvakwilwilgaan
gaanbeschrijven,
beschrijven,
hij
hij de
tot schrijven
schrijven zet,
zet, eerst
eerstinindat
dattijdvak
tijdvakgeheel
geheelinintete
zich,
vóórdat hij
zich tot
zich, v66rdat
hij zich
werken. Tal
Tal van
vanwerken
werkenuituitdien
dientip,
tijd,
levensbeschrijvingen,karakterkaraktel'werken.
levensbeschrijvingen,
studiën,
dagboeken, gedenkschriften,
gedenkschriften, brieven,
brieven, brochures,
brochures, couranten,
couranten, de
de
studiën, dagboeken,
belangrijkste boeken
boeken over
over dien
dien tijd,
tijd,benevens
benevensdedeofficieele
officieelestukken,
stukken,moet
moet
belangrijkste
hij
eerst, als
als 't ware,
zoodanig in
zich opgenomen
opgenomen hebben,
hebben, dat hij
hij in
in
ware, zoodanig
in zich
hij eerst,
dien
tijd meeleeft,
meeleeft,mededenkt,
mededenkt, medegevoelt
medegevoelt ;; dat
dat de
depersonen,
personen, die
die hij
hij
dien tijd
straks
op het
hetgeschiedtooneel
geschiedtooneel zal
zalmoeten
moetenvoeren,
voeren,voor
voorhem
hemopnieuw
opnieuw
straks op
hij
levende
wezens zijn
zijngeworden.
geworden.Met
Metdede
verbeeldingskracht, welke
welkehij
levende wezens
verbeeldingskracht,
moet bezitten,
bezitten, stelt
stelthijhijzich
zichin in
hunne
plaats,
doet
voorzich
zichopdoemen,
opdoemen,
hunne
plaats,
doet
ze ze
voor
denkt
hen mede,
mede, ieder
ieder volgens
volgens het
hetkarakter,
karakter, dat
datzij
zijhadden.
hadden. Dan
Dan
denkt met
met hen
eerst
gaat ererininveel,
veel,
hem
vroeger
nog
duisterwas,
was,licht
lichtvoor
voor
eerst gaat
watwat
hem
vroeger
nog
duister
hem op,
op, begrijpt
begrijpt hij,
hij,waarom
waaromzoo
zooenenniet
niet
anders
gehandeldwerd,
werd,doordooranders
gehandeld
ziet
hij de
deinnerlijke
innerlijke drijfveeren
drijfveeren van
van de
devoornaamste
voornaamsteacteurs.
acteurs.
ziet hij
»milieu",
Evenals
criminaliteit het
Evenals volgens
volgens Lombroso's
Lombroso'sleer
leer der
der criminaliteit
het milieu",
op
waarin
de misdadiger
misdadiger geleefd
geleefd heeft,
heeft, grooten
grooten invloed
invloed uitoefent
uitoefent op
waarin de
zijne
daden
en
dus
in
aanmerking
genomen
moet
worden
bij
zijne
zijne daden en dus in aanmerking genomen moet worden bij zijne
veroordeeling,
ook, wil
wil men
men een
eenbillijk
billijkenenrechtvaardig
rechtvaardigoordeel
oordeel
veroordeeling, moeten
moeten ook,
uitspreken over
daders van
van feiten
feiten uit
uit de
degeschiedenis,
geschiedenis,dedeomgeving,
omgeving,
uitspreken
over de
de daders
waarin zij
verkeerden, en
en vooral
vooral de
deheerschende
heerschende denkbeelden
denkbeelden van
van den
den
waarin
zij verkeerden,
tijd, waarin
waarin zij
zij handelden,
handelden, ons
ons oordeel
oordeel leiden.
leiden.Toestanden
Toestandenen
endaden
daden van
van
tijd,
voormaals
te
beoordeelen
naar
begrippen,
welke
zich
eerst
later
baan
voormaals beoordeelen naar begrippen, welke zich eerst later baan
gebroken
Alles, wat
wat rondom
rondom ons
ons isis:
gebroken hebben,
hebben, schijnt
schijnt mij
mij onlogisch.
onlogisch. Alles,
:
meer
telegrafen, telephonen,
telephonen, electrische
electrische trams,
trams, meer
meer vermaak
vermaak najagen,
najagen, meer
telegrafen,
uithuizigheid, veelvuldig
veelvuldig reizen, andere
andere sociale
socialetoestanden,
toestanden,verhoudingen
verhoudingen
uithuizigheid,
en behoeften,
behoeften, andere
anderebegrippen
begrippenomtrent
omtrentregeeringsbeleid
regeeringsbeleid en
enbevoegdbevoegdheden,
andere wetten,
dat alles
allesoefent,
oefent,bewust
bewustof of
onbewust,inizloed
invloed
beden, andere
wetten, dat
onbewust,
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uit op
uit
op ons
ons denken
denken en
en zijn.
zijn. DIl faut
juger les
lesécrits
écritsd'après
d'après leurs
leurs dates",
dates",
faut juger
erkend;
moetmen
men
danvorsten
vorstenenenstaatslieden,
staatslieden,
wordt
algemeen als
als juist
juisterkend
wordt algemeen
; moet
dan
ophet
hetstaatstooneel,
staatstooneel,niet
niet
evenzeerbeoordeelen
beoordeelennaar
naarhun
hun
de
acteurs op
de acteurs
evenzeer
naar 1830
1830 en
enniet
nietnaar
naar1906?
1906?
tijd
en hunne
hunne omgeving,
omgeving, die
tijd en
die van
van 1830 naar
Om
de werken
werken van
van dichters
dichters en
en denkers
denkers en
envan
vangroote
grooteschilders
schilders te
te
Om de
begrijpen,
vorscht men
mentegenwoordig
tegenwoordigzelfs
zelfsde,
de,volgens
volgensmij,
mij,onbeduidendste
onbeduidendste
begrijpen, vorscht
bijzonderheden
intiem leven
levenuit.
uit.Hoogst
Hoogstonbillijk
onbillijk en
enonjuist
onjuist
bijzonderhedenvan
van hun
hun intiem
zou
het oordeel
oordeel uitvallen
uitvallen over
over de
de groote
grootemannen
mannen van
vanvoorheen,
voorheen, indien
indien
zou het
men
al hunne
hunne daden
daden ging
gingtoetsen
toetsenaan
aan
tegenwoordigeopvattingen,
opvattingen, die
die
men al
dedetegenwoordige
trouwens op
op bijna
bijna elk
elk gebied
gebiedverbazend
verbazend uiteenloopen.
uiteenloopen.
trouwens
het mogelijke
mogelijke moet
moet doen,
doen, om
om tete
Hoezeer
de geschiedschrijver
geschiedschrijver alal het
Hoezeer de
trachten
een onzijdig
onzijdig standpunt
standpunt te plaatsen,
plaatsen, onmogelijk
onmogelijk is het,
het,
trachten zich
zich op
op een
sluiten van
van zijn
zijn eigen
eigen werk.
werk, Als
Als hij,
hij, na
na
zijne
individualiteit buiten
zijne individualiteit
buiten te
te sluiten
te hebben
hebben in
in den
den tijd
tijd en
endedepersonen,
personen, die
die hij
hijbehanbehanzich
ingewerkt te
zich ingewerkt
zijn werk
dat niet
niet weet
weet te
te bebedelt,
niet ook
ook van
van zichzelf
zichzelf geeft
delt, niet
geeft in
in zijn
werk en
en dat
zielen,
wordt zijn
zijn verhaal
verhaaldor
dorenendroog,
droog,eene
eenekroniek,
kroniek,bli.jft
blijft de
de stof,
stof,
zielen, wordt
ge~gloed
gloedin,in,dan
dan
zijnhet
hetgeene
ge ene
die
hij verwerkt,
verwerkt, materie;
materie; dan
dan zit
ziterergeeia
die hij
zijn
op
het
geschiedtooneel
menschen
van
vleesch,
bloed
en
merg,
die
hij
menschen van vleesch, bloed en merg, die hij op het geschiedtooneel
zUnhet
hetdoode
doodefiguren,
figuren, poppet',
poppen, die
die zich
zich alleen
alleen bebebrengt, maar
ma.ar dan
dan zijn
brengt,
wegen,
als men
men aan
aan de
de touwtjes
touwtjes trekt.
trekt.
wegen, als
In
1906dede
gebeurtenissenvan
van1830
1830
historischonderzoekende,
onderzoekende, zal
zal
In 1906
gebeurtenissen
historisch
het openen
openen van
van
men
vroegere mededeelingen
mededeelingen van
van feiten,
feiten, welke
welke door
door het
men vroegere
latel'e
bronnen onjuist
onjuist zijn
zijn gebleken,
gebleken,natuurlijk
natuurlijk niet
nietmogen
mogenherhalen.
herhalen.
latere bronnen
1906
juisterworden
wordenweergegeven
weergegevendan
dan
De feiten
feiten kunnen
kunnen derhalve
derhalve inin1906
De
juister
1830,
maar
het
oordeel
over
die
feiten,
het
denken
en
schrijven
in
in 1830, maar het oordeel over die feiten, het denken en schrijven
en niet
niet naar
naar nu.
nu,
moet zich
zich aanpassen
aanpassen naar
moet
naar toen
toen en
Als de
de schr.
schr, meent,
meent, dat
datdedeterminologie
terminologieover
overdedegebeurtenissen
gebeurtenissenvan
van
Als
1830 ininmijn
mijnwerk
werknog
nog
geheel
dezelfdeis isalsalsdiedie
van
Hollanders
geheel
dezelfde
van
dede
Hollanders
1830, schijnt
schijnt dat
dathieraan
hieraantetemoeten
moetenworden
wordentoegeschreven,
toegeschreven,dat
dathij
hij
van 1830,
van
vermoedelijk nog
uit dien
dien tijd
tijdgelezen
gelezenheeft.
heeft.Toen
Toensprak
sprakmen
men
vermoedelijk
nog niet
niet veel uit
van muiters,
muiters, briganten,
briganten, snoode
snoode ondankbaren
ondank baren ;; toen schreef
schreef een
eendichter,
dichter,
van
Mei 1831
1831den
denHollandschen
Hollandschenleeuw
leeuwbezong
bezong:
die in
in Mei
die
:
»Zou dan 't verfranschte
verfranschte Belgisch rot
rot
diep ondankbare
ondankbare oproerlingen
oproerlingen
Met diep
Den Tuin-leeuw
Tuin-leeuw grijpen
grijpen naar
naar den
den strot,
strot,
zwaard hem
de klaauwen wringen
wringen?? .....
Of 't zwaard
hem uit de
. ••
Meineedig volk
volk met
met de
de oproerpest
oproerpest
't Meineedig
Besmet nooit Hollands
Hollands rein
rein gewest
gewest!"
Besmet
!"

en A.
A. van
vander
derHoop
Hoop schreef
schreef in
in Mei
Mei 1832
1832 ininzijn
zijn Heldenzang
Heldenzang op
op den
den
en
Tocht
Tocht naar
naarTervueren,
Tervueren, opgedragen
opgedragen aan
Sylvanus van
van de
de 'Weyer,
Weyer, van
van
aan Sylvanus
1830 de
deBrusselaars
Brusselaars tetehulp
hulp
de Luiker-Walen,
Luiker- Walen, die
in September
September 1830
de
die in
kwamen::
kwamen
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DHun drift
drift voor
voor 't't bier
bier beschaamt
beschaamt de
de dikste
dikste biervatlegers,
biervatlegers,
»Hun
Hun zwart
zwart gelaat
gelaat beschaamt
beschaamt de
de zwartste
zwartste schoorsteenvegers,
schoorsteenvegers,
Hun
Hun leest
leest isis als
als gevormd
gevormd tot
tot moord
moord en
en roofbedrijf.
roof be drij f,
Hun
Geen schoeisel
schoeisel dekt
voet, geen
geen linnen
linnen dekt
dekthun
hunlijf,
lijf,
Geen
dekt hun voet,
Geen hoop
hoop bandieten,
bandieten, die
die in
in de
de Apenijnen
Apenijnen woedt,
woedt,
Geen
Heeft wreeder
wreeder aanzien
aanzien dan
dan het
het Luiksche
Luiksche beldenbroed";
beldenbroed" ;
Heeft

en verder,
verder, dat
dat Sylvain
Sylvain met
met blijdschap
blijdschap de
de tijding
tijding ontving,
ontving,
en
J) ,. .
, ., ., dat
dat Hollands
Hollands fiere
fiere ruiteren
ruiteren
D
Warscb van
van een
een woesten
woesten hoop
hoop moordzieke
moordzieke Staatsvrijbuiteren
Staatsvrijbuitel'en
Warsch
straffen, spotte
spotte met
met hun
hun zinloos
zinloos brandgeschreeuw".
bralldgescbreeuw",
Te straffen,

zal men
Zie, al
al die
die termen,
termen, alal zulke
zulke uitdrukkingen
uitdrukkingen zal
men tevergeefs
teveJ'geefs
Zie,
in de
de 359
359 4°
4° bladzijden,
bladzijden, waaruit
waaruit mijn
mijn werk
werk zonder
zonder de
de vele
vele
zoeken in
zoeken
bestaat;; maar
maar daarom
daarom behoeft
behoeft men
men nog
nog niet
niet zwart
zwart wit en wit
wit
bijlagen bestaat
bijlagen
soms
het
woord
revolutie
niet
in
1906
soms
het
woord
revolutie
niet
zwart
te
noemen.
Mag
men
1906
zwart te noemen. Mag men in
dat in
in de
de ooren van
van de
de huidige
huidige Belgvergoders
Belgvergoders wat
gebruiken;; klinkt
klinkt dat
gebruiken
al te
te hard?
hard? Waar
'Vaar ik
ik van
van revolutiegeest
revolutiegeest sprak,
sprak, isisdat
datzacht
zachtuitgedrukt.
uitgedrukt.
al
anarchistengee~t kunnen
kunnen spreken,
spreken, zooals Nothomb
Nothomb dien
dien
Ik had
had van
van anarchistengeest
Ik
Mei, den
dentijd,
tijd,waarop
waaropdede
geïncrimineerde
bestempelde, welke
welke toen
toen ininMei,
bestempelde,
geïncrimineerde
zinsnede slaat,
slaat, werkelijk
werkelijk in
in België
België heerschte.
zinsnede
over de inleiding
van mijn
mijn werk
werk niet.
niet.
Onbevangen is schr.'s oordeel
oordeel over
inleiding van
Onbevangen
ergerthem
hemblijkbaar,
blijkbaar,dat
datik ik
anders
over
denopstand
opstandenendedepolitieke
politieke
Het ergert
anders
over
den
prikkelbaar over
over te
te zijn
gebeurtenissen
dan hij.
hij. Hij schijnt
schijnt er prikkelbaar
denk dan
gebeurtenissen denk
te vluchtig
vluchtig en
en verkeerd
verkeerd gegeworden
en heeft
heeftdaardoor
daardoor vermoedelijk
vermoedelijk te
geworden en
hij verder
verder schrijft:
lezen, waar
schrijft :
waar hij
llDan
men in
in de
de Londensche confeJ'entie
anders dan
dan kuipeconferentie iets anders
»Dan ziet
ziet men
in den
den Belgischen
Belgischen opstand
opstand iets
iets meer
meer dan
dan alleen
alleen revolutiegeest,
rijen,
Then, in
aan
den Nederlandschen
kant iets anders dan
alleen verkregen
verkregen rechten.
rechten.
dan alleen
Nederlandschen kant
aan den
van België
gaat men
men het
het goed
goed recht
recht na
na zoowel van
België om
om zijn
zijn zelfstanDan
Dan gaat
staan ; dan
niet toe
toe te
te staan;
digheid te eischen als
van Nederland
Nederland om
als van
om die
die niet
ergert
men zich
zich niet
niet alleen
alleen aan
aan het
hetpolitiek
politiekgedoe
gedoeenendedeholle
hollegeluiden
geluiden
ergert men
te Brussel, maar
ook
aan
de
besluiteloosheid
en
onvastheid
van
beleid
maar ook aan de besluiteloosheid en onvastheid van beleid
in
den Haag.
Haag. Dan
Danbegrijpt
begrijptmen
menook,
ook,wat
watdie
dieverkregen
verkregenrechten
rechten van
van
in den
En dan
op België
België beteekenden. En
dan komt
komt ook
ook vanzelf
vanzelf de
de vraag
vraag
Willem
Willem II op
het kwam
kwam dat de
tegenovel' de
de Belgiop,
hoe het
conferentie tegenover
Londensche conferentie
de Londensche
op, hoe
sche
welwillend, tegenover
zoo weinig
weinig toeschierevolutie zoo
zoo welwillend,
tegenover vVillem
Willem I zoo
sche revolutie
telijk was."
kan lezen
een »deskundige"
lldeskundige" zoo
zoo oppervlakkig
oppervlakkig een
een boek
boek kan
Vreemd,
Vreemd, dat
dat een
en
dan zulke
zulke algemeenheden
algemeenheden schrijft,
aan hem,
hem, die
die mijn
mijn werk
werk niet
niet
en dan
schrijft, die
die aan
door mij
mij niet
niet zou
kent,
den indruk
indruk moeten
dat alles
zou zijn
zijn
alles door
geven, alsof dat
moeten geven,
kent, den
beweren,
geschetst,
tegendeel waar
Want onjuist
onjuist is
hei beweren,
het tegendeel
waar is.
is. Want
is het
terwijI het
geschetst, terwijl
dat
mij in
in den
den Belgischen
Belgischen opstand
opstand niets
niets meer
alleen revolutierevolutiemeer dan
dan alleen
dat door
door mij
verkregen
rechten
geest,
aan
den
Nederlandschen
kant
Iliets
anders
dan
verkregen
rechten
anders
dan
kant
niets
Nederlandschen
geest, aan den
heb
alleen
van
ergernis
doen
zoude
gezien
zijn;
onjuist
is
het,
dat
ik
alleen
van
ergernis
heb
doen
ik
is
het,
dat
zijn
;
onjuist
zoude gezien
te
Brussel
en
niet
blijken
over
het
politiek
gedoe
en
de
holle
geluiden
gedoe
en
de
holle
geluiden
Brussel
en
niet
blijken over het politiek
over
besluiteloosheid in
Den Haag.
Haag.
over de
de besluiteloosheid
in Den
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Op het
het verkeerde
verkeerde van
van dedegedwongen
gedwongensamenvoeging
samenvoeging van
van Zuid
Zuid en
en
Op
door mij
mij van
van den
denaanvang
aanvang af
af gewezen
gewezen (blz.
(blz. 14 en 45);
15); evenzeer
evenzeer
Noord
Noord is door
op
het groote
grooteverschil,
verschil,dat
dattusschen
tusschendede
ZuidNoord-Nederlanders
op het
Zuiden en
dede
Noord-Nederlanders
bestond in aard,
aard, ininopvoeding,
opvoeding,iningodsdienst
godsdienstenenininbelangen.
belangen.Verder
Verder
bestond
schreef
ik zelfs
zelfsop
opblz.
blz.6666:
»Eenescheiding
scheidingtusschen
tusschenNoord
Noord en
enZuid
Zuid
schreef ik
: »Eene
te ziin.
zijn.Zij
Zijwerd
werdzoowel
zooweldoor
door de
de
was
spoedig gebleken
gebleken noodzakelijk
noodzakelijk te
was spoedig
meeste
Hollanders als
als door
doordedeBelgen
Belgenverlangd.
verlangd.Vereenigd
Vereenigdblijven
blijven inin
meeste Hollanders
het
opgedrongen huwelijk
huwelijk was
was niet
nietwel
welmogelijk
mogelijkwegens
wegens»incompatiDincompatihet opgedrongen
d'humeurs"." Dat
Dat dedeBelgen
Belgenrechtmatige
rechtmatigegrieven
grieven hadden,
hadden, isis
bilité d'humeurs”.”
bilité
door
mij volmondig
volmondig erkend
erkend (blz.
(blz. 17 en
18). Na
Nadedeopheffing
opheffing der
der jury
jury
door mij
en 18).
en de
de beperking
beperking van
van drukpersvrijheid
drukpers vrijheid te
hebben besproken,
besproken, schreef ikik
te hebben
voorts
DAndere maatregelen
maatregelen werden
werden genomen,
genomen, die
die meer
meer
voorts op
op blz.
blz. 18:
18 : »Andere
getuigden
voor een
een vasthouden
vasthouden aan
aan een eens
eens genomen
genomen besluit
besluit en
en een
een
getuigden voor
doorzetten
de regeering
regeeringdes
desKonings,
Konings,ofofliever,
liever, —
- wat
wattoen
toen
doorzetten van
van hetgeen de
hetzelfde
was —
- Koning
Koning Willem
Willem I Izelf
zelfgoed
goedoordeelde,
oordeelde, dan
dan voor
voor een
een
hetzelfde was
oog
hebbenvoor
voortijdsomstandigheden,
tijdsomstandigheden,
beleidvol optreden
optreden en
en een
eengeopend
geopendoog
beleidvol
hebben
meeningen
van andersdenkenden
andersdenkenden en sommige
sommige belangen
belangen der
der nieuw
nieuw bijbijmeeningen van
debelasting
belasting
gekomen onderdanen."
onderdanen." Hierbij
Hierbij wees ik
ik op
opdedeinvoering
invoeringvan
vande
gekomen
het gemaal
gemaal en
en het
hetbier,
bier,welke
welkevooral
vooralinindedekoren
korenverbouwende
verbouwende en
en
op
op het
veel bier
bier drinkende
drinkende zuidelijke
zuidelijke provinciën
provinciën eene
eenedagelijksche
dagelijkscheergernis
ergerniswas.
was.
En op
op blz.
blz. 108
108 kwam
kwam ikikerop
eropterug,
terug,schrijvende
schrijvende:: »Het
»Het is
is een
een groote
groote
En
en deze
deze isis begaan
begaan door
door de
de regeering
regeering van
van Willem
Willem II —
- om
om
misslag
misslag _.
— en
zich
te kanten
kanten tegen
tegeneeneen
geleidelijk
voortstrevenen
endoof
doofteteblijven
blijven
zich te
geleidelijk
voortstreven
voor rechtmatige
rechtmatige volkswenschen."
volkswenschen."
voor
Omtrent
besluiteloosheid en de
de onvastheid
onvastheid ininDen
DenHaag
Haagschreef
schreefikik
Omtrent de
de besluiteloosheid
b. v. blz.
blz. 24,
24, dat
datdedesmaad
smaadenendedetreurige
treurigeverliezen,
verliezen,door
dooronze
onzetroepen
troepen
b.v.
in 1830
1830ondervonden,
ondervonden, hoofdzakelijk
Dhoofdzakelijk het
hetgevolg
gevolg zijn
zijn geweest
geweest van
van de
de
in
weifelende houding
houding en
envan
vandedezeer
zeerdubbelzinnige
dubbelzinnigebevelen
bevelenvan
vande
deregeering
regeering
op blz.
blz.6767:
»Voornamelijkaan
aanhet
hetweifelen
weifelenen
endralen
dralen
des Konings",
Konings", en
en op
des
: »Voornamelijk
van
Koning Willem
het tetewijten,
wijten,dat,
dat,waar
waarininrevolutietijden
revolutietijden de
de
van Koning
Willem II is het
toestanden en denkwijzen
denk wijzen snel
snelveranderen
veranderen eneneen
een
onmiddellijkbeslissen
beslissen
toestanden
onmiddellijk
dringend
gelaten, om
om wanwandringend wordt
wordt gevorderd,
gevorderd, zooveel
zooveel gelegenheid
gelegenheid werd
werd gelaten,
trouwen
stoken, dat
dat ook
ook 's Prinsen
Prinsen (van
(van Oranje)
Oranje) candidatuur,
candidatuUl', die
die
trouwen te
te stoken,
toen (November
(November 1830)
1830) door
doordedegroote
grootemogendheden
mogendheden —
- behalve
behalvedoor
door
toen
Frankrijk (*)
C) -— werd
werd gewenscht,
gewenscht, moest
moestworden
wordenopgegeven."
opgegeven."
Ook
het niet
niet zoo,
zoo, dat
datdoor
doormij
mijhet
hetrecht
rechtvan
vanBelgië
Belgiëopopzijne
zijnezelfzelfOok is
is het
standigheid
zou
zijn
bestreden
of
niet
erkend.
Zelfs
is
door
mij
op
standigheid zou zijn bestreden of niet erkend. Zelfs is door mij op
blz.
98
gezegd:
DDat
de
Conferentie
aan
der
Belgen
wenschen
naar
blz. 98 gezegd : »Dat de Conferentie aan der Belgen wenschen naar
scheiding,
naar onafhankelijkheid,
onafhankelijkheid, naar
naai' eene
eene billijke
billijke regeling
regelingder
derschuld
schuld
scheiding, naar
tegemoet
kwam, dat
dat was
was niet
niet alleen
alleentetebillijken,
billijken,maar
maarteteprijzen."
prijzen."
tegemoet kwam,
datzou
zou
Dieper had
had ik
ik moeten
moeten gaan
gaanvolgens
volgensden
denschrijver.
schrijvel'. Neen,
Neen, dat
Dieper
niet
goed
zijn
geweest.
Opstand
en
Londensche
Conferentie
behooren
niet goed zijn geweest. Opstand en Londensche Conferentie behooren
in
in mijn
mijn kader
kadel' slechts
slechts inleiding
van het
het boek,
boek, dat
datden
denTiendaagschen
Tiendaagschen
inleiding van

=

(*) Talleyrand
Talleyrand = Frankrijk.
(*)
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Veldtocht
zijn en
enteteblijven.
blijven.IkIkmoest
moestmij
mijbepalen
bepalen tot
tot
Veldtocht behandelt,
behandelt,te
te zijn
schetsen,
aanwijzen, niet
haarfijn uitwerken.
Evenals een
een schilder
schilder en
en
schetsen, aanwijzen,
niet haarfijn
uitwerken. Evenals
op de
deproporties
propOl,tiesvan
vanhun
hunbeeld,
beeld,moet
moetdedeschrijschrijeen
beeldhouwer letten op
een beeldhouwer
van een
eenboek
boekin in
acht
nemen
proportiesvan
vanzijn
zijnonderwerp.
onderwerp.
ver
ver van
acht
nemen
de de
proporties
Voor
mij was
washoofddoel
hoofddoel niet
niet de
deopstand
opstand of
ofde
deomwenteling
omwenteling maar
maar de
de
Voor mij
was bijwerk.
bijwerk.Aan
Aandat
datbijwerk
bijwerkis isdoor
doormij
mijgroote
grootezorg
zorg
veldtocht;
veldtocht ;de
de rest was
besteed, maar
besteed,
maal' dieper
dieper te gaan,
gaan, dan
danikikdeed,
deed,zou
zouaan
aanhet
hetgeheel
geheelafbreuk
afbreuk
hebben gedaan.
hebben
gedaan.
De
omwenteling zelve
zelve isisenkele
enkelemaanden
maandengeleden
geledenbeschreven,
beschreven, of
of
De omwenteling
eigenlijk
beschreven, door
door Dr.
Dr. Colenbrander.
Colenbrander. Hier
Hier heeft men
men nu
nu
eigenlijk niet beschreven,
van iemand,
iemand, die
die er
er diep
diep in
in isis gegaan,
gegaan, z66
zóó
een
zeer recent
recentvoorbeeld
voorbeeld van
een zeer
diep, dat
dat hij
diep,
hij een
een groot
groot gedeelte
gedeelte wijdt
wijdt aan
aan de
demiddeleeuwen
middeleeuwen en
en aan
aan de
de
het voor
voor de
de
schilderkunst
Hollandsche primitieven
schilderkunstder
der Vlaamsche
Vlaamsche en
en Hollandsche
primitieven en
en het
kennis
der Belgische
Belgischeomwenteling
omwentelingblijkbaar
blijkbaar zeer
zeer gewichtig
gewichtig acht,
acht, te
teweten,
weten,
kennis der
of Claes
Claes Sluter,
SI ut er, die
die inin1392
1392
later
schilderde,
niet
eenHollander
Hollander
en en
later
schilderde,
al al
of of
niet
een
is geweest.
geweest. Maar
Maar de
deomwenteling
omwenteling zelve,
zelve,dedefeiten,
feiten,zezezijn
zijnniet
nietofofslechts
slechts
in
vliegenden galop
beschreven, meestal
meestal niet meer
meer dan
dan even
even
in vliegenden
galop door
door hem
hem beschreven,
Wat
er
in
de
Augustusen
Septemberdagen
in
Gent,
in
aangestipt.
aangestipt. Wat er in de Augustus- en Septemberdagen in Gent, in
Brugge,
in Namen,
Namen,Luik,
Luik,Charleroi,
Charleroi,zelfs
zelfsgrootendeels
grootendeels ininAntwerpen
Antwerpen
Brugge, in
wat
omtrentde
degebeurtegebeurteplaats
had, vindt
vindt men
men niet
niet in
in dit
ditboek,
boek,enenwat
plaats had,
erer
omtrent
staat,is in
is hoofdzaak
in hoofdzaakniets
nietsdan
daneene
eenekolossale
kolossale
nissen
Brussel ininstaat,
nissen te Brussel
aanhaling
Engelsche stukken
stukken van
van Cartwright,
Cartwright, —
- den
densecretaris
secretaris
aanhaling van
van Engelsche
doorSir
SirCharles
CharlesBagot,
Bagot,
van
het Engelsche
Engelschegezantschap
gezantschapininDen
DenHaag,
Haag,
van het
diedie
door
20bladbladden
gezant aldaar,
aldaar, naar
naar Brussel
Brussel was
was gezonden,
gezonden, —
- welke
welkebijna
bijna20
den gezant
zijden
beslaat
en
tusschen
den
tekst
is
ingelascht.
zijden beslaat en tusschen den tekst is ingelascht.
om duidelijk
duidelijk te
te maken,
maken, hoezeer
hoezeer het
hetdiepdiephaal dit voorbeeld
voorbeeld aan,
aan, om
Ik haal
gaan soms
soms schade
schade kan
kan doen
doen aan
aan de
deproportiën.
proportiën.
gaan
Aan dat
dat liefst
liefstdiep
diepwillen
willenophalen
ophalenvan
vanzaken,
zaken,
voordedehand
handliggen,
liggen,
Aan
diedie
voor
zijn nog
nog andere
andere nadeelen
nadeelen verbonden.
vel'bonden. Als
Alsmen
meneenigen
eenigenaanleg
aanlegheeft
heeftvoor
voor
zijn
diepzinnige
Duitsche philisterij
philisterij en
en Schwdrmerei,
Schwärmerei, dan
dan geraakt
geraaktmen
meninindiepzinnige
Duitsche
om achter
achter de
deeenvoudigste
eenvoudigste
zoeking allengs
verloren en
wordt geneigd,
geneigd, om
zoeking
allengs verloren
en wordt
te gaan
gaanzoeken.
zoeken.
zaken van
van de
de wereld
wereld iets
ietsdiepzinnigs
diepzinnigs te
zaken
Uit eene
eene aanhaling,
aanhaling, daareven
daareven gedaan
gedaan uit
uit mijn
mijnwerk,
werk,blijkt
blijktreeds,
reeds,dat
dat
Uit
bewering, alsof
alsof door
door mij
mij inindedeLondensche
LondenscheConferentie
Conferentieniets
nietsanders
anders
de bewering,
gezien zou
zou zijn
zijn dan
dan intriges,
intriges, wel
wel iets
ietsaan
aanjuistheid
juistheid tetewenschen
wenschenoverovergezien
laat. Die
Die Conferentie
Conferentie begon
begon goed
goed;; dat
dat hare
hare taak
taak moeilijk
moeilijk was,
was, isisdoor
door
laat.
mij volkomen
volkomen erkend,
erkend, maar
maar dat
datzijzijlater,
later,ininplaats
plaatsvan
vanbemiddelend
bemiddelend
mij
blijven, beslissend
beslissend werd
werdenenin inplaats
plaatsvan
vanbijbij
hare
beraadslagingen
te blijven,
hare
beraadslagingen
eene
billijke
scheiding
te
zoeken
tusschen
de
territoriale
enandere
andere
eene billijke scheiding te zoeken tusschen de territoriale en
belangen van
van Noord
Noord en
en Zuid,
Zuid, geworden
geworden is
is en
envooral
vooral bij
bijhaar
haaroverstag
overstag
belangen
gaan van
van de
de Januari-basis
Januari-basis tot
de 18
18artikelen
artikelen geweest
geweestisiseen
eencentrum
centrum
gaan
tot de
dat
van kuiperijen,
kuiperijen, slechts
slechts ooren
ooren en
en oogen
oogen hebbende
hebbende voor
voor de
de Belgen
Belgen;; dat
van
er gekuipt,
gekuipt, zelfs
zelfs hard
hard gekuipt
gekuipt is,
is, —
- dat
dathoud
houdikikvol
vol;
dat isiseen
een
er
; dat
feit;; dat
dat isishistorisch
historischwaar
waar en
enisisininmijn
mijnwerk
werkaangetoond.
aangetoond.Dat
Dattetewillen
willen
feit
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bemantelen
verbloemen of,
waar de
de intriges
intriges en
en de
deintriganten
intriganten voor
voor
bemantelen of verbloemen
of, waar
't grijpen
grijpen liggen,
willen gaan
gaan zoeken
zoeken naar
naar iets
iets anders,
anders, acht
acht ik
ik
liggen, diep
diep te
te willen
der
waarheid geweld
geweld aandoen.
aandoen. En
En nu
nu moge
moge men
mennog
nogzooveel
zooveelhouden
houden
der waarheid
van
de Belgen
Belgen van
van dezen
dezen of
of van
van dien
dien tijd
tijd en
engevoelen
gevoelen voor
voor het
hetrechtrechtvan de
matige
van hun
hun streven
streven naar
naar zelfstandigheid,
zelfstandigheid, dat
weg, dat
dat
matige van
dat neemt
neemt niet weg,
het eene
eene waarheid
waarheid is,
is,dat
datNederland
Nederlandenenzijn
zijnKoning
Koningdoor
doordedekuiperijen
kuiperijen
der
Londensche Conferentie,
Conferentie, met
het voorleggen
voorleggen en
en opdringen
opdringen van
van de
de
der Londensche
met het
18 artikelen,
artikelen, opopdede
alleronrechtvaardigstewijze
wijzebehandeld
behandeld
beruchte
beruchte 18
alleronrechtvaardigste
zijn
geworden.
zijn geworden.
dat ook
ookteteverwonderen,
verwonderen,waar
waar
leiding
Londenininhanden
handen
dede
leiding
tete
Londen
Maar is dat
DeTalleyrand
Talleyrand en
endie
dieteteBrussel
Brussel
handen
van
LordPonsonby,
Ponsonby,
was
van De
was van
in in
handen
van
Lord
natuur?
beiden aartsintriganten
aartsintriganten van
van natuur
beiden
?
Dat De
De Talleyrand
Talleyrand te
te Londen
Londen de
de leiding
leiding had,
had, blijkt
blijkt reeds
reeds uit
uitzijne
zijne
Dat
November1830
1830aan
aan
Graaf
Molé,
toenmaligen
dépêche
van 11November
&Oche van
Graaf
Molé,
denden
toenmaligen
hem naar
naar zijn
zijn zin
zin
Minister
Buitenlandsche Zaken
Minister van
van Buitenlandsche
Zaken inin Frankrijk,
Frankrijk, die
die hem
wat lang
langbuiten
buitenofficieele
officieeleberichten
berichtenhad
hadgelaten.
gelaten.»Ma
»Maposition"
position"—
- schrijft
schrijft
,devient des
des plus
plus embarassantes
embarassantes ....
m'estdevenu
devenudifficile
difficilede
de
hij
- »devient
hij —
.... il ilm'est
retenir
la direction
direction de
de cette
cette grande
grande affaire,
affaire, qui
qui nous
nous était
étaitAà peu
peuprès
près
retenir la
Ie principe"
principe" (").
dévolue
dans le
dévolue dans
hetBelgisch
Belgisch geding
geding ter
ter
In
mijn werk
werkheb
hebikikdede
hoofdpersonen in
in het
In mijn
hoofdpersonen
Londensche
Conferentie
geschetst,
maar
nu
het
betwist
wordt,
dat
voorLondensche Conferentie geschetst, mar nu het betwist wordt, dat voorin 1831
1831den
dendoorslag
doorslag heeft
heeft gegeven,
gegeven, schijnt
schijnt het
het
namelijk kuiperij
kuiperij er
er in
niet misplaatst,
misplaatst, om
omalthans
althansenkelen
enkelenervan
ervanhier
hiernog
nognader
nadertetedoen
doenkennen.
kennen.

c).

te
Prins
Charles Maurice
Maurice Hertog
Hertog van
van Talleyrand-Périgord,
Talleyrand-Périgord, in
Prins Charles
in 1754 te
Parijs geboren,
was door
door een
een val,
val, alsalskind
kindgedaan,
gedaan,kreupel
kreupelgeworden
geworden
Parijs
geboren, was
en
werd daardoor,
daardoor, allerminst
allerminst uit
uitvocatie,
vocatie,aan
aanden
dengeestelijken
geestelijkenstand
stand
en werd
gewijd. Reeds
Reeds in
in 1788
1788 werd
werd hij
hij tot
totbisschop
bisschopvan
vanAutin
Autinbenoemd.
benoemd. Hij
Hij
gewijd.
er ook
ookeen
eenbisschop
bisschopnaar.
naar. Hoe
Hoeweinig
weinigernst
ernstenendegelijkheid
degelijkheid hem
hem
was er
was
toen
reeds kenmerkten,
kenmerkten, ziet
zietmen
menuit
uithet
hetepigram,
epigram,dat
dataan
aanChamfort
Chamfort
toen reeds
IS toegeschreven,
toegeschreven, maar
maar waarvan
waarvan ook
ook Lebrun
Lebrun werd
werd verdacht.
verdacht. Het
Hetluidt
luidt:
is
:
»Rochette
tem ps, Talleyrand
Talleyrand dans
dans leIenOtre
nûtre
dans son temps,
tRochette dans
Furent tous
tous deux
deux prélats
préIats d'Autin.
d'Autin.
Tartuffe est
I'image de
de l'un,
I'un,
est l'image
Ah!! si Molière
Molière avait
avait vu
vu l'autre."
l'autre."

in Frankrijk
Frankrijk het
het koningschap
koningschap aan
aan het
hetwankelen
wankelenwas
wasgebracht,
gebracht,
Zoodra in
aanvaardde
republikeinsche denkbeelden
denkbeelden der revolutie,
revolutie, wijdde
wijdde de
de
aanvaardde hij
hij de republikeinsche
ten Mei 1791
eel'ste
constitutioneele bisschoppen,
bisschoppen, werd
werd daarvoor
daarvoor den
den 1.
1sten
eerste constitutioneele
door
Paus Pius
Pius VI
VI ininden
denban
ban
gedaan,conspireerde
conspil'eerde daarop
daarop met
met het
het
door Paus
gedaan,
hof
en den
denHertog
Hertogvan
van
Orleans,wist
wistmet
met
behulpvan
vanDanton
Dantontijdig
tijdig
hof en
Orleans,
behulp
ontkomen en
en week
week toen
toen uit
uit naar
naar Amerika.
Ameri·ka. In
In 1796
1796
uit Frankrijk
Frankrijk te ontkomen
uit
werd
hij, na
naverlof
verlofbekomen
bekomentetehebben,
hebben,om
omininFrankrijk
Frankrijkterug
terugtetekeeren,
keeren,
werd hij,
met Sieyès
SieyèsenenGeneraal
Generaal
daar
minister van
van Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken,
Zaken, hielp
hielp met
daar minister
deze uit
uit Egypte
Egyptewas
wasteruggekeerd,
teruggekeerd,dedeomwenteling
omwenteling
toen deze
Buonaparte, toen
(*)
Pallain, p.
p. 45.
45.
(*) Pallain,
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van 18
18Brumaire
Brumaire 1799
1799volbrengen,
volbrengen,werd
werdminister
ministervan
vanden
denEersten
Eersten
van
Consul, leidde
leidde de vredesonderhandelingen
vredesonderhandelingen van
van Amiens
Amiens
Consul,
van Luneville
Luneville en van
en
bijbij
tottot
hethet
sluiten
in 1802
1802veel
veel
sluitenvan
vanhet
hetConcordaat.
Concordaat. Hij
Hij
en droeg
droeg in
wenschte nl.
nl. tetegaan
gaantrouwen
trouwenenen
moest
zijne
priesterlijke
wenschte
moest
dusdus
vanvan
zijne
priesterlijke
Erg
geloften worden
worden ontslagen,
Pius VII
VII dan
dan ook
ook deed.
deed. Erg
geloften
ontslagen, hetgeen
hetgeen Paus
Paus Pius
enkieschkeurig
kieschkeurigwas
washijhijdaarin
daarinalalevenmin
evenminals
alsininandere
anderezaken.
zaken.
nauwgezet en
Hij is
is toen
toen toch
toch getrouwd
getrouwd met
met eene
eenezekere
zekereMadame
Madame Grant,
Grant, die
die hij
hij inin
Hij
Souvenirs van
van den
den Graaf
Graaf De
De
Amerika had
had leeren
leeren kennen.
kennen. Volgens
Volgens de
de Souvenirs
Amerika
Montgaillard was
de dochter
dochter van
van een
een matroos
matroos uit
uit Batavia,
Batavia, eene
eene
Montgaillard
was deze
deze de
tooneel teteCalcutta
Calcuttaenendedegescheiden
gescheidenvrouw
vrouw
vroegere danseres
danseres van
vroegere
van het tooneel
Opdat
dathuwelijk
huwelijkwas
washet
hetvolgende
volgendepuntdicht
puntdicht gemaakt,
gemaakt,
eenAmerikaan.
Amerikaan. Op
van een
dat in
in Parijs
Parijs de
de ronde
ronde deed
deed:
dat
:
llBlanchette aaquarante
ans, le
Ie teint
teint pa,le
pale et plombé;
plombéj
»Blanchette
quarante ans,
Blanchette néanmoins
néanmoins épouse
un noble abbé.
épouse un
Blanchette
délai88e.
POllrquoi s'en étonner?
étollner? quand
quand chacun
chacun la délaisse,
Pourquoi
Toute catin
catin se
se range
range et
et devient mère
mère abbesse."
abbesse."
Toute

Napoleon schonk
toen hij
hijkeizer
keizerwerd,
werd,vele
vele
gunstbewijzen,
Napoleon
schonk hem,
hem, toen
gunstbewijzen,
zijn opperkamerheer
opperkamerheer en
1806 tot
totprins
prinsvan
van
benoemde hem
benoemde
hem tot
tot zijn
en in
in 1806
Beneventio. Na
Na den
den vrede
vredevan
vanTilsit
Tilsitlegde
legde
Talleyrand
zijnministerspost
ministerspost
Beneventio.
Talleyrand
zijn
neder en
en werd
werdzijn
zijnsalon
salon
verzamelplaatsder
dermalcontenten,
malcontenten,zoodat
zoodat
neder
dede
verzamelplaats
1809in in
ongenade
terugtrokopop
zijnlandgoed
landgoedbij
bij
hij in
in 1809
hij
ongenade
vielviel
en en
zichzich
terugtrok
zijn
Valençay.
Valengay.
Daar wachtte
wachtte hij
hij zijne
zijne kans
'kans af.
af. Zoodra
Zoodra de
de zon
zon van
vanNapoleon
Napoleon begon
begon
Daar
te tanen,
tanen, wendde
wendde hij
hijzich
zichtot
totdedeBourbon's
BOUl'bon's en
en ging
ging met
met hen
hen in
in het
het
te
geheim
aan het
het onderhandelen.
onderhandelen. In 1814
1814speelde
speeldehij
hijeene
eeneextra-valsche
extra-valsche
geheim aan
rol. Uit
Uit zijne
zijne Correspondance
la Duchesse
DuchessededeCourlande,
Courlande, met wie
Correspondance avec la
rol.
hij
zeer intiem
intiem schijnt
schijnt geweest
geweesttetezijn,
zijn,blijkt,
blijkt, dat
dat hij,
hij, om
omnog
nogeene
eene
hij zeer
kans
open tete.houden
houden en
en den
den schijn
schijn te
tebewaren,
bewal'en,van
vantijd
tijdtot
tottijd,
tijd,zelfs
zelfsnog
nogop
op
kans open
't laatst,
zijne »entrées"
l>entrées" op
opdedeTuilerieën
Tuilerieëndeed,
deed,terwijl
terwijlhij
hijininhet
hetgeheim
geheim
laatst, zijne
spannen.Geslepen
Geslepenvos,
vos,.als
·als hij
hij
bezig
was tegen
tegenden
denKeizer
Keizersamen
samentetespannen.
bezig was
was,
wist hij,
hij,toen
toendedeverbonden
verbondenvorsten
vorstenhun
hun
intocht
Parijsdeden
deden—
was, wist
intocht
ininParijs
, te
te
vermoedelijk
tusschenkomst van
Hertogin van
van Kurland
KUl'land vermoedelijk door
door tusschenkomst
van de
de Hertogin
—,
bewerken,
dat Keizer
Keizer Alexander
Alexander van
van Rusland
Rusland in
in zijn
zijn hotel
hotel zijn
zijnintrek
intrek
bewerken, dat
Ook dat
teekent en
en bewijst,
bewijst, hoe
hoe weinig
weinig edele
edele enenverheven
verheven
nam.
nam. Ook
dat teekent
te verwachten.
verwachten. Een
Eenstaaltje,
staaltje, hoe
hoediep
diep
gevoelens
van dezen
dezen man
man zijn
zijn te
gevoelens van
het
zat bij
bijdezen
dezengewezen
gewezen
bisschopenen
thans
aanhangerz.z.g.g.n.n.van
van
het zat
bisschop
thans
aanhanger
de
legitimiteit, is,
is, dat
dathijhijden
denilden
11 denMei
Mei1814
1814
aandede
Hertoginvan
van
de legitimiteit,
aan
Hertogin
haar:: »Samedi
l>Samedi
Kurland
zijner dagelijksche
dagelijksche briefjes
briefjes aan
aan haar
Kurlandschreef
schreef in
in een zijner
on
fait
à
Nott'e-Dame
un
service
pour
Louis
Seize.
Je
trouve
cela
on fait Notre-Dame un service pour Louis Seize. — Je trouve cela
fort
bien. Cela
Cela nettoye
nettoye leIesolsolfrangais.
français.Après
Aprèscette
cettecérémonie,
cérémonie, tout
tout
fort bien.
doit
être oublié."
oublié."
doit être
Toen
kwam het
het ininzijne
zijnekraam
kraam tetepas,
pas,om
omzich
zich voor
voor te
tedoen
doen als
als
Toen kwam
ijveraar
het beginsel
beginsel der
derlegitimiteit.
legitimiteit.Daarmede
Daarmedewist
wisthi,j
hijden
den
ijveraar voor
voor het
te stemmen,
stemmen,bewerkte
bewerktehij
hijde
de
Russischen
Keizer gunstig
gunstig'voor
voorde
deBourbon's
Bourbon's te
Russischen Keizer
het
op
den
troon
plaatsen
van
den
vroeger
door
afzetting
van
Napoleon,
afzetting van Napoleon, het op den troon plaatsen van den vroeger door
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hem
eene
provisioneele
hem bestreden
bestreden koningstak
koningstak en
en dedeinstelling
instellingvan
van
eene
provisioneele
regeering, aan
aanwelker
welkerhoofd
hoofdhijzelf
hijzelftrad.
trad.Lodewijk
Lodewijk
XVIIIbeloonde
beloondehem,
hem,
regeering,
XVIII
zood ra hij
hij den
dentroon
troonhad
hadbeklommen,
beklommen,door
doorhem
hem
zijnopperkamerheer
opperkamerheer
zoodra
tottot
zijn
en tevens
tevenstot
totminister
ministervan
van
BuitenlandscheZaken
Zakente te
benoemen,ininwelke
welke
en
Buitenlandsche
benoemen,
functie hij
hij het
hetCongres
Congresvan
vanWeenen
"\\Teenenbijwoonde
bijwoond.eenenvoor
voorhet
hetbeginsel
beginselvan
van
functie
legitimiteit schermde,
schermde, toen
toen hij
hij gezien
gezienhad,
had,dat
datditdit
voor
Frankrijk,voor
voor
legitimiteit
voor
Frankrijk,
zijne gunstelingen
gunstelingenen
en—
- last
lastnot
notleast
least—- voor
voorhemzelf
hemzelf
voordeeliguitkwam.
uitkwam.
zijne
voordeelig
ondankbare
Napoleon sloot, toen
toen hij
hij van
vanElba
Elbawas
wasteruggekeerd,
teruggekeerd,hethet
Napoleon
ondankbare
zijnQ
goederen
verbeurdkameleon van
de amnestie
amnestie uit
uitenendeed
deed
kameleon
van de
zijne
goederen
verbeurdverklaren. Na Waterloo
Waterloo zorgde
zorgde Talleyrand
Talleyrand dan
dan ook,
ook, dat
dat Napoleon
Napoleon naar
naar
verklaren.
St.-Helena
verbannen
werd.
Na
de
tweede
restauratie
werd
hij
opnieuw
St.-Helena verbannen werd. Na de tweede restauratie werd hij opnieuw
minister, en in
in 1817
1817
minister van
van Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken,
minister
Zaken,tevens
tevens eerste
eerste minister,
hij benoemd
benoemd tot
tot erfelijk
erfelijk pair
pair en
entottothertog
hertog
vanTalleyrand-Périgord
Talleyrand-Périgord
werd hi,j
van
verheven.
verheven.
Noch Koning
Koning Lodewijk
Lodewijk XVIII
XVIII noch
noch Koning
Koning Karel
Karel X
X hadden
hadden eenige
eenige
Noch
sympathie voor
voor den
den man,
man, die,
die,sceptisch
sceptischen
ensarcastisch,
sarcastisch, nooit
nooit te
te verversympathie
trouwen
dulden
was;; men
men moest
moesthem
hemechter
echter
duldenenenontzien,
ontzien,omdat
omdathij
hij
trouwen was
noemde
men
X
het
hof
van
Karel
noemde
men
geslepen
en
gevaarlijk
was.
Aan
geslepen en gevaarlijk was. Aan het hof van Karel
wankelen, dan
dan trad
trad hij
hij
hem »le
»Ie diable
diabie boiteux".
boiteux". Begon
Begon een
eentroon
troon tetewankelen,
hem
te steunen,
steunen, maar
maar dan
dan zorgde
zorgde hij
hij tijdig
tijdig aanstalten
aanstalten te
te
niet toe,
toe, om
om dien
dien te
niet
maken, om
keeren en
en een
een witten
witten voet
voet tetekrijgen
krijgen
maken,
om zijne
zijne casaque
casaqueom
om te
te keeren
bij den
zoo hard
hard als
als hij
hij kon,
kon, in
in het
het
bij
den opvolger,
opvolger, en
en inmiddels
inmiddels hielp
hielp hij,
hij, zoo
geheim
om den
den troon
troon om
om te
te stooten.
stooten.
geheim mede,
mede, om
ministerie De
De Martignac
Martignac voor
voor dat
datvan
vanDe
DePolignac
Polignac
Toen
Karel X het ministerie
Toen Karel
verwisselde,
Talleyrand zich
naar het
het kasteel
kasteelRochecothe
Rochecothe in
in
verwisselde, begaf
begaf Talleyrand
zich naar
Touraine
Hertogin van
van Dino,
Dino, en riep
riep daar
daar bij
bij zich
zich
Touraine van
van zijne
zijne nicht,
nicht, de
de Hertogin
den heer
hetopkomend
opkomend genie,
genie,die
dievandaar
vandaar in
in Mei
Mei 1830
1830 de
de
den
heer Thiers,
Thicrs, het
fameuze
het blad
blad Le National,
Nationul, waarmede hij elken
eIken
fameuze artikelen
artikelen schreef
schreef in
in het
dag
den troon
troon des
desKonings
Konings rameide.
rameide.
dag tegen den
zijne sluwe
sluwedubbelzinnigheid
dubbelzinnigheid gedurende
gedurendede
deJuli-revolutie,
Juli·revolutie,
Opmerkelijk
Opmerkelijk is zijne
welke
hij met
metThiers
Thiershad
hadvoorbereid,
voorbereid, doch
doch die,
die, toen
toen zij
zijuitbrak,
uitbrak, hem
hem
welke hij
met
angst vervulde,
vervulde, angst
angstvoor
voorzijn
zijneigen
eigenhachje,
hachje,omdat
omdathij
hijwist
wistwegens
wegens
met angst
dat hij
hij gehad
gehad had
hadinindederestauratie
restauratieder
derBourbon's,
Bourbon's,
het groote
het
groote aandeel,
aandeel, dat
bij het
bij
het volk
volk gehaat
gehaat tetezijn,
zijn,enenomdat
omdathij
hijinintwijfel
twijfelverkeerde,
verkeerde,welke
welke
de onzekerheid
onzekerheid omtrent
omtrent den
den uitslag.
uitslag.
partij
partijhij
hij openlijk
openlijk zou
zou kiezen
kiezen in
in de
27Juli,
Juli,beyond
bevondhijhijzich
zich
zijnhotel,
hotel,Rue
RueFlorentin,
Florentin,
Den eersten
ininzijn
Den
eersten dag,
dag, 27
en
»aanschouwde" -— schrijft
schrijft zijn
zijn secretaris
secretaris Colmache
Colmache —
- »de
»de losbarlosbaren Daanschouwde"
volkswoede met
met zekeren
zekeren angst".
angst".Hij
Hijwas
wasereronrustig
onrustigdoor.
door.
sting
sting van
van de volkswoede
sten , toen
Den
tweeden dag,
dag, den
den 28
volk kampte
kampte om
het bezit
bezit
toen het
het volk
om het
28sten,
Den tweeden
stadhuis, wachtte
wachtte hij
hij vol
vol onrust
onrust den
den afloop
afloop van
van den
den strijd
strijd af.
af.
van
van het stadhuis,
bracht hij
hij door
door voor
voor de
de ramen
ramen van
van de
dezaal,
za'al, waaruit
waaruit
Den
Den ganschen
ganschen dag
dag bracht
men
gezicht had
had op
op de
de Place
Place Louis
Louis Quinze,
Quinze, van
van tijd
tijd tot
tot tijd
tijd
men het
het gezicht
zijne
van de
de hoofdstad,
hoofdstad,
zijnelieden
lieden uitzendende
uitzendende naar
naar verschillende
verschillende gedeelten
gedeelten van
om
berichten in
te winnen
winnen omtrent
omtrent de
devorderingen,
vorderingen, welke
welke de
de omomom berichten
in te
wenteling
waren de
de heeren
heeren De
De Broglie,
Broglie, Bertin,
Bertin,
wentelingmaakte.
maakte. Bij
Bij hem
hem waren
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De Vaux
Vaux en
en Sebastiani.
Sebastiani. Plotseling
Plotselingverliet
verliet hem
hem het
hetvertrouwen
vertrouwen op
op de
de
De
mogelijkheid,
dat de
de Koning
kon, en toen,
mogelijkheid, dat
Koning zich
zich verdedigen
verdedigen kon,
toen, op
opslag
slagvan
van
vijf
hetvolk
volkbij
bijhet
hetstadhuis
stadhuis
vijf uur,
uur, dedealarmklok
alarmklok dedeoverwinning
overwinning van
van het
dat de
dezaak
zaakdes
desKonings
Konings verloren
verloren was,
was, en
en
aankondigde, begreep
hij, dat
aankondigde,
begreep hij,
paar minuten
minuten en
en Karel
Karel X is geen
geen koning
koningvan
vanFrankrijk
Frankrijk
zeide:: »Nog
»Nog een
een paar
zeide
meer."
meer." Op
Op hetzelfde
hetzelfde oogenblik
oogenblik gaf
gaf hij
hij zijn
zijnkamerdienaar
kamet'dienaar last
last de
de
HÛTEL TALLEYRAND,
TALLEYRAND, welke
letters boven
boven
woorden H6TEL
woorden
welkeiningroote
groote vergulde
vergulde letters
den ingang
ingang prijkten,
prijkten, weg te
te nemen.
nemen.
den
29 sten , toen
toen het
hetzich
zichduidelijker
duidelijker afteekende,
afteekende, dat
dat de
de zaak
zaak der
der
Den 29sten,
Den
omwenteling zou
zou zegevieren,
zegevieren, en
enook
ookal de
al de
vrijzinnige
afgevaardigden
oMwenteling
vrijzinnige
afgevaardigden
er niet
niet slechts
slechts voor
voor partij
partij gegeCasimir.Périer, Lafitte,
a. er
Casimir-Périer,
Lafitte, Lafayette
Lafayettee.e. a.
trokken hadden,
maar ook
ook zochten
zochten den
den opstand
opstand te
te leiden,
leiden, trachtte
trachtte hij
hij
trokken
hadden, maar
bewegeneene
eene
gezamenlijkepatriottische
patriottischeverklaring
verklaring afaf
eenige pairs
pairs tetebewegen
eenige
gezamenlijke
leggen, maar
maar de
demeesten
meestenzijner
zijnervrienden:
vrienden: Molé,
Molé, Pasquier
Pasquier e.
e. a.,
a., aaraarte leggen,
zelden, daar
daar zij
zij nog
nog de
deterugkomst
terugkomstdes
desKonings
Koningsvreesden.
vreesden.
zelden,
aanbreken van
van den
den dag
dag van
van den
den30sten
30 sten was
washet
hetvolk
volkechter
echter
Met het aanbreken
Met
hetbezit
bezitvan
vanParijs,
Parijs, van
vanalaldedemilitaire
militaireforten,
forten,van
vandedebarricaden
barricaden
in het
in
het Louvre
Louvre enenvan
vandedeministerieele
ministerieelehotels
hotelsen
enwaren
waren
der Tuilerieën,
Tuilerieën, van
van het
der
naar St.
St. Cloud,
Cloud, waar
waar Karel
Karel X met
de koninklijke
koninklijke troepen
troepen afgetrokken
afgetrokken naar
de
zijn hof
hof vertoefde.
vertoefde.
zijn
datdedeKoning
KoningSt.
St.Cloud
Cloudverlaten
verlaten heeft
heeft en
en
Daar komt
komt de
de tijding,
tijding,dat
Daar
op weg
wegnaar
naarRambouillet.
Rambouillet.Toen
Toenbegreep
begreepTalleyrand,
Talleyrand, dat
dat het
het
gevlucht
gevlucht is op
tijd werd
werd voor
voor hem,
hem, om
omtetehandelen,
handelen,wilde
wilde
van
dentoestand
toestandkunnen
kunnen
tijd
hijhijvan
den
partij trekken.
trekken. Een
Eeneigenhandig
eigenhandiggeschreven
geschrevenbriefje
briefjezond
zondhij
hijdadelijk
dadelijk
partij
door
vertrouwd man:
van hem
hem bevel
bevel ontving,
ontving, om,
om, als
als hij
hij aanaandoor een
een vertrouwd
man, die
die van
vernietigen,
gehouden
of iningevaar
gevaarverkeerde,
verkeerde,hethet
dadelijktetevernietigen,
gehouden werd
werd of
dadelijk
naar Neuilly,
Neuilly, aan
aan Madame
Madame Adelaïde,
Adelaïde, des
des Konings
Konings zuster.
zuster. De
Debode
bode
naar
mocht het aan
aan niemand
niemand anders
anders dan
dan aan
aan de
dePrinses
Prinseszelve
zelveoverhandigen.
overhandigen.
mocht
Het
briefje hield
hield in,
in, dat
dat de
dePrins
PrinsDeDeTalleyrand
Talleyrandhaar
haarbezwoer,
bezwoer,om
omden
den
Het briefje
Hertog
van Orleans
Orleans te waarschuwen,
waarschuwen, dat
dat er
er geen
geenoogenblik
oogenblik te
te ververHertog van
zeggen,dat
dat
ondersteuningvan
vanden
den
liezen
was, en
enhem
hemtete
liezen was,
zeggen,
hijhijopop
de de
ondersteuning
Talleyrand kon
kon rekenen,
rekenen, maar
maar dat
dathij
hijdadelijk
dadelijkteteParijs
Parijsmoest
moest
Prins
Prins De Talleyrand
komen
en dat,
dat,zoo
zoohijhij
daar
onmiddellijkverscheen
verscheen en
en zich
zich aan
aan
komen en
daar
nietniet
onmiddellijk
het
hoofd der
derbeweging
bewegingstelde,
stelde,
alles
onherroepelijkverloren
verlorenzou
zouzijn.
zijn.
het hoofd
alles
onherroepelijk
Vooral
moest hij
hij alleen
alleenden
dentitel
titelvan
van
luitenant-generaal van
van het
hetrijk
rijk
Vooral moest
luitenant-generaal
op
zich nemen,
nemen, dien
dien Karel
Karel hem
hemgegeven
gegevenhad,
had,eer
eer
dezeSt.St.Cloud
Cloudverliet.
verliet.
op zich
deze
Talleyrand
toch geen
geen blijk
blijk van
van eenig
eenigander
andervoornemen
voornemen te
te
Talleyrandsmeekte,
smeekte, om
om toch
geven.
Colmache, dit
ditverhalende,
verhalende, voegt
voegterbij
erbij:
»Doordezen
dezenraad
raadhield
hield
geven. Colmache,
: »Door
het
de
oude diplomaat
diplomaat voor
voor zichzelven
zichzelven een
een achterdeurtje
achterdeurtje open,
open, voor
voor het
de oude
geval
Karel
X
nog
tegen
Parijs
mocht
optrekken."
nog tegen Parijs mocht optrekken."
geval Karel
Madame
Adelaïde ontving
ontving deze
dezeboodschap
boodschap met
metonverholen
onverholen vreugde.
vreugde.
Madame Adelaide
hetPalais
Pal aisRoyal
Royal en
en
Vóór
den nacht
nacht was
wasdedeHertog
Hertogvan
vanOrleans
Orleans ininhet
V66r den
eenige
uren na
nazijne
zijneaankomst
aankoms.t waren
waren de
demuren
murender
derhoofdstraten
hoofdstl'aten van
van
eenige uren
Parijs
bedekt met
met plakkaten
plakkaten en
enproclamaties,
proclamaties, geteekend
geteekenddoor
door:
Parijs bedekt
:
,Louis
Philippe, LieutenantLieutenant. général
du Royaume".
Royaume".
»Louis Philippe,
général du
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Talleyrand, beseffende,
Talleyrand,
zijne aanhoudende
aanhoudende vleermuizenvleermuizenbeseffende, dat hij
lib door
door zijne
politiek
bij de
de Parijzenaars
Parijzenaars niet
niethoog
hoog
stond
aangeschreven,bedacht,
bedacht,
politiek bij
stond
aangeschreven,
toen eene maand
toen
maand daarna,
daarna, als
als gevolg
gevolg van
van de
deJuli-revolutie,
Juli-revolutie, de
deBelgische
Belgische
revolutie,
Frallsche stokers,
stokel's, uitbrak,
uitbrak,
revolutie, Jloornamelijk
yoornamelijk bewerkt
bewerkt door
door priesters en Fransche
dat deze
hetmiddel
middel zou
zoukunnen
kunnen aanbieden,
aanbieden, om
om weder
weder in
in de
de
dat
deze hem
hem wel
wel het
gunst
der
Franschen
te
geraken;
maar
daartoe
moest
hij
hulp
hebben
gunst der Franschen geraken ; maar daartoe moest hij hulp hebben
en
die kon
konhijhij
alleen
Engeland
verwachten.Rusland,
Rusland,Oostenrijk
Oostenrijk
en die
alleen
vanvan
Engeland
verwachten.
en
Pruisen waren
waren te
teveel
veeltegen
tegen
revolutionnairedenkbeelden
denkbeeldengekant.
gekant.
en Pruisen
de de
revolutionnaire
Hij
verzocht dus
dus en
en verkreeg
verkreegvan
vanden
dennieuwen
nieuwenburgerkoning
burgerkoningde
deambasambasHij verzocht
Londen. Hij
Hij hoopte
hoopte later
lateI'vandaar
vandaar terug
terug te
te keeren
keeren
sadeursplaats
sadeursplaatstete Londen.
met
een mooi
mooistuk
stukBelgisch
Belgischterritoir
territoirininzijne
zijnetasch,
tasch, b.v.
b.v.Bouillon
Bouillon of
of
met een
wel
Luxemburg, of
of althans
althans dat
dattegen
tegen
Frankrijkgerichte
gerichteVereenigd
Vereenigd
wel Luxemburg,
Frankrijk
Koninkrijk
noordergrens te breken
breken en
enden
dengehaten
gehatengordel
gordelvan
van
Koninkrijkaan
aan zijne
zijne noordergrens
grensvestingen te doen
grensvestingen
doen verdwijnen.
verdwijnen.
aten September
Zóó
den 25
teLonden
Londen aan
aan::
258ten
kwam den
September 1830
1830 te
Z66 kwam
llL'adroit
boitant avec
avee grace,
graee,
»L'adroit Mauriee,
Maurice, qui,
qui, boitant
Aux
dispos peut
peut donner
donner des
des le9ons;
leçons;
Aux plus dispos
Au
front d'airain,
d'airaiD, au
coeur pétri
pétri de glace,
glacc,
Au front
au coeur
'l'oujours
fait son
Bon thème
thèmeenendeux
deuxfa9ons
façoDs;j
Toujours il fait
Dans
parti qui lui
lui paye
paye un
unsalaire
salaire
Dans Ie
le parti
Avee
effort il porte
porte un
un pied
pieddouteux,
douteux,
Avec effort
L'autre
fixé dans
daDs le
Ie parti
particontraire,
contraire,
L'autre est fix6
pied dont
dont Maurice
Maurice est
estboiteux."
boiteux."
Mais
Mais c'est Ie
le pied

Lebrun hem
hem naar
naar 't leven
geteekend, terwijl
terwijl Prinses
Prinses
Zooals Lebrun
leven heeft geteekend,
Lieven —
- van
vanwelke
welkemijn
mijnwerk
werk
eene
belangrijke
correspondentiebevat,
bevat,
Lieven
eene
belangrijke
correspondentie
op
de
Belgische
zaken
betrekking
heeft,
met
Engeland's
Pl'emier,
welke
welke op de Belgische zaken betrekking heeft, met Engeland's premier,
Lord Grey,
Grey, —
- aan
aanden
denKoning
Koningvan
vanEngeland,
Engeland,toen
toendeze
dezehaar
haar vroeg,
vroeg, wat
wat
Lord
zij van
van den
dennieuwen
nieuwenFranschen
Franschen
ambassadeurdacht,
dacht,antwoordde,
antwoordde, dat
dat
zij
ambassadeur
iemand, die
jaar van
van intriges
intl'Ïges geleefd
geleefd had,
had, op
op ziin
zijn 768te
768te dat beroep
beroep
iemand,
die 75 jaar
niet
niet zou
zou vergeten.
vergeten.
Kan van
van iemand
iemand met
metzulke
zulkeantecedenten
antecedentenook
ookiets
ietsanders
andersverwacht
verwacht
Kan
worden
?
wOl'den?
:tLeest men
men ook
ook eene
eene druif
druif van
van doornen
doornen of
ofvijgen
vijgenvan
vandistelen
distelen??
»Leest
Een goede
goede boom
boom brengt
brengt voort
voort goede
goede vruchten
vruchten en een
een kwade
kwade boom
boom
Een
brengt voort
voort kkwade
vruchten. Een
Een goede
goedeboom
boomkan
kangeene
geene
kwade
brengt
wade vruchten.
k wade
boom goede
goedevruchten."
vruchten."
vruchten voortbrengen
voortbrengen noch
kwade boom
vruchten
noch een
een kwade
De kuiperijen
kuiperijen vindt
mijn boek
boek vermeld.
Ik weet
weetwel
wel:
men
De
vindt men
men in
in mijn
vermeld. Ik
: men
tot dusverre
dusverre weinig
weinig daarop
daarop acht
acht geslagen.
geslagen. InInden
denregel
regelgaat
gaatmen
men
heeft tot
gaarne mede
mede met
met al
al het
hetmoois,
moois,dat
datinineene
eene
serie
van
Belgischewerken
werken
gaarne
serie
van
Belgische
en door
door Engelsche
Engelsche schrijvers
schrijvers isismedegedeeld,
medegedeeld, en
en wordt
wordt er
er teteweinig
weinig
en
geslagenopophethet
:Ddessousdes
descartes"
cartes"enenopopdedekarakters
l<araktersder
derauteurs,
auteurs,
acht geslagen
Ddessous
op dit
ditstaatstooneel
staatstooneelzijn
zijnopgetreden.
opgetreden.
welke op
Dat er
er sterk
sterk gekuipt
gekuipt werd
werd op
op allerlei
allerlei wijzen,
wijzen, blijkt
blijkt ook
ook hieruit,
hieruit, dat
dat
Dat
zelfs iemand
iemand als
alsTalleyrand
Talleyrand in
in zijne
zijne Mémoires
Mémoires schrijft
schrijft: : DLe
:DLe général
général
zelfs
Belliard, de
de son
son cbté,
cóté, dominé
dominé par
par les
lesintrigues
intl'Ïgues qui
quivenaient
venaient de
deParis,
Paris,
Belliard,
1906. II.
11.
13
1906.
13
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avait eu
avait
eu la
faiblesse d'accorder,
d'accOl'der, de
son chef,
chef, une
uneprolongation
prolongation du
du Mai
délai
la faiblesse
de son
fixé
au congrès
congrès beige
beIgepar
parla la
Conférenceetetdede
chercheravec
avecles
lesmeneurs
meneurs
fixé au
Conference
chercher
du
congrès, des
des moyens
moyensd'échapper
d'échapper aux
auxdécisions
décisionsdedela la
conférence,
du congrès,
conférence.
C'est
ainsi qu'il
qu'il en
en était
était venu
venu l'étrange
à I'étl'ange
idée
propos el',de
.delaisser
laisser
C'est aipsi
idée
de de
proposer
ville de
de Maëstricht
Maëstricht aux
aux Beiges,
Belges,enenplagant
plaçantune
unegarnison
garnisonhanovrienne
hanovrienne
la
la ville
dans cette forteresse
dans
forteresse qui
qui était
étaitune
unepossession
possessionhollandaise
hollandaise depuis
depuis la
la paix
paix
On aavu,
vu,par
par
mes
dépêches,l'effet
I'effetque
quetoutes
toutes ces
ces
de
Westphalie, On
de Westphalie.
mes
dépêches,
fausses
démarches avaient
avaient produit
produit sur
SUl' la
la conférence"
conférence" (*).
Cl,
fausses démarches
Lord
Palmerston, pas
pas aan
aan het
hetbewind,
bewind,bekwaam,
bekwaam,eerzuchtig
eerzuchtigenenijdel,
ijdel,
Lord Palmerston,
met veel
veeldedehanden
handenvol,
vol,ook
ook
met
zijneeigen
eigenverkiezingen,
verkiezingen,
had
vooreerst met
had vooreerst
met
zijne
welke gevaar
gevaar liepen.
liepen. Als
Als 't maar
maar vrede
vrede bleef
bleefenenFrankrijk
FrankrUkgeen
geenmeerder
meerder
welke
Belgiëbekwam,
bekwam,kon
konhet
hetoverige
overige
invloed
of vergrooting
vergrooting van
vangrondgebied
grondgebiedininBelgië
invloed of
Engelschecaricatuur
caricatuur uit
uit die
die dagen
dagen van
van den
den
hem minder
minder schelen.
schelen. DeDeEng,elsche
hem
portretten
blinde,
dool' den
den lamme
lammegeleid
geleidwordt,
wordt,
welkedede
gelijkendeportretten
blinde, die door
welke
gelijkende
vertoont
van Palmerston
Palmerston en
en Talleyrand,
Talleyrand, isiskenschetsend.
kenschetsend.
vertoont van
Van Heinrich
Heinrich von
von Billow,
Biilow,den
denPruisischen
Pruisischengevolmachtigde,
gevolmachtigde,schrijft
schrijftVon
Von
Van
Treitschke: DEr
sahsah
zuweilen
unwillkürlich
fremde
Brillenund
und
Treitschke
: DEr
zuweilen
durch durch
fremde
Brillen
Staatsmännerallzu
allzuweit."
weit,"Van
VanVon
Von
folgte den
den Ansichten
Ansichten der
der englischen
englischen Staatsmanner
folgte
Wessenberg
weten wij,
wij, dat
dat dezelfde
dezelfde schrijver
schrijver dezen
dezen noemt
noemt DDein
Wessenberg weten
ein unbequemes
Talent"
en dat
datTalleyrand
Talleyrandtamelijk
tamelijkkleinachtend
kleinachtend van
van hem
hem zeide
zeide:'
»11
Talent" en
: • »II
croit
tout savoir
savoir parce
paree que
que pendant
pendant quarante
quarante ans
écoutéetetretenu
retenu
croit tout
ans il aa écouté
del'Europe"
l'Europe" (±),
(t),hetgeen
hetgeennagenoeg
nagenoeghetzelfde
hetzelfde
tous les
les commérages
commérages de
tous
het bekende,
bekende, dat
datdedeezel
ezelvan
vanPrins
PrinsEugenius
Eugenius alaldiens
diens
beteekent
als het
beteekent als
kunnen
veldslagen had
bijgewoond en
en toch
toch geen
geen groot
groot veldheer
veldslagen
had bijgewoond
veldheer was kunnen
worden.
PrilIS Paul
Paul Anton
Anton Esterhazy,
Esterhazy, de
de andere
andere Oostenrijker,
Oostenrijker, een
een van
van
worden. Prins
15jaar
jaat'ambassadeur
ambassadeurteteLonden,
Londen,
de
rijkste Hongaarsche
Hongaarschemagnat•en,
magnaten, reeds
reeds15
de rijkste
gevoelde
zich, als
als »grand
Jgrand seigneur"
seigneur" met
metzijn
zijnontzaglijk
ontzaglijk vermogen,
vermogen, veel
veel
gevoelde zich,
meer thuis
thuis bij
bij en
en aangetrokken
aangetrokken tot
tot de
deLords
Lords Palmerston,
Palmerston, Durham
Durham en
en
meer
eerstvoor
voorden
denPrins
Prinsvan
van
OraIljegestemd,
gestemd, door
dool'
Grey,
die, hoewel
hoewel eerst
Grey, die,
Oranje
Talleyrand
Prins Leopold
Leopold werden
werden gewonnen,
gewonnen, dan
dan voor
voor den
den
Talleyrand allengs
allengs voor
voor Prins
A. R.
R. Falck,
Falck, den
den Nederlandschen
Nederlandschen ambassadeur,
ambassadeur, die
die weinig
weinig uiterlijk
uiterlijk
heer A.
heer
op de
de races,
races, maar
maardaarentegen
daarentegen uituitvertoon maakte
maakte en
en niet
niet meedeed
meedeed op
vertoon
muntte door
door degelijkheid
degelijkheidvan
vankarakter
karakter en
endoor
door groote
gl'Oote bekwaamheid.
bekwaamheid. Waar
'Vaar
Lord
Grey 88 Augustus
Augustus 1829
1829 aan
aanPrinses
PrinsesLieven
Lieven schrijft
schrijft:: »What
D What aa
Lord Grey
goose
Esterhazy must
must be
be!"
hetniet
nietzoo
zooheel
heelvreemd,
vreemd, dat
datook
ookdie
die
goose Esterhazy
!” isis het
tegen Talleyrand's
Talleyrand's streken
streken niet
niet was
was opgewassen.
opgewassen. Daar
Daarbehoefde
behoefde men
men
tegen
niet eens
eens eene
eene gans
gans voor
voor te
te zijn.
zijn.
niet
Van
de beide
beide Russen,
Russen, Prins
PrinsLieven
LievenenenGraaf
GraafMatuszewic,
Matuszewic, zegt
zegtVon
Von
Van de
Treitschke, dat
dat zij
zijopopdiedieConferentie
Conferentie
zooverzoenlijk
verzoenljjkofoftegemoetkomend
tegemoetkomend
Treitschke,
zoo
optraden,
hunne vrees
vrees voor
voorden
denwrokkenden
wrokkendenCzaar
Czaargedoogde.
gedoogde.
optraden, als
als hunne
Van
allen schrijft
schrijftTalleyrand
Talleyrandaan
aanMolé
Moléininzijne
zijnedépêche
dépêche van
van 15
t5October
October
Van allen
1830:
Dlls signeront
signeront ce
ce que
quevoudront
voudront la
la France
France etetl'Angleterre."
I'Angleterre." Wat
Wat
1830 : »Ils
wil men
men meer
meer!
wil
(*) Duc
Broglie, Mémoires de Talle!frand,
IV, p.
201. Ook
Ook Palmerston
Palmerston sprak
sprak in
in
Talleyrand, t. IV,
Duc de Broglie,
p. 201.
zijne
dépèche van
van 15
15 Febr.
Febr. 1831
1831 van
van »endless
))cndless intrigues
intrigues and
and plots".
plots".
zijne dépêche
(t)
Pallain, dmbassade
Ambassade de Talleyrand, p. 115.
(t) Pallain,

DE LONDENSCHE
LONDENSCHE CONFERENTIE
CONFERENTIE IN
IN
DE

18:10
4830

EN

1831.
4831.

187
487

En te
te Brussel
Bl'Ussel isisPonsonby
Ponsonby aan
aan het
hetwroeten.
wroeten.Een
Eenlord,
lord,diedie
zijngroot
groot
En
zijn
fortuin
erdoor had
had gebracht
gebracht en
enop
opgeen
geenkleintje
kleintjezag,
zag,om
omtetekomen,
komen,waar
waal'
fortuin erdoor
hij
wezen wilde.
wilde. Volgens
VolgensKnoop
Knoophad
hadeene
eeneverkiezing
verkiezingvoor
voor het
hetParlement
Parlement
hij wezen
hem
bijna 100,000
E 100,000
gekost;
schier
ongeloofelijk!
Hijmoest
moestnunutrachten
trachten
hem bijna
gekost
; schier
ongeloofelijk
! Hij
er
weer bovenop
bovenop tete komen.
Dat is
is hem
hem in
in korten
korten tijd
tijd gelukt.
gelukt. Eerst
Eerst
er weer
komen. Dat
voor
den Prins
Prins van
van Oranje
Oranje gestemd,
gestemd,was
washijhij—- teteBrussel
Bl'Usseldagelijks
dagelijksververvoor den
met dedeheethoofden
heethoofdender
deromwenteling,
omwenteling,meest
meestallen
allenjeugdige
jeugdige
keerende met
keerende
eensdedeaanzienlijkste
aanzienlijkste
advocaten
persmannen, die
diedoor
doordederevolutie
revolutieinineens
advocaten en persmannen,
ambten machtig werden: Sylvain
Sylvain van
van de Weber,
Weijer, Lebeau,
Lebeau, Devaux,
Devaux, Nothomb,
Nothomb,
enz.,
- aldaar
aldaarspoedig
spoedigkuipende
kuipen devoor
voorPrins
PrinsLeopold,
Leopold, den
denweduwnaar
weduwnaar
enz., —
naareene
eenekroon,
kroon,
van Engeland's
Engeland's vermoedelijke
vermoedelijke troonopvolgster,
troonopvolgster, die
diezocht
zochtnaar
van
Von Stockmar,
Stockmar, een
een
ijverig daarin
daarin geholpen
geholpen door
door zijn
zijn lijfarts
lijfarts en
en vriend
\iverig
vriend Von
stille
in den
denlande,
lande,diedie
bedachtzaamachter
achterdedeschermen
schermen bleef,
bleef, een
een
stille in
bedachtzaam
opschrift
schrift zou
zou geven,
geven,
hoogst
voorzichtig man,
man, die
die geen
geen enkelen
enkelen regel
regel op
hoogst voorzichtig
welke
toen of
oflater
laterzou
zoukunnen
kunnen compromitteeren.
compromitteeren. Kuipen
Kuipen isis ook
ook hier
hier
welke toen
te sterk
sterk woord
woord;; uit
uit mijn
mijn werk
werk blijkt
blijkt dat.
dat.
geen
geen te
slechts
herinneren,dat
datPonsonby
Ponsonbytot
totbereiking
bereiking
Hier wil
wil ikikerer
Hier
slechts
aanaan
herinneren,
er zelfs
zelfs niet
niet tegen
tegen opzag,
opzag, om
om ininstrijd
strijd tetehandelen
handelen met
met
van zijn
zijn doel
doel er
van
de
bevelen, welke
welke de
deConferentie
Conferentiehem
hemgegeven
gegevenhad,
had,door
dooreene
eeneopdracht
opdracht
de bevelen,
haar voor
voor de
de provisioneele
provisioneele regeering
regeering te
te Brussel
Bl'Ussel achter
achter tetehouden,
houden,
van
van haar
met zijne
zijneBelgische
Belgischemedestanders
medestanderseigendunkelijk
eigendunkelijkzijn
zijn
daarop
overleg met
daarop in
in overleg
verlaten,naar
naarLonden
Londentetegaan
gaanenendaar
daarmondeling
mondelingzaken,
zaken,die
diehij
hijniet
niet
post teteverlaten,
of moeilijk
moeilijk schriftelijk
schriftelijk kon
kon doen,
doen,tetegaan
gaan
behandelen
daarna,z66
zóóvan
van
behandelen
enen
daarna,
ongeduldig,om
omzijn
zijntriumflied
triumflied uit
uit te
te stellen
stellen tot
tot
de
reis teruggekeerd
teruggekeerdenente te
de reis
ongeduldig,
den
volgenden dag,
dag, dien
dien eigen
eigen avond
avond op
op een
een groot
grootpolitiek
politiek banket
banket te
te
den volgenden
Brussel
eene voor
vooreen
eennormaal
normaal
diplomaat
allerzonderlingstonvoorzichtige
onvoorzichtige
Brussel eene
diplomaat
allerzonderlingst
om duidelijk
duidelijk te
maken, wat
wat hij gewrocht
Den volvolspeech
hield, om
speech hield,
te maken,
gewrocht had.
had. Den
maakte hij
hij het
het nog
nogerger,
erger,door
dooraan
aanLebeau,
Lebeau, die
die toen
toen
genden
genden dag
dag maakte
minister
van Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken
Zaken was,
was, een
een brief
briefteteschrijven,
schrijven,welke
welke
minister van
berucht
geworden en
enwaar
waardede
Conferentiez66
zóóverlegen
verlegen mee
meezat,
zat,
berucht is geworden
Conferentie
dat
zij dien
dien voor
voO!' een
een particulieren
particulieren brief liet
liet doorgaan,
doorgaan, ofschoon
ofschoon hij
hij
dat zij
agent der
derConferentie
Conferentie enendedeinhoud
inhoud over
over
geschreven was
door den
den agent
geschreven
was door
niets
anders liep
liep dan
danover
overdedezaken
zakender
derConferentie
Conferentie ten
tenaanzien
aanzien van
van
niets anders
prétextes sont
sont faits
faits pour
pour s'en
s'enservir.
servir.
België;; maar:
België
maar : les
les prétextes
In
dien brief
briefdurfde
durfdehijhijverklaren
verklaren (') : »l>Peut-il
une
avoir une
In dien
Peut-il y avoir
changement
qui
s'est
récemment
opéré
dans
meilleure
preuve
du
meilleure preuve du changement qui s'est récemment opéré dans
I'l'opinion
opinion et
résolutions de
la conference.
conférence. IlIJ y aa une
une semaine,
semaine,
et dans
dans les résolutions
de la
(IeLuxembourg)
LuxemboUl"g)
la
conférence considérait
considérait la conservation
conservation de
ce duché
duché (le
la conference
de ce
àh la
maison de
de Nassau,
Nassau,sinon
sinoncomme
commenécessaire,
nécessaire, auaumoins
moinscomme
comme
la maison
extrêmement
present elle
ell~ est
est disposée
disposée une
à une
médiation,
extrêmementdésirable;
désirableet
; età present
médiation,
ce duché
duché pour
pour leIesouverain
souverain de
de
avec
I'intention avouée
avouée de
defaire
faireobtenir
obtenil'dce
avec l'intention
Belgique."
la Belgique."
Memoires leest men
men omtrent
omtrent die
die verklaring
verklaring (±)
Ct):: )Je
)Je
In
Talleyrand's Mémoires
In Talleyrand's

n:

(t)
(*)

Th ..Juste,
Juste, Histoire
Histoire du Congr?:
COllgrt\s national,
nf/tional, t. 2,
2, p. 201.
Th.
Jfémoires de
Talleyrand, t. IV, p.
p. 201.
Mémoires
de Talleyrand,

Ct)
De Broglie,
llroglie,
(t) De

11.

13'
3'
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n'ai pas
besoin de
de dire
dire qu'il
qu'il n'avait
n'avait jamais
jamais été
été question
question dans
dans le
Ie
pas besoin
sem
de la
la conference
conférence d'une
d'une pareille
pareille alternative";
alternative" j m.
m. a.a. w.W.:
Confesein de
: dedeConferentie had
had het
het wel
welgedaan,
gedaan,maar
maal'men
menwas
wasdaar
daargeschrokken
geschrokken*voor
'voor het
het
rentie
ontijdig openbaar
ontijdig
openbaar maken
maken van
van deze
dezevoorgenomen
voorgenomen spoliatie
spoliatie en
en er
el'werd
werd
dat er,
el', zooals
zooals zijn
zijn kan,
kan, niet
nietininden
den boezem
op
gevonden, dat
op gevonden,
boezem del'
der Conferentie
over
was gesproken,
gesproken, hetgeen
hetgeen niet
niet wegneemt,
wegneemt, dat
daterel'voorzeker
voorzeker inin
over was
geestininden
denv66rboezem
vóórboezem
afgesproken(*).
C).Volstrekt
Volstrektgeene
geenekuiperij,
kuiperij,
dien geest
is is
afgesproken
dien
zooonschuldige,
onschuldige, geheime,
geheime,aparte
aparteafspraakjes,
afspraakjes, die
die
maal' één
één van
van die
die oo!
maar
! zoo
omininden
denboezem
boezem tetemaken
maken!! Binnen
Binnen eene
eene
men zich
zich wel
wel wachtte,
wachtte, om
men
w,eek
zoo'ngewichtige
gewichtigezaak,
zaak,welke
welkemen
meneen
eenhalfjaar
halfjaar lang
langals
alsrecht
recht
vek ininzoo'n
erkend
had,
volkomen
om
te
slaan,
zie!
dat
mag
men
ook
aan
die
erkend had, volkomen om te slaan, zie ! dat mag men ook aan die
brave,
knappe mannen,
mannen, die
dieallen
allendoor
dool'zulke
zulkeedele
edelebeginselen
beginselenwerden
werden
brave, knappe
waar?
Datalles
alles
geleid in hunne
hunne moeilijke
moeilijke taak,
taak, niet
niet euvel
euvelduiden,
duiden, niet
nietwaar
geleid
? Dat
is
niet draaien,
draaien, niet
nietknoeien,
knoeien,niet
nietkuipen.
kuipen.Zulke
Zulke
leelijke
Hollandsche
is niet
leelijke
Hollandsche
hard;; »Ocher
»tàcher de
defaire
faire
woorden klinken
woorden
klinken voor
voor zoo'n
zoo'n verheven
verheven college
college te hard
un petit
petit arrangement"
anangement" j; is
is wel
welzoo
zoowelluidend.
welluidend.
un
datPonsonby
Ponsonby niet
nietschreef:
schreef:»avec
»avecl'intention
I'intention
Men
el' voorts
voorts op,
op, dat
Men lette
lette er
po uI'lalaBelgique",
Belgique",maar
maal':: »pour
»pour le
Ie
avouée
de faire
faire obtenir
obtenil'ceceduché
dllchépour
avouée de
souverain
la Belgique"
Belgique" ;j een
eengroot
grootonderscheid.
onderscheid.De
DeBelgen
Belgenbegeerden
begeerden
souverain de
de la
LuxembUl'g, maal'
nu was
wasteteLonden
Londenenente te
Brusselsamengespannen,
samengespannen,
Luxemburg,
maar nu
Brussel
dat
zij het
hetzouden
zouden verkrijgen,
verkrijgen, mits
mitszijzijPrins
PrinsLeopold
Leopoldalsalskoning
koningzouden
zouden
dat zij
te Brussel
Brussel was
wasmen
menhet
heterover
erovereens
eens
geworden,
nemen. Te
Te Londen
Londen en
en te
nemen.
geworden,
te doen
doenworden,
worden, maar
maar om
omdat
datden
denBelgen
Belgensmakelijk
smakelijk
dezen
souverein te
dezen souverein
te maken,
maken, vond
vond men
men goed,
goed, dat
dat de
dePrins
Prinswat
watmeebracht.
meebracht. Zelf
Zelfhad
had hij,
hij,
behalve veel
veel geld,
geld, niets.
niets.Daarom
Daaromwilde
wildemen
men
Luxemburgvan
vanKoning
Koning
behalve
Luxemburg
afnemen en
en het
hetaan
aanLeopold
Leopold geven,
geven,omdat
omdatdie
diehet
hetals
als»dot",
»dot",
Willem II afnemen
Willem
zooals
het
protest
van
het
congres
het
uitdrukte,
kon
aanbrengen.
zooals
protest van het congres het uitdrukte, kon aanbrengen.
Het protest
protest van
van het
het congres
congres was
wasniet
nietgericht
gerichttegen
tegendien
dien»dot"
'~dot"maar
maal'
Het
bedreiging,welke
welke
in dienzelfden
fraaienbrief
brief
vanPonsonby
Ponsonby
wel tegen
tegendedebedreiging,
in dienzelfden
fraaien
van
op de
dedoor
dool' de
deConteConfevoorkwam,
dat, als
als de
deBelgen
Belgenniet
nietLeopold
Leopold op
voorkwam, nl.
nl. dat,
rentie voorgestelde
voorgestelde wijze
wijze wilden
wildenalsalskoning
koningaannemen,
aannemen,moeilijkheden
moeilijkheden
retitle
amenerjusqu'à
jusqu'à l'extinction
l'extinction du
du
zouden
ontstaan, »qui
»qui pourraient
pourraient amener
zouden ontstaan,
nom beige".
beige".
nom
Dommel' en
en laatdunkender
laatdunkender kon
kon het
hethaast
haastniet
nietvan
vaneen
eendiplomaat.
diplomaat.
Dommer
Bovendien zijn
zijn door
dool' dien
dien brief
bl'iefdedekuiperijen
kuiperijenz66
zóódoorzichtig
doorzichtiggeworden,
geworden,
Bovendien
dat
zij compromitteerend
compromittecrend werden.
werden. Ponsonby
Ponsonby enenBelliard
Belliardwerden
werden dan
dan
dat zij
maal'twee
tweemaanden
maanden
ook,
om den
den schijn
schijn teteredden,
redden,teruggeroepen
teruggeroepen. ..•.
ook, om
. . . maar
later
wasGeneraal
GeneraalBelliard
BelliardFrankrijk's
Frankrijk's gezant
gezant bij
bij Koning
Koning Leopold
Leopold en
en
later was
(')
Op welke
welke wijze
wijze Talleyrand,
Talleyrand, die
die —
- hoe,
hoc, zullen
zullen wij
wij daarlaten
daarlaten —
- geheel
geheelvoor
voorPrins
Prins
C) Op
Leopold was
was gewonnen,
gewonnen, conferenties
conferenties buiten
buitenden
denboezem
boezemder
derConferentie
Conferentiehield,
hield,leeren
leeren
Leopold
uit Juste,
Juste, Histoire
Hiatoire du
d" Congrès, t. 2,2,p.p.265,
265,waar
waarwij
wij lezen:
lezen:»Sur
»Surces
cesentrefaites,
entrefaites,
wij
wij uit
M. de
Talleyrand, ayant
ayant rqu
reçudedeParis
Parisleslesnouvelles
nOllvellesinstructions
instrllctionsdont
dontnous
nousavons
avonsparlé,
parlé,
M.
de Talleyrand,
grand repas
repasauquel
auquelil il
invita
négotiateurs
belges.
Lors'lueM.
M.Nothomb
Nothomb
donna un
un grand
donna
invita
les les
négotiateurs
beiges.
Lorsque
entra,
11' prit
prit ità part,
part, etets'appuyant
s'appuyant famiUrement
familièrement sur
SUl' son
sonépaule,
épaule, lui
luidit:
dit:»11
»11faut
fauten
en
entra, il le
finir; I'OUS
savez que
'lue je signerai
signcrai tout
tout ce
cequi
(luinous
noussera
seraprésent6
présentè de
de lalapart
partdu
dilprince
prince
vous savez
zoeken naar
naar mooie
mooie ethische
ethische beginselen?
beginselen 'I
I.eopold.""" Moet
Moet tnen
men nu
nu Ilog
flog diep
Leopold."
diep gaan zoeken
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van Ponsonby
Ponsonby schrijft
schrijft Juste
Juste:: »Le
,Le gouvernement
gouvernement britannique
britannique leIe recomrecomvan
C).
pensa
en lui
lui donnant
donnant lalariche
richeambassade
ambassadededeConstantinople"
Constantinople"(*).
pensa en
Nu laat
laat de
de»deskundige"
Jdeskundige"schrijver
schrijvervolgen
volgeneene
eeneakte
aktevan
vanbeschuldiging
beschuldiging
Nu
Nederlandsche regeering
regeering en
enhare
harediplomatie.
diplomatie.
tegen
Willem I,I, dedeNederlandsche
tegen Willem
die vermelden,
vermelden, om
om gelegenheid
gelegenheid te
te hebben
hebben het
hetm.
m. i.
Stuksgewijze
Stuksgewijze zal
zal ik
ik die
onredelijke van
van de
de meeste punten
onredelijke
punten geleidelijk
geleidelijk aan
aan te
tetoonen.
toonen.
zoobegint
begintzijzij—- »van
))Van
groote
Koninkrijk
»Dat de schepping"
schepping" —
- zoo
»Dat
hethet
groote
Koninkrijk
1815nana
vijftienjaren
jareneene
eenemislukking
mislukkingwas
wasgebleken,
gebleken,
der
Nederlanden in
in 1815
der Nederlanden
vijftien
begrepen de Mogendheden
Mogendheden reeds
reeds v(56r
vóór de
de Belgische
Belgische revolutie."
revolutie."
begrepen
datniet
niettegenspreken,
tegenspreken,omdat
omdathet
hetzoo
zoomoeilijk
moeilijkis,is,met
metzekerheid
zekerheid
Ik mag
mag dat
Ik
te zeggen,
zeggen, wat
watanderen
anderen wel
welofofniet
nietdenken
denkenofof
begrijpen; jmaar
maarikikzou
zou
begrijpen
willen
vragen, waaruit
waaruit en
en wanneer
wanneer dat
dat gebleken
gebleken isisv6ór
vóórAugustus
Augustus
willen vragen,
1830,
want 15
15 -1- 15
15==30,30,
en welke
bewijzen
ervoorbestaan.
bestaan.Mij
Mij
1830, want
en welke
bewijzen
ervoor
zijn
ze niet
nietbekend.
bekend.Het
Hetgetuigen
getuigen
vanFranschen
Franscheninindezen
dezenmoet
moetgewraakt
gewraakt
zijn ze
van
wOl·den. Die
Diewaren
warenbelanghebbenden.
belanghebbenden. Madame
Madame Adelaïde
Adelaïde schreef
schreefzelfs
zelfs
worden.
den
11 den Mei
Mei 1831
1831namens
namensLouis
LouisPhilippe
Philippeeen
eenhartelijken
hartelijkenbedankjesbedankjesden llden
brief
aan Talleyrand,
Talleyrand, waarin
waarin:: »Vous
) Vous avez
avez.
surpassé son
son attente
attente par
par
brief aan
.surpassé
la hardiesse
hardiesse avec
avec lesquelles
lesquelles vous
VOliS avez
avezamené
amenélalaconférence
conférence
I'habilité
l'habilité et
et la
à fendre le
Ie royaume
royaume des
des Pays-Bas
Pays-Bas et
et àh détachel'
Belgique de
de la
la
détacher la
la Belgique
", en
en dedeEngelschen
Engelschenzagen
zagenook
ookniet
nietongaarne
ongaarnededekracht
kracht
Hollande
Hollande...
. .",
de Maas
Maas
gebroken
van dien
dien concurrent
concurrent aan
aan de
de monden
monden van
van den
den Rijn,
Rijn, de
gebroken van
hetbestuur
bestuurvan
vanWillem
WillemI verbazend
I verbazendhad
had
en de
de Schelde,
Schelde, die
die zich
zichonder
onderhet
en
De Pruisische,
Pruisische, Oostenrijksche
Oostenrijksche en
enRussische
Russischeregeeringen
regeeringen
ontwikkeld.
ontwikkeld. De
met leede
leede oogen
oogen de
de scheiding
scheiding aan.
aan. Wie
Wiewaren
waren dan
dan eigenlijk
eigenlijk die
die
zagen
zagen met
begrijpelijken , die
die helderzienden
helderzienden?
begrijpelijken,
?
tact en
en
»Noch Willem
Willem I noch
noch de
de Nederlandsche
Nederlandsche diplomatie
diplomatie had
den tact
had den
het verstand
verstand gehad
gehad Europa
Europa te
dien aanzien
aanzien beter
beter voor
VOOI' te
te lichten."
lichten."
het
te dien
lichten, is
is wel
wel een
eeneerste
eerstevereischte,
vereischte, dat
datmen
men
Om
anderen voor
voor te lichten,
Om anderen
zij van
van hetgeen
hetgeenmen
mendien
dienanderen
allderenbegrijpelijk
begrijpelijkwil
wil maken.
maken.
overtuigd zij
zelf overtuigd
Nu is
is ons
ons daar
daar juist
juistechter
echtermedegedeeld,
medegedeeld, (lat
datdie
dieanderen,
anderen,dedemogendmogendNu
zelfhadden
haddeningezien
ingezien; j dat
datvoorlichten
voorlichtenware
waredus
dusoverbodig
overbodig
heden, het
het alal zelf
heden,
maar dat
dat daargelaten,
daargelaten, behoeft
behoeft het waarlijk
waarlijk geen
geen betoog,
uetoog, dat
dat
geweest j; maar
Willem II v6ór
vóór en
en zelfs
zelfstijdens
tijdenshet
hetuitbreken
uitbrekenvan
vandede
omwenteling
Willem
omwenteling
het noodzakelijke
noodzakelijke der
der scheiding
scheiding overtuigd
overtuigd was. De
De Belgen
Belgen
geenszins
van het
geenszins van
zelf
- wat
wat nog
nog sterker
sterker isis—- wenschten
wenschtendie
dietoen
toenniet.
niet.ZijZijdachten
dachtener
el'
zelf —
aan;
zij
niet,
wel
de
Franschen
uit
eigenbaat.
De
Belgen
zelfs
niet
zelfs niet aan ; zij niet, wel de Franschen uit eigenbaat. De Belgen
vroegen
beoogden in
eerst niets
niets dan
dan herstel
herstel van
vangrieven.
gl'ieven.
vroegen en
en beoogden
in het eerst
Is
hetdaarbij
daarbij denkbaar,
denkbaar, dat
dat eenig
eenig vorst
vorst ter
terwereld,
wereld, wien
wien door
door de
de
Is het
mogendheden -— nog
nog wel
wel tot
totbelooning
belooning voor
voor zijn
zijn manhaftig
manhaftig en
en standstandmogendheden
vastig
gedrag enenzijne
zijne
trouw
tegenover
gemeenschappelijk en
vastig gedrag
trouw
tegenover
denden
gemeenschappelijken
erg
verwaarloosd
en
verarmd
maar
tochmooi
mooi land
land met
met
vijand
een
wel
vijand — een wel erg verwaarloosd en verarmd maar toch
eene
nijvere bevolking
bevolking te beheeren
beheeren werd
werd gegeven,
gegeven, hetwelk
hetwelk hij
hijzich
zichmet
met
eene nijvere
noeste vlijt
vlijt en
engroote
grooteenergie
energiebeijvert
beijverttottot
welvaarttete
brengen,bijbij
noeste
welvaart
brengen,

+

(.)
Histoire dil
2, p.
p. 234.
(*) Th. Juste, Histoire
du Congrès,
Congr?s, t. 2,
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moeielijklieden, die
moeielijkhe(len,
zich voordoen,
voordoen, fluks
fluks zal
zal gaan
gaannaar
naardie
diemogendlieden
mogendheden
die zich
)) Och, neem
neem mij
mijdat
datland
landtoch
tochmaar
maal' weer
weel' afaf;
schei die
die
en
zeggen:: »Och,
en zeggen
; schei
oude;; ik
zie geene
geene kans
kans voor
VOOI'de
detaak,
taak,
nieuwe provinciën
provinciën weer
nieuwe
weer van
van de
de oude
ik zie
mij isisopgelegd
opgelegd!"
Hoezouden
zoudentijdgenoot
tijdgenootenennazaat
nazaatzulk
zulkeen
eenkoning
koning
welke mij
!" Hoe
noemen?
noemen
?
Zoo stond
»)ZOO
Nederland door
geïsoleerd in
in 1830,
1830,
stond Nederland
door eigen
eigen schuld
schuld geheel
geheel geisoleerd
toen
de catastrophe
catastrophe kwam.
kwam, Geen
Geender
del'mogendheden
mogendheden was
wasgeneigd
geneigdvoor
voor
toen de
\Villem II in
in de
de bres
brestetespringen,
springen,zelfs
zelfsniet
nietzijn
zijneigen
eigenbloedverwanten,
bloedverwanten,
Willem
Pruisen", heet
heet het
het verder.
verder.
de
Keizer van
van Rusland
Rusland en
de Koning
Koning van
van Pruisen'',
de Keizer
en de
Het is
is moeilijk,
moeilijk, kalm
kalm te
te blijven,
blijven, als
alsmen
mendat
datleest.
leest.
Chauvinistzijn
zijnisis
Het
Chauvinist
verkeerd,
vooral
voor
den
historicus,
maar
het
tegenovergestelde
is
nog
verkeerd, vooral voor den historicus, maar het tegenovergestelde is nog
verkeerder;
doet pijnlijk
pijnlijk aan.
aan. Wij
WijNederlanders
Nederlanderszijn
zijntoch
toch al
al geneigd,
geneigd,
verkeerder ; dat
dat doet
tot
onze schade
schade te verkleinen
verkleinen en
af te
te breken,
breken, wat
wat van
van en
enbij
bijons
onsisis;
tot onze
en af
;
laat
ons toch
toch niet
niet meedoen
meedoen in
in het
hetsteenenwerpen
steenenwerpen op
op onze
onze eigen
eigen
laat ons
zij geen
geensteenworp
steenworpverdienen.
verdienen. Laten
Laten
vorsten
regeeringspersonen, als
als zij
vorsten en regeeringspersonen,
wij dat
dat dan
dan ten
tenminste
minsteaan
aandede
vreemdelingen
over.Tot
Totdusverre
dusverrezijn
zijn de
de
wii
vreemdelingen
over.
schrijvers over
ovel' de
deBelgische
Belgischeomwenteling
omwentelingbuitenlanders
buitenlandersgeweest,
geweest,
meeste schrijvers
vooral Engelschen
Engelsehen en Belgen,
Belgen, die
die de
demannen
mannenteteverheerlijken
verheerlijkenhadden,
hadden,
vooral
beschrijven, zij
zij zich
zich tot
tottaak
taakhadden
haddengesteld,
gesteld,
wier
levensgeschiedenis te beschrijven,
wier levensgeschiedenis
of die
die ererzelf
zelf
haddenmeegedaan,
meegedaan,zooals
zooalsWhite,
White,Nothomb
Nothomb en
enVon
Von
in in
hadden
Stockmar.
Nederlandsche regeering van
van veel bebeStockmar. Die
Die hebben
hebben Willem
Willem II en de Nederlandsche
schuldigd,
recht, meesttijds
meesttijdsten
tenonrechte,
onrechte,maar
maal' deze beschulschuldigd, veeltijds
veeltijds te recht,
diging
mij nieuw
nieuw;
dieheb
heb
nognergens
nergens
aangetroffen;
maar,alalware
ware
diging is mij
; die
ik ik
nog
aangetroffen
; maar,
het
ook anders
anders:: zij
zij isisonverdiend.
onverdiend.
liet ook
alleen, Mau
maarwas
wasdatdat
zijneschuld
schuld?
Nederland stond,
Nederland
stond, helaas!
helaas ! in
in 1830 alleen,
zijne
?
ofzijn
zijnKoning
Koninghet
hethelpen,
helpen,dat
datzeer
zeerkort
kortna
naden
den Belgischen
Belgischen
Kon
Nederland of
Kon Nederland
de
PooJsche opstand
opstand (29
(29November)
November) uitbrak
uitbrak;; dat
dat ook
ook Oostenrijk
Oostenrijk veraf
veraf
de Poolsche
lag
en zijne
zijne troepen
troepenbeschikbaar
beschikbaar moest
moesthouden
houden voor
vooronlusten
onlustenininItalië
Italië;
lag en
;
voorts,
gelijktijdig in
in de
dePruisische
PruisischeRijnlanden
Rijnlanden ofofeigenlijk
eigenl~jkoveral
overal inin
voorts, dat gelijktijdig
Duitschland
laatst van
van 1830
1830revolutionnaire
revolutionnaire bewegingen
bewegingen en
en
Duitschlandinin het
het laatst
waren ontstaan
ontstaan?
gisting waren
?
Konden Nederland
Nederland en
zijn Koning
Koning het helpen,
helpen, dat
dat in
in Engeland
Engeland nog
nog
Konden
en zijn
het uitbreken
uitbreken van
van den
denopstand
opstand (16
(16November)
November)
geene
drie maanden
maanden na
na het
geene drie
Whigs plaats
plaats moesten
moesten maken
maken en
en de
demannen,
mannen, die
die er
er
de
Tories voor
voor de
de Whigs
de Tories
toen
de lakens
lakens kwamen
kwamen uitgeven,
uitgeven, door
dooreen
eengeheel
geheelanderen
anderengeest
geestwaren
waren
toen de
doortrokken
hunne voorgangers
voorgangers; ; dat zij
zij eerder
eerder bereid
bereid waren
waren de
de
doortrokken dan
dan hunne
tractaten
de rechten,
rechten, daaraan
daaraan ontleend,
ontleend, overboord
overboord te werpen
werpen en
en de
de
tractaten en
en de
der opportuniteitsopportuniteits- en
en der
der volkssouvereiniteit
volkssoU\'ereiniteit te
te stellen
stellenininde
deplaats
plaats
leer
leer der
van
legitimiteitsbeginselen??
van legitimiteitsbeginselen
Konden Nederland
Nederland en
zijn Koning
Koning eindelijk
eindelijk het
hethelpen,
helpen, dat
dat zij
zij in
in 1831
18:31
Konden
en zijn
te Londen
Londen als
als 't ware
ware overgeleverd
overgeleverd waren
sluwen gewetengewetenwaren aan
aan een
een sluwen
te
looze,
die zijn
zijn gansche
ganscheleven
levenmet
metlisten
listenenenstreken
strekenhad
haddoorgebracht
doorgebracht
looze, die
en
samen met
met eene
eenejeugdige
jeugdigeschaar
schaar
belanghebbenden,knappe
knappekoppen,
koppen,
en samen
belanghebbenden,
en zichzelf
zichzelf vooruit
vooruit wilden
wilden brengen,
brengen, hun
hun doel
doel met
met allerlei
allel'lei
die
hun land
land en
die hun
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middelen
te bereiken,
bereiken, omdat
omdatdedevertegenwoordigers
vertegenwoordigersder
derOosterOostermiddelen wisten
wisten te
ter Conferentie
Conferentie onzelfstandige,
onzelfstandige, gedweeë
gedweeëvolgelingen
volgelingenwaren
warenvan
van
machten
machten ter
den
sluwen leider
leider en
en »signaient
llsignaient cecequ'il
qu'ilvoulait"
voulait"?
den sluwen
?
zóó was,
was, was
waswaarlijk
waarlijkhard
hardgenoeg,
genoeg,om
omniet
nietnog
nognoodig
noodig
Dat dit;
dit alles
Dat
alles z66
hebben eene
eenedeuk
deukerbovenop
erbovenoptete
krijgenvan
valleen
een
Nederlander,die
die
te hebben
krijgen
Nederlander,
daar
verwijt van
van zou
zou maken.
maken. Het
Hetverdient
verdient lof
lofininstede
stedevan
van
daar later
later een
een verwijt
dat Willem
Willem I en
en het
hetkleine
kleineNederland
Nederland niet
niet sullig
sullig slikten,
slikten, wat
wat
verwijt,
verwijt, dat
Londen voor
voorhen
henwerd
werduitgebrouwen,
uitgebrouwen,klaargemaakt
klaargemaakt en
entoegediend,
toegediend,
te Londen
maar
zelfs alleen,
alleen, ja,
ja,alleen
alleen!
palstaan
staanenenfier
fierzich
zichverzetten
verzettenbleven
bleven
maar zelfs
! pal
het schandelijk
schandelijk onrecht,
onrecht, dat
dat toen
toen met
methet
hetwillen
willenopdringen
opdringen der
der
tegen
tegen het
18
artikelen jegens
hen is
is gepleegd.
gepleegd.
4 8 artikelen
jegens hen
Het is bovendien
bovendien volkomen
volkomen onjuist,
onjuist, dat
dat geene
geeneder
dermogendheden,
mogendheden, zelfs
zelfs
niet
de Keizer
Keizel' van
van Rusland
Rusland en
en de
deKoning
Koning van
vanPruisen,
Pruisen,geneigd
geneigdwaren
waren
niet de
in de
de bres
brestetespringen.
springen.Zij Zij
wilden
wel,
maar
konden
voor Willem
voor
Willem I in
wilden
wel,
maar
zijzijkonden
niet. Het
Hetisiswaar,
waar,dat
dat
Willem
met
zwager
b\jzonder
Dchaud"
niet.
Willem
met
zijnzijn
zwager
nietniet
bijzonder
Dchaud”
was; ; dat
ziet men
men ininfamilies
families wel
welmeer
meer;
datgold
goldechter
echtergeheel
geheel
was
dat ziet
; dat
andere
zaken;; de Belgische
Belgische quaestie
quaestie stond
stonderbuiten
erbuiten;
maargoedgunstig
goedgunstig
andere zaken
; maar
gezind,
om te
te helpen,
helpen, was
wasvoorzeker
voorzekerKeizer
KeizerNicolaas
Nicolaas van
vanRusland.
Rusland. Dat
Dat
gezind, om
is
mijn werk
werkaangetoond.
aangetoond. Hij
Hijzond
zond reeds
reedsininSeptember
September 41830
zijn
is ininmijn
830 zijn
Berlijn, om bij
bij de
de Pruisische
Pruisische regeering
regeering
veldmaarschalk Diebitsch
veldmaarschalk
Diebitsch naar
naar Berlijn,
aan
tedringen
dringenalvast
alvasttroepen
troepentetezenden
zendentottothulp
hulpvan
vanNederland
Nederland;
de
aan te
; de
maar de
de Koning
Koning van
van Pruisen
Pruisen durfde
durfde niet.
niet.
zijne
zouden spoedig
spoedig volgen
volgen;; maar
zijne zouden
GraafDe
DePerponcher,
Perponcher, den
den Nederlandschen
Nederlandschen gezant
gezantteteBerlijn,
Be!'lijn,
Een brief
briefvan
vanGraaf
1830is is
bijlagein in
mijnwerk
werkgevoegd,
gevoegd,waarin
waarin de
de
van
October 1830
van 77 October
alsals
bijlage
mijn
DeCzaar
Czaarkwam
kwam
redenen
ontvouwd worden,
worden, waarom
waarom Pruisen
Pruisen huiverde.
huiverde. De
redenen ontvouwd
er
echter telkens
telkens op
opterug.
terug.Zoodra
Zoodrahij
hijslechts
slechtséén
éénbataljon
bataljon ininPolen
Polen
er echter
kon
missen,
zou
hij
het
bij
de
Pruisen
voegen
zeide
hij
,
om
kon missen, zou hij het bij de Pruisen voegen — zeide hij —, om
toonen, dat
dat hij
hij tot
totkrachtige
krachtigehulp
hulpvan
vanden
denKoning
Koningder
derNederlanden
Nederlanden
te toonen,
meedeed,
als die
die maar
maar gingen.
gingen.
meedeed, als
dat hij
hij niet
niet geneigd
geneigd was
was voor
voor Willem
Willem II in
in de
de
En
dan te
te beweren,
beweren, dat
En dan
bres te springen
springen!! Zelfs
Zelfs weigerde
weigerde hij
hij later,
later, na
na den
denveldtocht,
veldtocht, toen
toenaan
aan
bres
24artikelen
artikelen werden
werdenvoorgelegd,
voorgelegd,tetebekrachtigen,
bekrachtigen, wat
wat
Nederland
Nederland de
de 24
zijne
vertegenwoordigers hadden
hadden onderteekend,
onderteekend,enenviel
vielGraaf
GraafMatuszewic
Matuszewic
zijne vertegenwoordigers
daarover
ongenade, zoodat
zoodat hij
hij zijn
zijn ontslag
ontslag nam.
nam.
daarover in
in ongenade,
Als
een opmerkelijk
opmerkelijk bewijs,
onjuist het
is, om
om het
hetvoor
voor te
te
Als een
bewijs, hoe
hoe onjuist
het is,
stellen,
alsof
Neerland's
Koning
het
er
zoo
naar
gemaakt
had,
dat
stellen, alsof Neerland's Koning het er zoo naar gemaakt had, dat
niemand hem
wilde helpen,
helpen, en
en als
alsbewijs,
bewijs,dat
datwat
watteteLonden
Londenover
over
niemand
hem wilde
hem was
was beschoren,
beschoren, op
op verre
verre na
nadedegoedkeuring
goedkeuringniet
nietwegdroeg
wegdroegvan
vande
de
hem
souvereinen
ik hier
hier het
hetbegin
beginvolgen
volgenvan
vanden
denmerkwaardigen
merkwaardigen
souvereinen zelf,
zelf, laat
laat ik
brief, welken
welken de
deNederlandsche
Nederlandsche gezant,
gezant,Baron
BaronMollerus,
Mollerus, uit
uit Weenen
Weenen
brief,
den
17 den Augustus
Augustus 1831
1831 aan
aanden
denMinister
Ministervan
vanBuitenlandsche
Buitenlandsche Zaken
Zaken
den 17deu
in
Den
Haag
heeft
geschreven:
in Den Haag heeft geschreven :
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»Vienne,
Août 1831.
1831.
»Vienne, ce
ce 17 Aofit
Monsieur le
Ie Baron,
Baron,
Monsieur
Hier
après avoir
un billet
billet par
par
Hier après
avoir expédié
expédiéma
madépêche
dépêcheAAj'ai
j'ai reçu
rep un
Ie Prince
PrincededeMetternich
Metternichmemefaisait
faisaitsavoir
savoirqu'il
qu'ilme
merecevrait
recevrait àh
lequel le
lequel
heures du soir.
soir.
huit heures
Prince après
aprèsm'avoir
m'avoirtémoigné
témoignélalasatisfaction
satisfaction
qu'ilavait
avaitdedeme
meVoir,
voir,
Le Prince
qu'il
dit, qu'il
qu'ilvenait
venaitdede
recevoirdans
dansl'instant
l'instantmême,
même,des
desnouvelles
nou veil esdirectes
directcs
m'a dit,
recevoir
la Haye,
Haye,luiluiannonyant
annonçant:
quepar
parsuite
suitededel'entrée
l'entréedes
destroupes
troupesfran9aises
françaises
de la
: que
l~elgique, et
etlalamenace
men acedede
l'Angleterre
bloquerleslesports
portsde
delala
dans
dans la Belgique,
l'Angleterre
de de
bloquer
Hollande, le
Ie Roi
Roi avait
avaitdonné
donné ordre
ordre Nà. ses troupes de cesser IeR
hostilités, et
et
Hollande,
les hostilités,
se retirer
retirer:: S.S.A.A.m'a
m'l1fait
fait
la dépêcheduduBaron
BarondedeBinder,
Binder,ainsi
ainsique
que
de se
lirelire
la dépPeche
ces pièces
Ie Prince
Prince est
est entré
entré en
en
les pièces
pièces y annexes:
annexes : Apres
Apres lecture
lecture de
de ces
pièces le
matière,
m'adit
dit:
qu'ilserait
seraitinutile
inutilededereculer
reculerdans
dansleIepassé,
passé,pour
pour
matière, et m'a
: qu'il
rechercher
causes de
de lalarévolution
révolutionBelge
Beige:
queleIefait
faitpar
parlui-même
lui·même était
était
rechercher les causes
: que
Ie plus
plusfuneste,
funeste,etetleIeplus
pluscalamiteux,
calamiteux,*qui
quipouvait
pouvaitarriver
arriverpour
l'événement le
pour
Ja
tranquilité future
future et
et l'avenir
l'avenir de
de l'Europe,
l'Europe, et
et que
que l'Autriche
l' Autriche en
enpartipartila tranquilité
ne pouvait
pouvait voir
voir qu'avec
qu'avec leIeplus
plu~grand
grandregret
regretdétruire
détruireson
sonpropre
propre
culier
culier ne
ouvrage:
son cabinet
cabinet considéraient
considéraient tout
tout ce
ce qui
quis'était
s'était
ouvrage : que
que I'Empereur
l'Empereur et
et son
à Londres,par
parrapport
rapport hà la
des
la, question des
fait
dans les
les derniers
derniers tems,
tems, Londres,
fait dans
Pays-Bas comme
comme déplorable
déplorahle au
au plus
plushaut
hautdégré,
dégré,autant
autantpour
pourles
lesfaits,
faits,
Pays-Bas
que
pour les
les principes
principes: que
queS.S.M.M.l'Empereur
l'Empereuravait
avaitdit,
dit,pas
pasplus
plustard
tard
que pour
que
hier, ità Lui
Lui Prince
Prince de
deMetternich,
Metternich, »chaque
Dchaque fois
fois que
que jejevois
voislalasignasignaque hier,
de mes
mesPlénipotentiaires
Plénipotentiaires au
au bas
basdedecesces
protocoles:
voudrais
ture de
ture
protocoles
: JeJevoudrais
pouvoir me
cacher 1à. moi-même"
moi-même":: que
que cependant,
cependant, en dépit
dépit de
deces
cessentisenti·
pouvoir
me cacher
poids
argumenscontraires,
contraires,des
desconsidéraconsidéramens pénibles,
pénibles, etettous
tousle Ie
mens
poids
desdes
argumens
tions majeures,
majeures, et
et des
desintérêts
intérêtsde
dehaute
hautepolitique
politiqueavaient
avaientdéterminé
déterminé leIe
tions
Cabinet Autrichien, àh ne
pas se
se séparer
séparer de
de ses
sesAlliés,
AlIiés,dans
dansune
unequestion
question
ne pas
Cabinet
aussi
importante:: que
de plus
pluslalaruarche
marcheadoptée
adoptéepar
parleIecabinet
cabinetAnglais,
Anglais,
aussi importante
que de
touslesles
antécedens,avait
avaitfaussé
faussélesles
positionsréciproques
réciproques de
contraire
contraire àtous
antécedens,
positions
tous
les cabinets
cabinets : que
que l'abandon
l'abandon complet
complet des
des principes
principes de
de droit,
droit,d'équité
d'équité
tous les
contraet de
delégitimité,
légitimité,avait
avait
naître
cette
déplorableconfusion
confusionetetcontrafaitfait
naitre
cette
déplorable
donné lieu
lieu àh toute la série
série des
des conséquences
conséquences
diction
dans les protocoles,
protocoles, et
et donné
diction dans
en ont
ontété
étélalasuite
suite:
quedans
danscette
cettepénible
péniblesituation,
situation, et
et
mcheuses,
facheuses, qui
qui en
: que
dans la position
position éloignée
éloignée oil
ou sesetrouve
trouvel'Autriche,
l'Autriche,Elle
Elles'est
s'estvuvuentrainée,
entrainée,
dans
par
suite d'instructions
d'instructions qui
qui nenepouvaient
pouvaientprévoir
prévoird'avance,
d'avance,toutes
toutesces
ces
par suite
combinaisons,
~L prêter
prêter son
son appuy
appuy et
et sasasignature
signature àh des conclusions,
conclusions,
combinaisons,
contraires
Res sentimens,
sentimens, et
et ~Lit ses
principes connus
connus et
et avoués.
avoués.
ses principes
contraires àit ses
la décision
décision prise
prise par
par le
Ie Roi
Roi dans
dans son
SOliconseil,
conseil,
Revenant à.h l'examen de
de la
d'appuyer
négociations par
par lalaforce
force des
desarmes
armes:: Le
Le Prince
Prince m'a
m'a dit,
dit,
d'appuyer les négociations
qu'il
ne voulait
voulait pas
pas décider
décider la
la question,
question, sous
sous leIe point
point de
de vue
vue de
de la
la
qu'il ne
prude
nee ; ;mais
croiaitque
que
prudence
mais qu'
qu' envisagée
envisagée eomme
comme principe
principede
dedroit,
droit,ilcroiait
les principes
principes qui
qui
Sa Majesté
Majesté y avait été
étépleinement
pleinementautorisée
autorisée:: et que
que les
avaient
Ie Roi
Roi et son
son Gouvernement dans toutes
toutes les
les mesures
meaures
avaient guidé
guidé le
prises, pour
pour soutenir son
bon droit,
droit, avaient trouvé
trouvé de l'6cho
l'écho it
U. Vienne,
Vienne,
prises,
son bon
et dans
dans le
Ie cabinet
cabinet Autrichien
Autrichien: et qu'il en était de
de même,
même, pour
pour le
Je noble
noble
nation Hollandaise
Hollandaise avait
avait développé,
développé, dans
dans ces circondévouement qne
dévouement
que la nation
stances critiques
critiques:• . . . . ."22

nog was
was het,"
het,"gaat
gaatdede
schrijverdoor,
dool',»dat
»da.t
zoowélFrankrijk
Frankrijk
schrijver
zoowe'l
»Erger nog
als
Engeland om
omvoor
voorbeide
beidezeer
zeeroverwegende
overwegende redenen,
redenen, die
die men
menkon
kon
als Engeland
af samengingen,
samengingen, om
om België
Belgiëtot
tot
begrijpen en
billijken, van
van den
den aanvang
aanvang af
begrijpen
en billijken,
een
onafhankelijken staat
maken onder
onder het
het bestuur
bestuur van
van een
een vorst,
vorst,
een onafhankelijken
staat te maken
waarop
beiden konden
konden vertrouwen.
vertrouwen. Daardoor
Daal'door werd
werd de
de conferentie
conferentie van
van
waarop beiden
in Belgischgezinde
Belgischgezinde banen
Bewijst dat
dat nu,
nu, dat
dat
den
aanvang af in
den aanvang
banengeleid.
geleid. Bewijst
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tegen den
den braven
bra ven Willem
Willem II en
env66r
vóór de
dewufte
wufte
men te
te Londen
Londen kuipte
kuipte tegen
men
niet!"
alleen uit
uitboosaardigheid
boosaardigbeid ?? Zeker
Zeker niet
Belgen, alleen
!"
herhaal volmondig
volmondig: : zeker
zeker rliet.
rtiet. Maar
Maar nergens
nergens isis dat
datook
ookdoor
doormij
mij
Ik herhaal
Het louter
loutersamengaan
samengaanvan
vanEngeland
EngelandenenFrankrijk
Frankrijkopopzichzichbeweerd, Het
beweerd.
zelf als
als bewijs
bewijs voor
voorkuiperij
kuiperijaan
aante te
zie zou
u, zou
dwaasheidzijn,
zÜn,maar
maat'
zelf
zien,
dwaasheid
dat nu,
nu, dat
dat er
er teteLouden
Londen
omdat samengaan
samengaan geen
geen kuipen
kuipen is,
is, bewijst
bewijst dat
omdat
niet gekuipt
gekuipt is
is?? Het
Het kuipen
kuipen na
na al
al wat
watdaar
daal'gebeurd
gebeurdis,is,toch
tochtetewillen
willen
niet
blijven ontkennen,
ontkennen, isis m.
m. i. i.geen
geen
bewijs
onbevangenhistorisch
historisch
blijven
bewijs
vanvan
onbevangen
onderzoek.
onderzoek.
is er
ergeene
geenereden,
reden,om
omsarcastisch
sarcastisch tetegewagen
gewagen van
van den
den
Bovendien is
Belgen,
waar
men
zelf
blijkbaar
het
braven
Willem
I
en
van
de
wufte
waal'
men
zelf
blijkbaar
het
braven Willem I en van de wufte
tegenovergestelde vindt,
doch het
het doet
doetvoorkomen,
voorkomen, alsof
alsofzij
zij z66
zóódoor
dOOl'
tegenovergestelde
vindt, doch
mij zijn
zijn voorgesteld.
voorgesteld, Dat
Dat dit
ditniet
uietzoo
zoois,is,blijkt
blijktuituitvele
veleplaatsen
plaatsenvan
van
mij
en 109,
109,tetelang,
lang,
mijn werk.
werk, Voornamelijk
Voornamelijk verwijs
mijn
verwijsikiknaar
naardedeblz,
blz. 108
108 en
te halen.
halen,
om hier
hier aan
aan te
om
Eindelijk besluit de
de schrijver
schrijver zijn
zlinrequisitoir,
requisitoir,door
door teteverklaren
verklat'en:: »Het
»Het
Eindelijk
valt niet
niet moeilijk
moeilijk te
te zeggen,
zeggen,wat
watin in
deze
omstandigheden aan
aande
de
valt
deze
omstandigheden
Nederlandsche regeering
In de
deeerste
eersteplaats
plaatsnatuurlijk
natuurlijk
Nederlandsche
regeeringtete doen
doen stond,
stond. In
geen halfslachtige
halfslachtige politiek
politiek tegenover
tegenover den
denopstand,
opstand,waardoor
waardoordeze
deze steeds
steeds
in
kracht won
wonenenwaardoor
waardoormenig
menigbraaf
braafsoldaat
soldaat het
het leven
levenliet.
liet,Maar
Maal'
in kracht
tegenover Europa,
Europa, zoodra
zoodra het
bleek, dat
datEngeland
EngelandenenFrankrijk
Frankrijk de
de
tegenover
het bleek,
de andere
belanghebbende
zijde van
van België
België kozen,
kozen, een
eenberoep
bet'oepopop
zijde
de andere
belanghebbende
mogendheden
zoodoende op
op de
deLondensche
Londensche conferentie
confCl'entie een
eenpartij
partij
mogendheden om
om zoodoende
te kunnen
kunnen stellen,
stellen,die
dietegen
tegen
FrankrijkenenEngeland
Engelandzou
zoukunnen
kunnen opopFrankrijk
wegen,
Dat
haar
dat
is
mislukt,
dat
zij
op
de
conferentie
alleen
stond,
wegen. Dat haar dat is mislukt, dat zij op de conferentie alleen stond,
is
hetzwaarste
zwaarsteverwijt,
verwijt,dat
datmen
menaan
aandedeNederlandsche
Nederlandsche regeering
regeering en
en
is het
dat bewijst
bewijst dat
dat geen
geen van
vun beide
beidevoor
voor hare
hare
haal' diplomatie
diplomatie kan
kan doen
doen j; dat
haar
BeerPoortugael
Poortugaeldat
datduidelijk
duidelijk
taak
berekend waren.
waren, Als
Als generaal
generaal Den
Den Beer
taak berekend
zou hij
hijzich
zichenen
zijn
lezers
velerleiklachten
klachtenhebben
hebben
had
uiteengezet, zou
had uiteengezet,
zijn
lezers
velerlei
bespaard,
bespaard.""
omtrent het
hetverkeerde
verkeerdevan
vandedehalfslachtige
halfslachtigepolitiek
politiektegenover
tegenover
Dat
Dat omtrent
den
opstand het
hetgevoelen
gevoelenvan
vanden
denschrijver
schrijverdoor
dool'mij
mijwordt
wordtgedeeld,
gedeeld,
den opstand
is
in mijn
mijn werk
werk op
optal
talvan
vanbladzijden
bladzijden tetelezen
lezen;
maal'indien
indienik,ik,zooals
zooals
is in
; maar
hij
gewild
had,
had
uiteengezet
hetgeen,
volgens
hem,
het
zwaarste
hij gewild had, had uiteengezet hetgeen, volgens hem, het zwaarste
zijn geweest
geweest van
vandedeNederlandsche
Nederlandsche regeering
regeering en
euhare
hare
vergrijp
vergrijp zou
zou zijn
diplomatie,
had trachten
trachten aan
aan te toonen,
toonen, dat
dat geen
geen van
vanbeiden
beiden voor
vooI'
diplomatie, en
en had
hare
taak berekend
berekend waren,
waren, dan
danzou
zouikiknaar
naarmijne
mUneinnige
innigeovertuiging
ovettuiging
hare taak
een
groot onrecht
onrecht gepleegd
gepleegd enenmijmij
aan
verregaandonbillijk
onbillijk en
en
een groot
aan
eeneen
verregaand
gemaakt hebben.
hebben,
arrogant
schuldig gemaakt
arrogant oordeel
oordeel schuldig
O!
zeet'gemakkelijk,
gemakkelijk,achteraf
achterafapodictisch
apodictisch neer
neet' teteschrijven
schrijven:
0 ! het
het isiszeer
:
dit
had men
men moeten
moeten doen,
doen, dat
dat had
had men
men moeten
moeten laten
laten;; maar
maal' heel
heel iets
iets
dit had
anders
het, ininhachelijke
hachelijke tijden,
tijden,verstoken
vet'stokendikwerf
dikwerfvan
vanbetrouwbare
betrouwbare
anders is
is het,
berichten,
als nu,
nu, alles
alleste te
kunnen
overzien,voor
voormoeilijke
moeilijke
berichten, zondet',
zonder, als
kunnen
overzien,
vraagstukken
moeten handelen.
handelen, Het
Het was
was toen
toen voor
voor de
de
vraagstukkenstaande,
staande,zelf
zelfte
te moeten
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Nedel'landsche
uitstek moeilijke
moeilijke tijd.
tijd. Falck
Falck —
- waarwaarNederlandscheregeering
regeeringeen
een bij
bij uitstek
vond den
den toestand
toestand zóó,
den 17'
17 d,nApril
April 1831
1831
lijk
kind —
- vond
lijk,geen
seen kind
z66, dat
dat hij
hij den
te Batavia
Batavia schreef
schreef:: »Eilieve,
llEilieve, isisUUook
ookeenig
eenig
aan
zijn viiend
vriend Schneither
Schneither te
aan zijn
Javaansch
geleerde bekend,
bekend, die
die een
een uitweg
uitweguit
uitdezen
dezencirkel
cirkelaanwijzen
aanwijzen
Javaansch geleerde
geen kans
kans toe"
toe" (*).
(*).
kan?
kan ?In
In Europa
Europazien
zien wij
wij er
er geen
Een
beroep op
op Rusland,
Rusland,Oostenrijk
OostenrijkenenPruisen
Pruisenheeft
heeftdedeNederlandsche
Nederlandsche
Een beroep
en hare
hare diplomatie
diplomatie hebben
hebben toen
toen niet
niet stilgezeten,
stilgezeten,
regeering
regeering gedaan.
gedaan. Zij
Zij en
maar gedaan,
gedaan,wat
wat zij
zij konden,
konden, om
om het
het noodlot
maar
noodlot te bezweren.
bezweren. Mr.
Mr. G.
G. de
de
ervan:: »De
»De houding
houding tot nog
nog toe
toe (±)
(t)door
doorden
denKonina
Koning
Clercq
schreef ervan
Clercq schreef
del'
Nederlanden tegenover
tegenover de
de Conferentie
Conferentie aangenomen,
aangenomen, stelde
stelde hem
hem inin
der Nederlanden
het gunstigste
gunstigste daglicht
daglicht en
enrechtvaardigde
rechtvaardigde de
dehouding
houdingder
del'natie,
natie,die
die zich
zich
(§).IJzer
IJzermet
methanden
handenbreken
breken
eenparig
om zijnen
zijnen troon
troon sloot,
sloot, ten
tenvolle"
volle"(§).
eenparig om
kon
de Nederlandsche
Nederlandsche regeering
regeering echter
echterniet.
niet.Rusland,
Rusland,Oostenrijk
Oostenrijk en
en
kon de
Pruisen te
te dwingen,
om haar,
haar, trots
trots allerlei
allel'lei bezwaren,
bezwaren, tegenover
tegenover EngeEngePruisen
dwingen, om
kon zij
zij niet.
niet. Aan
Aan pogingen
pogingen en
en overoverland
land en
en Frankrijk
Frankrijktete steunen,
steunen, dat
dat kon
het niet
nietontbroken
ontbroken;
detijdsomstandigheden
tijdsomstandigheden maakten
maakten alal
redingen
redingen heeft het
; de
dat
pogen vruchteloos.
vruchteloos. Daarbij
Daarbij wilde
wildehet
hettoeval,
toeval,dat
datdedePrins
Prinsvan
vanOranje,
Oranje,
dat pogen
die
in België
België de
demachtige
machtigeKatholieke
Katholiekepartij
partijtegen
tegen
zich
(H),natuurnatuurdie in
zich
hadhad
(**),
in zeer
zeel'vriendschappelijke
vriendschappelijke verhouding
verhouding stond
stond tot
tot den
denHertog
Hertog van
van
lijk in
lijk
Wellington,
den afgetreden
afgetredenpremier
premiervan
vanhethet
Tory-Kabinetenenantagonist
antagonist
Wellington, den
Tory-Kabinet
hetnieuwe
nieuweministerie
ministerieGrey-Palmerston,
Grey-Palmerston, waarin
waarin zitting
zitting had
had Lord
Lord
van
van het
boezemvriend van
vanPrins
Prins
Durham, de
zwager van
van Lord
Lord Ponsonby
Ponsonby en
en dedeboezemvriend
Durham,
de zwager
in Engeland
Engeland en
en zijne
zijne ververLeopold,
zelf door
dool' zijn
zijn langdurig
langdurig verblijf
verblijf in
Leopold, die
die zelf
ondm- den
den hoogen
hoogen adel
adelaldaar
aldaarveel
veelvrienden
vriendenhad
had
houding tot
den troon
troon onder
houding
tot den
en daarbij
en
daarbij zeer rijk
rijk was.
was.
Verstolk van
van Nijevelt,
Nijevelt, op
op wie
wie het
het
van Soelen,
Soelen, Falck
Falck en
en Van
Van Zuylen
Zuylen van
bij
de
onderhandelingen
voornamelijk
aankwam,
waren
hoogst
bekwame
bij de onderhandelingen voornamelijk aankwam, waren hoogst bekwame
het, hen
hen tetezien
zienveroordeelen
verool'deelenals
als
en eerlijke
eerlijke mannen.
mannen. Bevreemdend
Bevreemdend is
en
is het,
op grond
grond dat
dat
onbekwaam voor
bewijs, alleen
alleen op
onbekwaam
voor hunne
hunne taak,
taak, zonder
zonder eenig
eenig bewijs,
de uitkomst
uitkomst der
derConferentie
Conferentievoor
voorNederland
Nederlandongunstig
ongunstigisisuitgevallen.
uitgevallen.
de
teverdedigen.
verdedigen.
Dat schijnt
schijnt niet
niet te
Dat
VonWessenberg
Wessenberg:: )Mit
,MitTakt
Taktund
undmit
mitUmsicht
Umsicht
Van Falck
Falck schrijft
schrijft Von
Van
kam Reinhard
Reinhard Baron
Baron Falck
Falckder
derungemein
ungemeinschwierigen
schwierigen Aufgabe
Aufgabe nach,
nach,
kam
So erreichte
erreichte er es,
es, dass
dass seine
seineCollegen
Collegen in
in
deren Erfiillung
Erfüllung ihm
ihm oblag.
oblag. So
deren
der
Conferenz
selbst
dann,
wenn
sie
dem
ihm
angewiesenen
Standder Conferenz selbst dann, wenn sie dem ihm angewiesenen Stander ihn
ihnververpunkte sich
sich nicht
nicht anbequemen
anbequemen konnten,
punkte
konnten, doch
doch der
der Art,
Art, wie er
trat, und
und den
denpers6nlichen
persönlichen Eigenschaften,
Eigenschaften, die
die er
er hierbei
hierbei an
an den
den Tag
Tag
trat,
vollsteAnerkennung
Anerkennung zollten"
zollten" (t±);
(tt); terwijl
terwijl Talleyrand,
Talleyrand, die
die zijne
zijne
legte, vollste
stak,'
den
menschen kende
hen waarlijk
waarlijk niet
nietlicht
lichtinindedehoogte
hoogtestak,
menschen
kende en
en hen
'den
(0, R. A.
A.Falek's
Fa/clc'lBrieven,
Brieven, blz.
blz, 315.
315.
(*)
ct) Tot Augustus
Augustus 1831
1831 bedoelt
bedoelt hij,
hij, het
hettijdperk,
tijdperk, dat
dat door
door mij
mij behandeld
behandeld is.
is.
(t)
IIr. G.
G. de
de Clercg
Glercq herdacht, blz. 328.
328.
(§) Mr.
('.) Zie
Zie den
den belangrijken
belangrijken brief
briefvan
van1616November
November1830
1830van
vanden
denMaarschalk
MaarschalkNlaison,
Maison,
(")
minister v.v. Buitenl.
Buiten!.Zaken
Zaken ininFrankrijk,
FrankrUk, aan
aan Talleyrand,
Talleyrand, bij
bij Pallain,
Pallain, blz.
blz.88.
88.
toen minister
(tt) Ritter Von
Von Arneth,
Arneth, Johann
Jonann Freiherr
Freiherr von
van Wessenbery,
Wessenberg, Th.
Th. 2,
2, S.
S. 102.
102.
at)
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den December
17ven
Decembel' aan
aan Sebastiani schreef: ,Personne
n'est plus
capable
)Personne n'est
plus capable
M. Falck
Falck de
de suivl'e
affaires du
du Roi
Rtli ici"
ici" (*).
que
suivre les affaires
que M.
Ik
besluit met
met teteherhalen,
herhalen, dat
dat het
hetmijn
mijn doel
doel niet
niet isis geweest,
geweest, de
de
Ik besluit
geschiedenis
van de
de Confel'entie
mijn werk
werk te beschrijven.
beschrijven. Mij
Mij is
is el'
geschiedenis van
er
Conferentie in mijn
Zij is hoogst
hoogst ingewikkeld
ingewikkeld en
en vordert
vOl'del't
trouwens
nog geene volledige bekend. Zij
trouwens nog
de archieven
al'chieven en
en een rijp,
l'ijp, bezadigd,
onbevangen
veel nasporingen
nasporingen in
veel
in de
bezadigd, onbevangen
oordeel over
oOl'deel.
ovel' haar
haal'gaat
gaatniet
nietverder
verdel'dan
dan Juni
Juni 1831 en betreft
betl'eft
oordeel. Mijn oOl'deel
in hoofdzaak het
het loslaten
loslaten der
der Januari-basis
Janual'i-basis van
van scheiding
scheiding en
en het
het willede plaats
plaats stellen daarvan
del' 18 artikelen.
keurig in
daarvan der
in de
Dat het
het oordeel
oordeel daarover
daal'over ongunstig'
uitvallen, heb
heb ik
ik vooral
vool'al in
m
ongunstig. moet
moet uitvallen,
Dat
mijn
werk omstandig
omstandig aangetoond en hiel'
nog aangestipt.
aangestipt.
hier nog
mijn werk
Wat de
deNederlandsche
Nederlandschc regeel'ing
betreft:: al zijn er
el' v66r
vóór en
ook in
m
regeering betreft
en ook
1830 tijdens
tijdens den
den opstand
opstand groote misslagen
misslagen door
door haal'
haar begaan, -— in 1831
is
hare houding
houding gedurende
gedurende het
het tijdperk,
tijdperk, dat
datdoor
door mij is behandeld,
behandeld,
is hare
onbel'ispelijk
en verdient
vel'dient haar
haal' optreden
optreden voorzeker
voorzeker niet
niet de
de
geweest en
onberispelijk geweest
scherpe vers,vijten,
verwijten, welke haal'
wedel' hebben
hebben getl'Offen.
haar nu
nu weder
getroffen.

n.

's-Gravenhage,
's-Gravenhage, 77 Mei 1906.

('") Pallain,
Pallain, p. 139.
(*)

UIT HET
UIT
HET LEVEN
LEVEN ONZER
ONZER EERSTE
EERSTE KONINGIN.

»Frappée
dansson
soncoeur
coeurcomme
cornmefille,
fiUe,comme
comme
Wrap* dans
épouse, comme
co mme reine,
reine, comme
commc inère,
mère, toujours
toujours
épouse,
elle sembla
sembla vouée
vouée au
au sacrifice
sacrifice etetsasavie
vieentière
entière
par une
une série
séried'épreuves."
d'épreuves."
fut
marquée par
fut marquée
Comte O'ARJlJZON.
D'ARJUZON.

Eenige jaren
jaren geleden
geleden reisde
reisde ik
ik van
vanBregenz
Bregenz naar
naar Schaffhausen,
Schaffhausen, tut
tut
Konstanz over
over den
den Bodensee
Bodenseeenenvervolgens
vervolgensover
overden
den Untersee,
Untersee, een
eengenotgenotKonstanz
volle
boottocht,waarbij
waarbijmen
menvoortdurend
voortdurendininde
denabijheid
nabijheidvan
vande
debekoorlijke
bekoorlijke
voile boottocht,
HetZwitsersche
Zwitserschekanton
kantonThurgau
Thul'gaubiedt
biedthier
hiereen
eenvriendelijk
vriendelijk
oevers
blijft. Het
oevers blijft.
dOOl'kleine,
kleine,
landschap
begroeide heuvels,
heuvels, nu
nuenendan
danafgewisseld
afgewisselddoor
landschap van
van begroeide
oude steden
steden enenvoorname
voornamelandhuizen.
landhuizen. Even
Evenvoorbij
voorbij het
het stadje
stadje Ermatingen,
El'matingen,
oude
dat
op eene
eene landtong
landtong gebouwd
gebouwd is,
is, wordt
wordtdedeaandacht
aandachtvan
vanden
denreiziger
reiziger
dat op
getrokken
door de
de schilderachtig
schilderachtig hooge
hooge ligging
ligging van
van het
het kasteel
kasteelArenaArenagetrokken door
wanneerdedereiziger
reizigel'een
eenNederlander
Nederlander
berg
in boschrijke
boschrijke omgeving,
omgeving, en
en wanneer
berg in
is,
dan zal
zaldiedie
naam
wellicht
een
bekendenklank
klankvoor
voorhem
hemhebben.
hebben.
is, dan
naam
wellicht
een
bekenden
hetslot
slotArenaberg
Arenabergeene
eenehistorische
historische ververHij zal
zal zich
zichherinneren,
herinneren, hoe
hoehet
Hij
maardheid heeft
de verblijfplaats
verblijfplaats van
van haar,
haar, die
die het
heteerst
eerst
maardheid
heeft verkregen
verkregen als
als de
den
schoonen naam
naam van
van Koningin
Koningin van
van Holland
Holland droeg.
droeg.
den schoonen
of,
zooals
zij
na
den
val
vanhet
hetNapoleontische
Napoleontische
Koningin
Hortense
Koningin Hortense of, zooals zij na den val van
keizerrijk
geheeten
werd,
de
Hertogin
van
Saint-Leu
koos
Arenabel'g
keizerrijk geheeten werd, de Hertogin van Saint-Leu koos Arenaberg
tot hare
hare blijvende
blijvende woonplaats
woonplaats en
enzijzijoverleed
overleedaldaar
aldaal'den
den5den
5den Oct.
Oct. 1837.
1837.
De
doorluchtige ballinge
ballinge maakte
maakte het
het slot
slot tot
toteen
eenmuseum
museumvan
vanmerkmerkDe doorluchtige
waat'dige herinneringen
herinneringen uit
uit de
de dagen
dagenharer
harergrootheid
grootheid;
hareomzweromzwerwaardige
; nanahare
kwam zij
zij hier
hier tot
totrust
rust
zorgdezijzij
voordede
opvoeding van
van
vingen kwam
vingen
en en
zorgde
voor
opvoeding
haar
zoon, die
die eens
eens Napoleon
Napoleon III
IU zou
zou heeten.
heeten. Het
Hetkasteel
kasteel zelf
zelf isis
haar zoon,
heerlijker
geenszins een
een grootsch
grootsch gebouw,,
gebouw,. doch
omgeving is des
des teteheerlijker
geenszins
doch de
de omgeving
het
ruime
park
bevindt
zich
eene
hermitage
met
een
prachtig
en
in
en in het ruime park bevindt zich eene hermitage met een prachtig
het meer.
meer. InInhethet
beginvan
van.dit
-ditjaar
jaarisisArenaberg
Arenaberg met
met
uitzicht over
uitzicht
over het
begin
al zijne
zijne historische
historischekunstschatten
kunstschattendoor
door de
deex-Keizerin
ex-KeizerinEugénie
Eugénieinineigendom
eigendom
aan
het kanton
kanton Thurgau
Thurgau geschonken.
geschonken.
aan het

** * **
is zoo
zoo weinig
wellllgbekend
bekendbijbijonsons
groote
publiek,Holland's
Holland's eerste
eerste
Zij is
groote
publiek,
KOllillgin,
nu juist
juist honderd
hOllderd jaren
jarell geleden
geledell haar
haar intocht
intocht deed
deed in
iu ons
OIIS
Koningin, die
die nu
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land en
en overal
overal bewonderd
bewonderd werd
werd om
om hare
hare buitengewone
buitengewone gratie
gratie en
enhare
hare
land
vorstelijke waardigheid,
waardigheid, al
was zij
:.lij niet
nietvan
vanvorstelijke
vorstelijke afkomst
afkomst en
en alal
vorstelijke
al was
had zij
zij haar
haar troon
troon enkel
enkelaan
aanhet
hetwapengeluk
wapengelukvan
vanKeizer
KeizerNapoleon
Napoleon tete
had
De
elegante
Koningin
Hortense
is
thans
vrij
wel
vergeten,
maar
danken.
danken. De elegante Koningin Hortense is thans vrij wel vergeten, maar
levendig staat
figuur
van
denden
Koning
van
staatonzen
onzenlandgenooten
landgenootendede
figuur
van
Koning
vanHolland
Holland
dankbareherinnering
herinnering isisdedegoedaardige
goedaardigeLodewijk
Lodewijk
voor den
den geest
geest en
eninindankbare
voor
Napoleon gebleven,
kreupele Louis,
Louis, die
die de
de belangen
belangen van
van zijn
zijn nieuw
nieuw
Napoleon
gebleven, de
de kreupele
warm bij
bij zijn
zijn machtigen
machtigen broeder
broeder bepleitte,
al was
was het
het
vaderland zoo
vaderland
zoo warm
bepleitte, al
zonder succes.
succes. Om
Om dedemenschlievendheid,
menscltlievendheid, betoond
betoond na
nahet
hetspringen
springen
zonder
van het
het kruitschip
kruitschip te
te Leiden
Leideninin1807
1807
geweldige
overstrooming
van
en en
bij bij
de de
geweldige
overstrooming
in Zeeland
Zeeland in
in 1808,
1808,vergeeft
vergeeftmen
menden
den
Koning
gaarnezijne
zijnewispelturigwispelturigin
Koning
gaarne
heid, die
die ons
onsland
landenenzijne
zijnetoch
tochreeds
reedsberooide
berooide schatkist
schatkist zoo
zoo duur
duur te
te
heid,
staan kwam
kwam;; zijn
zijn lastig
lastig humeur,
humeur, dat
dat hem
hemzoo
zoodikwijls
dikwijlstyranniek
tyranniek deed
deed
staan
tegen ondergeschikten,
ondergeschikten, en
en de
deijdelheid,
ijdelheid, welke
welkeeen
eenhoofdtrek
hoofdtrek
optreden tegen
optreden
van zijn
zijn karakter
karakter was.
was.Naast
Naastden
den»goeden"
llgoeden"
Koning
Lodewijkverschijnt
verschijnt
van
Koning
Lodewijk
dewufte,
wufte,lichtzinnige,
lichtzinnige,zedelooze
zedeloozevrouw,
vrouw,die
dieniets
niets
dan zijne
zijne gemalin
gemalin als
als de
dan
van Holland
Holland en de
de Hollanders
Hollanders weten
weten wilde,
wilde,die
dieaan
aanhaar
haarhof
hofeene
eeneeigen
eigen
van
partij had
had van
van Fransche
Fransche ofofFranschgezinde
Franschgezinde hovelingen
hovelingen en
en die
dieten
tenslotte
slotte
partij
haar koninkrijk
koninkrijk verliet,
verliet, omdat
omdat zij
zijniet
nietkon
kon
leven
barbaarscheland
land!
haar
leven
in in
ditdit
barbaarsche
!
Zóó ongeveer
ongeveer is
is de
devoorstelling,
voorstelling, die
die ons
onslangen
langen tijd
tijd gegeven
gegeven werd
werd
Z66
het echtpaar,
echtpaar, dat
dat in
in de
deJunimaand
Junimaand van
van het
het jaar
jaar 1806
1806den
denNederNedervan het
van
wil van
van den
denFranschen
Fransehen Keizer
Keizer
landsehen bodem
bodem betrad,
door den
den wil
landschen
betrad, toen
toen door
de Bataafsche
Bataafsche republiek
republiek in
in eene
eeneerfelijke
erfelijkemonarchie
monarchiewas
wasveranderd.
veranderd.
de
Wel isisererin in
later
jaren(*)(*)eenige
eenigewijziging
wijziginggekomen
gekomen inin het
hetoordeel
oordeel
Wel
later
jaren
Hortense;; en
en alalmag
magbij
bijdedelaatste
laatstehet
hetbekende
bekende:
over
Lodewijk en
en Hortense
over Lodewijk
:
»Tout
savoir
c'est
tout
pardonner",
niet
ten
volle
van
toepassing
zijn,
»Tout savoir c'est tout pardonner", niet ten volle van toepassing zijn,
toch
is door
door de
de studie
studie der
dermémoires
mémoiresvan
vanbekende
bekendetijdgenooten
tijdgenooten eneniran
van
toch is
kennis van
van dien
dientijd
tijdgewichtige
gewichtigebronnen
bronnenmeer
meerlicht
lichtover
over
andere
voor de kennis
andere voor
het karakter
karakter en
endedeonderlinge
onderlingeverhouding
verhoudingder
derbeide
beidepersonen
personenverspreid,
verspreid,
datLodewijk
Lodewijk voor
voor een
een groot
groot gedeelte
gedeelte de
deschuld
schuld
waardoor
weten, dat
waardoor we
we weten,
draagt
van het
het zoo
zoorampzalig
rampzalig huwelijksleven.
huwelijksleven. Met
Metkleinzielige
kleinzieligeachterachterdraagt van
docht
heefthij
hijzijne
zijnejonge,
jonge,levenslustige
levenslustigevrouw
vrouwvervolgd
vervolgdvan
vanhun
huntrouwdag
trouwdag
docht heeft
af; hare
hare bedienden
bedienden waren
waren spionnen
spionnen in
in zijn
zijn dienst
dienst;; ja,
ja, nu
nu en
en dan
dan hield
hield
hij
haar feitelijk
feitelijk onder
onder bevvaking.
bewaking. Was
het wonder,
wonder, dat
dat Hortense
Hortense het
het
hij haar
Was het
ondraaglijk
deze wijze
wijzeteteleven
levennaast
naastden
denman,
man,die
diehaar
haarnimmer
nimmer
ondraaglijk vond,
vond, op
op deze
haarwas
wasopgedrongen
opgedrongenzoowel
zooweldoor
dool'haar
haal'
liefde
had ingeboezemd,
ingeboezemd, die
diehaar
liefde had
?
stiefvader
als
door
hare
eigen
moeder
J
oséphine
stiefvader als door hare eigen moeder Joséphine ?
Hortense
de Beauharnais
Beauharnais heeft
heeft recht
rechtop
oponze
onzebelangstelling,
belangstelling, omdat
omdat
Hortense de
zij
gedurende vier
onze koningin
koningin geweest
is, en
enniet
nietminder
minderyerv'erzij gedurende
vier jaren
jaren onze
geweest is,
dient
ons medelijden,
medelijden, omdat
zoo heel
heel veel
veel geleden
geleden heeft.
heeft.
dient zij
zij ons
omdat zij
zij zoo

*** **

(0)
Eene degelijke,
breede studie,
studie, ook
ook psychologisch
psychologisch van groote
groote waarde,
waarde, is
is het
hetwerk
werk
degelijke, breede
(*) Eene
v. Loosjes,
Loosjes, L()uis
Bonaparte, de
de Koning
Koning van
vanHolland
Holland (Amsterdam,
Looij, 1888).
1888).
van
Louis Bonaparte,
van V.
(Amsterdam, Van Looij,
Vgl.
bo\'rndien het belangrijke
belangrijke opstel
opstel van
van J.J.C.
C.viln
den Berg:
Berg: »Een
"Een ongeliikkig
ongelukkigvorstelijk
vorstelijk
Vgl. bovendien
van den
huwl'lijk",
in De TOdspiegel,
Tijdspiegel, jaargang 1902.
1902.
huwelijk", in
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Het geslacht
geslacht Beauharnais
Beauharnais is
is afkomstig
afkomstig uit
uitdedeomgeving
omgevingvan
vanOrleans.
Orleans.
Het
DeBeauharnais,
Beauharnais,DGouverneur
l>Gotlverneur général
genéral
Hortense's grootvader,
grootvader, de
deMarkies
MarkiesDe
Ie Vent
de I' Amérique",
vriendschapsbetrekkingen
des
Islessous
sousle Vent
des Isles
de l'Amérique",
hadhad
vriendschapsbetrekkingen
defamilie
familieTascher
Tascherdede
Pagerie,
welke,
oorspronkelijk
aangeknoopt
aangeknoopt met de
la la
Pagerie,
welke,
oorspronkelijk
in
de~elfde streek
streek thuis
thuis behoorend,
behoorend, zich
zich in
in het
het begin
begin der
der 48de
18 de eeuw
eeuw
in dezelfde
op
het eiland
eilandMartinique
Martiniquegevestigd
gevestigdhad.
had.De
Devriendschap
vriendschaptusschen
tusschen de
de beide
beide
op het
ooknadat
nadatdedeMarkies
MarkiesDe
DeBeauharnais
Beauharnais
families
was van
van blijvenden
blijvenden aard,
aard,ook
families was
om den
den band
band nog
nog teteversterken,
versterken,
naar Frankrijk
naar
Frankrijkteruggekeerd
teruggekeerdwas,
was, en
en om
toteen
eenhuwelijk
huwelijk
tusschen
dennegentienjarigen
negentienjarigenzoon
zoonvan
vanden
den
besloot
men tot
besloot men
tusschen
den
jaren jongere
jongere Joséphine
Joséphine Tascher
Pagerie. In
In
Markies en
drie jaren
Markies
en de
de drie
Tascher de
de la Pagerie.
het
laatst
van
het
jaar
1779
werd
Joséphine
door
haar
vader
lIaar
het laatst van het jaar 1779 werd Joséphine door haar vader naar
EUl'Opa gebracht en
en spoedig
spoedigdaarop
daaropreikte
reiktezijzijhare
harehand
handaan
aanden
den Vicomte
Vicomte
Europa
Alexandre
Beauharnais, destijds
destijds kapitein
kapitein der
der infanterie.
infanterie. Joséphine's
Joséphine's
Alexandre de
de Beauharnais,
echtgenoot
had een
een zeer
zeergunstig
gunstiguiterlijk,
uiterlijk,danste
danstevoortreffelijk,
voortreffelijk, was
waseen
een
echtgenoot had
aangenaam
den minsten
minsten aanleg
aanleg voor
voor een
een
aangenaamcauseur,
causeur,doch
doch bezat
bezat niet
niet den
Weldrahad
haddedejonge
jongevrouw
vrouwdedeovertuiging,
overtuiging,
geregeld
huiselijk leven.
leven. Weldra
geregeld huiselijk
dat Alexandre
Alexandre haar
haar ontrouw
ontrouw was,
was, en
enhet
hethuwelijksgeluk
huwelijksgeluk liet
liet veel
veel tete
dat
wenschen
over,
ook
nadat
Joséphine
in
September
1781
het
leven
wenschen over, ook nadat Joséphine in September 1781 het leven
zoobekenden
bekendenEugène
Eugène de
de
geschonken
een zoon,
zoon, den
den later
laterzoo
geschonkenhad
had aan
aan een
Beauharnais.
Twee
jaren daarna
daarna volgde
volgde Alexandre
Alexandre het
het voorbeeld
voorbeeld van
van vele
vele andere
andere
Twee jaren
Fransche
edellieden en
scheepte hij
hij zich
zich in,
om in
in de
de Nieuwe
Nieuwe Wereld
Wereld
Fransche edellieden
en scheepte
in, om
de
zaak der
derAmerikaansche
Amerikaansche vrijheid
vrijheid tetegaan
gaanverdedigen,
verdedigen,hoewel
hoewelhij
hij wist,
wist,
de zaak
dat hij
hij zijne
zijnevrouw
vrouwininbelangwekkende
belangwekkende omstandigheden
omstandigheden achterliet.
achterliet. Tijdens
Tijdens
dat
tweede kind
kind geboren,
geboren, dat
dat de
de
de afwezigheid
afwezigheid van
van den
den vader
vader werd
werd het
de
het tweede
dat
namen
Hortense Eugénie
stellig zou
zou niemand
niemand dit
dit meisje,
meisje, dat
namen Hortense
Eugénie kreeg,
kreeg, en stellig
den
1 Oden Augustus
terwereld
wereldkwam,
kwam,eene
eeneschitterende.toekomst
schitterende "toekomst
den 40den
Augustus 1783
1783 ter
worden koningin
de moeder
moeder van
van een
een
hebben voorspeld:
hebben
voorspeld :dat
dat zij
zij zou
zou worden
koningin en
en de
keizer
Weinigemaanden
maanden nanadede
gebuorte
vanHortense
Hortensewerden
werden de
de
keizerI Weinige
geboorte
van
vijandelijkheden
Amerikanen en
de Engelschen
Engelschen gestaakt
gestaakt en
en
vijandelijkhedentusschen
tusschen de
de Amerikanen
en de
De Beauharnais
Beauharnais in
in Frankrijk
Frankrijk terug,
terug, maar
maar van
van eene
eene
kwam de
de Vicomte
Vicomte De
kwam
blijvende
sprake meer.
meer. Door
Doordedebemoeiingen
bemoeiingenvan
van
blijvende verzoening
verzoening was
was geene sprake
familieleden
tot eene
eeneminnelijke
minnelijke schikking
schikking ;j de
de echtgenooten
echtgenooten
familieleden kwam
kwam het
het tot
zouden
gescheiden leven
leven;; Eugène
Eugène bleef
bleefbij
bij zijn
zijnvader
vaderenenHortense
Hortensewerd
werd
zouden gescheiden
aan
de moeder
moeder toegewezen.
toegewezen.
aan de
De vele
veleteleurstellingen,
teleurstellingen,waarmede
waarmedeJoséphine
Joséphinesedert
sederthaar
haarhuwelijk
huwelijk
De
had kennis
kennis gemaakt,
gemaakt, deed
deed bij
bij haar
haar het
hetverlangen
verlangen rijpen
rijpen rust
rusttetezoeken
zoeken
had
het ouderlijk
ouderlijk huis,
waar zij
zij vroeger
vroeger zoo
zoo gelukkig
gelukkig was
geweest, en
en
in
in het
huis, waar
was geweest,
zij
besloot met
methaar
haardochtertje
dochtertje naar
naar Martinique
Martinique tete gaan.
Van 1787
1787
zij besloot
gaan. Van
tot 1790
1790vertoefde
vertoefde Hortense
Hortense op
op het
hetexotische
exotischeeiland
eiland en
enhoewel
hoewelzij
zijnog
nog
op hare
hareverbeelverbeelzeer jong
jong was,
was, maakte
maakte dit
ditverblijf
verblijfeen
eendiepen
diepenindruk
indruk op
zeer
haargeheele
geheeleleven
levenbehield
behieldzij
zijdedeherinnering
herinnering aan
aan
ding
en gedurende
gedurende haar
ding en
de
jaren, doorgebracht
doorgebracht tetemidden
middeneener
eenerbevolking
bevolkingvan
vanplanters
plantersen
ennegers,
negers,
de jaren,
en
vooral aan
aan de
de heerlijke
heerlijke tochten
tochteninineen
eenIndiaanschen
Indiaanschendraagstoel.
draagstoel.
en vooral
Intusschen had
in Frankrijk
Frankrijk de
de groote
grooterevolutionnaire
revolutionnairebeweging
bewegingmeer
meer
had in
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en meer
meer veld
veld gewonnen
gewonnen;; reeds
reeds was
was erereen
een
eindegemaakt
gemaaktaan
aande
de
en
einde
het koningschap
koningschap en de
de oude
oude staatsorde,
staatsorde, gebaseerd
gebaseerd
absolute macht
macht van
van het
absolute
op de
de bevoorrechting
bevoorrechting van
van weinigen
weinigenboven
bovenvelen,
velen,had
haduitgediend.
uitgediend.Buiten
Buiten
op
Frankrijk wenl
de omwenteling
omwenteling door
doorvelen
velenmet
metgeestdrift
geestdriftbegroet
begroet;
VOOI'
Frankrijk
werd de
; voor
de
geheele
Eliropeesche
maatschappij
scheen
eene
nieuwe
periode
van
de geheele Europeesche maatschappij scheen eene nieuwe periode van
OokinindedeFransche
Franschevolkplantingen
volkplantingen
ontwikkeling te zijn
zijn aangebroken.
aangebroken. Ook
ontwikkeling
maakte zich
zich eene
eene zekere
zekereonrust
onrustvan
vandede
gemoederenmeester
meesteren
enopop
maakte
gemoederen
Martinique brak
brak de
de burgeroorlog
burgeroorlogmet
met.zoo
zoo hevige
hevigewoede
woedeuit,
uit,dat
datJoséphine,
Joséphine,
Martinique
ouderlijk dak
dak niet
niet meer
meer veilig
veiligachtend,
achtend, met
methaar
haarkind
kinddedewijk
wijknam
nam
het ouderlijk
op een
een der
der voor
voor anker
anker liggende
liggende schepen
schepen en
en de
deeerste
eerstegelegenheid
gelegenheidaanaanop
greep, om
om naar
naar Frankrijk
Frankrijk terug te
te keeren.
keeren.
greep,
nietonwaarschijnlijk,
onwaarschijnlijk,dat
datJoséphine
Joséphinede
deheimelijke
heimelijkehoop
hoopkoesterde
koesterde
Het isisniet
op eene
eene hereeniging
hereeniging met
methaar
haar man
man en
enhaar
haarzoon,
zoon, want
want zij
zij wist,
wist,dat
dat
op
pretmaker had
had vaarwelgezegd
vaarwelgezegd en
en zich
zich ernstig
ernstig
de eerste
eerste zijn
zijn leven
leven van
van pretmaker
de
1789door
door
aan de
de staatkunde
staatkunde wijdde.
wijdde. Alexandre
Alexandre de
de Beauharnais
Beauharnais was
wasinin1789
aan
den adel
adel van
vanBlois
Bloisnaar
naardedeNationale
NationaleVergadering
Vergadering teteVersailles
Versaillesafgeafgeden
vaardigd en
en had
had zich
zichaanstonds
aanstonds doen
doen kennen
kennen als
alseen
eenvoorstander
voorstander van
van
vaardigd
totdedeoprichting
oprichting
liberale en
en democratische
democratischedenkbeelden
denkbeelden;
hijwerkte
werktemede
medetot
liberale
; hij
waaruitdedeberuchte
beruchteclub
clubder
derJacobijnen
Jacobijnenontstaan
ontstaan
van den
den club
club Breton,
Breton, waaruit
van
is,
en
behoorde
tot
de
47
edellieden,
die
zich
uit
eigen
beweging
bij
is, en behoorde tot de 47 edellieden, die zich uit eigen beweging bij
hethof
hofvan
van
den tiers-état
tiers-état aansloten.
aansloten. Toen
Toen dedeVergadering
Vergadering evenals
evenals het
den
Versailles naar
naar Parijs
Parijs verhuisde,
verhuisde, betrok
betrok de
de Vicomte
Vicomte zijne
zijne oude
oude woning
woning
Versailles
in de
hoofdstad
aldaar
speelde hij
hijzijne
zijnepolitieke
politiekerolrol
aldaar en speelde
in de
hoofdstad
alsalsllmontagnard
Dmontagnard
et républicain",
républicain", gelijk
hij het
het zelf
zelfuitdrukte.
uitdrukte.
gelijk hij
De hoop
hoop van
van Joséphine
Joséphine op
op een
een aangenaam
aangenaam huiselijk
huiselijk leven
werd niet
niet
De
leven werd
verwezenlijkt;
de beide
beide echtgenooten
echtgenooten elkaar
elkaar nu
nuen
endan
dan
verwezenlijkt ;wel
wel ontmoetten
ontmoetten de
zij
dezelfde
vrienden,
maar
tot
eene
samenwoning
kwam
het
en
hadden
en hadden zij dezelfde vrienden, maar tot eene samenwoning kwam het
niet. De
De kinderen
kinderen zagen
zagen elkaar
elkaar dikwijls
dikwijls;; Eugène
Eugène bracht
brachtzijne
zijnevacanties
vacanties
niet.
geregeld
huize zijner
zijner moeder
moeder door
door en
entusschen
tusschenhem
hemenenzijne
zijnezuster
zuster
geregeld ten huize
tot hun
hundood
dood
Hortense ontstond
ontstond de
innige band
band van
van genegenheid,
genegenheid, die
die tot
Hortense
de innige
is gebleven.
gebleven.
Het
monarchale Europa
het jaar
jaar 1792
1792dedewápenen
wapenenop
op tegen
tegen
Het monarchale
Europa vatte
vatte in
in het
het revolutionnaire
I'evolutionnaire Frankrijk
het leger
legerder
derverbondenen
verbondenennaderde
naderdede
de
Frankrijk en
en het
zijn degen
degen ter
ter
Fransche
Alexandre de
de Beauharnais
Beauharnais stelde
stelde zijn
Fransche grenzen.
grenzen. Alexandre
beschikking
vaderland en
na eenige
eenige gelukkige
gelukkige wapenfeiten
wapenfeiten zag
zag
beschikking van
van het
het vaderland
en na
het·
volgend
jaar
reeds
bevorderd
tot
generaal
en
bevelhij
zich
in
hij zich in het volgend jaar reeds bevorderd tot generaal en bevelhebber
leger aan
aan den
den Rijn.
Rijn. De
Degunst
gunstder
derNationale
NationaleConventie
Conventie
hebber van
van het leger
dOOl'bleek
evenwel niet
nietbestendig
bestendig;
overgave
Mainz,veroorzaakt,
veroorzaakt,doorbleek evenwel
; dede
overgave
vanvan
Mainz,
dat
Beauharnais met
met zijne
zijne troepen
troepen niet
niet tijdig
tijdig genoeg
genoeg tot
totontzet
ontzetwas
was
dot Beauharnais
verschenen,
was voldoende,
voldoende, om
omden
dengeneraal
generaalininongenade
ongenadetetedoen
doenvallen
vallen; j
verschenen, was
hij kreeg
ontslag uit
uit den
den dienst
dienst en
en werd
werd ininMaart
Maart 1794 op
bevel van
van
op bevel
kreeg ontslag
het Comité de Sûreté
générale,
als
verdacht
van
verraad,
naar
de
als
verdacht
van
naar de geSfireté générale,
vangenis overgebracht.
op zijne bekende
Tevergeefs
beriep de
de ongelukkige
ongelukkige ex-Vicomte
ex-Vicomte zich
zich op
Tevergeefs beriep
I'epublikeinsche
gevoelens;; vl'uchteloos
de pogingen
pogingen van
van
vruchteloos ook waren
waren de
republikeinsche gevoelens
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Joséphine, om zijne
zijne bevrijding
bevrijding tetebewerken
bewerken;
integendeel,haar
haarijver
ijvervoor
voor
Joséphine,
; integendeel,
den Dverrader"
)verrader" wekte
wekte achterdocht
achterdocht en
en men
men achtte
achtte het
hetininhet
hetbelang
belang
den
van de
de algemeene
algemeene veiligheid,
veiligheid, de
deburgeres
burgeresBeauharnais
Beauharnais eveneens
eveneens inin
van
hechtenis te
te nemen.
nemen.De
Degewezen
gewezengeneraal
generaal
werd
evenals
zooveleanderen
anderen
hechtenis
werd
evenals
zoovele
in de
dedagen
dagenvan
van
Schrikbewindzonder
zondervorm
vormvan
vanproces
procester
terdood
dood
in
hethet
Schrikbewind
veroordeeld
guillotine
allealle
waarschijnlijkheid
j naar
waarschijnlijkheid
veroordeeld en stierf
stierfonder
onderdede
guillotine; naar
te wachten,
wachten, doch
doch dedeval
valvan
van
stond zijne
zijne echtgenoote
echtgenoote hetzelfde
hetzelfde lot
stond
lot te
Er kwam
kwam een
eenmildere
mildere geest
geest over
over de
de natie,
natie,
Robespierre redde
Robespierre
redde haal'.
haar. Er
deurender
dergevangenissen
gevangenissen
moe scheen
scheenvan
vandedegruwelijke
gruwelijkeslachting
slachting; jdededeuren
die moe
doodvan
vanRobespierre,
Robespierre, den
den
werden geopend
geopend en
en reeds
reeds tien
tiendagen
dagennanaden
den
werden
dood
6den
6 den Augustus
Augustus 1794,
1794,herkreeg
herkreeg.1 .Joséphine
harevrijheid.
vrijheid.
oséphine hare
Daar de
bezittingen van
van Beauharnais
Beauharnais verbeurd
verbeurd waren
waren verklaard,
verklaard, bebeDaar
de bezittingen
yond
vond de weduwe
weduwe zich
zich met
methare
harebeide
beidekinderen
kinderenininvrij
vrijbenarde
benardeomstanomstandigheden en
moest zij,
zij, om
omininhaar
haaronderhoud
onderhoud tetevoorzien,
voorzien, den
den steun
steun
digheden
en moest
Er bestaat
bestaat nog
nogeen
eenbrief
brief(*),
(*),
vragen van
van verwanten
verwanten en
vrienden. Er
vragen
en vrienden.
gedateerd 1 Januari
Januari 1795,
1795,waarin
waarinJoséphine
Joséphine hare
haremoeder
moedersmeekt
smeekthaar
haar
gedateerd
om de
de drie
drie of
ofvier
viermaanden
maanden eenig
eenig geld
geldtetezenden.
zenden.Ook
OokTallier),
Tallien, wiens
wiens
om
vrouweene
vriendin van
van Joséphine
Joséphinewas
wasgeworden,
geworden,wendde
wenddezijn
zijnnieuwen
nieuwen
vrouw
eene vriendin
haren gunste
gunsteaan
aanenenbezorgde
bezorgdehaar
haarininFebruari
Februari de
deterugteruginvloed te haren
invloed
De ergste
ergste
gave van
van hare
hare plinges,
lllinges, hardes,
hardes, meubles,
meubles, bijoux
gave
bijouxet
et effets".
effets". De
tijd was
was nu
nuvoorbij
voorbij en
endedeweduwe
weduweBeauharnais
Beauharnais kon
kon zich
zich gaan
gaanwijden
wijden
tijd
in het
hetlaatste
laatste jaar
jaar
aan
de verdere
verdere opvoeding
opvoeding van
van hare
harekinderen,
kinderen, die
die in
aan de
dool'
treurige omstandigheden
omstandigheden schromelijk
schromelijk verwaarloosd
verwaarloosd was.
was.
door de treurige

***
Hortense was
was intusschen
intusschen twaalf
twaalf jaren
jaren geworden
geworden en
en had
had reeds
reeds eene
eene
Hortense
vrij
bewogen eerste
eerste jeugd
jeugd achter
achter zich.
zich. Toen
Toende de
maatschappelijke
vrij bewogen
maatschappelijke
omwenteling
hoogtepunt bereikt
bereikt had,
had,moesten
moestendede
kinderenvan
vanden
den
omwenteling haar hoogtepunt
kinderen
uit
den
aard
der
zaak
meezingen
in
het
koor
van
Jacobijn
Beauharnais
Jacobijn Beauharnais uit den aard der zaak meezingen in het koor van
gelijkheid
en broederschap
broederschap;; Eugène
Eugène was
waseenigen
eenigentijd
tijdschrijnwerkersschrijnwerkersgelijkheid en
eene
naaisterinindedeleer.
leer.NaNaden
denondergang
ondergang
jongen en
en Hortense
Hortensekwam
kwambijbijeene
jongen
naaister
van
Schrikbewind was
dergelijke ostentatie
niet meer
meer noodig
noodig
van. het
het Schrikbewind
was eene
eene dergelijke
ostentatie niet
naareene
eene
militaireschool
schoolgezonden,
gezonden,terwijl
terwijlzijne
zijnezuster
zuster
en
werd Eugène
Eugènenaar
en werd
militaire
het
bekende instituut
instituut van
vanMevrouw
Mevrouw Campan
Cam pan bezocht.
bezocht. Deze
Dezeachtensachtenshet bekende
waardige,
zeer ontwikkelde
ontwikkelde dame
dame was
was vroeger
vroegereerste
eerstekamervrouw
kamervrouwvan
van
waardige, zeer
hoogemate
matehet
hetvertrouwen
vertrouwen der
der
Marie
en had
hadininhooge
Marie Antoinette
Antoinette geweest
geweest en
op
de
hoogte
van
de
beschaongelukkige
Koningin
bezeten.
Volkomen
ongelukkige Koningin bezeten. Volkomen op de hoogte van de beschavan het ancien
ancien régime,
régime, was
was
ving
en de
de vormen
vormen der
del' voorname
voorname kringen
kringen van
ving en
Mevrouw
opvoedster voor
voor de dochters
dochters van
van hen,
hen,
Mevrouw Campan
Campande
de gewenschte
gewenschte opvoedster
die
tijdens het
het Directoire
Directoire in
in de
deFransche
Franscherepubliek
republiekden
dentoon
toonaangaven,
aangaven,
die tijdens
en
mocht zich
zich hare
harekostschool
kostschool teteSaint-Germain
Saint-Germaininineen
eengestadigen
gestadigenbloei
bloei
en mocht
C*)
Ueze brief
o. a.
8. afgedrukt
afgedrukt in
in het
hetwerk
werkvan
vanD'Arjuzon:
D' Arjuzon: Hor/ense
de Beauharnais,
Hortense de
(*) Deze
brief is o.
p.
71 (Paris,
(Paris, Calman
Calman Lèvy,
Lèvy, 1897).
1897). Dit
Ditboek
boekbehandelt
behandelthet
hetleven
levenvan
vanElorten.se
Horten.~e tot
tot haar
haar
p. 71
huwelijk
Louis Bonaparte.
Bonaparte.
huwelijk met Louis
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verheugen. Daar
Daar heeft
heeftdedejeugdige
jeugdige
dochter
vanJoséphine
JoséphinededeBeauharnais
Beauharnais
verheugen.
dochter
van
gelukkige,
onbezorgde jaren
jaren doorgebracht
doorgebracht en
enwerd
werdmenige
menigevriendschapsvriendschapsgelukkige, onbezorgde
band voor
voor het
het leven
levengesloten,
gesloten,terwijl
terwijldedeverhouding
verhouding van
van Hortense
Hortense tot
tot
band
de
waardige directrice
directrice van
van het
het·
instituut ook
ook ininlater
laterjaren
jarenvan
vanden
den
de waardige
• instituut
aangenaamsten aard
aard was,
was,zooals
zooalsblijkt
blijktuit
uitde
decorrespondentie,
correspondentie, welke
welkebeiden
beiden
(*).
langen tijd
tijdonderhielden
onderhielden (*).
nog langen
Over
uiterlijk der
der jeugdige
jeugdige Hortense
Hortense wordt
wordtons
onsmedegedeeld,
medegedeeld, dat
dat
Over het uiterlijk
zij volstrekt
volstrekt niet
niet voldeed
voldeed aan
aan de strenge
strenge eischen,
eischen, welke
welke men
men aan
aan eene
eene
zij
maar hare
harepersoonlijkheid
persoonlijkheid wekte
wektebekoring
bekoring door
door de
de
schoonheid
schoonheid stelt,
stelt, maar
hetweelderige
weelderigeblonde
blonde
frissche
gelaatstint, de
de groote
groote blauwe
blauwe oogen
oogen en
enhet
frissche gelaatstint,
zij ininhaar
haaroptreden
optredeniets
iets
voornaamsenente te
gelijkinnemends
innemends
haar, terwijl
terwijl zij
haar,
voornaams
gelijk
Reedsop
opde
dekostschool
kostschool roemde
roemde men
men hare
hare goedheid
goedheid en
en hare
hare teederteederhad
had (t).
(±). Reeds
in
haar
later
leven
bleef
zij
van
een
gevoeligen
heid,
hare
toewijding;
ook
heid, hare toewijding ; ook in haar later leven bleef zij van een gevoeligen
gemoedsaard,
impressionnistisch met
neiging tot
tot het
het sentisentigemoedsaard, zeel'
zeer impressionnistisch
met eene
eene neiging
menteeIe, zoodat
zoodat zij
zij meer
meerdan
dananderen
anderenonder
onderdedebittere
bittereteleurstellingen
teleurstellingen
menteele,
het leven
leven geleden
geleden heeft.
heeft. Het
Hetisisbekend,
bekend,dat
datzijzij
meerdan
dangewonen
gewonen
van het
van
meer
had;
zij componeerde
componeerde o.
o. a.
a. de
deromance
romance Partant
Partant
aanleg
voor muziek
muziek had
aanleg voor
; zij
la Syrie,
woorden gedicht
gedicht had
had;; ook
ook isisdoor
dOOl·
pow· la
waarvan Laborde
Laborde de
de woorden
pour
Syrie, waarvan
haar op
op verzoek
verzoek van
van Napoleon
Napoleon een
een militaire
militaire marsch
marscll gearrangeerd,
gearrangeerd, die
die
haar
het eerste
eersteals
alsonder
onderhet
hettweede
tweede
keizerrijkdedeFransche
Fransche
zoowel onder
onder het
zoowel
keizerrijk
overwinning geleid heeft.
heeft.
adelaren
adelaren meermalen
meermalen ter overwinning
en dan
dan eene
eene
Niettegenstaande haal'
Niettegenstaande
haar zacht
zacht karakter
karakter kon
kon Hortense
Hortense nu
nu en
groote
eigenzinnigheid aan
den dag
dag leggen,
leggen,die
diehare
hareomgeving
omgevingverraste.
verraste.
groote eigenzinnigheid
aan den
Haar
broeder Eugène
noemde haar
haar ook
ook nog
nog in
in later
laterjaren
jarenDune
])unedouce
douce
Haar broeder
Eugène noemde
entêtée".
Zij,diedieanders
anders
volgzaamwas,
was,kon
konplotseling
plotselinghaar
haarwil
wil
entkée". Zij,
zoozoo
volgzaam
haar
tegenover dien
dien van
van hare
hare moeder
moeder stellen
stellen en
enzelfs
zelfsden
dentoorn
toornvan
vanhaar
tegenover
keizerlijken stiefvader
dan trotseeren.
trotseeren.
keizerlijken
stiefvader durfde
durfde ze
ze dan
de beide
beidekinderen
kinderen van
vanJoséphine
Joséphine de
deBeauharnais
Beauharnais hunne
hunne opopTerwijl
Terwijl de
voeding
ontvingen,
stelde
de
moeder
zich
ruimschoots
schadeloos
voor
voeding ontvingen, stelde de moeder zich ruimschoots schadeloos voor
het
gemis aan
aan levensgenot
levensgenot in
de laatste
laatste jaren.
jaren. De
Dejonge
jongeweduwe
weduwehad
had
het gemis
in de
metTallien
Tallien en
enBarras
Barrastoegang
toegangtottot
kringenvan
van
wegens
hare relaties
relaties met
wegens hare
dede
kringen
het Directoire
Directoire en schitterde
schitterde door
door hare
hare lieftalligheid
lieftalligheid in de
de salons
salons van
vande
de
toenmalige
Daar de
de financieele
financieele positie
positieder
derVicomtesse
Vicomtesse
toenmalige bewindvoerders.
bewindvoerders. Daar
sterk mocht
mocht heeten
zij toch
toch op
op vrij
vrij grooten
grooten voet
voet leefde,
leefde, is
is er
er
niet sterk
niet
heeten en
en zij
dikwijls aan
aan getwijfeld,
getwijfeld, ofofdedeverhouding
verhoudingtusschen
tusschenJoséphine
Joséphine en
en haar
haar
dikwijls
machtigen vriend
den toets
toetsder
derzedelijkheid
zedelijkheid kon
kondoorstaan.
doorstaan.
machtigen
vriend Barras
Barras wel den
In elk
elk geval
gevalhad
hadzij
zjjden
denschijn
schijn tegen
tegen zich
zich en
en was
was de
deCreoolsche,
Creoolsche, al
al
In
zij oppervlakkig
oppervlakkig beschouwd
en goedhartigs,
goed hartigs, door
door en
en door
door
had
had zij
beschouwdiets
iets liefs
liefs en
ijdel, prachtlievend
prachtlievend en
en verkwistend.
verkwistend.
ijdel,
Hortense en
Eugène hielden
hielden veel
veel van
van hunne
hunne moeder,
moeder, met
met wie
wie ze
ze
Hortense
en Eugène
omgingen
met eene
eene oudere
oudere zuster
zuster en
en die
die zich
zich soms
somszelfs
zelfsdoor
door hen
hen
omgingen als
als met
(")
M"adame Campan, CorreitfJ.
reine Hortense,
Hortense, publ. par J.
J. A.
A. C.
C. Buchon; 2 vol.
(*) Madame
Corral). avec
avec la
la reine
-— Paris, 1835.
(t) In het
het boek
boek van
van den
den Graaf
Graaf D'Arjuzon
D' Arjuzon bevindt zich
zich eene zeer
mooie gravure naar
naar
zeer mooie
een miniatuurportret
miniatuurportret van Sain, waarop
waarop men duidelijk
duidelijk het onregelmatige
onregelmatige in
in Hortense's
Hortense's
gelaatstrekken kan waarnemen.
gelaatstrekken

1906. u.
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liet vertroetelen.
vertroetelen. Joséphine
Joséphine verdiende
verdiende die
diegroote
grooteliefde
liefdevan
vanhare
harekinderen
kinderen
zooals uit
uit de
de brieven,
brieven,
niet, want_zij
want.zij dacht
dacht in alles
alles bij
bij voorkeur
voorkeur aan zichzelve, zooals
haar bewaard
bewaard bleven,
bleven, ten
ten duidelijkste
duidelijkste blijkt.
Van tijd
tijd tot
tottijd
tijd
die
van haar
die van
blijkt. Van
bracht
Mevrouw De
De Beauharnais
Beauharnaiseen
eenkortstondig
kortstondigbezoek
bezoekaan
aanhet
hetinstituut
instituut
bracht Mevrouw
maarvan
vanpersoonlijken
persoonlijkeninvloed
invloedop
opde
deontwikkeling
ontwikkeling
van
Mevrouw Campan,
Cam pan, maar
van Mevrouw
derdochter
dochterisisbij
bijde
demoeder
moedel'geene
geenesprake
sprake geweest.
geweest.
of den
den gedachtengang
gedachtengangder
Egoisme
en eerzucht
eerzuchtzullen
zullenvoornamelijk
voornamelijkJoséphine
Joséphine ertoe
ertoegebracht
gebracht
Egoisme en
zij
hebben
de hand
hand van
van Generaal
Generaal Bonaparte
Bonaparte aan
aan tetenemen,
nemen, omdat
omdat zij
hebben de
in
hem den
den man
man der
der toekomst
toekomst zag.
zag. InInMaart
Maart1796
1796werd
werdHortense's
Hortense's
in hem
moeder
vrouw van
van Napoleon
Napoleon Bonaparte
Bonaparte en
en weldra
weldra volgde
volgde Joséphine
Joséphine
moeder de
de vrouw
haar
zegevierenden echtgenoot
echtgenoot naar
naai' Italië,
Italië, waar
waarzij
zijruim
ruimanderhalf
anderhalfjaar
jaar
haar zegevierenden
genoot
van de
de hulde,
hulde, die
die haar
haarinindedeNoord-Italiaansche
Noord-Italiaansche steden
stedenten
tendeel
deel
genoot van
viel.
Eerst ininhet
hetlaatst
laatst
1797
kwam
de overwinnaarteteParijs
Parijs
viel. Eerst
vanvan
1797
kwam
de overwinnaar
terug
en mocht
mochtHortense
Hortensehare
haremoeder
moederna
nadie
dielange
langeafwezigheid
afwezigheid bebeterug en
groeten;
had een
een gedeelte
gedeeltevan
vandenden
Italiaansehenveldtocht
veldtocht
groeten ; Eugène
Eugène had
Italiaanschen
tot
meegemaakt,
daar hij
hij eenige
eenigemaanden
maandentetevoren
vorenzijne
zijneaanstelling
aanstelling tot
meegemaakt, daar
officier
en tot
totaide
aidededecamp
campvan
vanzijn
zijnstiefvader
stiefvader was
was
officier verkregen
verkregen had
had en
benoemd.
datBonaparte's
Bonaparte'sliefde
liefdevoor
voordedeelegante
eleganteVicomtesse
Vicomtesse De
De
Men weet,
weet, dat
Men
dat hij
hij ook
ook aan
aan hare
harekinderen
kinderen eene
eeneteedere
teedere
Beauharnais zóóver
ging, dat
Beauharnais
z66ver ging,
genegenheid toedroeg,
toedroeg, en
enlastertongen
lastertongenhebben
hebbendaarin
daarinaltijd
altijd eene
eene welkome
welkome
genegenheid
tennadeele
nadeele
aanleiding
geruchten te
te verspreiden,
verspreiden, die
diezeer
zeerten
aanleiding gevonden,
gevonden, om
om geruchten
haarenenvoor
voorhaar
haar stiefstiefvan
den goeden
goeden naam
naamvan
vanHortense
Hortensewaren.
waren.
Voorhaar
van den
Voor
vader bleven
bleven die
die geruchten
geruchten geen
geen geheim
geheim;; beiden
beiden hebben
hebben daardoor
daardoor veel
veel
vader
ergernis en verdriet
verdriet gehad.
gehad,
ergernis
spreektwel
weleerie
eenegroote
grootebewondebewondeUit de
de mémoires
mémoires van
van Hortense
Hortense (*) spreekt
Uit
ring voor
voor het
hetontzaglijk
ontzaglijk genie
genievan
vanNapoleon,
Napoleon, doch
dochdat
datzij
zijgenegenheid
genegenheidvoor
voor
nietwaarschijnlijk,
waarschijnlijk, om
om tetezwijgen
zwijgenvan
vaneen
een
hem gevoeld
gevoeld heeft,
heeft, isis niet
hem
-meer innig
innig gevoel.
gevoel. Zij
Zij was
was zelfs
zelfs ininden
denaanvang
aanvangverre
verrevan
vaningenomen
ingenomen
-meer
het tweede
tweedehuwelijk
huwelijkharer
harermoeder
moeder;
achttehet
heteene
eenemésalliance
mésalliance
met het
; zijzijachtte
DeBeauharnais,
Beauharnais, draagster
draagstervan
vaneen
eenoudadellijken
oudadellijken
voor eene
eene Vicomtesse
Vicomtesse De
voor
titel, tetetrouwen
trouwenmet
met
officier
nagenoeg
onbekendeafkomst
afkomst;
titel,
eeneen
officier
vanvan
nagenoeg
onbekende
;
Hortense was
was ininhaar
haarhart
hart
aristocrateenen
aanvankelijkburgerlijke
burgerlijke
Hortense
aristocrate
de de
aanvankelijk
de dikwijls
dikwijls barsche
barsche toon
toon van
vanhaar
haarstiefvader
stiefvaderkonden
konden niet
niet
manieren, de
manieren,
haar te
te hinderen.
hinderen.
nalaten haar
nalaten
op de
de kostschool
kostschool van
vanMevrouw
Mevrouw Campan
Cam pan tot
tothet
heteinde
einde
Hortense bleef op
Hortense
1799,toen
toen
nieuwe
omstandighedenhethet
wenschelijkmaakten,
maakten,
van 1799,
van
de de
nieuwe
omstandigheden
wenschelijk
dat zij
zij hare
hare entrée
entrée inindedewereld
werelddeed.
deed. ErErwas
wasinindedelaatste
laatstetwee
twee
dat
jaren veel
veel belangrijks
belangrijks geschied
geschied:: Bonaparte
Bonapartehad
hadzijn
zijn
avontuurlijken
jaren
avontuurlijken
krijgstocht in
in Egypte
EgypteenenSyrië
Syriëvolbracht
volbrachtenenden
den10den
10denOctober
Octoberonder
onder
krijgstocht

n

(*) De gedenkschriften
gedenkschriften van
Hertogin De
De St.
St. Leu
Leuzijn
zijnvolgens
volgenshare
haremededeelingen
mededeelingen
van de Hertogin
1820 voltooid,
voltooid, maar
Wel deed
deed Hortense
Hortense in
in 1834
1834 het
het licht
licht
in 1820
maar niet
niet door
door haar
haar uitgegeven.
uitgegeven. Wel
zien: La
La reine
reineHortense
Hortenseenen
ftatie,
France
et Ångleterre,
en Angteterre,
fragmens
eztraits
de mémoires
ses mémoires
zien:
Italie,
en en
France
et en
fragmens
extraits
de ses
inédits (Paris,
(Paris, Levavasseur).
Levavasseur). Behalve
werk gebruikte
gebruikte ik
ik o.o. a.a. ook
ook Mémoires
Jfémoires sur
Bur lala
inidits
Behalve dit werk
reine
Dupray, 1863),
1863), waarin
waarin naast
naastveel
veelbelangrijks
belangrijksook
ookvele
veleonjuistheden
onjuistheden
reine Hortemse
Hortrmse (Paris, Dupray,
voorkomen,
voorkomen.
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het gejuich
gejuich eener
eenergeestdriftige
geestdriftige menigte
menigte te
te Fréjus
Fréjus den
den voet
voet weder
weder op
op
het
Franschen
bodem gezet.
gezet. Spoedig
Spoedigdaarop
daarophad
haddedemerkwaardige
merkwaardige gegeFranschen bodem
beurtenis
plaats van
van den
den18den
18 deuBrumaire
Brumaire (9
(9 Nov.
Nov. 1799)
179!J):: gebruik
gebruikmakend
makend
beurtenis plaats
het
van
zijn oogenblikkelijk
oogenblikkelijk aanzien
aanzien en
enzijne
zijnepopulariteit,
populariteit,wist
wistBonaparte
Bonapartehet
van zijn
Dit'ectoire, dat
den gevierden
gevierden veldheer
veldheer wantrouwde,
wantrouwde, ten val
val tetebrengen
brengen
Directoire,
dat den
en het
en
het Consulaat
Consulaat tetegrondvesten,
grondvesten, dat
datFrankrijk
Frankrijk feitelijk
feitelijk tot
tot eene
eene
monarchie maakte.
maakte.
monarchie
Reeds in
in den
den nacht
nachtvan
van9 op
9 op
November
vernamHortense
Hortense de
de
Reeds
10 10
November
vernam
zoo belangrijke
belangrijke gebeurtenis.
gebeurtenis. De
Devreedzame
vreedzame
voor
haar en hare
hare moeder
moeder zoo
voor haar
rust
van het
hetinstituut
instituut
Cam panwerd
werdplotseling
plotselingverstoord
verstoorddoor
door eenige
eenige
rust van
Campan
vanBonaparte
Bonapartekwamen
kwamen
dragonders
Murat, die
die de
deoverwinning
overwinning van
dragonders van
van Murat,
de een
eenweinig
weinig
meedeelen. Hortense
Hortense en
en hare
hare mede-élève
mede-élève Caroline,
Caroline, de
meedeelen.
oudere
zuster van
van Napoleon,
Napoleon, die
dieweldra
weldraMevrouw
Mevrouw Murat
Murat zou
zou heeten,
heeten,
oudere zuster
werden
aanstonds door
door alle
alle jongedames
jongedames gefeliciteerd
gefeliciteerd;; ieder
ieder zocht
zochtzich
zich
werden aanstonds
maken, want
wanthet
hetwas
wasduidelijk,
duidelijk,dat
dat
voordeze
dezebeiden
beidenzich
zich
aangenaam
aangenaam te maken,
voor
eene
schitterende toekomst
toekomst ging
ging openen.
openen.
eene schitterende
De Eerste
Eerste Consul
Consul en
enzijne
zijneechtgenoote
echtgenootenamen
namen hun
hun intrek
intrek in
in het
het
De
grapaleis Petit-Luxembourg
Petit-Luxembourg, , en
en Joséphine
Joséphine wenschte
wenschte terstond
terstond hare
hare grapaleis
cieuse
dochter aan
aan hare
hare zijde
zijde te
tezien
zien;
Hortensezou
zoueen
eensieraad
sieraadzijn
zijn
cieuse dochter
; Hortense
van hare
hare salons
salons en
en moest
moesthaar
haarbijstand
bijstandverleenen
verleenen bij
bijdedeontvangst
ontvangstder
der
van
Zoo nam
nam de
degeliefde
geliefdeleerlinge
leerlingevan
vanMevrouw
MevrouwCampan
Cam pan
officieele
officieele wereld.
wereld. Zoo
hetinstituut,
instituut, maar
maarzij,
zij,die
diedaar
daardoor
doorallen
allen »la
,Iapetite
petitebonne"
bonne"
afscheid
afscheid van het
genoemd
was, vergat
vergathare
hareopvoedster
opvoedsterenenhare
hare
schoolvriendinnenniet
niet;
genoemd was,
schoolvriendinnen
;
zij bezoeken
bezoeken teteSaint-Germain
Saint-Germain en
en het
hetwas
washaar
haar
herhaaldelijk
herhaaldelijk bracht
bracht zij
aangenaam,
dan Mevrouw
Mevrouw Cam
pan bij
zien. In
In de
dejaren
jaren
aangenaam, nu
nu en
en dan
Campan
bij zich
zich te
te zien.
van hare
hare grootheid,
grootheid, toen
toen Hortense
Hortense koningin
koningin was
was geworden,
geworden, treft
treftMen
men
van
onder de
de dames
dames van
vanhare
harehofhouding
hofhouding vele
velenamen
namen aan,
aan,die
diebewijzen,
bewijzen,
onder
dat
zij de
de vriendinnen
vriendinnen harer
harer jeugd niet
niet had
had vergeten.
vergeten.
dat zij
houden;
Aanvankelijk
had
Joséphine
geene
bepaalde
hoogepositie
positieopoptetehouden
Aanvankelijk had Joséphine geene bepaalde hooge
;
zij
was enkel
enkel de
deechtgenoote
echtgenootevan
vanden
deneersten
eerstenambtenaar
ambtenaarder
derFransche
Fransche
zij was
republiek,
gaarne gasten
zich zag
zag en
en veel
veel in
in het
hetpubliek
publiek ververrepubliek, die
die gaarne
gasten om
om zich
Eerst toen
toenBonaparte
Bonapartehet
hetLuxembourg
Luxembourg teteklein
klein vond
vond en
en hij
hij
scheen.
scheen. Eerst
in
Februari 1800
1800zijne
zijnewoonplaats
woonplaats naar
naar het
hetpaleis
paleisder
derTuilerieën
Tuilerieënoveroverin Februari
den naam
naamvan
van»palais
'palaisduduGouvernement"
Gouvernement"ontving,
ontving, werd
werd het
het
bracht,
bracht, dat den
publiek gewoon
gewoon in
in de
de huisgenooten
huisgenooten van
van den
den Eersten
Eersten Consul
Consul iets
iets meer
meer
publiek
dan particuliere
particuliere personen
zien. Eenmaal
Eenmaalgehuisvest
gehuisvestininhet
lietoude
oudepaleis
paleis
dan
personen te zien.
der Bourbon's,
Bourbon's, werd
werd Mademoiselle
Mademoiselle De
der
De Beauharnais
BeauharnaisDIa
»lapersOIme
personneà lala
mode";
alleblikken
blikken waren
waren op
ophaar
haargericht
gericht;
devrienden
vrienden zongen
zongen haar
haar
mode ; alle
; de
lof,
de
vijanden
critiseerden
haar;
haar
eenvoud
en
haar
goede
smaak
lof, de vijanden critiseerden haar ; haar eenvoud en haar goede smaak
staken
afbij
bij dedepronkzucht
pronkzuchtenendede
weelde
harergrillige
grilligemoeder,
moeder,
staken gunstig af
weelde
harer
die
de waarde
waarde van
vanhet
hetgeld
geldnimmer
nimmergekend
gekend heeft.
heeft. Allengs
Allengskeerden
keerden
die de
de
oude vormen
vormen inindedemaatschappelijke
maatschappelijkesamenleving
samenleving terug
terug;; in
inde
desalons
salons
de oude
meer van
vancitoyenne,
citoyenne, maar
maar hoorde
hoorde men
men
der
Tuilerieën sprak
sprak men
men niet
niet meer
der Tuilerieën
weder de
debenamingen
benamingen madame
madame en
en mademoiselle.
mademoiselle. Het
Het
voor 't eerst
eerst weder
mondaine
leven
voelde
zich
ontwaken
na
de
stormen
der
revolutie;
de
mondaine leven voelde zich ontwaken na de stormen der revolutie ; de
Il.
14<
14*
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voorname
werdengezocht
gezocht;
Parijswerd
werdweder
wedervroolijk
vroolijk; ;
voorname levensgenietingen werden
; Parijs
het
was een
eenware
wareroes
roesvan
van
bals,
tooneelvoorstellingenen
enandere
andere feestefeestehet was
bals,
tooneelvoorstellingen
De Eerste
Eerste Consul
Consul moedigde
moedigde een
een en
enander
ander aan
aanenenmet
metzijne
zijne
lijkheden.
lijkheden. De
toestemming werd
werdin
in 1800
-1800ook
ookhet
hetcarnaval
carnavalininalalzijne
zijneoude
oude glorie
glorie hersteld.
hersteld.

*** **
Terwijl Hortense
Terwijl
Hortense hare
hare zorgelooze
zorgelooze jeugd
jeugd genoot,
genoot, teteParijs
Parijsdeelnam
deelnam
aan
devermaken
vermaken en
enopophethet
heerlijke
zomerverblijfMalmaison
Malmaisonmuziek
muziek
aan de
heerlijke
zomerverblijf
en
schilderkunst beoefende,
waren de
de gedachten
gedachten van
van Joséphine
Joséphine gericht
gericht
en schilderkunst
beoefende, waren
op
de toekomst
toekomst van
vanhare
haredochter,
dochter,diedie
voor
een
huwelijkvereischten
vereischten
op de
denden
voor
een
huwelijk
leeftijd
bereikt had.
had. Maar
Maar Hortense
Hortense was
was inindit
ditopzicht
opzicht niet
niet
leeftijd reeds
reeds bereikt
gemakkelijk
placht te
te zeggen,
zeggen,Dqu'
»qu'une
unefemme
f~mmequi
quivoulait
voulait être
être sage
sage
gemakkelijk en
en placht
et heureuse
heureuse ne
nepouvait
pouvaitépouser
épouserque
quel'homme
l'hommequ'elle
qu'elleaimerait
aimerait passionpassionnément".
Zoo had
had zij
zij zich
zich krachtig
krachtig verzet,
verzet,toen
toenhare
haremoeder
moederaandrong
aandrong
nément". Zoo
metRewbel,
Rewbel,den
denzoon
zoonvan
vaneen
eender
derleden
ledenvan
van het
het
op
een huwelijk
huwelijk met
op een
Directoire.
Later was
waserersprake
sprakevan
vanden
denGraaf
GraafAlbert
AlbertdedeMun,
Mun,terugterugDirectoire. Later
gekeerd
émigré van
vanhooge
hoogegeboorte
geboorteen en
rijk;
MevrouwBonaparte
Bonaparte toonde
toonde
gekeerd émigré
rijk
; Mevrouw
met het
hetaanzoek
aanzoek van
van dezen
dezen en
enook
ookHortense
Hortense scheen
scheen
zich
ingenomen met
zich ingen.omen
hem welgezind
welgezind;; nadat
nadatzijzijevenwel
evenwel
vernomenhad,
had,dat
dat
MunininDuitschDuitschvernomen
DeDeMun
De
Staël
had
gedaan,
wildezij
zij
land
eene
liefdesverklaring
aan
Mevrouw
land eene liefdesverklaring aan Mevrouw De Staël had gedaan, wilde
niets meer
meer van
van eene
eene verbintenis
verbintenis weten
weten en
enweigerde
weigerdemet
methare
harebekende
bekende
niets
zijniet
nietdedeeer.ste
eer.steliefde
liefde
stijfhoofdigheid
trouwen, van
van wien
wien zij
stijfhoofdigheidden
den man
man te trouwen,
was. Ook
Ook Bonaparte
Bonaparte schijnt
schijnt dit
dit huwelijk
huwelijk niet
niet begunstigd
begunstigd te
te hebben.
hebben.
was.
hart spreken,
spreken, maar
maar hare
hare keuze
keuze stemde
stemdeniet
niet
Eindelijk zou
Hortense's hart
Eindelijk
zou Hortense's
overeen
de wenschen
wenschen harer
harer moeder.
moeder. Met
Metwelgevallen
welgevallenaanvaardde
aanvaardde
overeen met de
hetjaar
jaar1801
180·1dede
beleefdheden
Hortense in
in de
de laatste
laatstemaanden
maandenvan
vanhet
Hortense
beleefdheden
van den
den 29-jarigen
29-jarigenGeneraal
GeneraalDuroc,
Duroe,diplomaat
diplomaatvan
vanerkende
erkendebekwaamheid
bekwaamheid
van
en gunsteling
gunsteling van
vanBonaparte.
Bonaparte. De
Dekansen
kansenschenen
schenenvoor
voorDuroc
Dm'oc uiterst
uiterst
en
gunstig
te
staan
en
algemeen
zag
men
in
hem
den
aanstaanden
schoongunstig te staan en algemeen zag men in hem den aanstaanden schoonzoon van
van den
den Eersten
Eersten Consul.
Consul. Toch
Tochisishet
hetnooit
nooittottoteene
eeneverloving
verloving
zoon
dezeaangelegenheid
aangelegenheid
gekomen door
door de
de intriges
intrigesvan
vanJoséphine,
Joséphine,die
dieinindeze
gekomen
eene ver
ver van
van mooie
mooie rol
rolgespeeld
gespeeld heeft.
heeft.Zij
Zijdrong
drongererbij
bijBonaparte
Bonaparte op
op
eene
aan de
de liefde
liefde van
vanDuroc
Dut·ocopopeene
eenezware
zwareproef
proeftetestellen
stellen;
mendeed
deed
aan
; men
hem weten,
weten,dat,
dat,·
zoo het
hethuwelijk
huwelijkmet
metHortense
Hortensedoorging,
doorging,Toulon
Toulonzijne
zijne
hem
• zoo
garnizoensplaats zou
Duroc toonde
toonde zich
zich zeer
zeerontevreden
ontevreden over
over
garnizoensplaats
zou worden.
worden. Duroc
met ongenade
ongenade scheen
scheen gelijk
gelijk te
te staan,
staan, en
en zag
zagvoorvoordeze bepaling,
bepaling, die
die met
deze
loopig van
van het
hethuwelijksaanzoek
huwelijksaanzoek af,
af, waarop
waaropJoséphine
Joséphine zich
zichhaastte
haastte
loopig
dochter tetewijzen
wijzenopop
onstandvastigheidvan
vanDuroc's
Duroe' sgenegenheid.
genegenheid.
hare dochter
dede
onstandvastigheid
zien van
van den
den
Verontwaardigd en
beleedigd, verklaarde
verklaarde Hortense
Verontwaardigd
en beleedigd,
Hortense af
af te zien
man, wien
wien zij
zij anders
anders gaarne
gaal'l1e hare
harehand
handhad
hadgeschonken.
geschonken.
man,
karakter van
vanJoséphine
Joséphine had
had andere
andere plannen
plannen in
in haar
haar
Het egoistische
egoistische karakter
Het
brein doen
doen rijpen
rijpen en
en dedemoeder
moederheeft
heeftniet
nietgeaarzeld
geaarzeldhet
hetgeluk
gelukvan
van
brein
offeren.
Vooi'Joséphine
Joséphinewas
was
hare dochter
dochter aan
aan haar
haar eigen
eigenbelang
belangopopte te
hare
offeren.
Voo'r
nog minder
minder dan
dan voor
VOOI' anderen
anderen een
een geheim,
geheim, dat
datBonaparte
Bonaparte het
hetververhet nog
staat
tot
eene
in
zijn
geslacht
erfelijke
waarkregen
oppergezag
in
den
kregen oppergezag den staat tot eene in zijn geslacht erfelijke waar-

UIT HET
HET LEVEN
LEVENONZER
ONZEREERSTE
EERSTEKONINGIN.
KONINGIN.
UIT

205

digheirl wilde
wilde verklaard
verklaard zien,
zien, en
en daar
daar zij
zij haar
haargemaal
gemaalgeene
geenekinderen
kinderen
digheid
had geschonken,
geschonken, begon
begon toen
toen reeds
reeds het
hetspooksel
spooksel van
van de
descheiding
scheiding voor
voor
had
haar op
op te
te doemen.
doemen. Het
Hetwerd
werdvoor
voorhaar
haar
eene
voortdurendekwelling
kwelling;
haar
eene
voortdurende
;
ook bemerkte
zij meer
meer en
en meer
meerdedevijandige
vijandigegevoelens
gevoelensvan
vanNapoleon's
Napoleon's
ook
bemerkte zij
haren opzichte
opzichte en
en v66r
vóór alles
alles wilde
wilde zij hare
hare toekomst
toekomst
familie te
familie
te haren
zij
alle
pogingen
aan
te
wenden,
om
verzekerd
zien.
Daarom
besloot
verzekerd zien. Daarom besloot zij alle pogingen aan te wenden, om
hare dochter
dochter een
eenhuwelijk
huwelijk tetedoen
doensluiten
sluitenmet
meteen
eender
derbroeders
broedersvan
van
hare
Hetoogenblik
oog en blikscheen
scheenthans
thansgunstig
gunRtig;
Hortensevoelde
voeldezich
zich
Bonaparte. Het
Bonaparte.
; Hortense
in hare
hare illusies
illusies bedrogen
bedrogen en
en zou
zou er
erwel
welvoor
voortetevinden
vindenzijn
zijn uit
uitdépit
dépit
in
te trouwen,
trouwen, dien
dien hare
haremoeder
moeder voor
voorhaar
haarwenschte.
wenschte ..
Dekeuze
keuze
den man
man te
den
De
opLouis,
Louis,want
want
volgens
Napoleon's
verklaring
van Joséphine
Joséphine viel
viel op
van
hijhU
zouzou
volgens
Napoleon's
*verklaring
en Louis
Louis had
had ook
ook altijd
altijd het
hetminst
minst
de vermoedelijke
vermoedelijke opvolger
opvolger worden
worden en
de
afkeer
tegen
de
vrouw
van
zijn
broeder
getoond.
De
kinderen
zijn
zijn afkeer tegen de vrouw van zijn broeder getoond. De kinderen
Hortensezouden
zoudenhare
harekleinkinderen
kleinkinderen zijn
zijn en
enzij
zijwaande
waande
van Louis
Louis enenHortense
van
dan het
het gevaar
gevaar der
der scheiding
scheiding zoogoed
zoogoed als
als afgewend.
afgewend.
dan
hetplan
plangewonnen
gewonnenenenhoewel
hoewelLouis
Louiserereerst
eerst
Napoleon was
was weldra
weldravoor
voorhet
Napoleon
niets van
van wilde
wildeweten,
weten,gelukte
geluktehethet
toch
aan
den
onverm'oeiden ijver
ijver
niets
toch
aan
den
onvermbeiden
erlangen.
de overredingskracht
overredingskracht van
van Joséphine,
Joséphine, zijne
zijne toestemming
toestemming teteerlangen.
en de
Tijdens een
een bal
balopopMalmaison
Malmaisonkreeg
kreeg
MevrouwBonaparte
Bonapartehaar
haarzin
zin;
Tijdens
Mevrouw
;
naar Louis
Louis zelf
zelf meedeelt
meedeelt:: »Sa
»Sabelle
bellesoeur
soeurle Ie
prit
part,son
sonfrère
frère
naar
prit
A,àpart,
survint et, après
après une
unelongue
longueconférence,
conférence,ononluiluifitfit
donnel'son
sonconsenteconsentesurvint
donner
Hortensezelve
zelvenam
nam
alleseene
eenetamelijk
tamelijkpassieve
passievehouding
houding
ment" (*). Hortense
bijbijditditalles
aan;; in
het bewustzijn,
bewustzijn, dat
dat het
hetgeluk
gelukvan
vaneen
eenhuwelijk
huwelijkuituitliefde
liefJevoor
voor
aan
in het
haar niet
niet was
wasweggelegd,
weggelegd,onderwierp
onderwierpzijzijzich
zichaan
aanden
denwil
wilharer
harermoeder.
moeder.
haar
eroogenschijnlijk
oogenschijnlijk niets
niets op
op den
den persoon
persoon van
van Louis
Louis
En werkelijk
werkelijk viel
viel er
En
Bonaparte
merken;; integendeel,
integendeel, Hortense
Hortense had
had altijd
altijd veel
veel goeds
goeds
Bonaparte aan
aan te merken
van hem
hem gehoord
gehoord; ; wel
hij iets droefgeestigs
droefgeestigs over
over zich
zich en
en was
was hij
hij
van
wel had
had hij
maarhij
hijheette
heettedegelijk,
degelijk,had
hadeen
eenvrij
vrijgunstig
gunstiguiterlijk
uiterlijk
stil
in gezelschap,
gezelschap, maar
stil in
stakgunstig
gunstigafafbij
bijdie
dievan
vanzijne
zijnegenotgenoten
zijne ingetogen
ingetogen leefwijze
leefwijze stak
en zijne
zuchtige,
verkwistende broeders.
Hij ging
ging door
doorvoor
voorzachtzinnig
zachtzinnig en
en
zuchtige, verkwistende
broeders. Hij
menschlievend.
Zijne verkeerde
verkeerde eigenschappen,
eigenschappen, zijne
zijnejaloerschheid,
jaloerschheid,zijne
zijne
menschlievend. Zijne
achterdocht,
zijne kleingeestigheid
kleingeestigheid en
enzijn
zijnondraaglijk
ondraaglijk humeur
humeur waren
waren
achterdocht, zijne
haal'
totaal onbekend
onbekend;; daarmede
daarmede zou
zouzij
zijspoedig
spoedignanahaar
haarhuwelijk
huwelijkkennis
kennis
haar totaal
maken.
De verbintenis
verbintenistusschen
tusschendeze
dezetwee
tweejonge
jongemenschen,
menschen,die
diein
in 't geheel
maken. De
elkaar pasten,
pasten, werd
werd den
den 4den
4 den Januari
Januari 1802 gesloten
gesloten en
en leidde
leidde
niet
bij elkaar
niet bij
tot een
eenzoo
zooongelukkig
ongelukkighuwelijksleven,
huwelijksleven, dat
datHortense
Hortensenog
nogjaren
jarendaarna
daarna
aan
hare ex-dame
ex-dame du
du palais,
palais, de
deGravin
GravinD'Arjuzon,
D'Arjuzon, kon
kon schrijven
schrijven:: »Le
»Le
aan hare
malheur
mal assorti
assorti entraine
entraÎne tous
tous les
lesmalheurs.”
malheurs."
malheur d'un
d'un )jen
lien mal
Het
voorden
den
onpartijdigengeschiedschrijver
geschiedschrijver uiterst
uiterst moeilijk,
moeilijk, te
te
Het isisvoor
onpartijdigen
beslissen,
van de
de beide
beideechtgenooten
echtgenooten aanleiding
aanleiding gegeven
gegeven heeft,
heeft,dat
dat
beslissen, wie
wie van
in
dit huishouden
huishouden man
man en
en vrouw
vrouw zoo
zoo spoedig
spoedig hun
hun eigen
eigen gang
gang gingen.
gingen.
in dit
Gaf
Hortense door
door haar
haar lichtzinnig
lichtzinniggedrag
gedragaan
aanLouis
Louisgegronde
gegrondereden
redentot
tot
Gaf Hortense
ergernis
of maakte
maakte dedelaatste
laatste
door
zijntyranniek
tyranniekoptreden
optreden haar
haar het
het
ergernis of
door
zijn

n.

(*) In Documena
la Hollande,
Hollande, par
Louis Bonaparte
Bonaparte (Paris, 1820,
1820, 33vol.),
voL),
Doeumens lzistoriques
historiques sur la
par Louis
vol.
I, p. 106.
106.
vol. 1,
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leven z66
?
leven
zóó ondraaglijk,
ondraaglijk, dat
datzijzijelders
elderstroost
troostenenafleiding
afleidingging
gingzoeken
zoeken?
Hoe meer
meer men
mendedemededeelingen
mededeelingen van
vantijdgenooten,
tijdgenooten, die
die het
hetweten
weten
Hoe
konden,
vaster wordt
wordt de
de overtuiging,
overtuiging, dat
dat het
hetLouis
Louisaan
aan
konden, nagaat,
nagaat, des
des te vaster
tact ontbroken
ontbroken heeft,
heeft,om
omzijne
zijnejonge,
jonge,levenslustige
levenslustigevrouw
vrouwteteleiden
leiden
allen
allen tact
en
hare genegenheid
genegenheid tetewinnen.
winnen.Gedurende
Gedurendealle
allejaren
jaren
van
hunhuwelijk
huwelijk
en hare
van
hun
heeft hij
hij haar
haargekrenkt
gekrenktenenbeleedigd
beleedigd
doorzijn
zijnsysteem
systeemvan
vanspionneering,
spionneering,
door
zood at geruim
en tijd
tijd zelfs
zelfs geene
geene brieven
brievendoor
doorhaar
haarmochten
mochtenontvangen
ontvangen
zoodat
geruimen
worden,
die niet
nietvooraf
voorafgelezen
gelezenwaren
waren!
Moetmen
menzich
zichdan
danverbazen,
verbazen,
worden, die
! Moet
dat
Hortense het
hetals
alseene
eene
uitkomst
besehouwde,wanneer
wanneerdedeafwezigheid
afwezigheid
dat Hortense
uitkomst
beschouwde,
haar echtgenoot
echtgenoot haar
haartijdelijk
tijdelijk dedevrijheid
vrijheidterugschonk
terugschonk??
van haar
van
Nu,
afwezig was
wasdeze
dezedikwijls,
dikwijls,want
want
LouisBonaparte,
Bonaparte,bij
bijwien
wiende
dezorg
zorg
Nu, afwezig
Louis
voor
zijne gezondheid
gezondheid eene
eenezeer
zeervoorname
voornamerol
rolvervulde,
vervulde,reisde
reisdevoortdurend
voortdurend
voor zijne
baat tetevinden
vindenvoor
voorzijne
zijnewerkelijke
werkelijke
alle
mogelijke badplaatsen
badplaatsen af,
om baat
alle mogelijke
af, om
of ingebeelde
ingebeelde kwalen.
kwalen. Telkens
Telkensonderwierp
onderwierp hij
hij zich
zich aan
aan eene
eenenieuwe
nieuwe
kuur;
hij te
tePlombières,
Plombières, dan
dan teteBarèges
BarègesofofteteMontpellier,
Montpellier,alles
alles
kuur ; nu
nu is hij
armen en beenen
beenen werd
werd niet
niet beter
betel';; reeds
reeds
zonder
zonder succes;
succes ;de
de zwakte
zwakte in
in armen
1804miste
mistehijhij
gebl'Uik
enkele
vingers
rechterhand.
in 4804
in
hethet
gebruik
vanvan
enkele
vingers
derder
rechterhand.
Tegen
krasse maatregelen
maatregelen zag
zag de
de man
man anders
anders niet
nietop
op;
menleest
leestzelfs
zelfs
Tegen krasse
; men
dat
medicineeren
van
baden in
in dedeingewanden
ingewandenvan
vandieren
dieren!
Toenalaldat
van baden
! Toen
medicineeren
niet hielp,
hielp, werd
werdhet
hethumeur
humeurvan
van
hypochondriststeeds
steedsondraaglijker
ondraaglijker
denden
hypochondrist
op zoo
zoo
voor
zijne omgeving.
omgeving. Men
Men kan
kan den
den patiënt
patiënt beklagen,
beklagen, omdat
omdat hij
hij op
voor zijne
het genot
genoteener
eenerbestendige
bestendigegezondheid
gezondheidgemist
gemistheeft,
heeft,
jeugdigen leeftijd reeds het
doch
Louis Bonaparte
Bonaparte verveelt
verveelt ons
onsdoor
doorzijn
zijnonophoudelijk
onophoudelijkcoquetteeren
coquetteeren
doch Louis
zijne kwalen,
kwalen, waarover
waarover hij
hij ininzijne
zijnegeschriften
geschriftennooit
nooituitgepraat
uitgepraatis.
is.
met zijne
Hortense en
en Louis
Louis twee
tweemaanden
maandengetrouwd,
getrouwd,ofofhij
hij
Nauwelijks waren
Nauwelijks
waren Hortense
eerstte te
Joignyhet
hetregiment
regiment
verliet de
de echtelijke
echtelijke woning,
woning, bezocht
bezocht eerst
verliet
Joigny
cavalerie,
kolonel was, gebruikte
gebruikte toen
toen de
debaden
badenteteBarèges
Barèges
cavalerie, waarvan
waarvan hij
hij kolonel
en
bleef meer
meer dan
dan een
een halfjaar
halfjaar afwezig,
afwezig, totdat
totdat hij
hij 77October
Octoberop
ophoog
hoog
en bleef
bevel
van
den
Eersten
Consul
naar
Pal'ijs
werd
ontboden,
om
bij
zijne
bevel van den Eersten Consul naar Parijs werd ontboden, om bij zijne
vrouw
te zijn,
zijn,die
dieinindede
laatste
periode
van
zwangerschapverkeerde.
verkeerde.
vrouw te
laatste
periode
van
zwangerschap
Drie
dagen na
na zijne
zijnetehuiskomst
tehuiskomstaanschouwde
aanschouwdededeoudste
oudstezoon
zoonvan
vanLouis
Louis
Drie dagen
het levenslicht.
levenslicht. Het
Hetkind
kindscheen
scheeneen
eenband
bandtusschen
tusschen de
de
en
Hortense het
en Hortense
ouders
zullen vormen,
vormen,maar
maardedegoede
goede
verstandhoudingwas
wasvan
van korten
korten
ouders te zullen
verstandhouding
duur;
het begin
begin van
van 1803
1803is is
Louisweder
wederopopreis
reisininhet
hetbelang
belang
duur ; in
in het
Louis
van zijne
zijne gezondheid
gezondheid en
en zoekt
zoektHortense
Hortenseverstrooiing,
verstrooiing, door
door met
met de
de
van
vriendinnen
musiceeren, tooneel
tooneel tetespelen
spelenenenandere
andere
vriendinnenharer
harer jeugd
jeugd te musiceeren,
jagen. Louis
Louis keurde
keurde dat alles
alles streng
streng af
afen
en
onschuldige
onschuldigevermaken
vermakenna
nate
te jagen.
gunde
die genoegens
genoegens niet.
In den
den winter
winter van
van 1803
1803 op
op 4804
1804
gunde haar
haar die
niet. In
woonde
het echtpaar
echtpaar andermaal
andermaal onder
onder één dak
was de
deopvoeding
opvoeding
woonde het
dak en was
naast de
de zorg
zorg voor
voor eigen
eigenwelzijn
welzijnde
de
van
den kleinen
kleinen Charles
Charles Napoleon
Napoleon naast
van den
voornaamste
den vader.
vader.
voornaamste bezigheid
bezigheid van
van den
De
stichting van
van het
hetkeizerrijk
keizerrijk ininMei
Mei4 804
1804bezorgde
bezorgdeLouis
Louiszijne
zijne
De stichting
benoeming
tot
connétable
van
Frankrijk,
terwijl
hij
zich
tevens
prins
benoeming
connétable van Frankrijk, terwijl hij zich tevens prins
en
Keizerlijke Hoogheid
Hoogheid mocht
mocht betitelen.
betitelen. Deze
Dezeglorie
gloriebracht
bracht evenwel
evenwel
en Keizerlijke
in de
de huiselijke
huiselijke omstandigheden,
omstandigheden, ook
ook niet
nietnadat
nadat
geene verandering
verandering in
geene
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Hortense
den 'Aden
11 den October
October van
vandatzelfde
datzelfdejaar
jaarhet
hetleven
levenhad
hadgeschonken
geschonken
Hortense den
aan een
een tweeden
Louis. Louis
grief
aan
tweeden zoon,
zoon, Napoleon
Napoleon Louis.
Louis had
had eene
eene nieuwe
nieuwe grief
tegen zijne
tegen
zijne vrouw
vrouw;; zij
zij toch
toch had
hadhare
haregoedkeuring
goedkeuringgehecht
gehechtaan
aanhet
hetplan
plan
van
den Keizer,
Keizer, die
die haar
haaroudste
oudstekind
kindwilde
wildeadopteeren
adopteerenen
entot
totofficieelen
officieel en
van den
kantte Louis
Louis zich
zich tegen
tegen dit
dit
,troonopvolger
heftigheid kantte
Iroonopvolgerverklaren.
verklaren. Met
Met heftigheid
metschandaal,
schandaal, wanneer
wanneer de
de Keizer
Keizer het
hetplan
plan wilde
wilde
besluit
en dreigde
dreigde met
besluit en
het voornemen
voornemen van
van de
de adoptie
adoptie varen,
varen,
doorzetten.
Napoleon liet daarop
daarop het
doorzetten. Napoleon
tot groote
groote teleurstelling
teleurstelling vooral
vooral van
van Joséphine,
Joséphine, die
die dan
dan de
detoekomst
toekomstmet
met
volkomen
gemoet gezien.
gezien.Louis
Louisverweet
verweetzijne
zijne
volkomen gerustheid
gerustheid zou
zou hebben
hebben te gemoet
vrouw,
zij de
debelangen
belangenharer
harermoeder
moederboven
boven de
dezijne
zijne stelde
stelde en
en
vrouw, dat
dat zij
dat nieuw
nieuw voedsel
voedsel gaf
gafaan
aanhet
hetbooze
booze
bovendien
had gesteund,
gesteund, dat
bovendien een
een plan
plan had
gerucht,
zou Charles
Charles Napoleon
Napoleon niet
niet hem,
hem, maar
maar den
denKeizer
Keizer tot
tot
gerucht, als
als zou
vader hebben.
vader
hebben.

** ** **

De
slag bijbijAusterlitz
Austerlitzhad
had
den
FranschenKeizer
Keizertot
totmachthebber
machthebber
De slag
den
Franschen
gemaakt
op het
hetvasteland
vastelandvan
vanEuropa
Europa;; dedekaart
kaartvan
vanons
onswerelddeel
werelddeel
gemaakt op
wantallerlei
allerleinieuwe
nieuweplannen
plannenwaren
waren
onderging
eene geheele
geheelewijziging,
wijziging,want
onderging eene
in het
hetbrein
breinvan
vanden
denveroveraar
veroveraaropgekomen.
opgekomen. Om
Omdedediensten
dienstenzijner
zijner
in
beloonen, stichtte
stichtteNapoleon
Napoleon niet
nietminder
minder
generaals
en maarschalken
maarschalken tetebeloonen,
generaals en
dan
vijftien hertogdommen,
hertogdommen, voor
voor het
het grootste
grootstegedeelte
gedeelteininlandstreken,
landstreken,
dan vijftien
die
vroeger aan
aan dedeOostenrijksche
Oostenrijkschemonarchie
monarchiebehoord
behoord hadden.
hadden. Bij
Bijzijne
zijne
die vroeger
Frankrijkenenkoning
koningvan
vanItalië
Italiëvoegde
voegde hij
hijdien
dien
titels
van keizer
keizervan
vanFrankrijk
titels van
hetRijnverbond,
Rijnverbond,waardoor
waardooreen
eenaantal
aantalDuitsche
Duitschestaten
staten
van protector
protector van
van het
van
onder
rechtstreekschen invloed
Napoleon kwamen.
Daar hij
hijdezen
dezen
onder rechtstreekschen
invloed van
van Napoleon
kwamen. Daar
hetoog
oog
invloed
tevens den
den luister
luister zijner
zijner familie
familie in
in het
invloed wilde
wilde bevestigen
bevestigen en
en tevens
verhoogen, deed
deed hij
hij inindienzelfden
dienzelfden tijd
tijdeenige
eenige
van Europa
Europa wenschte
van
wenschte te verhoogen,
verwanten in
in het
het huwelijk
huwelijk treden
tredenmet
metleden
ledenvan
van
oudeDuitsche
Duitschevorstenvorstenverwanten
oude
het lot
lot van
van natiën
natiën en
en
huizen. Willekeurig
·WiIlekeurig beschikte
beschikte Napoleon
Napoleon over
over het
huizen.
volken en
en drong
drong aan
aan enkele
enkele een
eenzijner
zijnerbroeders
broeders als
alskoning
koning op.
op.Joseph,
Joseph,
volken
Louis en
en Jér6me
Jérome zagen
zagen zich
zichverheven
verheventot
totkoningen
koningenvan
vanNapels,
Napels,Holland
Holland
Louis
en Westfalen
Westfalen;; Murat,
Murat, de
de gemaal
gemaalvan
vanNapoleon's
Napoleon'szuster
zusterCarolina,
Carolina, werd
werd
en
grootherto~
van
Berg,
om
later,
toen
aan
Joseph
de
troon
van
Spanje
groothertog van Berg, om later, toen aan Joseph de troon van Spanje
ten deel
deel viel,
viel, het
hetkoninkrijk
koninkrijk Napels
Napels teteverwerven;
verwerven; dedeandere
anderezusters
zusters
ten
van Napoleon
Napoleon verwierven
verwierven vorstendommen
vorstendommen in
in Italië.
Italië.
van
Juni 1806
1806 zag
zagdede
Bataafscherepubliek
republiekzich
zichten
tendoode
doode
5 den Juni
Den 5deii
Bataafsche
het koninkrijk
koninkrijk Holland
Holland werd
werd geproclameerd
geproclameerd;; Louis
Louis
opgeschreven; ; het
opgeschreven
laterreisden
reisden
Bonaparte was
was koning
koning en
en Hortense
Hortense koningin.
koningin. Tien
Tien dagen
dagen later
Bonaparte
met hunne
hunne twee
tweezonen
zonennaar
naarhet
hetnieuwe
nieuwevaderland
vaderland;; de
de
de echtelieden
echtelieden met
de
23 sten Juni
Juni plaats.
plaats.
officieele intocht
intocht binnen
binnen 's-Gravenhage
's-Gravenhage had
had den
den 23sten
officieele
Het isis hier
hierniet
nietde de
plaats,
de geschiedenis
vanhet
het
vierjarig
Het
plaats,
om om
de geschiedenis
van
vierjarig
te behandelen,
behandelen,die
diezoo
zoo
dikwijlsenendoor
doorzoo
zoobevoegde
bevoegdehistorici
historici
konmgschap te
konmgschap
dikwijls
historievan
vanons
ons
vaderlandis isditdit
tijdperkvan
van
geschreven isis (*). InIndedehistorie
geschreven
vaderland
tijdperk

n.

(*) Vgl.
Vgl. b.
b, v.v, behalve
behalvededehierop
hieropbetrekking
betrekkinghebbende
hebbendeartikels
artikelsinin Fruin's
Fruin's Bijdragen
Bv'dragen
(*)
regeering van
vanKoning
KoningLodewijk
LodewijkNapoleon
Napoleon (Utrecht,
(Utrecht, 1892),
1892), en Th.
Th, Jorissen,
Jorissen, De
Wichers, De regeering
ondergang van
van het
hetKoninkrijk
KoninkrijkHolland.
Holland,
ondergang
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Juni 1806—Juli
1806-Juli 1810
1810slechts
slechts
eene
periodevan
vanovergang
overganggeweest,
geweest,waarin
waarin
Juni
eene
periode
twijfelachtige
zieltogende staat,
staat,slachtoffer
slachtoffer van
vaneigen
eigendwaasheid,
dwaasheid,dedetwijfelachtige
de zieltogende
genoot een
eenvazal-koninkrijk
vazal-koninkrijk te mogen
mogen vormen,
vormen, om
om na
na dat
datuitstel
uitstel
eer genoot
bij Frankrijk
Frankl'ijk te
teworden
worden ingelijfd.
ingelijfd. InIndit
ditopstel
opstelbehoeft
behoeft
van executie
executie bij
van
te worden
wordenmet
metdedevrouw,
vrouw,diedie
doordedewonder7
wonder-:enkel rekening
rekening gehouden
gehouden te
enkel
door
lijke grillen
grillen van
van het
het lot
lot zich
zich eensklaps
eensklaps tot
totzoo
zoohooge
hoogewaardigheid
waardigheid ververlijke
heven zag.
zag.
heven
in den
denbeginne
beginne alal heel
heelweinig
weinigingeingeToonde Louis
Louis Bonaparte
Bonaparte zich
zich in
Toonde
het besluit
besluit van
vanzijn
zijnmachtigen
machtigenbroeder
broeder C),
(*), ook
ook Hortense,
Hortense,
nomen met het
nomen
door en
endoor
door Frangaise
Française en
en gewend
gewendaan
aandedegrootsteedsche
grootsteedscheweelde
weeldevan
van
door
naarHolland
Hollandverre
verrevan
vanaangenaam
aangenaamvinden.
vinden.
Parijs, moest
moest die
dieverhuizing
verhuizingnaar
Parijs,
kostte haar
haar vele
vele tranen,
tranen, tetemoeten
moetenheengaan
heengaanvan
vanhare
haremoeder
moederen
en
Het kostte
goedevrienden,
vrienden,enen
bovendienhad
hadbij
bijhaar
haarongelukkig
ongelukkighuwelijksleven
huwelijksleven
hare goede
bovendien
haarook
ooknog
nog
deze
schaduwzijde,dat
datzijzijininhet
hetvreemde
vreemde
toekomst voor
voorhaar
de toekomst
deze
schaduwzijde,
haar man
man minder
minder gemakkelijk
gemakkelijk uit
den weg
weg kon
kon gaan
gaan;; de
de beide
beide
land haar
land
uit den
elkaar aangewezen.
aangewezen. Zoo
Zoo betrad
betrad
echtgenooten waren
voortaan meer
echtgenooten
waren voortaan
meer op elkaar
haar koninkrijk
koninkrijk met
terwijl men
men Louis
Louis den
den lof
lofniet
niet
Hortense haar
Hortense
met tegenzin,
tegenzin, terwijl
dat hij,
hij, na
naeenmaal
eenmaaldedekroon
kroonvan
vanHolland
Holland tetehebben
hebben
kan onthouden,
onthouden, dat
kan
aangenomen, v66r
vóór alles
alles ernaar
ernaarstreefde
streefdeHollander
Hollander te
te worden
worden en
envoor
voor
aangenomen,
zijne nieuwe
nieuwe onderdanen
onderdanen een
Het isisbekend,
bekend, hoe
hoe
zijne
een goed
goed vorst
vorsttete zijn.
zijn. Het
hij er
er werkelijk
werkelijk spoedig
spoedig in
in geslaagd
geslaagdisiszich
zichdede
genegenheidvan
vanhet
hetvolk
volk
hij
genegenheid
te verschaffen,
verschaffen, dat
dat weldra
weldra ophield
ophield in
in hem
hem een
een vreemdeling
vreemdeling te
tezien.
zien.
Hortense was
bleef vreemdelinge
vreemdelinge;; al roemde
roemde men
men algemeen
algemeenhare
hare
Hortense.
was en
en bleef
zij voelde
voelde zich
zich
vriendelijkheid en
gemakkelijkheid in
den omgang,
omgang, zij
vriendelijkheid
en hare
hare gemakkelijkheid
in den
meer aangetrokken
aangetrokken tot
tot de
delandgenooten
landgenooten in
in hare
hare
uit den
den aard
aard der
der zaak
zaak meer
uit
daar de
de Koning
Koning op
op eene
eeneininhet
hetoog
oogvallende
vallende wijze
wijze de
de
omgeving
omgeving en
en daar
Hollanders
hooge hofbetrekkingen
hof betrekkingen door
door hen
hen liet
liet
Hollander'sprotegeerde
protegeerdeenen de
de hooge
bekleeden,
vormden zich
zich weldra
weldratwee
tweepartijen
partijen:
Franschgezindepartij
partij
bekleeden, vormden
: dedeFranschgezinde
der
Koningin en de
de Hollandschgezinde
Hollandschgezinde partij
partij van
van den
den Koning.
Koning,
der Koningin
In
den eersten
eerstentijd
tijdbemerkte
bemerktemen
mennog
nogweinig
weinigvan
vandien
dienstrijd
strijddoor
door
In den
het
nieuwe
koningschap
geïnstalden
roes
van
feestelijkheden,
waarmede
den roes vart feestelijkheden, waarmede het nieuwe koningschap geïnstalleerd
werd, Eene
Eenereeks
reeksvanvan
luisterrijkepartijen
partijenten
tenhove
hovebracht
brachtde
de
leerd werd.
luisterrijke
in verrukking,
verrukking, want
want men
men had
had sedert
sedert
voorname
kringen der
residentie in
voorname kringen
der residentie
het vertrek
vertrek der
derOranje's
Oranje'sdat
datalles
allesmoeten
moeten
missen;
zelfs
oudeHollandHollandmissen
; zelfs
dedeoude
metdedeverandering
veranderingenenieder
iederging
gingzijne
zijne
sche
adel toonde
toonde zich
zich ingenomen
ingenomen met
sche adel
opwachting
het Huis
Huis ten
tenBosch
Boschbijbijden
denKoning
Koning en
enzijne
zijne
opwachting maken
maken op
op het
innemende
die, al
al was
waszijzijslechts
slechtseene
eene
Freule
Beauharnais,
innemende gemalin,
gemalin, die,
Freule
DeDe
Beauharnais,
haar
optreden
elk
hof
tot
sieraad
zou
gestrekt
hebben.
Het
door
door haar optreden elk hof tot sieraad zou gestrekt hebben. Het
duurde
lang, of
of men
men kon
konook
ookonder
onderdedeHollanders
Hollandersenkelen
enkelenopmeropmerduurde niet
niet lang,
ken,
die tottotdede
verklaardepartijgenooten
partijgenootenvan
vandedeKoningin
Koninginbehoorden.
behoorden.
ken, die
verklaarde
Een
en ander
ander droeg
droegalweder
alwederniet
nietbij,
bij,om
omdede
onderlingeverstandhouding
verstandhouding
Een en
onderlinge
van
het vorstelijk
vorstelijk echtpaar
echtpaar ten
tengoede
goedete veranderen
te veranderen;
jaloerschheid
van het
; jaloerschheid
beving
den Koning,
Koning, zoodra
zoodra hij
hij bemerkte,
bemerkte, dat
datdedeKoningin
Koninginhet
hetvoorwerp
voorwerp
beving den
van
hulde
en
bewondering
was.
van hulde en bewondering was.
(.)
de Doel/mens
historiques noemt
hij zichzelf:
zichzelf: pun
Dun homme
homme né
né modéré
modéré et
et sans
sans
noemt hij
(*) In
In de
Documens historiques
11mbition",
ambition".
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Het verblijf
verblijf van
van Hortense
Hortense in
in haar
haarkoninkrijk
koninkrijk isis niet
nietvan
vanlangen
langenduur
duur
zij een
een viertal
viertal maanden
maanden ininons
onsland
landvertoefd,
vertoefd,
geweest. Nauwelijks
Nauwelijks had
had zij
of de
de oorlog
oorlogtusschen
tusschenFrankrijk
FrankrijkenenPruisen
Pruisenriep
riep
den
Koningvan
vanHolland
Holland
den
Koning
te velde
velde enenHortense
Hortensebegaf
begafzich
zichtottothare
haremoeder,
moeder,die
dietoen
toenteteMainz
Mainz
vertoefde.
Daar bleef
bleef zij
zij tot
totJanuari
Januari 1807,
1807,toen
toenJoséphine
Joséphine op
opbevel
bevel
vertoefde. Daar
van
Napoleon naar
naar Parijs
Parijsterugkeerde
terugkeerdeenenHortense
Hortensehare
hareresidentie
residentieweder
weder
van Napoleon
moest
Dekortstondige
kortstondige luister
luister van
van het
hethofleven
hoflevenscheen
scheentoen
toen
moest opzoeken.
opzoeken. De
opininregeeringszaken,
regeeringszaken, verwaarverwaarreeds
voorbij;; de
de Koning
Koning ging
ging geheel
geheel op
reeds voorbij
sprak de
geruchten niet
tegen, die
dievan
vangalante
galante
loosde zijne
loosde
zijne vrouwen
vrouw en sprak
de geruchten
niet tegen,
avonturen
welke de
de Koningin
Koningin uit
uit verveling
verveling najoeg.
najoeg. Vooral
Vooral
avonturen gewaagden,
gewaagden, welke
er veel
veelgepraat
gepraatover
overde de
blakende
gunst:
waarindedeAdmiraal
Admiraal
werd
werd er
blakende
gunst,
waarin
bij dedejeugdige
jeugdigesouvereine
souvereinestond,
stond,enendaar
daarVerhuell
Verhuell
Carel
Verhuell (*) bij
Carel Verhuell
zich
een der
der meest
meestFranschgezinde
FranschgezindeHollanders
Hollanders was,
was,putte
puttededetegenpartij
tegenpartüzich
uit
in
het
kwaadspreken
en
uitstrooien
van
lasterlijke
geruchten.
Wat
uit in het kwaadspreken en uitstrooien van lasterlijke geruchten, Wat
daarvan
valt zeer
zeer moeilijk
moeilijk uit
uit tetemaken
maken;; ininieder
iedergeval
gevalpaste
paste
daarvan waar
waar is,
is, valt
het stelsel
stelsel van
van bewaking
bewaking toe.
toe.
de
Koning weder
strenger dan
dan ooit
ooit het
de Koning
weder strenger
Ook
Napoleon kwamen
kwamen te midden
midden van
van de
degeweldige
geweldigeoorlogsstormen,
oorlogsstormen,
Ook Napoleon
het
die
aan den
den vrede
vredevan
vanTilsit
Tilsitvoorafgingen,
voorafgingen,dedeberichten
berichtenbetreffende
betreffendehet
die aan
Hollandsche hof
oore en
en bij
bijzijne
zijnebeslommeringen
beslommeringen vond
vond hij
hijnog
nogden
den
Hollandsche
hof ter
ter oore
te kapittelen
kapittelen inineen
eenschrijven,
schrijven,gedateerd
gedateerduit
uitzijn
zijn
tijd zijn
zijn broeder
broeder te
tijd
te
Finckenstein,
4
April
1807:
»Vous
avez
la
meilleure
hoofdkwartier
hoofdkwartier te Finckenstein, 4 April 1807 : »Vous avez la meilleure
la plus
plus vertueuse
vertueuse etetvous
vouslalarendez
rendezmalheureuse.
malheureuse. Laissez-la
Laissez-Ia
femme
femme et la
qu'elle veut,
veut, c'est
c'est de
de son
son Age.
àge. J'ai
J'aiune
unefemme
femme qui
qui aa
danser
danser tant
tant qu'elle
lui écris
écris d'aller
d'aller au bal,
bal, et
et vous
vous
quarante
quarante ans:
ans :du
du champ
champde
de bataiIIe
bataille je
je lui
voulez qu'
qu' une
une femme
femme de
de vingt
vingt ans
ans qui
qui voit
voit passer
passer sa
sa vie,
vie, qui
qui en
en aa
voulez
vive clans
dans un
unclottre,
cloître,soit
soitcomme
comme
une
nourrice
toutes
les illusions,
iIIusions, vive
toutes les
une
nourrice
Vous êtes
êtestrop
tropdans
dansvotre
votreintérieur,
intérieur, et
et
toujours àA laver
laveI' son
sonenfant
enfant?? Vous
toujours
pas assez
assez dans
dans votre
votreadministration.
administration. Je
Je ne
nevous
vousdirais
dirais pas
pas tout
tout cela
cel a
pas
jevous
vousporte.
porte.Rendez
Rendezheureuse
heureuselalamère
mère de
devos
vos
sans
l'intérêt que
que je
sans rintérêt
enfants.
Vous n'avez
n'avez qu'un
qu'unmoyen,
moyen,c'est
c'estdedeluilui
témoignerbeaucoup
beau coup
enfants. Vous
témoigner
d' estime et de
de confiance"
confiance" (t).
d'estime
(t).
Eens
was het,
het, alsof
alsof er
erwerkelijk
werkelijk eene
eenegunstige
gunstigewending
wenàingzou
zoukomen,
komen,
Eens was
Devierjarige
vierjarigezoon
zoon
en daarvoor
daarvoor was
was eene
eeneheel
heeltreurige
treurige
aanleidingnoodig.
noodig.De
aanleiding
van
Louis en
enHortense,
Hortense,Charles
CharlesNapoleon,
Napoleon,dedeaanvallige
aanvalligeknaap,
knaap: die
die
van Louis
uoor beide
beide ouders
oudel's evenzeer
evenzeer bemind
bemind werd,
werd, die
diededeoogappel
oogappelvan
van zijn
zijn
door
keizerlijken oom
en als
alsdedetoekomstige
toekomstigeerfgenaam
erfgenaamvan
vandiens
diensmacht
macht
keizerlijken
oom was en

n

Het 'even
levenvan
vanCarel
CarelHendrik
Helldri!,Graaf
GraafVerhuell
beschrevendoor
doorzijn
zijnneef
neefQ.
Verhuell
Verhuell is isbeschreven
Q. Verhuell
1847). Eerst werden
werden de
deverdiensten
verdienstenvan
vanden
denbekwamen
bekwamenzeeofficier
zeeofficier
1847).
Verhuellom
om
door
door Koning
Koning Lodewijk
Lodewijkop
ophoogen
hoogenprijs
prijsgesteld,
gesteld,maar
maarweldra
weldra wantrouwde
wantrouwdehUVerhuell
diens
aanhankelijkheid aan
aan den
den Keizer.
Keizer.
diens groote aanhankelijkheid
(tl
De Keizer
Keizer noemt
noemt Hortense
Hortense »la
»Ia plus
plus vertueuse";
vertueuse"; eenige
eenige jaren
jaren later
later kon
kon zij
zij geene
geene
CO De
dien naam
naam maken.
makel],Het
Hetblyt
blijft
betreuren
voorHortense's
Hortense'snagedachtenagedachteaanspraak
aanspraak meer
meer op dien
te te
betreuren
voor
dat men
men in
in den
den .Almanack
Gotha bij
het geslachtsregister
geslachtsregistervan
vande
defamilie
familieDe
DeMorny
Morny
nis, dat
nis,
Almanaeh de Gotha
bij het
22Oct.
Oct.1811,
1811,tils
tilsd'Auguste
d' Auguste
kan
lezen:: pCharles
),Charles Auguste
Auguste Louis
LouisJoseph
.IosephDemorny,
Demorny, né
né22
kan lezen
d'Hortenseduchesse
duchesse
Leu,
ci-de\'ant
reinededeHollande,
Hollande,
Charles
de Flahault
Flahaultetetd'Hortense
Charles comte de
dede
St.St.
Leu,
ei-devant
reine
de Beauharnais,
Beauharnais, fut
fut créé
crééDuc
Oucdede
Morny
9 juill.
1862."
natuurlijkezoon
zoon van
van
née
née de
Monty
9 juill.
1862."
DeDe
natuurlijke
Hortense bekleedde
bekleedde tijdens
tijdens de
de regeering
regeeringvan
vanzijn
zijnhalf
halfbroeder
NapoleonIIIIIIhooge
hoogestaatsstaatsHortense
broeder Napoleon
1865.
betrekkingen
overleed in
in 1865.
betrekkingen en
en overleed
(Ol
(*)

(Am~terdam,
(Amsterdatn, Beierink,
Beierink,
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gold, werd
werd in
in de
deeerste
eerstedagen
dagenvan
van
Mei
1807
ernstigongesteld
ongestelden
en
gold,
Mei
1807
ernstig
het paleis
paleis op
ophet
hetBinnenhof
Binnenhoftete
's-Gravenhageaan
aandedekroep.
kroep.
overleed
overleed in
in het
's-Gravenhage
smart der
der ouders
ouders was
wasaangrijpend
aangrijpend;; Hortense
Hortense scheen
scheen verpletterd
verpletterd en
en
De
De smart
haar toestand
toestand wekte
wektealgemeene
algemeene bezorgdheid.
bezorgdheid. Toen
Toen kwam
kwam het
het goedige
goedige
haar
in
Louis' karakter
karakter weder
weder boven
boven en
en bij
bijzijne
zijnepogingen,
pogingen,om
omdederadelooze
radelooze
in Louis'
te troosten,
troosten, legde
legde hij
hijeene
eeneteederheid
teederheid aan
aan den
den dag,
dag,die
diedoor
door
moeder
moeder té
miste;
ontstond eene
eenetoenadering
toenadering
de zeldzaamheid
zeldzaamheid hare
hare uitwerking
uitwerkingniet
nietmiste
; ererontstond
tusschen
de beide
beideechtgenooten.
echtgenooten. De
DeKoning
Koningbracht
bracht zijne
zijnegemalin
gemalin naar
naar
tusschen de
Brussel,
waar Joséphine
Joséphine haar
haar afhaalde
afhaalde voor
voor een
eenkort
kortverblijf
verblijf op
(lPMalMalBrussel, waar
maison, en
en vervolgens
vervolgensvertoefde
vertoefdehet
hetkoninklijk
koninklijk paar
paargeruimen
geruim en tijd
tijd op
op
maison,
de
badplaats Cauteret
Cauteret in
de Pyreneën.
Pyreneën. Helaas
Helaas!! dit
dit is
is het
hetlaatste
laatsteververde badplaats
in de
vrouw geweest.
geweest.
trouwelijk samenzijn
trouwelijk
samenzijn van
van man
man en
en vrouw
er
behagen
scheppentweedracht
tweedracht
Gedienstige
geesten
schenen
Gedienstige geesten schenen er behagen inintetescheppen
zaaien en
engewoonlijk
gewoonlijk wordt
wordt de
de schuld
schuld inindezen
dezengegeven
gegevenaan
aanLouis'
Louis'
te zaaien
jongste zuster,
zuster, Carolina
Carolina Murat,
Murat, destijds
destijds groothertogin
groothertogin van
van Berg.
Berg.Zij,
Zij,de
de
jongste
vurige vijandin
vijandin van
de leden
leden der
del'familie
familieBeauharnais
Beauharnais en
en weinig
weinig
vurige
van de
de middelen,
middelen, om
omhun
hunaanzien
aanziente te
ondermijnen,kon
kongemakgemakscrupuleus
scrupuleus in
in de
ondermijnen,
haar broedei.
broeder doen
doen herleven.
herleven. Louis,
Louis, die
dieeerder
eerder
kelijk
den argwaan
argwaan bij
bij haar
kelijk den
dan
zijne gemalin
gemalin uit
uit de
dePyreneën
Pyreneënwas
was
vertrokken,kreeg
kreeg
dOOl·Carolina
Carolina
dan zijne
vertrokken,
door
bericht, dat
dat Hortense
Hortense te
teCauteret
Cauteret opopintieme
intiemewijze
wijze leefde
leefde met
methaar
haar
bericht,
secretaris
Decazes. Carolina
Carolina Murat
Murat heeft
heeft zelve
zelveonder
onderhare
haredeugden
deugden
secretaris Decazes.
nimmer
kuischheid of zedigheid
zedigheid mogen
mogen tellen
tellenenenbovendien
bovendienhad
hadDecazes
Decazes
nimmer kuischheid
zeer
onlangs zijne
zijne jonge
jongevrouw
vrouwverloren,
verloren,welke
welkehijhijinnig
innigbetreurde,
betreurde,
zeer onlangs
het
zoodat hier
hier stellig
stellig aan
aanlaster
lastermoet
moetgedacht
gedachtworden
worden;
natuurlijk is
is het
zoodat
; natuurlijk
zeer wel
wel mogelijk,
mogelijk, dat
dat Hortense
Hortense met
methare
haresensitieve
sensitieve natuur
natuur zich
zich aanaanzeer
getrokken gevoelde
den man,
man, die
die evenals
evenals zij
zijeen
eensmartelijk
smartelijkverlies
verlies
getrokken
gevoelde tot
tot den
geleden had.
had. V66rdat
Vóórdat de
de Koning
Koning naar
naar Holland
Holland terugkeerde,
terugkeerde, wachtte
wachtte hij
geleden
Parijs zijne
zijne gemalin,
gemalin, om
om haar
haarover
overdedeloopende
loopendegeruchten
geruchtenteteonderonderte Parijs
houden.
Diep gegriefd
gegriefd enenverontwaardigd,
verontwaardigd,ontkende
ontkendeHortense
Hortenseelke
elkeschuld
schuld
houden. Diep
en
zij
gevoelde
een
zoo
hevigen
afkeer
tegen
den
achterdochtigen
en zij gevoelde een zoo hevigen afkeer tegen den achterdochtigen
zij weigerde
weigerde hem
hem naar
naarHolland
Holland te
te volgen.
volgen. Keizerin
Keizerin
echtgenoot,
echtgenoot, dat
dat zij
Joséphine
had inmiddels
inmiddels Napoleon
Napoleon overreed
overreed aan
den wensch
wensch van
van hare
hare
Joséphine had
aan den
te geven
geven; j dedeKoningin
Koninginvan
vanHolland
Hollandkreeg
kreegverlof
verlof de
de
dochter
gehoor te
dochter gehoor
geboorte
haar derde
Frankrijk af
wachten. Louis
Louis aanaangeboorte van
van haar
derde kind
kind in
in Frankrijk
af te
te wachten.
vaardde in September
September 1807
1807de de
terugreis
naar
zijnkoninkrijk
koninkrijken
enHortense
Hortense
vaardde
terugreis
naar
zijn
tot April
April 1810
1810bijbij
hare
moedergebleven
gebleven;; van
van nu
nu af
af is
is er
er geene
geene
is tot
is
hare
moeder
meer
van
een
samenleven
der
beide
echtgenooten.
sprake
sprake meer van een samenleven der beide echtgenooten.
geen wonder,
wonder, dat
dat er
erdoor
door
Bij
eene dergelijke
dergelijke wanverhouding
wanverhouding isis het geen
Bij eene
sommigen
getwijfeld werd
werd aan
aan de
de wettige
wettigegeboorte
geboortevan
vanCharles
CharlesLouis
Louis
sommigen getwijfeld
20April
April 1808
1808 het
het
Napoleon, den
derden zoon
zoon van
van Hortense,
Hortense, die
die 20
Napoleon,
den derden
levenslicht aanschouwde
aanschouwde en
en die
dieeenmaal
eenmaalalsalsNapoleon
NapoleonIII
IIIden
denkeizerlijken
keizerlijken
levenslicht
Frankrijk bestijgen
bestijgen zou.
zou. Nu
Nueens
eensheet
heethijhijdede
natuurlijke
troon van
van Frankrijk
troon
natuurlijke
zoon
van den
den Nederlandschen
Nederlandsehen Admiraal
Admiraal Verhuell,
Verhuell, dan
dan weder
weder wordt
wordt het
het
zoon van
vaderschap
toegekend
aan
Decazes,
aan
Generaal
Flahault
of
aan
Keizer
vaderschap toegekend
Decazes, aan Generaal Flahault of aan Keizer
De
Napoleon; ; de
chronique scandaleuse
scandaleuse heeft
hier vrij
vrij spel
spel gehad.
gehad. De
Napoleon
de chronique
heeft hier
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handelwijze van
den Koning
Koning van
van Holland
Holland zelf
zelfgaf
gafaanleiding
aanleiding tot
tot de
de
handelwijze
van den
zonderlingste geruchten;
Februari 1808 werd
werd op
op zijn
zijn last
lastininalle
alle
zonderlingste
geruchten ;inin Februari
kerken voor
voor de
de zwangere
zwangereKoningin
Koningin gebeden
gebedenenennanadedebevalling
bevallingweigerde
weigerde
kerken
zijne toestemming
toestemming voor
voorhet
hetgebruikelijke
gebruikelijkevreugdebetoon
vreugdebetoon;; ja,
ja,
hij eerst zijne
lib
dat
de
jongLouis
sprak
zelfs
tegenover
enkelen
zijne
overtuiging
uit,
Louis sprak zelfs tegenover enkelen zijne overtuiging uit, dat de jonggeborene niet
niet zijn
zijn zoon
zoon was.
was. Toch
Toch getuigt
getuigt niet
nietalleen
alleenhet
hetverblijf
verblijfvan
van
geborene
koninklijk echtpaar
echtpaar in
in de
de Pyreneën
Pyreneën gedurende
gedurende den
den zomer
zomervan
van 1807
1807
het koninklijk
gunste van
vanHortense,
Hortense, maar
maar ook
ookschijnt
schijntde
dedestijds
destijdszoo
zooverbitterde
verbitterde
ten gunste
echtgenoot later
later tot
totandere
anderegedachten
gedachtentetezijn
zijngekomen
gekomen; iindien
indienLouis
Louis
echtgenoot
de' onechtheid der
der geboorte,
geboorte, dan
dan isis het
hettotaal
totaal
blijven gelooven
gelooven aan
aan de•onechtheid
is blijven
onverklaarbaar, hoe
hU in
in zijne
zijnelaatste
laatstelevensdagen
levensdagenvurig
vurigverlangd
verlangdheeft
heeft
onverklaarbaar,
hoe hij
terug te zien
zien;; als
als doodzieke
doodzieke liet
de ex-Koning
ex-Koning zich
zich in
in 1846
1846
dien zoon
zoon terug
dien
liet de
van Florence
Florence naar
naar Livorno
Livorno brengen
brengen in
in de
de hoop
hoopden
denuit
uitzijne
zijnegevangengevangenvan
te omhelzen.
omhelzen. Dit
Ditlaatste
laatstestaat
staatmijns
mijnsinziens
inziens
schap ontvluchten
ontvluchten prins
pl'Îns te
schap
vrij wel gelijk
gelijk met
met eene
eeneerkenning
erkenning(*).
(.).
vrij
AI gevoelde
gevoelde Hortense
Hortense zich
zichvoorloopig
voorloopig bevrijd
bevrijd van
vanhet
hetknellende
knellende
Al
jaren,diediezij zij
in Frankrijk
doorbracht.
huwelijksjuk, toch
waren de
de jaren,
huwelijksjuk,
toch waren
in Frankrijk
doorbracht,
jaren van
van vreugde.
vreugde. Zij
Zij heeft
heeftgedeeld
gedeeldinindede
zorgenenendedeangstige
angstige
geene jaren
zorgen
voorgevoelens van
moeder en
en medegeleden
medegeleden de
desmart
smartom
omhare
hare
voorgevoelens
van hare
hare moeder
vernedering.
Langzaam
zag
Keizerin
Joséphine
de
voor
haar
noodlottige
vernedering. Langzaam
Keizerin Joséphine de voor haar noodlottige
zij zoo
zoo lang
langreeds
reedshad
hadgevreesd
gevreesdenenmeermalen
meermalen
gebeurtenis
naderen, die
die zij
gebeurtenis naderen,
getracht af
aftetewenden,
wenden,zelfs
zelfs
koste
geluk
harer
dochter; j
had getracht
had
tenten
koste
vanvan
hethet
geluk
harer
dochter
Napoleon wenschte
te laten
latenscheiden
scheidenvan
van de
degemalin,
gemalin, die
die hem
hem
Napoleon
wenschte zich
zich te
bekend, hoe
hoe zwaar
zwaar het
hetden
den
geen troonopvolger
troonopvolger geschonken
geschonkenhad.
had. Het
Het is bekend,
nemen,enenhoe
hoededebroeders
broeders
Keizer
gevallen is,
is,eindelijk
eindelijkdit
ditbesluit
besluittetenemen,
Keizer zelf gevallen
en
zusters van
van Napoleon
Napoleon in
in stilte
stilte juichten,
juichten, toen
toen zij
zij de
detrotsche
trotschevrouw
vrouw
en zusters
verstooten
welke zich
zich èn
èn als
als vicomtesse
vicomtesse De
DeBeauharnais
Beauharnais èn
èn als
als
verstooten zagen,
zagen, welke
den
15
December
1809
keizerin
steeds
hunne
meerdere
had
gevoeld.
Den
keizerin
hunne meerdere had gevoeld. Den l5den December 1809
had
de aangrijpende
aangrijpende plechtigheid
plechtigheidplaats
plaats;
eenetalrijke
talrijkevergadering
vergadering
had de
; inineene
van
de leden
ledenzijner
zijnerfamilie,
familie,dedehofhouding
hofhoudingenendedesenatoren
senatorendeed
deedNapoleon
Napoleon
van de
zijn
huwelijk ontbonden
ontbonden verklaren
verklaren en
enverliet
verlietJoséphine
JoséphinededeTuilerieën,
Tuilerieën,
zijn huwelijk
om
zich terug
terug te
te trekken
trekken op
ophaar
haargeliefd
geliefdMalmaison,
Malmaison, dat
dat zoo
zoorijk
rijkwas
was
om zich
aan
herinneringen uit
de dagen
dagen van
van haar
haarvoorspoed.
voorspoed.
aan herinneringen
uit de
naarParijs
Parijs
In
dienzelfden tijd
tijd was
was ook
ook dedeKoning
Koningvan
vanHolland
Hollandnaar
In dienzelfden
politiekgebied
gebiedtusschen
tusschen
gekomen
wegens ernstige
ernstige geschillen,
geschillen, die
die ereropoppolitiek
gekomen wegens
waren; het
hetkan
kanons
onsniet
nietverbazen,
verbazen,wanneer
wanneer
hem
en Napoleon
Napoleon gerezen
gerezen waren;
hem en
we
vernemen, dat
dat Louis
Louiszijn
zijneigen
eigenhuis
huisvermeed,
vermeed,waar
waarzijne
zijnevrouw
vrouw
we vernemen,
verblijf
hield,
en
afstapte
aan
de
woning
van
Madame-Mère.
Ook
verblijf hield, en afstapte aan de woning van Madame-Mère. Ook
maar
hij
had toen
toenevenals
evenalszijne
zijnevrouw
vrouwgaarne
gaarneechtscheiding
echtscheidingerlangd,
erlangd, maar
hij had
de
pogingen van
van hem
hemenenvan
vanHortense
Hortensevielen
vielen bij
bij den
den Keizer
Keizer niet
niet inin
de pogingen
aarde;; Napoleon
Napoleon lion
kon niet
niet toestaan,
toestaan,dat
dataan
aanFrankrijk
Frankrijken
enEuropa
EUI'opa
goede
goede aarde
het
onverkwikkelijke schouwspel
schouwspel gegeven
gegeven werd
werd van
van twee
tweegelijktijdige
gelijktijdige
het onverkwikkelijke
het keizerlijke
keizerlijke huis.
huis.Toen
ToenLouis,
Louis,nanatetezijn
zijngedwongen
gedwongen
echtscheidingen
echtscheidingen in
in het
tot
verschillende concessies
tot eene
eenebelangrijke
belangrijke inkrimping
inkrimping van
van het
het
tot verschillende
concessies en
en tot
(0)
Vgl. hierover
boven aangehaald
aangehaald werk,
p. 171
171 en
en 215.
215.
(*) Vgl.
hierover ook
ook V.
V. LoosJes
Loosjes in
in zijn
zijn boven
werk, p.
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Hollandsch gebied
behoeve van
van Frankrijk,
Frankrijk, eindelijk
eindelijk in
in April
April 1810
1810
gebied ten behoeve
naar zijn
zijn koninkrijk
koninkrijk mocht
op hoog
hoog bevel
bevel van
van den
den
naar
mocht terugkeeren,
terugkeeren, moest
moest op
Keizer
ook Hortense
Hortense zich
zich naar
naarHolland
Holland begeven.
begeven. DeDe
Aartshertogin
Keizer ook
Aartshertogin
Marie
Louise, de
de aanstaande
aanstaandetweede
tweedegemalin
gemalinvan
vanNapoleon,
Napoleon,naderde
naderde
Marie Louise,
de
Fransche grenzen
grenzen en
en de
deKeizer
Keizer achtte
achtte het
hetminder
minder gepast,
gepast, dat
dat bij
bij
de Fransche
was;;
dè huwelijksplechtigheden de
dochter van
van Joséphine
Joséphine aanwezig
aanwezig was
de dochter
ook
de verstootene
verstootene zelve
zelve had
had een
eenwenk
wenkgekregen,
gekregen, om
om zich
zich op
op een
een
ook de
afstand
houden.
afstand te houden.
zoo zien
zien we
weHortense
Hortense
Natuurlijk werd
Napoleon gehoorzaamd
gehoorzaamd en
Natuurlijk
werd Napoleon
en zoo
op Hollandschen
Hollandschen bodm,
bodem,maar
maarhet
hetzou
zouslechts
slechtsvoor
voor
nogmaals voet zetten.
zetten. op
nogmaals
14denApril
AprilisisdedeKoningin
Koningin
een
verblijf van
van enkele
enkele weken
weken zijn.
zijn. Den
DenWen
een verblijf
te Utrecht,
Utrecht, waar
waardedewispelturige
wispelturige Louis
Louisenkele
enkele jaren
jaren tetevoren
voreneenige
eenige
huizen
eenesoort
soortvan
vanpaleis
paleishad
hadingericht,
ingericht,enenspoedig
spoedigdaarna
daarnavolgde
volgde
huizen tot eene
zij ha
haar
gemaal naar
naar Amsterdam.
Amsterdam. Weldra
Weldra werd
werd de
de toestand
toestand zoo
zoo
zij
ar gemaal
ondraaglijk,
er openlijke
openlijke vijandschap
vijandschap aan
aan het
hethof
hofheerschte
heerschte;; de
de
ondraaglijk, dat
dat er
haar geneesheer
geneesheer tetebewegen
bewegenhaar
haarverandering
verandering
geplaagde
Koningin wist
geplaagde Koningin
wist haar
VOOI· te
te schrijven
schrijven;; zij
zij begaf
begafzich
zich naar
naarHet
HetLoo
Looenenis isvandaar
vandaar
van lucht
lucht voor
van
behulp van
van den
den opperstalmeester,
opperstalmeester, die
die in
in het
hetgeheim
geheimwas
wasgenomen,
genomen,
met behulp
Eerst later
later werd
werd het
hetden
den
over de
de Nederlandsche
Nederlandsche grenzen
grenzen gevlucht.
gevlucht. Eerst
over
dat
zijne
gemalin
zich
te
Plombières
bevond.
Koning
bekend,
Koning bekend, dat zijne gemalin zich te Plombières beyond.
d en Juli
1810had
hadhet
het
koninkrijkHolland
Hollandopgehouden
opgehouden
Reeds den
den 99den
Reeds
Juli 1810
koninkrijk
te bestaan
bestaan en
enzou
zouLouis
LouisNapoleon
Napoleon voortaan
voortaan slechts
slechts Graaf
Graaf van
van St.-Leu
St.-Leu
De strijd
strijdtusschen
tusschen den
denmachtigen
machtigen keizer
keizer enenden
denzwakken
zwakken
heeten. De
heeten.
dentroonsafstand
troonsafstand van
van Louis
Louis ten
tenbehoeve
behoevevan
van
koning was
was beslist
beslist;; opopden
koning
zoon werd
werd niet
nietgelet
gelet;
Hollandwerd
werdopopbevel
bevelvan
vanNapoleon
Napoleon
zijn
oudsten zoon
zijn oudsten
; Holland
te Graz.
Graz.
bij
Frankrijk ingelijfd.
ex-Koning vestigde
vestigde zich
zich voorloopig
voorloopig te
bij Frankrijk
ingelijfd. De
De ex-Koning

*****
Verdwijnt
van Louis
Louis met
met zijn
zijn aftreden
aftreden als
als koning
koning geheel
geheel
Verdwijnt de
de figuur
figuur van
uit
de geschiedenis,
geschiedenis, de
derolrolvan
van
Hortensewas
was
nog
niet
uitgespeeld;
uit de
Hortense
nog
niet
uitgespeeld
;
in
Frankrijk teruggekeerd,
zij »la
»la reine
reineHortense"
Hortense" en
enbekleedde
bekleedde
in Frankrijk
teruggekeerd, bleef zij
zij eene voorname
voorname plaats
keizerlijke hof.
hof. Het
Het was,
was,alsof
alsofNapoNapoplaats aan
aan het keizerlijke
wathij
hijtegen
tegendedemoeder
moederhad
had
leon aan
aan de
dedochter
dochterwilde
wildevergoeden,
vergoeden, wat
leon
de hoogste
hoogste onderondermisdreven;
misdreven ;bij
bij voortduring
voortduringwerd
werdHortense
Hortensemet
met de
bij zijn
zijn doop,
doop, die
die eerst
eerst
scheiding
Haar jongste
jongste zoon
zoon had
had bij
scheiding behandeld.
behandeld. Haar
Nov. 18'10
18-10 teteFontainebleau
Fontainebleau plaats
plaats vond,
vond, den
denKeizer
KeizerenendedeKeizerin
Keizerin
4 Nov.
Marie
tot peten,
peten, en
enook
ooknanadedegeboorte
geboortevan
vanden
denKoning
Koning van
van
Marie Louise
Louise tot
Rome legde
legde Napoleon
Napoleon steeds
steeds eene
eenegroote
grootegenegenheid
genegenheidvoor
voorHortense's
Hortense's
Rome
zonen aan
aan den
den dag.
dag.
zonen
Toch
was
de
positie van
van Hortense
Hortense min
min of
ofmeer
meervan
vankieschen
kieschen aard,
aard,
Toch was de positie
daar
zij als
alsschoonzuster
schoonzusterder
dernieuwe
nieuweKeizerin
Keizerinenendochter
dochterder
derverstootene
verstootene
daar zij
met beide
beide partijen
partijen moest
moestomgaan.
omgaan.Joséphine
Joséphinehad
hadniettegenstaande
niettegenstaande
met
hare vele
vele tekortkomingen
tekortkomingen de
de liefde
liefdevan
vanhare
hare
kinderenbehouden
behouden en
en
hare
kinderen
zij op
op Malmaison
Malmaison bezoeken
bezoeken van
van Hortense
Hortense;; ook
ook was
was het
het
dikwijls ontving
ontving zij
voor de
de grootmoeder
grootmoeder een
een waar
waal' feest,
feest, de
dekleinkinderen
kleinkinderen bij
bij zich
zich tetezien.
zien.
voor
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Al
moest Hortense
Hortense zich
zich zeker
zekermenigmaal
menigmaal geweld
geweld aandoen,
aandoen, de
deKeizer
Keizer
Al moest
kon over
over hare
hare houding
houding te.vreden
tevreden zijn,
zij toonde
toonde zich
zich eene
eene zuster
zuster
kon
zijn, want
want zij
voor
de jonge
jonge Keizerin
Keizerin enennam
namdeel
deelaan
aanalle
allehoffeesten
hoffeestenenenplechtigheden.
plechtigheden.
voor de
jaren zou
zoudedegrootheid
grootheidvan
vanhethet
Napoleontischekeizerrijk
keizerrijk
weinige jaren
Nog weinige
Napoleontische
ongedeerd
blijven; ; de
noodlottige gebeurtenissen
gebeurtenissen van
van 1813
1813deden
dedenreeds
reeds
ongedeerd blijven
de noodlottige
de val
val van
van den
denKeizer
Keizeraanstaande
aanstaande was.
was.Hortense
Hortensehield
hield
vermoeden, dat
vermoeden,
dat de
die tijden
tijden van
van angstige
angstige spanning
spanning en
en in
in dedeeerste
eerste
zich moedig
moedig in
zich
in die
maanden
toen de
delegers
legersder
dergeallieerden
geallieerdenFrankrijk
Fmnkrijk binnenbinnenmaanden van
van 1814,
1814, toen
zij Marie
Marie Louise
Louise met
met raad
raad en
endaad
daadbij
bij;
zijbezwoer
bezwoel'de
de
rukten, stond
stond zij
rukten,
; zij
tot regentes
regentes van
van het
hetkeizerrijk
keizerrijk was
wasaanaanKeizeI'Ïn,
door Napoleon
Napoleon tot
Keizerin, die
die door
gesteld,
op haar
haar post
post teteblijven
blijvenenenhet
hetwas
wasstellig
stelligtegen
tegenhare
hareververgesteld, op
dat Marie
Marie Louise
Louise met
methaar
haarjeugdigen
jeugdigen zoon
zoon uit
uitParijs
Parijsnaar
naar
wachting,
wachting, dat
BIois
Den 31
sten Maart
Maart 1814
trokkendedevijanden
vijandenvan
vanFrankrijk
Frankrijk
1814 trokken
Blois week.
week. Den
31sten
later begaf
begafNapoleon
Napoleon zich
zich naar
naar
de
hoofdstad binnen
binnen en
en weinige
weinige dagen
dagen later
de hoofdstad
hem toegewezen
toegewezen eiland
eiland Elba.
Elba,
het hem
hetherstel
herstelvan
vanLouis
LouisXVIII
XVIII
Met
den terugkeer
terugkeel' der
derBourbon's
Bourbon's en
enhet
Met den
op
den koninklijken
koninklijken troon
troon verlieten
verlieten de
deverwanten
verwanten van
vanden
dengevallen
gevallen
op den
Deex-Koningin
ex-Koningin
Keizer
Franschen bodem;
alieen Hortense
Hortense bleef.
bleef. De
Keizer den
den Franschen
bodem; alieen
sympathie;; de
de
van Holland
Holland zag
zag zich
zich beschermd
beschermd door
doordedealgemeene
algemeenesympathie
van
ridderlijke
beheerschel'
van
Rusland,
de
jeugdige
Gzaar
Alexander,
ridderlijke beheerscher van Rusland, de jeugdige Czaar Alexander,
De Nesselrode
Nesselrodeaan
aanHortense
Hortenseden
deneerenaam
eerenaamtoekende
toekendevan
van
wiens minister
minister De
wiens
France"(*),
(*),beloofde
beloofdevoor
voorhare
harebelangen
belangentetezullen
zullen
llla
perle de
delalaFrance''
zla perle
begaf hij
hij zich
zich naar
naar
zorgen. Alexander
Alexander bezocht
bezocht haar
haal'persoonlijk
persoonl!jk;; ook
ook begaf
zorgen.
Malmaison, om
om de
detreurende
treurendeJoséphine
J oséphinewoorden
woordenvan
vantroost
troosttoe
toetetespreken
spreken;
Malmaison,
;
op voorspraak
voorspraak van
van den
den Czaar
Gzaar werd
werdaan
aanHortense
Hortensedoor
doorden
denKoning
Koning
op
met hare
hare kinderen
kinderen in
in Frankrijk
Frankrijk te
te wonen
wonen en
enwerden
werdenhare
hare
toegestaan met
toegestaan
bezittingen
vereenigd
tot
een
hertogdom
Saint-Leu,
bezittingen vereenigd
een hertogdom Saint-Leu.
Wel
mocht Hortense
Hortense zich
zichdus
dusbevoorrecht
bevoorrechtachten
achtenboven
bovenanderen,
anderen,
Wel mocht
maar ook
ook in
in die
die dagen
dagen was
wasererweder
wedel'
leed
voor
haarweggelegd;
weggelegd;
maar
leed
voor
haar
jaren was
wasaanaanJoséphine,
wiel' gezondheid
gezondheid door
door de
deemoties
emotiesvan
vande
delaatste
laatstejaren
Joséphine, wier
(-1-).
getast, overleed
overleed weinige
na het
het sluiten
sluiten van
van den
denvrede
vrede (t).
getast,
weinige weken
weken na
De
gescheiden gemalin
gemalin had
had zich
zich het
het ongeluk
ongeluk van
van Napoleon
Napoleon meer
meer aanaanDe gescheiden
getrokken
de weinig
weinig sympathieke
sympathieke Marie
Marie Louise,
Louise, die
die het
hetgrootsche
grootsche
getrokken dan
dan de
methaar
haarhertogdom
hertogdom
verleden spoedig
spoedig geheel
geheel vergat
vergat en
entevreden
tevreden was
wasmet
verleden
Parma. Het
Het v-erlies
v'erlies van
van hare
hare moeder
moeder juist
juist in
in dien
dien tijd
tijd was
wasvoor
voor
Parma.
haarbroeder
broederEugène
Eugènezijne
zijneBeiersche
Beiersche
verlies;; toen
toenhaar
Hortense een ontzettend verlies
gemalin
naar Duitschland
Duitschland gevolgd
gevolgd was,
was, voelde
voeldezij
zijzich
zich eenzaam
eenzaam en
en vreemd
vreemd
gemalin naar
midden der
der nieuwe
nieuwe toestanden.
toestanden,
te midden
Mag
men zich
zich dus
dusverbazen,
verbazen, dat
dat de
deHertogin
Hertogin van
van Saint-Leu
Saint-Leu na
na de
de
Mag men
Gannes geen
geen
eerste ontsteltenis
ontsteltenis over
overdedetijding
tijdingvan
vanNapoleon's
Napoleon'slanding
landingteteCannes
haargemoed
gemoed en
en dat
dat zij
zij
weerstand
bieden aan
aan de
de neiging
neiging van
van haar
weerstand kon
kon bieden
niet
aarzelde de
zijde te kiezen
kiezen van
van den
den man,
man, die
die haar
haar eens
eenszoo
zoohoog
hoog
niet aarzelde
de zijde
(0)
1Ilémoires sur la
la reine
reine liortense
fIorten3e (Paris,
Oupray, 1863), p.
p. 172.
172.
(Paris, Dupray,
(*) lilémoires

m

Cayla, de
de bekende
bekende vriendin
vriendin van
van Louis
Louis XVIII,
XVlII, maakte
maakte bij
bijdit
ditdoodsdoods·
'Madame Ou
Du Cayla,
(t) ~Iadame
étaitJoséphine
Joséphine!! Quel
Quel
bericht
de cynische
cynischeopmerking:
opmerking: »Quelle
»Quellefemme
femmeincomparable
incornparable était
bericht de
mort en
en ce
cemoment
moment est
estencore
encore une
une preuve
preuve de
de son
sonbon
bongoilt!"
goût I"
tact I La
La mort
tact!
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had
verheven?? Het
is Hortense
Hortense door
door velen
velenals
alseene
eenegroote
grootefout,
fout, als
alseene
eene
had verheven
Het is
tenopzichte
opzichte van
van de
de Bourbon's
Bourbon's en
en den
den Russischen
Russischen
daad
van ondankbaarheid
ondankbaarheid ten
daad van
Keizer aangerekend,
aangerekend, dat
zij in
in de
de Honderd
Honderd Dagen
Dagen beslist
beslist de
departij
partijvan
van
Keizer
dat zij
Me dunkt,
dunkt, hare
hare handelwijze
handelwijze is
is inindezen
dezen zoo
zoo echt
echt
Bonaparte koos.
Bonaparte
koos. Me
meer spontaan
spontaan dan
dan berekenend
berekenend;; zij
zij gevoelde,
gevoelde, dat
dat
menschelijk
menschelijk geweest,
geweest, meer
dáár
plaats was.
was. ZijZijnam
nam
honneurswaar
waarin indede
Tuilerieën;
hare plaats
dede
honneurs
Tuilerieën
;
(WI- hare
zij
was weder
weder »la
»Ia reine''
reine" en
enmeer
meernog
nogdan
danvroeger,
vroeger,want
wantdaar
daarMarie
Marie
zij was
Louise
niet terugkeerde
terugkeerde tot
tothaar
haargemaal,
gemaal, trad
trad Hortense
Hortense in
in de
de plaats
plaats
Louise niet
den afwezigen
afwezigen
der
Keizerin en
hare beide
beide zonen
zonen vervingen
vervingen als
als 't ware
der Keizerin
en hare
ware den
Koning
van Rome.
Rome.
Koning van
De
meest glorieuze
glorieuze dag
dag inindeze
dezemerkwaardige
merkwaardigeperiode,
periode, die
dieons
onsaltijd
altijd
De meest
door de
deongeloofelijke
ongeloofelijke snelheid,
snelheid, waarmede
waarmede de
de gebeurtenissen
gebeurtenissenelkander
elkander
treft door
1815,toen
toendedeKeizer,
Keizer,andermaal
andermaalgereed
gereed
opvolgden,
eerste Juni
Juni 1815,
opvolgden, was
was de
de eerste
hetChamp
Champde
deMars
Mars de
de
den strijd
strijd tegen
tegen Europa
Europa teteaanvaarden,
aanvaarden, opophet
den
Het
was
eene
indrukwekkende
nieuwe
adelaren
aan
zijn
leger
uitdeelde.
nieuwe adelaren aan zijn leger uitdeelde. Het was eene indrukwekkende
soldaten en
het volk
volk met
met de
de
plechtigheid; ;Napoleon
plechtigheid
Napoleonwerd
werddoor
doorde
de soldaten
en het
wijzen op
op eene
eenenieuwe,
nieuwe,
grootste geestdrift
geestdrift toegejuicht
toegejuicht; ; alles
grootste
alles scheen
scheen te wijzen
het keizerrijk
keizerrijk enenook
ookHortense
Hortensekreeg
kreeghaar
haar
roemrijke
voor het
roemrijke toekomst
toekomst voor
deel
van de
de hulde
hulde;; zij
zij en
enhare
harezonen
zonenbevonden
bevonden zich
zich dien
dien dag
dag aan
aan de
de
deel van
zijde
van den
den Keizer.
Keizer. Reeds
Reedszeventien
zeventien dagen
dagen later
later bracht
bracht de
de slag
slagbij
bij
zijde van
sten Juni
Waterloo
de eindbeslissing.
eindbeslissing. Den
Den 30
de voor
voor de
de tweede
tweede
Juni nam
nam de
Waterloo de
30sten
op Malmaison
Malmaison afscheid
afscheid van
van zijne
zijne stiefdochter,
stiefdochter, die
die
maal
gevallen Keizer
Keizer op
maal gevallen
hem
meer
trouw
had
betoond
dan
zijne
eigen
verwanten.
hem meer trouw had betoond dan zijne eigen verwanten.
Na Elba
Elba volgde
volgde St.-Helena,
St.-Helena, en
en Hortense
Hortense mocht
mocht niet
niet weder
weder rekenen
rekenen
Na
vond geene
geene
op
de grootmoedigheid
grootmoedigheid der
der overwinnaars.
ovel'winnaars. Hare
Harehouding
houdingvond
op de
in de
de oogen
oogender
derverbonden
verbondenvorsten
vorsten;; aan
aan dedeHertogin
Hertogin van
van
genade
genade in
het verblijf
verblijf ininFrankrijk
Frankrijk
Saint-Leu
en hare
hare zonen
zonen werd
werd voortaan
voortaan het
Saint-Leu en
Men weet
weetaan
aanhare
harepolitieke
politieke
kuiperijenhethet
aanvankelijksucces
succes
ontzegd.
ontzegd. Men
kuiperijen
aanvankelijk
rust van
vanEuropa
Europa heette
heette
van den
den teruggekeerden
teruggekeerden Bonaparte
Bonaparte ;; voor
voor de
de rust
van
het gewenscht,
gewenscht, dat
datdedegevaarlijke
gevaarlijke»intrigante"
»intrigante"uituit
Frankrijkverwijderd
verwijderd
Frankrijk
werd.
* *

***

Toen
begonnen voor
voor de
deex-Koningin
ex-Koninginvan
vanHolland
Hollanddedejaren
jarender
derballingballingToen begonnen
schap,
jaren, rijk
rijk aan
aan grievende
gl'ievendeteleurstellingen,
teleurstellingen, waarih
zij zoo
zoo zelden
zelden
waariti zij
schap, jaren,
de
rust genoot,
genoot, die
zij zocht.
zocht. Eerst
Eerst kwam
kwam de
de smart,
smart, omdat
omdat zij
zij haar
haar
de rust
die zij
oudsten
moest afstaan
afstaan aan
aan den
den vader
vader;; Louis
Louis Bonaparte
Bonaparte had
had
oudsten zoon
zoon moest
dienaangaande
proces tegen
tegen zijne
zijne gemalin
gemalin gevoerd,
gevoerd, dat
dat in
in 1815
1815
dienaangaandeeen
een proces
met eene
eene uitspraak
uitspl'aak tetezijnen
zijnengunste
gunsteeindigde.
eindigde. Napoleon
NapoleonLouis
Louiswerd
werd
met
methem
hemteteRome,
Rome,later
laterteteFlorence
Florence;
den vader
vader toegewezen
toegewezen en
en woonde
woonde met
den
;
ook
na zijn
zijn huwelijk
huwelijkmet
metzijne
zijnenicht
nichtCharlotte
Charlottebleef
bleefhij
hijbij
bijden
densomberen
somberen
ook na
het jonge
jonge paar
paar verschafte
verschafte den
den vader
vader een
een huiselijk
huiselijk geluk,
geluk, dat
dat
man
en het
man en
deze
nooit had
had gekend.
gekend. In
In 1831
1831 stierf Hortense's
HOI'tense's zoon
zoon te
te midden
midden van
van
deze nooit
de stormen
stormen der
der vrijheidsbeweging
vrijheidsbeweging in
Italië, waaraan
waal'aan hij,
hij, evenals
evenals zijn
zijn
in Italië,
de
jongere broeder,
broeder, een
een werkzaam
werJ..zaam aandeel
aandeel genomen
genomen had.
had.
jongere
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Hortense vestigde
vestigde zich
zich te
te Aix
AixininSavoye,
Savoye,maar
maardede
Bourbon'sachtten
achtten
Hortense
Bourbon's
niet raadzaarn,
raadzaam, dat
de stiefdochter
stiefdochter van
van Napoleon
Napoleon en
en haar
haar zoon
zoon zoo
zoo
het niet
dat de
nabij de grenzen
grenzen van
van Frankrijk
Frankrijk vertoefden
vertoefden;; het
hetSardinische
Sardinische gouvernegouvernenabij
ment werd
werd genoopt
genoopt hun
hun het
het verblijf
verblijf te
te ontzeggen
ontzeggen en
en de
deHertogin
Hertogin van
van
ment
naar Baden,
Baden, waar
waar hare
hare nicht
nichtStéphanie
Stéphanie de
de
Saint-Leu begaf
begaf zich
zich naar
Saint-Leu
Beauharnais
met
den
regeerenden
Groothertog
gehuwd
was.
Werkelijk
Beauharnais met den regeerenden Groothertog gehuwd was. Werkelijk
kreeg Hortense
Hortense verlof
verlof inin een
eenuithoek
uithoekvan
vanhethet
Badenschegebied
gebiedbij
bij
kreeg
Badensche
Konstanz te wonen,
wonen,doch
dochook
ookdaar
daargenoot
genootzijzijgeene
geene
langdurigerust
rust;
Konstanz
langdurige
;
de Groothertog
Groothertog moest
moest ten
tenslotte
slottegehoorzamen
gehoorzamenaan
aanden
denaandrang
aandrangvan
van
de
Frankrijk en
en Oostenrijk
Oostenrijk en
en dedeverwanten
verwantenzijner
zijnervrouw
vrouw uit
uitzijn
zijnland
land
Frankrijk
hetvrije
vrijeZwitserland
Zwitserlandde
deballingen
ballingen op
op en
enkon
kon
verbannen. Toen
Toen nam
nam het
verbannen.
haarzoon
zooneindelijk
eindelijkeen
een
blijvendtehuis
tehuisinrichten
inrichten;
Hortense voor
voor zich
zich en
enhaar
Hortense
blijvend
;
het kanton
kanton Thurgau
ThUl'gau kocht
kocht zij
zij het
hetvriendelijke
vriendelijke slot
slotArenaberg.
Arenaberg.
in het
in
Daar zorgde
zorgde de
de ex-Koningin
ex-Koningin voor
voor de
de opvoeding
opvoeding van
van den
den zoon,
zoon, dien
dien
Daar
haar gelaten
gelaten had,
had, en
en nadat
nadat zij
zij hare
harewoning
woningmet
metdedeuituit
Frankrijk
men haar
men
Frankrijk
toegezonden meubels
meubels en
en verdere
verdere eigendommen
eigendommen tot een
een waar
waar museum
museum
toegezonden
van Napoleontische
Napoleontische herinneringen
herinneringen had
had gemaakt,
gemaakt, was
was het
hetniet
nietteteverwonverwonvan
dat de
deknaap,
knaap,die
dielater
later
NapoleonIII
IIIzou
zouheeten,
heeten,inineene
eenedergelijke
dergelijke
deren, dat
deren,
Napoleon
omgeving
reeds vroeg
vroegvervuld
vervuld werd
werd met
metbewondering
bewondering voor
voor alles,
alles, wat
wat
omgeving reeds
zijn grooten
grooten oom
oom betrof.
betl'Of. Louis
Louis Napoleon
Napoleon bezocht
bezocht de
de artillerieschool
artillerie school te
te
zijn
Thun
en
verkreeg
het
Zwitsersche
burgerrecht.
Tamelijk
ongestoord
Thun en verkreeg het Zwitsersche burgerrecht. Tamelijk ongestoord
het leven
leven van
van Hortense
Hortense eenige
eenige jaren
jaren voort,
voort, al
al bleef
bleef het
het haar
haar een
een
ging het
ging
mogenbetreden
betreden;
groot
leed, den
denbeminden
bemindenFranschen
Franschen bodem
bodem niet
niettetemogen
groot leed,
;
smart
ook bracht
bracht haar
haarhet
hetbericht
berichtvan
vanden
dentragischen
tragischen dood
dood van
van den
den
smart ook
Keizer op
endrie
driejaren
jaren later
latermoest
moestzij
zijhet
hetverlies
verlies
Keizer
op St.-Helena
St.-Helena in
in 1821 en
frère le
Ie plus
plus parfait
parfait et
et leIe
betreuren
Eugène de
de Beauharnais,
lleauharnais, l>le
betreuren van
van Eugène
Ile frère
plus tendrement
tendrement aimé".
plus
aime.
Vóórdat
Hortense haar
haar veelbewogen
veelbewogen leven
leven eindigde
eindigde in
in de
devreedzame
vreedzame
V66rdat Hortense
haar nog
nog een
eenjaar
jaarvan
vanhevige
hevige stormen
stormen
Zwitsersche
Zwitsersche woning,
woning, wachtte
wachtte haar
en
aandoeningen.
Het
was
in
1831,
toen
zich
in
verschillende
streken
en aandoeningen. Het was in 1831, toen zich in verschillende streken
van
Italië eene
eenerevolutionnaire
revolutionnairebeweging
bewegingopenbaarde,
openbaarde, die
die met
metbehulp
behulp
van Italië
van
Oostenrijk moest
moest onderdrukt
onderdrukt worden
worden j ; Hortense
Hortense vernam
vernam te Rome,
Rome,
van Oostenrijk
waar
zij den
den winter
winterdoorbracht,
doorbracht, dat
datdedeopstand
opstandinindedeMarken
Marken was
was
waar zij
dat hare
hare beide
beidezonen
zonenzich
zichbij
bijde
deinsurgenten
insurgentenaangesloten
aangesloten
uitgebroken
uitgebroken en
en dat
De ontstelde
ontstelde moeder
moeder ijlde
ijlde naar
naar Florence
Florence en
en kreeg
kreeg door
door
hadden.
hadden. De
bemiddeling
bevriend Engelschman
Engelschman een
pas op
op naam
naam van
van eene
eene
bemiddelingvan
van een
een bevriend
een pas
Engelsche
twee zonen.
zonen. Op
Ophethet
terreinvan
vanden
denopstand
opstand
Engelsche dame
dame met
met twee
terrein
zij vervolgens
vervolgens de
de beiae
beideprinsen,
prinsen,die,
die,door
doordede
Italiaanscherepublirepublizocht
zocht zij
Italiaansche
keinen
gewantrouwd, de
de gelederen
gelederen reeds
reedshadden
hadden verlaten
verlaten ;j de
de jongste
jongste
keinen gewantrouwd,
zoon
werd door
door Hortense
Hortense aangetroffen
aangetroffen in
buurt van
van Pesaro
Pesaro en uit
uit
zoon werd
in de
de buurt
zijn
verpletterende tijding,
de oudste
oudste te
te Forli
Forli
zijn mond
mond vernam
vernam zij
zij de
de verpletterende
tijding, dat
dat de
zijnaar
naar
aan
kortstondige ziekte
ziekte was
wasbezweken.
bezweken.Met
MetLouis
Louisvluchtte
vluchttezij
aan eene kortstondige
Ancona,
waar het
hetook
ookweldra
weldravoor
voor hen
henonveilig
onveilig werd
werd;; na
naallerlei
allerleiavonturen
avonturen
Ancona, waar
en
gevaarlijke zwerftochten
zwerftochten gelukte
gelukte het
het hun,
hun,dede
waakzaamheid der
der
en gevaarlijke
waakzaamheid
Oostenrijkers
te
verschalken
en
door
Italië
naar
Frankrijk
te
ontkomen.
Oostenrijkers te verschalken
door Italië naar Frankrijk te ontkomen.
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Zoo bereikte
Zoo
bereikte de
deex-Koningin
ex.-Koningin Parijs
Parijs en
enmaakte
maaktezijzijhaar
haarverblijf
verblijfaldaar
aldaar
Périer bekend,
bekend, die
die haar
haar
aan
Louis Philippe
Philippe en
en diens
diens minister
minister Casimir
Casimir Périer
aan Louis
wel een
wel
een onderhoud
onderhoud toestonden,
toestonden, maar
maar het
het toch
tochwenschelijk
wenschelijk achtten,
achtten, dat
dat
Hortense
haar zoon
zoon zoo
zoo spoedig
spoedig mogelijk
mogelijk het
hetFransche
Franschegrondgebied
grondgebied
Hortense en
en haar
incognito nog
nog vele
vele plaatsen,
plaatsen,
verlieten;
verlieten ; toch
toch bezochten
bezochten beiden
beiden in
in streng incognito
gewijd door
gewijd
door de
de herinnering
herinneringaan
aande
degrootheid
grootheidder
der Bonaparte's.
Bonaparte's. Vervolgens
Vervolgens
Engeland, om,
om,andermaal
andermaal door
door
vertoefden
de ballingen
ballingen eenigen
eenigen tijd
tijd ininEngeland,
vertoefden de
Frankrijk
keeren. Een
Eenoverstelpende
overstelpende
Frankrijkreizend,
reizend,naar
naarArenaberg
Arenabergterug
terug te
te keeren.
stroom
van aandoeningen
aandoeningen zal
zal Hortense's
Hortense's gemoed
gemoed hebben
hebben doortrild,
doortrild, toen
toen
stroom van
zij
die plaatsen
plaatsen terugzag,
tel'ugzag, waar
waarzij
zijvroeger
vroegel'had
hadgeschitterd
geschitterdalsalskoningin
koningin
zij die
en geëerd
de de
veelgeliefde
Keizerin
en
geëerd was
wasals
alsdededochter
dochtervan
van
veelgeliefde
KeizerinJoséphine
Joséphine(*)!
Den
5 deu October
Octobel' 1837
HortensededeBeauharnais
Beauharnaisna
naeen
eensmartelijk
smartelijk
Den 5deu
1837 isisHortense
op 54-jarigen
54-jarigen leeftijd
leeftijd gestorven.
gestorven. Haar
Haar laatste
laatste levensjaar
levensjaar is
is nog
nog
lijden
lijden op
haar zoon,
zoon, die
die van
van
verbitterd
de noodlottige
noodlottige onderneming
onderneming van
van haar
verbitterd door
door de
Straatsburg
eene omwenteling
omwenteling te
te zijnen
zijnen gunste
gunsteininFrankrijk
Frankrijk wilde
wilde
Straatsburg uit eene
tot stand
stand brengen
brengen en
en op
oplast
lastder
derregeering
regaering
naar
Amerikagevoerd
gevoerdwas.
was.
naar
Amerika
hetnaderend
naderend
Louis
Napoleon spoedde
spoedde zich
zich naar
naarArenaberg,
Arenaberg, toen
toen hij
hijhet
Louis Napoleon
einde
zijner moeder
moeder vernam,
laat. De
Debevolking
bevolking
einde zijner
vernam, doch
doch hij
hij verscheen
verscheen te
te laat.
vaIJ Thurgau,
Thurgau, die
die Hortense's
Hortense'sgoedhartigheid
goedhartigheid had
hadleeren
leerenwaardeeren,
waardeeren,
van
betreurde
haar de
de weldoenster
weldoenster der
del'armen
armenenenalgemeen
algemeenwas
wasdederouw
rouw
betreurde in
in haar
Haarstoffelijk
stoffelijkoverschot
overschotrustte
rustteeerst
eerstop
opZwitserschen
Zwitserschen
bij
hare begrafenis.
begrafenis.Haar
bij hare
bodem
en werd
werd later
laterteteRuel
RuelbijbijParijs
Parijsbijgezet
bijgezetnaast
naastdat
datvan
vanhare
hare
bodem en
van wien
wien zij
zij
moeder
Haar gemaal,
gemaal, de
de Koning
Koning van
van Holland,
Holland, van
moeder Joséphine.
Joséphine. Haar
zich in
in het
het jaar
jaar1810
1810gescheiden
gescheidenhad,
had,overleefde
overleefde Hortense
Hortense nog
nog eenige
eenige
zich
jaren;; Louis
Bonaparte stierf den
den 248ten
24 aten Juli
Juli 1846
1846teteFlorence
Florence;; ininzijne
zijne
jaren
Louis Bonaparte
laatste levensdagen
levensdagen was hij
hij nagenoeg
nagenoeg geheel
geheelverlamd.
verlamd.
laatste
Louis en
en Hortense
Hortense hebben
hebben dus
dus geene
geene getuigen
getuigen mogen
mogen zijn
zijn van
van het
het
Louis
herstel der
der Napoleontische
Napoleontische monarchie,
monarchie, van
van de
de verheffing
verheffing van
van hun
hun
herstel
zoon tot keizer
keizer der
der Franschen.
Franschen. Die
Diezoon
zoonhad
h~d
zijne
verheffing
jongsten zoon
jongsten
zijne
verheffing
te danken
danken aan
aan het
hetfeit,
feit,dat
datdedeherinnering
herinneringaan
aanden
dengrooten
grootenNapoleon
Napoleon
geheelFrankrijk,
Frankrijk,maar
maarook
ookhebben
hebben velen
velen hem
hem
nog levendig
levendig was
was iningeheel
nog
zoon van
van Hortense
Hortense en
en de
de
hunne sympathie
sympathie geschonken,
geschonken, omdat
omdat hij
hij de
de zoon
hunne
kleinzoon van
Joséphine was.
was. Zoo
Zookwam
kwamininvervulling,
vervulling, wat
watdoor
door de
de
kleinzoon
van Joséphine
ex-Koningin van Holland
Holland in droeve dagen van
van ballingschap
ballingschap werd
werd geschreven
geschreven
ex-Koningin
zijhare
haregedenkschriften
gedenkschriftenheeft
heeftbesloten
besloten:
»Quantau
aupeuple,
peuple,
waarmede zij
en waarmede
: »Quant
rappelIe sa
sa gloire, sa force,
force, sa
sa grandeur,
gmndeur, et
etlalasollicitude
sol\icitudeconstante
constantedont
dont
s'il se rappelle
il
fut
l'objet,
notre
souvenir
lui
sera
toujours
cher.
J'en
ai
la
conil fut l'objet, notre souvenir lui sera toujours cher. ren ai la concette pensée
penséeestestla plus
la plus
douce
consolationqu'on
qu'onpuisse
puisse
viction, et
viction,
et cette
douce
consolation
mme emporter
tombe" (t).
conserver dans
conserver
dans l'exil,
l'exil, co
comme
emporteravec
avec soi
soi dans
dans la
la tombe"
(t).
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Sneek, 18
18 April
ApriJ 1906.
1906.
Sneek,

Dr. K.
K. E.
E. W.
W. STROOTMAN.
Dr.

(.) Op
op treffende
treffende wijze
wijze zijn
zijn de
degebeurtenissen
gebeurteni •• en van
van dat
dat jaar
jaardoor
door IIortense
Hortense zelve
zelve te
te
(*)
boek gesteld
gesteld ininhet
hetreeds
reedsboven
bovenvertnelde
vermelde werk:
werk: La reine
reine liorten.ge
Hortf!1l8e en Italie,
Italie, en
en France
France
boek
en Ångkterre
Angleterre pendant
pendant l'année
I'année 1831.
1831.
et en
(tl Gedateerd
Gedateerd:
DArenaberg, 28
28 Décembre
Décembre1832".
1832".
(t)
: »Arenaberg,
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Ziehier het
fragment van
van een
eenbrief
briefvan
vanAlexandre
Alexandre Dumas
Dumas fils
fits bebeZiehier
het fragment
het
overlijden
zijns
vaders
aldaar.
treffende
Puys
en
treffende Puys en het overlijden zijns vaders aldaar.
,Mme Sand
Sand heeft
op deze
deze streek
streek attent
attent gemaakt.
gemaakt. Wie
·Wie
heeft mij
mij in
in 1868 op
1Mme
zou kunnen
kunnen denken,
denken, dat
dat men
men op
op 25
25minuten
minutengaans
gaansvan
vanDieppe
Dieppe eene
eene
zou
metkiezel
kiezelbevloerd,
bevloerd,aan
aande
dezee
zee
boschrijke vallei
door een
een strand,
strand, met
boschrijke
vallei vindt,
vindt, door
verbonden? ?Wie
zou gelooven,
gelooven, dat
dat deze
dezeheerlijke
heerlijkevallei,
vallei,inindedebuurt
buurtvan
van
verbonden
Wie zou
zoublijven
blijven?
de schoonste
schoonste plekjes
plekjesvan
vanNormandië,
Normandië,zoolang
zoolang
onbekendzou
de
onbekend
?
Mme Sand
Sand had
had op
op een
eenvan
vandedevoetreisjes,
voetreisjes,diedie
jaarlijksininhaar
haareentje
eentje
Mme
zij zij
jaarlijks
maakt en
en die
die haar
haar ininstaat
staat
stellen
natuurz66
zóóteteschilderen,
schilderen, als
als
maakt
stellen
dede
natuur
zij dat vermag,
vermag, dit
dit hoekje
hoekje ontdekt
ontdekt en
en toen
toenikikhaar
haarmededeelde,
mededeelde,dat
datikik
zij
in
de nabijheid
nabijheid der
der zee
zee en
enniet
nietalaltetever
ver
vanParijs
Parijsdedeeenzaamheid
eenzaamheid
in de
van
dáárheen." De
raad was goed.
goed. Er
Er waren
waren toen
toentete
zocht, zeide
»Ga ddårheen."
zocht,
zeide zij:
zij : pGa
De raad
Puys maar
maar vier
vier huizen,
huizen,waarvan
waarvan erertwee
tweeaan
aan
particulierenbehoorden,
behoorden,
Puys
particulieren
die er
el' den
den zomer
zomer kwamen
kwamen doorbrengen,
doorbrengen, en
en twee
tweeaan
aanhotelhouders,
hotelhouders,die
die
die
dat de
de liefhebbers
liefhebbers van
vanbaden
badendit
ditrustige
rustigestrand
strandzouden
zouden
steeds
hoopten, dat
steeds hoopten,
bezoeken.
Maar de
de badgasten
badgastenkwamen
kwamenniet.
niet.Parijzenaars
Parijzenaars houden
houden niet
niet
bezoeken. Maar
Zij
winen
menschen
zien,
zich
kleeden
als
in
de
hoofdstad
van
de
stilte.
van
stilte. Zij willen menschen zien, zich kleeden als in de hoofdstad
en
écarté spelen.
spelen. Soms
Somsgebeurde
gebeurde het,
het,dat
datenkele
enkelevoorname
voornamedames
damesvan
van
en écarté
zij in
in het
hetbadseizoen
badseizoen het
het kasteel
kasteel gezien
gezien en
en het
hetbosch
bosch van
van
Dieppe,
als zij
Dieppe, als
Arques
doorkruist hadden,
hadden, verder
verdel' geen
geen raad
raad wisten
wistenenendam
danvroegen,
vroegen,
Argues doorkruist
waar
zij den
den namiddag
namiddag konden
konden doorbrengen.
doorbrengen. Zij
Zij werden
werden dan
dannaar
naar
waar zij
Puys
verwezen, waar
waar men
men °esters
oesters kon
kon eten
etenenendejeuneeren
dejeuneereninindedeopen
open
Puys verwezen,
Het dejeuner
dejeunel' was
was goed,
goed,want
wantBeaumais
Beaumaiswas
waseen
een
matadorininzijn
zijn
lucht.
lucht. Het
matador
vak,
maar de
de dames
dames dachten
dachten er
er niet
niet aan
aanterug
terugtetekomen
komenofofteteblijven.
blij veil.
vak, maar
De
andere hotelhouder,
hotelhouder, de
concurrent, had
200 meter
meter afstand
afstand van
van
De andere
de concurrent,
had op
op 200
het
strand een
huis laten
laten zetten,
zetten, maar
maar toen
toen ik
ik voor
voor het
het eerst
eerst tetePuys
Puys
het strand
een huis
hvam,
bleek dat
dat eene
eeneslechte
slechtespeculatie,
speculatie,zoodat
zuodathijhijdan
danook
ookde
demeubeN
meubels
kwam, bleek
maar
weghalen. Ik
Ik huurde
huurde toen
toen zijn
zijn hotel,
hotel,dat
datvijftien
vijftienkamers
kamersbebemaar liet
liet weghalen.
vatte,
nam er
er mijn
mijn intrek.
intrek. Het
Hetisiseen
eengroot
grootgebouw,
gebouw,dat
datveel
veelheeft
heeft
vatte, en nam
streek wat
wat meer
meel'bevolkt
bevolktis,is,zullen
zullende
de
van
een spoorwegstation
spoorwegstation j ; als
van een
als de
de streek
mij komen
komen vragen
vragen om
om plaatskaartjes.
plaatskaartjes. Gelukkig,
Gelukkig, dat
dat
reizigers
bij mij
reizigers zeker
zeker bij
ik
in het
heteerste
eerstejaar
jaarvan
vanmijn
mijnverblijf
verblijftetePuys,
Puys,ininAugustus
Augustus 1870,
1870,
ik in
er
mijn
vader
kon
ontvangen,
die
toen
reeds
leed
aan
de
kwaal,
die
er mijn vader kon ontvangen, die toen reeds leed aan de kwaal, die
de
hem
grave zou
zou voeren.
VQeren. Hij
Hij isisbijbijmij
mijaan
aanhuis
huisden
den
5 nDecember
December
hem ten grave
5den
bezweken
zonder te
te lijden
lijdengelukkig,
gelukkig,niet
niet
gekweld
doordoodsgedachten
doodsgedachten;
bezweken j; zonder
gekweld
door
;
1906. 11.
15
II.
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te midden
midden van
van de
dezijnen
zijnen;; op
opden
dengrond,
grond, door
door den
denvijand
vijand bezet,
bezet,maar
maar
toch altijd
altijd de
de geboortegrond,
geboortegrond, door
door den
den inval
inval van
van vreemden
vreemden te
te heiliger
heiliger
toch
en
hooge I'gewaardeerd.
gewaardeerd.Als
Alsschrijver
schrijver dezer
dezer regelen
regelen ininden
denzomer
zomer
en tetehooger
het, naar
naar hij
hij hoopt,
hoopt, te
te Puys
Puyszijn."
zijn."
sterft,
dan zal
zal het,
sterft, dan
akte
van
overlijdenluidt
luidtals
alsvolgt
volgt:
Die hoop
hoop isis niet
nietverwezenlijkt;
verwezenlijkt;dedeakte
Die
van
overlijden
:
1895, A,
à six
six heures
heures quarante
quarante cinq
cinq du
dusoir,
soir,
»Le vingt-sept
vingt-sept Novembre
Novembre 1895,
»Le
est décédé
est
décédé àh Marly-le-Roi,
Marly-Ie-Roi, en
son domicile
domicile 1,1,rue
ruedutlu
Champflour,
en son
Champflour,
M. Alexandre
Alexandre Dumas
la Pailleterie,
Pailleterie, homme
homme de
de lettres,
lettres, grandgrandM.
Dumas Davy
Davy de
de la
membre de
del'Académie
I'Académie Frangaise,
Française, né
né
officier de
de lalaLégion
Légiond'honneur,
d'honneur, membre
officier
1824,
Paris,fils
filsdedeM.M.Alexandre
AlexandreDumas
Dumas Davy
Davy de
de lala
Ie
27Juillet
Juillet1824,
le 27
A, àParis,
Henriette Cécile
Cécile Renée
Renée de
de la
la Bruyère,
Bruyère, sans
sans proproPailleterie, époux
époux de Henriette
Pailleterie,
quarante-et-un ans,
ans, etetveuf
veufenenpremier
premiermariage
mariage de
de
fession,
ftgée de
de quarante-et-un
fession, Agée
Knorrindg.
Nédéfa Knorrindg.
Les
témoins ont
ontétéété
M.M.
Lecourt
d' Hauterive,lieutenant
lieutenant au
au 1ier
er
Les témoins
M.M.
Lecourt
d'Hauterive,
chasseurs
Melun, '4,6
àgé de
detrente
trente etetun
unans,
ans,gendre
gendl'edu
dudéfunt,
défunt, et
etde
de
chasseurs àMelun,
la
Charlotterie, chef
de bureau
bureau au
au P.
P.L.L.M.,
M.,4.6
àgédedecinquante
cinquante ans,
ans,
la Charlotterie,
chef de
défunt."
filleul
filleul du défunt."
De Fransche
Fransche Académie,
Académie, welker
welker zitting
zitting werd
werd opgeheven
opgeheven ten
ten teeken
teeken
De
van
rouw, ontving
ontving van
van den
den Hertog
Hertog van
van Aumale
Aumale een
een telegram
telegram van
van den
den
van rouw,
inhoud::
volgenden inhoud
:»Croyez
profonde douleur
dO,uleur que
queme
mecause
causelalamort
mortdu
dugrand
grandhomme
homme
»Croyez àh la profonde
m'était sisichère"
chère";; enendaags
daagsnanahet
hetoverlijden
overlijden nam
nam de
de
dont l'amitié
I'amitié m'était
dont
volgenden »Brief
:»Brief aan
aan een
een kind"
kind" op,
op, deel
deeluitmakende
uitmakende van
van
den volgenden
Figaro den
reeks van
van Losse gedachten
gedachten en
en fragmenten
fragmenten van
van Alexandre
Alexandre Dumas,
Dumas,
eene reeks
eene
later
terugkom.
waarop
ik
waarop ik later terugkom.
kind, zoudt
zoudt gij
gij uw
uwnaamdag
naamdag kunnen
kunnen vieren,
vieren, indien
indien gij
gij
»Heden, lief kind,
niet een
een kleine
kleine ketter
kettel'waart,
waart,voor
voorwien
wien
geen
heiligeuituithet
hetParadijs
Paradijseen
een
niet
geen
heilige
kunnen doen.
doen. Ik
Ik heb
heb altijd
altijd gemeend,
gemeend, dat
dat gij
gijverstand
verstand
goed woord
woord iou kunnen
goed
genoeg
hadt en
endaarbij
daarbij genoeg
genoegmoed
moed en
engeestkracht,
geestkracht, om
om steeds
steeds uw
uw
genoeg hadt
plicht te betrachten
betrachten zonder
zonder de
de tusschenkomst
tusschenkomst van
van heiligen,
heiligen, die
diede
de
plicht
vol hebben
hebben met
met de
de onnoozele
onnoozele halzen,
halzen, die
die het
het zonder
zonder hen
hen niet
niet
handen vol
handen
kunnen
stellen.
kunnen stellen.
eene beste
beste moeder,
moeder, een
eenvader,
vader, die
die veel
veelvan
vanu uhoudt
houdt;
gij
Gij hebt
hebt eene
; gij
hebt alles,
alles, wat
watgijgijbehoeft,
behoeft,om
ombraaf
braafenengelukkig
gelukkigtete
kunnenworden,
worden,
hebt
kunnen
harten,
en
daarvoor moet
gij God
God in
in stilte
stilte danken
danken uit
uit den
den grond
grond uws
uwsharten,
en daarvoor
moet gij
zonder
de heiligen
heiligen lastig
lastig te
te vallen,
vallen, die
die niet
niet voor
voor uukunnen
kunnen doen,
doen, wat
wat
zonder de
gijzelf vermoogt.
ver moogt.
Als wij
dezen zomer
zomer buiten
buitenzijn,
zijn,zullen
zullenwij
wijsamen
samendedeEvangeliën
Evangeliën
wij dezen
lezen
en dan
danmoet
moetgijgij
beproeven
te leven
overeenkomstigdedevoorvoor.
lezen en
beproeven
te leven
overeenkomstig
dit niet
niet heel
heel moeilijk
moeilijk is,
is, als
als
schriften,
schriften,daarin
daarinvervat.
vervat.Gij
Gijzult
zult zien,
zien, dat
dat dit
ernstig wil.
wil. Er
Erzijn
zijnheel
heelwat
watlessen,
lessen,die
diegijgijopvolgt,
opvolgt,omdat
omdat uw
uw
men ernstig
men
vader
en uwe
uwemoeder
moederuueen
eenvoorbeeld
voorbeeldhebben
hebben gegeven
gegeven en
enomdat
omdat dit
dit
vader en
voor verstand
verstand en
hart terstond
terstond ingang
ingang bij
bij uuvond.
vond.Gij
Gijweet,
weet,dat
datgij
gijniet
niet
voor
en hart
VOOI'u uzijn,
zijn,(lie
dieuuhet
hetleven
leven
alleen uwe
uwe ouders
ouders moet
moet liefhebben,
liefhebben,die
diegoed
goedvoor
alleen
kunt verdienen,
verdienen, en
en
gemakkelijk maken,
brood nog
nog niet
niet kunt
gemakkelijk
maken, zoolang
zoolanggij
gij uw
uw brood
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die steeds
steeds bezorgd
bezorgd zijn
zijnvoor
vooruw
uwgeluk
gelukenenuwe
uwe
gezondheid.Maar
Maal' gij
gij
die
gezondheid.
het noodig
noodig is,
is, die
die Diet
niet tot
totuwe
uwefamilie
familie
moet ook
ook iedereen
iedereen steunen,
steunen, als
als het
moet
kent en
endie
diebehoefte
behoeftehebben
hebbenaan
aan
behoort. Ook
gij niet
niet kent
behoort.
Ook de
de armen,
armen, die
die gij
de
liefde van
van anderen.
anderen. Gij
Gij weet,
weet, dat
dat gij
gij aan
aan wien
wien het
hetook
ookzij,
zij,niets
niets
de liefde
ontnemen; ; dat
hoe dan
dan ook,
ook, op
opeerlijke
eerlijke
moogt
moogt ontnemen
dat iemand,
iemand, die
die werkt
werkt en, hoe
Gij
wijze
zijn kost
kost verdient,
verdient, dedegelijke
gelijkeis van
is van
rijkenenen
machtigen.Gij
wijze zijn
rijken
machtigen.
weet, dat
schitteren
en en
anderen
door
opschik
dat de
dezucht,
zucht,om
omte te
schitteren
anderen
door
opschikjaloersch
jaloersch
te maken,
maken,eene
eenegroote
grootedwaasheid
dwaasheidis;
is;dat
dathet
hetbesteden
bestedenvan
vangeld
geldvoor
voorprullen
prullen
met het
het oog
oog op
opzoovelen,
zoovelen, die
dieniet
nietteteeten
eten
hebben;
dathet
het
verkeerd
verkeerd isis met
hebben
; dat
betel' is,
is, van
van honger
honger te
te sterven,
sterven, dan
dan iets
ietstetedoen,
doen,waarvoor
waarvoor men
men niet
niet
beter
te stillen
stillen;; dat
dat men
men nooit
nooit een
eengeheim
geheim
durft
uitkomen, om
om den
den honger
honger te
durft uitkomen,
dat
ons
werd
toevertrouwd
of
waar
men
toevallig
moet
verklappen,
moet verklappen, dat ons werd toevertrouwd of waar men toevallig
achter
gekomen; dat
dat men
men wel
wel moet
moetluisteren,
luisteren, maar
maal' niet
nietalles
allesoveroverachter is
is gekomen;
men rechtvaardig
rechtvaardig moet wezen
wezen jegens
jegens iedereen
iedereen en
entoegevend
toegevend
vertellen;; dat men
vertellen
onwetenden,minderen
minderenenenschuldigen
schuldigen;
datmen
mendienstbaren
dienstbarenbeleefd
beleefd
jegens onwetenden,
; dat
hetzelf
zelf
niet.
hebbenhethet
onderricht
moet behandelen,
behandelen, al
al zijn
zijn zijzijhet
moet
niet.
ZijZijhebben
onderricht
dat voor
voor uueen
eenvoorrecht
voorrechtwas.
was.GijGijmoet
moetniet
nietalles
alleszeggen,
zeggen,
niet
genoten, dat
niet genoten,
wat
gij denkt,
denkt,omdat
omdatgijgij
aldus
iemandzoudt
zoudtkunnen
kunllenkwetsen;
kwetsen;denk
denk
wat gij
aldus
iemand
altijd,
vóórdat gij spreekt.
spreekt. Geef
Geefnooit
nooituwuweerewoord
danvoor
voorzaken,
zaken,die
die
altijd, v66rdat
eerewoord dan
waard zijn.
zijn.Ga
Gageene
geene
verbintenis
aanzonder
zonderhet
heternstige
ernstigevoornemen,
voornemen,
het waard
verbintenis
aan
haar na
na te
te komen,
komen, het
het koste,
koste, wat
wathet
hetwil.
wil.Drijf
Drijf
niet
denspot
spotmet
met
om
om haar
niet
den
ouden
armen en
enzwakken
zwakken;; laat
laat dat
dat over
over aan
aandedeijdelen
ijdelenen
en
ouden van
van dagen,
dagen, amen
dwazen,
in overvloed
overvloed zijn.
gij genoeg
genoeg en
en als
als gij
gijalles,
alles,
dwazen, die
die er
er in
zijn. Nu
Nu weet
weet gij
wat gij
gij weet,
weet,in in
practijkbrengt,
brengt,dan
dan
hebt
beschermingvan
vall
wat
practijk
hebt
gijgij
dede
bescherming
want dan
dan zijt
zijt gijzelf
gij zelf een
een heilige.
heilige. Indien
Indien gij
gij met
met
heiligen
niet noodig,
noodig, want
heiligen niet
deze
kleine les
lesuwuwvoordeel
voordeeldoet,
doet,dan
danzult
zultgijgijdaar
daal'meer
meerprofijt
profijtvan
van
deze kleine
feestdag."
hebben
dan
van
bloemen
op
uw
hebben dan van bloemen op uw feestdag."
Men zou
zou het
het bovenstaande
bovenstaande eene
eene geloofsbelijdenis
geloofsbelijdenis kunnen
kunnen noemen
noemen en
en
Men
dat de
deschrijver
Schl'ijvervan
vandergelijken
dergelijkenDbrief",
Dbrief",die
diebij
bijzijn
zijn
men zal
zal begrijpen,
begrijpen, dat
men
zoo menigmaal
menigmaal den
den wensch
wensch had
had geuit,
geuit,dat
datzijne
zijlIebegrafenis
begrafenis zoo
zoo
leven
leven zoo
eenvoudig
bij uitersten
uitersten wil
wil met
metbetrekking
betrekking tot
tot
eenvoudig mogelijk
mogelijkzou
zou zijn,
zijn, bij
zijne uitvaart
uitvaart bepaalde
bepaalde: : DPas
d'église, pas
pas de
dediscours,
discours, pas
pasde
desoldats."
soldats."
zijne
»Pas d'église,
De
wensch werd
werdten
tenvolle
vollegeëerbiedigd
geëerbiedigd;
communicatiebrieven werden
werden
De wensch
; communicatiebrieven
het stoffelijk
stoffelijk overschot
overschotwerd
werdregelrecht
regelrechtnaar
naarhet
hetkerkhof
kerkhof
niet verzonden
verzonden;; het
Frankrijk werd
werdalleen
alleenvertegenwoordigd
vertegenwoordigd
Montmartre overgebracht
en Frankrijk
Montmartre
overgebracht en
dool'
Minister van
van Onderwijs.
Onderwijs.
door den Minister
Van kindsbeen
kindsbeen af
af was
wasDumas
Dumasstil,
stil,ernstig
ernstiggestemd,
gestemd,ininzichzelven
zichzelven
Van
zien,zooals
zooals ze
zezijn,
zijn, en
enniet,
niet,zooals
zooalsde
de
gekeerd,
gewoon de
de zaken
zaken tetezien,
gekeerd, gewoon
voorstellen. Steeds
ging hij
hij gebukt
gebukt onder
onder zijne,
zijne, indien
indien de
de
menschen
menschen ze
ze voorstellen.
Steeds ging
levensuitdrukking geoorloofd
uitdrukking
geoorloofdis,
is, onregelmatige
onregelmatige geboorte.
geboorte. Hij
Hij zag
zag het levenslicht
Parijs den
den 27sten
27 sten Juli
Juli 1824,
1824,inineen
een
kamertjevan
vanhet
hethuis
huisno.
nO.11
licht te Parijs
kamertje
op
de Place
PlaceBoieldieu,
Boieldieu,enenwerd
wel'dinindede
registers
van
den
burgerlijk en
op de
registers
van
den
burgerlijken
stand
ingeschreven onder
onder den
dennaam
naamvan
vanAlexandre,
Alexandre,natuurlijken
natuurlijken zoon
zoon
stand ingeschreven
van Marie
Marie Cathérine
Cathérine Lebay,
Lebay, van
van beroep
beroepnaaister.
naaister.Zijn
Zijnvader,
vader,Alexandre
Alexandre
van
Tijdspiegel, Dec.
Dumas, was,
was, zooals
zooals wij
wij vroeger
vroeger zagen
zagen (De Tijdspiegel,
Dumas,
Dec. 1903),
Il.
15'
15*
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omdat hij
hij zoo
zoo mooi
mooi schreef,
schreef,ininondergeschikte
ondergeschiktebetrekking
betrekkingwerkzaam
werkzaamop
op
omdat
expeditie bureau van
van den
den Hertog
Hertog van
van Orleans
Orleans in
in het
hetPalais
Pal aisRoyal.
Royal.
het expeditiebureau
De
De vader
vader was
wasruim
ruimnegentien
negentien jaar
jaar oud,
oud, toen
toen de
dejonge
jongeAlexandre
Alexandre gegeboren werd,
werd, die
die acht
acht jaar
jaar later
later(17
(17Maart
Maart1832)
1832)door
doorhem
hemwerd
werd
boren
erkend.
De eenvoudige,
eenvoudige,zachtaardige
zachtaardige en
enonderdanige
onderdanige moeder
moeder was
was wel
wel
erkend. De
geschikt voor
voor gezellin
gezellin van
vanhet
het
ambtenaartjeopophethet
expeditie bureau ,
geschikt
ambtenaartje
expeditiebureau,
maar geenszins
geenszins voor
voorden
denweelderigen,
weelderigen,dollen
dollenschrijver
schrijvervan
van Henri
Henri Ill,
lIl,
maar
Antony, enz.
enz. Zoodra
Zoodra Dumas
Dumas zijn
zijn zoon
zoon geëcht
geëcht had,
had, nam
nam hij
hij hem
hem mee
mee;
;
Antony,
in weerwil
weerwil van
vanzijn
zijngeschreeuw
geschreeuwhaalde
haaldehij
hijhem
hembij
bijdedebeenen
beenenonder
onder
in
dat hij
hij voortaan
voortaan voor
voor hem
hem zou
zou zorgen.
zorgen.
ledikant vandaan,
vandaan, zeggende,
zeggende, dat
een ledikant
fils, pkwam
»kwam ik
ik als
als
llOp ruim
ruim zevenjarigen
zevenjarigen leeftijd",
leeftijd", verhaalt
verhaalt Dumas
Dumas fils,
10p
kostjongen op
op school
schoolbij
bijden
denheer.
heer.
Vauthier,Montagne
MontagneSainte-Geneviève.
Sainte-Geneviève.
kostjongen
Vauthier,
Twee jaar
jaar later
laterging
gingikiknaar
naarhet
hetpension
pensionSaint-Victor,
Saint-Victor, waar
waal' de
de heer
heer
Twee
Goubaux aan
het hoofd
hoofd stond
stond;; hij
hijwas
waseen
eenvriend
vriendmijns
mijnsvaders
vaders en
~n
Goubaux
aan het
diens medewerker
medewerker aan
aan Richard Darlington,
Darlington, den
den 10den
lOden December
December 1831
183'1
diens
voor het
het eerst
eerstinindedePorte
Porte
Saint-Martin
opgevoerd.OpOpdiedieschool
schoolwaren
waren
voor
Saint-Martin
opgevoerd.
jongens;; ik
ik heb
heb in
in L'affaire
L'affaire Clémenceau
Clémenceau (Paris, Michel Lévy Frères,
Frères,
250 jongens
1866)
geschetst,hoe
hoehethet
toeging.
Tegen
mUn
vijftiendejaar
jaarheb
hebikikhet
het
1866) geschetst,
er el'
toeging.
Tegen
mijn
vijftiende
pension Saint-Victor
Saint- Victor verwisseld
pension Hémon
Hémon in
de Rue
Rue de
de
pension
verwisseld voor
voor het
het pension
in de
Courcelles en
daarna alle
alle klassen
klassendoorloopen
doorloopen van
vanhet
hetcollège
collègeCondorcet.
Condoreet.
Courcelles
en daarna
Eene staatsinrichting
staatsinrichting voor
voor hooger
hooger onderwijs
onderwijs heb
heb ik
ik nooit
nooit bezocht
bezocht en
en
Eene
het baccalaureaat
baccalaureaat verworven."
verwOI·ven."
evenmin
evenmin het
Van het
het pension
pension Saint-Victor
Saint-Victor verhaalt
verhaalt hij
hij het
hetvolgende
volgende:
Van
:
»Het was
was eene
eeneverbazend
verbazendgroote
grooteinrichting,
inrichting,ruim
ruimgenoeg,
genoeg,om
omongeveer
ongeveer
jongens te
teherbergen.
herbergen. Zij
Zij was
was inintweeën
tweeënverdeeld
verdeeld:: het
hetkleine
kleine en
en
250 jongens
het
groote college,
college, elk
elk inineen
eenafzonderlijk
afzonderlijk gebouw
gebouwen
metaparte
aparte
het groote
en met
uitgangen in
in twee evenwijdig
evenwijdig loopende
loop ende straten.
straten. In
In de
de groote
groote afdeeling
afdeeling
uitgangen
wijdde de
de heer
heel'Frémin
Fréminzich
zichaan
aaneenige
eenigeverdienstelijke
verdienstelijkeleerlingen,
leerlingen, die
die
wijdde
eer
van
de
school
ophielden.
Frémin
hield
zich
uitsluitend
met
die
de
de eer van de school ophielden. Frémin hield zich uitsluitend met die
jongelieden bezig
liet degenen,
degenen, aan
aanwie
wieniet
niet
veel
verbeurdwas,
was,over
over
jongelieden
bezig en liet
veel
verbeurd
dewinstgevende
winstgevende
aan
secondanten;; die
die achterblijvers
achterblijvers vertegenwoordigden
vertegenwoordigden de
aan secondanten
zijde
van de
de onderneming.
onderneming. Hoe
Hoe het
het onder
onder dedelaatsten
laatstentoeging,
toeging, isis
zijde van
haast
niet tetegelooven.
gelooven. Slechte
Slechteboeken,
boeken,schaamteloos
schaamteloos vertoon
vertoon van
van
haast niet
ondeugd
en goddeloosheid
goddeloosheid (deze
(deze laatste
laatstemisschien
misschienals
alsuitvloeisel
uitvloeisel van
van
ondeugd en
een
te driest
driestoptreden
optredender
dergeestelijkheid
geestelijkheidin in
dagen),vadsigheid,
vadsigheid,
een te
diedie
dagen),
losbandigheid,
kleine republiek.
republiek. In
In de
deuitspanuitspanlosbandigheid, luiheid
luiheid kenmerkten
kenmerkten deze
deze kleine
metgretige
gretige
blikkendoor
doorhet
hetafschutsel
afschutsel
ningsuren
de kleinen
kleinen met
ningsuren keken
keken de
blikken
naar
grooten, de
dehelden
heldenvan
vandede
dagelijksche
schandalen,waarvan
waarvande
de
naar de grooten,
dagelijksche
schandalen,
verhalen
en dan
dantot
tothen
hendoordrongen.
doordrongen. Vol
Volbewondering
bewondering wezen
wezen zij
zij
verhalen nu
nu en
hen
elkander aan.
op roem,
roem, stelden
stelden zich
zich met
met rechtrechthen elkander
aan. Deze
Deze heeren,
heeren, tuk
tuk op
matigen
trots bloot
bloot aan
aan dedenieuwsgierige
nieuwsgierigeoogen
oogender
derjongeren
jongeren;
hun
matigen trots
; hun
haal'
met
eene
hoofdbeweging
naar
achter
werpende,
trokken
zij
aan
haar met eene hoofdbeweging naar achter werpende, trokken zij aan
hunne
knevels in
in wording
wording en
ennamen
nameneene
eenehouding
houding aan,
aan, die
die geschikt
geschikt
hunne knevels
makenopop
eene
zwakkeenen
jeugdigeverbeelding.
verbeelding.
was,
om indruk
indruk tetemaken
was, om
eene
zwakke
jeugdige
Het
kwaad woekerde
woekerde steeds
steeds voort
voort en
en moest
moestvan
vanlieverlee
lieverleededeonschulonschulHet kwaad

ALEXANDRE
FILS.
ALEXANDRE DUMAS
DUMAS FILS.

221

digsten aantasten.
aantasten. Indien
dat aan
aan
Indien ikzelf
ikzelf gespaard
gespaardbleef,
bleef,dan
dan ligt
ligt dat
zijmij
mijdedeondeugd
ondeugd
bijzondere omstandigheden,
zegen, omdat
omdat zij
bijzondere
omstandigheden,die
die ik
ik zegen,
hebben leeren
leeren schuwen.
schuwen.
hebben
Gij
begrijpt, hoe
te moede
moede was,
was, toen
toendedegroote
grootedeur
deurmij
mijopopeens
eens
Gij begrijpt,
hoe ik
ik te
in gedachte
gedachte volgde
volgde ik
ikhaar
haarop
op
van
Moeder scheidde.
scheidde. Arme
ArmeMoede'r
Moeder!! in
van Moeder
straat.
Ik zag,
zag, hoe
hoezijzijden
denzakdoek
zakdoekvoor
voordede
oogen
hield,om
omhare
haretranen
tranen
straat. Ik
oogen
hield,
verbergen voor
voor de
devoorbijgangers,
voorbijgangers, met snellen
snellen tred
tred naar
naar huis
huis ging
ging
te verbergen
hare smart
smart overgaf
overgaf;; hoe
hoe zij
zij met
met de
de zelfbezelfbeen,
thuis zijnde,
zijnde, zich
zich aan
aan hare
en, thuis
heersching,
waarvan ik
zoo dikwijls
dikwijls getuige
getuige was
was geweest,
geweest, haar
haal' gelaat
gelaat
heersching, waarvan
ik zoo
afdroogde,
werk weer
weeropvatte
opvatteenenvriendelijk
vriendelijkantwoordde
antwoordde op
op de
de
afdroogde, haar
haar werk
vragen van
van de
de andere
andere arbeidsters.
arbeidsters. Alle
Allevoorwerpen
voorwerpen uit
uitmijn
mijnkindertijd
kindertijd
vragen
geestvoorbij
voorbij;; ikikstond
stondopophet
hetpunt
puntinintranen
tranen
trokken als
als vrienden
vrienden mijn
mijn geest
trokken
uit te
te barsten,
barsten, maar
maarwist
wistmij
mijte te
bedwingen;
toenkeek
keekikikrond
rond en
en
uit
bedwingen
; toen
beproefde mij
nieuwe omgeving
omgeving te verzoenen.
verzoenelI. Al
AIdie
dieknapen
knapen
beproefde
mij met
met de nieuwe
naar de
degewoonten
gewoontenvan
vandit
ditgroote
grootegezelschap.
gezelschap.
hadden
gevoegd naar
hadden zich
zich gevoegd
Zij wandelden
wandelden bij
sprongen touwtje,
den bal
bal en
en
Zij
bij troepjes,
troepjes, sprongen
touwtje, speelden
speelden met den
lieten
elkander de
de geschenken
geschenken kijken,
kijken, inindedevacantie
vacantie opgedaan.
opgedaan. Zij
Zij
lieten elkander
vertelden, wat
zij inindede
laatste
weken
gedaan
hadden,maakten
maakten
vertelden,
wat zij
laatste
zeszes
weken
gedaan
hadden,
pret en
en deelden
deelden lekkers
lekkers rond.
rond. Ik
Ik had
had ook
ook ininmijn
mijn mandje
mandje een
eenkleinen
kleinen
pret
voorraad
en speelgoed
speelgoed en
en bad
had gaarne
gaarne meegedaan,
meegedaan, maar
maar ik
ik dorst
dorst
voorraad koek
koek en
Totwien,
wien,
onder
zóóvelen,mij
mijte te
wenden?
Niemand keek
keeknaar
naar
niet.
niet. Tot
onder
z66velen,
wenden
? Niemand
mij om.
om. Als
Als de
dedeur
deurhad
hadopengestaan,
opengestaan, zou
zouikikzeker
zekerzijn
zijnweggeloopen
weggeloopen;
mij
;
wat deed
deed ikikdaar
daar eigenlijk
eigenlijk?? Een
Een uur
uur tetevoren
vorenwas
wasikikzoo
zoogelukkig
gelukkig!
wat
!
metleeren
leerenMoeder
Moederkunnen
kunnenvergeten
vergeten?!
Desmart
smarthad
had
Hoe
zou ik
ik met
Hoe zou
? ! De
bijna de
de overhand
overhand gekregen,
gekregen, toen
toen een
een van
van de
dejongens,
jongens,die
diebeurtelings
beurtelings
bijna
met
zijnemakkers
makkersgesproken
gesproken had,
had,v66r
VÓÓ1'mij
mij kwam
kwam staan
staan en
en mij
mij
met alal zijne
zeggen.Wijdbeens,
Wijdbeens,met
metdedehanden
handenininde
dezakken,
zakken,
aankeek,
zonder iets tetezeggen.
aankeek, zonder
bevallige beweging
beweging van
van het
het hoofd
hoofd zijn
zijn
wierp hij
hij voortdurend
voortdurend met
wierp
met eene
eene bevallige
zwaar,
lang blond
blond haar
haar mar
naar achter.
achter.
zwaar, lang
Ik
keek den
denjongen
jongenaan
aan
evenals
mij
; zijngelaat
gelaathad
hadiets
ietsbijzonders.
bijzonders.
Ik keek
evenals
hijhij
mij
; zijn
Het was
waskrijtbleek
krijtbleek ; hij
hijhad
hadheldere
heldereblauwe
blauweoogen
oogenmet
met
kastanjebruine
Het
kastanjebruine
oogharen en
wenkbrauwen. Hij
Hij had
had kringen
kringen om
omzijne
zijnebeweeglijke
beweeglijke
oogharen
en wenkbrauwen.
ietsanders
andersschenen
schenen tetezoeken.
zoeken. De
Demond
mond was
wasfraai
fraai
oogen, die
die steeds
steeds iets
oogen,
maar de
de lippen,
lippen, waarop
waarophij
hijvoortdurend
voortdurend tot
totbloedens
bloedenstoe
toebeet,
beet,
gevormd,
gevormd, maar
tint;; de
de tanden
tanden waren
warenklein
kleinals
alsdie
dievan
van eene
eene kat
kat
hadden eene ziekelijke
ziekelijke tint
hadden
en
een rechte
rechteneus
neus
opgetrokken
vleugels
voltooideditditeigenlijk
eigenlijk
en een
metmet
opgetrokken
vleugels
voltooide
dan haalde
haalde hij
hij eene
eenehand
handuit
uitzijn
zijnzak
zaken
enbeet
beet
vrouwelijk gelaat.
vrouwelijk
gelaat. Nu
Nu en dan
op
de nagels.
nagels.Dat
Dat
was
jammer,want
wantdiediehanden
handenwaren
warenblank,
blank, met
met
op de
was
jammer,
kuiltjes
zóó mooi
mooi gevormd,
gevormd, als
alsikikze ze
nooit
vaneen
eenjongen
jongengezien
gezienheb.
heb.
kuiltjes en z66
nooit
van
l> Wat doe
daar?" zei
zei hij
hij met
meteenigszins
eenigszinsgedempte
gedemptestem,
stem,door
door een
een
DWat
doe je daar?"
zenuwachtig lachje
lachje onderbroken.
onderbroken.
zenuwachtig
l>Niets. "
DNiets."
je een
eennieuweling
nieuweling?"
?"
»Ben
»Ben je
»,Ja,
jij?"
?"
»Ja, en jij
,Ik
niet;; wat
wat ben
ben jejevoor
vooreen
eenlandsman
landsman?"
»Ik niet
?"
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lllk kom
kom uit
uit Parijs
Parijs en
en jij
jij?"
?"
»Ik
DVan Boston."
Boston."
DVan
II Wáár is dat
dat?"
?"
»WdAr
DIn Amerika.
Amerika. Hoe
Hoe heet
heet je
je?"
»In
?"
lPierre
Clémenceau.
En
jij?"
jij ?"
»Pierre
llAndré Minati.
Minati. Wat
·Wat doet
doet je
je vader
vader?"
»André
?"
lllk heb
heb geen
geen vader."
vader."
»Ik
DIs hij dood
dood?"
»Is
?"
Ik zei
zei niets
niets;; misschien
misschien hield
hield hij
hij mijn
mijn zwijgen
zwijgen voor
voor eene bevestiging.
Ik
moeder, wat
wat doet
doet die
die?"
llEn je moeder,
?"
»En
is linnennaaister."
linnennaaister."
llDie is
»Die
:bl\laakt
dan hemden
hemden?"
»Maakt ze dan
?"
DJa, en
en andere
andere dingen,"
dingen," zei
zei ik
ik naïef. »En
,En de
de uwe
uwe?"
?"
Oa,
DDe mijne
mijne doet
doet niets.
niets. Lij
Zij is rijk
rijk en
en mijn
mijn vader
vader ook.
ook. Die
Die reist
reist voor
voor
»De
z'n pleizier."
je?"
DHoe oud
oud ben
ben je
?"
»Hoe
jaar en
en jij
jij?"
?"
»Twaalf jaar
llTien."
»Tien."
,In welke
welke klas
klas zit
zit je
je?"
?"
»In
lIn
de
klas
van
dien
meneer, die
die daar
daar loopt
loopt tetewandelen."
wandelen."
»In de klas van dien meneer,
»Ik ook."
llMaar
bent toch
toch ouder
ouder dan
dan ik
ik?"
?"
»Maar je bent
DMaar ik
ik ben
ben achter,
achter, omdat
omdat ik
ik een
een vreemdeling
vreemdeling ben.
zit er
er in
111
ben. Wat
Wat zit
»Maar
dat mandje
mandje?"
?"
»Koekjes;
wil je er
er een?"
een ?"
»Koekjes ; wil
:bLaat
zien!"
»Laat zien
!"
Ik deed
deed het
het mandje
mandje open.
open. André haalde
haalde er
er eene handvol uit en beet
Ik
er
met
smaak
in.
er met smaak in.
niet?"
llJe
zijn lekker;
?"
»Je koekjes
koekjes zijn
lekker ; waarom
waarom eet jij niet
»Ik heb
geen honger."
honger."
heb geen
»Wat doet
er dat
dat toe
toe?"
?"
doet er
Het duurde
duurde niet lang,
heele provisie
provisie op.
mijne heele
lang, of hij had mijne
:bIs
dat alles,
alles, wat
wat je
je hebt?"
hebt ?"
»Is dat
llJa."
»Ja."
vind je
nog al
al vervelend!"
zich omdraaiende,
omdraaiende, liet hij
llBonjour.
vervelend !" en zich
»Bonjour. Ik
Ik vind
je nog
mij verbluft
staan,
ging
op
een
drafje
naar
een
anderen
jongen, die
die
verbluft staan, ging op een drafje naar een anderen jongen,
hem
niet zien
zien kon,
kon,enen
sprong
hem
onverhoedsop
opden
denrug,
rug,waarop
waarop
hem Diet
sprong
hem
onverhoeds
het zand
zand rolden,
rolden, maar
maar alleen de
andere had
had zich
zich bezeerd.
bezeerd.
beiden
de andere
beiden in
in het
leder
eene dergelijke
steeds met
met
dergelijke grap,
grap, maar
maar steeds
Ieder oogenblik vertoonde hij
hij eene
zwakkere
jongens dan
dan hijzelf. De
meester zag
zag niets
niets of
ofdeed,
deed, alsof hij
hU
De meester
zwakkere jongens
niets
zag. Hij liep
met zijne handen
zijn rug
rug in
in gedachten
gedachten heen
heen en
en
handen op
op zijn
niets zag.
liep met
weer
te
drentelen,
vermoedelijk
over
het
harde
lot
peinzende,
dat
hem
weer te drentelen, vermoedelijk over het harde lot peinzende, dat hem
na
de vacantie weer
met ijzeren
ijzeren greep
greep vasthield.
vasthield.
weer met
na de
Daal'
André de eenige
jongen was,
die mij had aangesproken, staarde
Daar André
was, die
eenige jongen
op en
en voorts
voorts
ik
hem voortdurend
voortdurend na.
na. Vooreerst waren
mijne koekjes
koekjes op
waren mijne
ik hem
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vond ik
hem vreemd.
vreemd. Van
Van lieverlee
lieverlee zag
zag ik
ik hem
hem zijne
makkers verlaten
verlaten
vond
ik hem
zijne makkers
en
toen hij
hij zich
zich tweetwee- of
of driemaal had
had omgekeerd,
zien, of
of men
men ook
ook
en toen
omgekeerd, om te zien,
op
hem lette,
lette, ging
ging hij naar
de balustrade,
balustrade, die
die ons
ons van
van het
het groote
op hem
naar de
college
scheidde. Hij
Hij vond
vond zeker, wat hij zocht,
zocht, want
want hij
hij gaf
gaf even
even een
een
college scheidde.
met den
den rug
rug naar de
schutting gekeerd,
gekeerd, hield
hield hij
hij zijne
zijne hand
sein
sein en,
en, met
de schutting
achter
kreeg van
van een
een jongen
jongen van
van een
eenjaar
jaarofofachttien
achttieneen
een
achter zijn
zijn rug
rug en kreeg
hij in
in zijn
zijn zak
zak stak,
stak,waarna
waarna hij de
anderen weer
weer opzocht.
opzocht.
briefje,
briefje, dat
dat hij
de anderen
later gingen
gingen wij naar
naar de
mis, die
die een
een priester
priester in
in
minuten later
Eenige minuten
de mis,
de
kapel van
van het
hetgebouw
gebouw bediende,
bediende, en
en vandaar naar
de schoollokalen.
de kapel
naar de
Het mijne was
zeer ruim.
ruim. Aan
Aan het
heteinde
eindestond
stondeen
eenkatheder
katheder'enenverder
verder
was zeer
met lessenaars,
lessenaars, ieder
ieder voor
voor twaalf
twaalfjongens.
jongens.
waren er'
er twaalf banken met
Overeenkomstig
aanwijzingen van
van den
den heer
heer Frémin
Frémin zat
zat ik
ik no.
nO. 1,
Overeenkomstig de
de aanwijzingen
I,
links van
van den
den onderwijzer,
mij. Ik
lk had liever een
onderi,vijzer, en de Amerikaan zat naast mij.
want naar hetgeen Moeder mij gezegd had, en
en
anderen
buurman gehad,
anderen buurman
gehad, want
haar wilde
wilde ik
ik geene minuut verliezen
ver'liezen en
en
ingevolge
mijne beloften
beloften jegens haar
ingevolge mijne
mij op
optetenemen,
nemen,voor
voor
ik was
was van
vanplan
planalaldedenuttige
nuttigewetenschap
wetenschap ininmij
ik
watmij
mijdierbaar
dierbaar was.
was.Met
Metopen
openmond,
mond, ooren
mij de
de slagboom
slagboom voor
voor al
al wat
mij
en oogen lette
ik op.
op. Maar mijn
buurman dacht er
anders over.
over. Hij
lette ik
mijn buurman
er anders
het met
metpotlood
potloodgeschreven
geschreven briefje
briefje te
te lezen
lezen en
en deed,
deed, alsof
alsof
nu het
begon nu
in zijn
zijn boek
boek keek.
keek. Vervolgens
Ver'volgens kauwde
kauwde hij
hij erop
erop en
en slikte
slikte het
hetdoor
door;;
hij in
hij
daarna
mij aan,
aan, om
om mij attent
te maken
maken op
op iets
ietsin
in zijn
daarna stiet hij mij
attent te
zijn lessenaar;; toen hij zag,
dat ik
ik onverschillig
onverschillig bleef,
bleef, wendde
wendde hij
hij zich tot zijn
zijn
naar
zag, dat
ik geen
geen antwoord gaf op
op hetgeen
hetgeen hij
hijvroeg,
vroeg,
anderen buurman
buurman en
en toen
toen ik
smeet
hij inkt
inkt op
op mijn
m~in vest.
vest. Ziende,
Ziende, dat
dat het
hetnieuwe
nieuwevest,
vest,dat
datMoeder
Moeder
smeet hij
gekost,'bedorven
bedorven was,
was, riep
riep ik
ik hem
hem luid
luid toe
toe op
op te
te houden.
geld had
had gekost,
geld
Daarover
hij min
min ofofmeer
meerverbaasd
verbaasden
enhij
hij zei
zei zachtjes, dat hij
hij mij
Daarover scheen
scheen hij
na schooltijd
schooltijd wel
zou vinden.
vinden. Nauwelijks
Nauwelijks waren
den tuin,
tuin, of
of hij
na
wel zou
waren wij
wij in den
kwam met
met twee
tweemakkers
makkers naar
naar mij toe
en mij
mij zijne vuist
vuist onder
onder den
den
kwam
toe en
hem
neus
duwende,
noemde
hij
mij
hemdenkoopman
en
verbood
mij
neus duwende, noemde hij mij
en verbood mij hem
ooit weer
weer toe
toetetespreken.
spreken, Zonder
Zonder iets
iets te
te zeggen, draaide
den
ooit
draaide ik
ik hem den
rug toe.
toe. Hij scheen
dat aan
aan vrees
vrees toe
toe teteschrijven
schrijven en
en gaf
gaf mij een
rug
scheen dat
gafhem
hem
stomp,
die mij
mij deed
deedwankelen.
wankelen. Toen
Toen keerde
keerde ik
ik mij
mij om
om en
en gaf
stomp, die
op zijn
zijn bleek
bleek gezicht,
gezicht, dat
dat het
hetbloed
bloed
vuistslag op
onverwachts zulk een
een vuistslag
erlangs
liep. Verschrikt
Verschrikt over
over' hetgeen
hetgeen ik
ik gedaan
gedaan had,
had, naderde
naderde ik,
om
erlangs liep.
ik, om
helpen, maar
maar kreeg
kreeg een
een hevigen schop
pijn
hem te helpen,
hem
schop tegen mijn been. De pijn
maakte mij razend
razend en
met opgeheven
opgeheven arm
arm vloog
vloog ikikop
opden
den ongelukkige
en met
los.
In minder
minder dan
dan geen
geen tijd lag
hij
op
den
grond
en
als men
men hem
hem
los. In
lag hij op den grond en als
niet ontzet
ontzet had,
had, zou
zou ik
ik hem
hem hebben
hebben geworgd.
geworgd. Ik
Ikstond
stond eenige oogenblikken
oogenblikken
te hijgen en
beefde over
over mijn
mijn gansche lichaam,
hopende op
op eene nieuwe
en beefde
lichaam, hopende
worsteling. Men
nam ons
ons in
in verhoor
verhoor;; ik
ik vertelde
vertelde eerlijk,
eerlijk, hoe
hoe de
de zaak
zaak
worsteling.
Men nam
af de
de koekjes
koekjes tot
tot de
de uitdaging.
uitdaging. Ik
Ik was
was de
de
zich had
had toegedragen,
toegedragen, van
van af
zich
de meesten,
meesten, die
die over
over André te klagen
klagen hadden
hadden en
en
sterkste gebleken;
gebleken ; de
maar stil
stil hadden
hadden gehouden
uit vrees,
vrees, kozen
kozen mijne
mijne partij
part!i en beschulzich
zich maar
gehouden uit
zoo hard
hard zij
zij konden.
konden. Anderen
Anderen dropen
dropen af en
en deden, alsof
alsofzij
zij
digden hem,
hem, zoo
hem beklaagden,
beklaagden, maar
maar lachten in hun
hun vuistje.
vuistje. Men
Men wiesch den gekwetste
hem
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het
gelaat af.
af.Hij
Hij.
zeiniets,
niets,maar
maarmen
menkon
konhet
hethem
hemaanzien,
aanzien, dat
dat hij
hij
het gelaat
zei
het
mij nooit
nooit zou
zou vergeven."
vergeven."
het mij
Pierre had
had zich,
zich, wat
watdedezucht
zuchtnaar
naarwraak
wraakvan
vanAndré
Andrébetreft,
betreft, niet
niet
Pierre
vergist en
stapgezet
gezetopopden
denlijdensweg,
lijdensweg,
vergist
en hij
hij had
had nog
nog pas
pas den
den eersten
eersten stap
die
vóór hem
hem lag.
lag.Een
Eenjonge
jongevicomte,
vicomte,met
met
wien
aanrakingkwam,
kwam,
die vóór
wien
hijhij
in in
aanraking
brak de
de kennismaking
kennismaking spoedig
spoedig af
af met
met de
deverzekering,
verzekering, dat
dat men
men zijne
zijne
brak
vrienden onder
phrase, die
die hij
hij zeker
zeker
vrienden
onder zijns
zijns gelijken
gelijken moest
moest zoeken,
zoeken, eene phrase,
van hooren
hooren zeggen
zeggen had.
had.Met
Meteeneen
anderen
kameraad,Bernavoix,
Bernavoix, had
had
van
anderen
kameraad,
het beter
beter getroffen,
getroffen, maar
maal' het
hetduurde
duurde niet
nietlang,
lang,ofof
werddoor
doorde
de
hij
hij het
hijhijwerd
omdat
jongens voor
voor dood
dood verklaard
"erklaard en
en uit
uit de
degemeenschap
gemeenschap gestooten,
gestooten, omdat
jongens
hij geen
geen .vader
·vadel· had,
had, wat
watvoor
voordeze
deze
knapengelijkstond
gelijkstond met
met pest
pest 'of
hij
knapen
scheurbuik.
straf meer
meer inhield
inhield dan
dan zwijgen
zwijgen
scheurbuik.Het
Het bleek
bleek spoedig,
spoedig, dat
dat die
die straf
datde
deheer
heerFrémin
FréminPierre
Pierre
tegenover den
den veroordeelde.
"eroordeelde. Een
Een tuintje,
tuintje, dat
tegenover
had gegeven,
gegeven, om
om tetebewerken,
bewerken, werd
werd volgegooid
volgegooid met
met steenen
steenen;; al
al wat
wat
had
hij
geplant had,
had, werd
werdvernield.
vernield. 's Nachts werden
werden hem
hem allerlei
allerlei voorwerpen
voorwerpen
hij geplant
naar
het hoofd
hoofd geworpen
geworpen;dedebeddelakens
beddelakens vond
vond hij
hij nat,
nat, als
als hij
hij wilde
wilde
naar het
liggen;; voortdurend
voortdurend werd
werd hij
hij opgeschrikt
opgeschrikt uit
uit den
den slaap.
slaap. In
In de
de
gaan liggen
gaan
eetzaal
kwam hij
hij steeds
steeds aan
aan het
heteind
eindvan
vandedetafel
tafelterecht
terecht
j deschotels
schotels
eetzaal kwam
; de
er niets
niets meer
meerop
opwas
was; jdedeknecht
knechtwerd
werd
omgekocht,
bereikten
als er
bereikten hem,
hem, als
omgekocht,
helpen,zoodat
zoodathij
hijeigenlijk
eigenlijk niets
niets kreeg
kreeg dan
dan een
een
om
daaraan mee
mee tetehelpen,
om daaraan
stuk
brood
en
een
glas
water.
De
mishandeling
ging
zóóver,
dat
men
stuk brood en een glas water. De mishandeling ging z66ver, dat men
trap liet
lietvallen,
vallen, door
door het
het licht
licht uit
uitteteblazen.
blazen.Ziende,
Ziende, dat
dat
hem van
van de
de trap
hem
hij ernstig
ernstig gekwetst
gekwetst was,
was,stelde
steldededeonderwijzer
onderwijzer den
den heer
heerFrémin
Frémin van
van
hij
een
en ander
ander op
op dedehoogte
hoogteenen
trad
toen
krachtigop,
op, nam
nam de
de
een en
diedie
trad
toen
krachtig
gafPierre
Pierreverlof
verlofzich
zichrecht
rechttete
verschaffen.
jongens onder
onder handen
handen en
engaf
jongens
Verschaffen.
Er kwam
kwam toen
toen eenige
eenigeverandering.
verandering. Men
Men liet
liet hem
hem eten,
eten, slapen
slapen en
en inin
Er
zijn tuintje
tuintje werken,
werken, maar
maar het
het duurde
duurde niet
niet lang.
lang. De
Dejongens
jongenswaren
waren
zijn
erachter
gekomen, dat
dat de
de moeder
moeder van
van Pierre Félicité heette, en
endie
dievoorvoorerachter gekomen,
naam
werd nu
nu het
hetuitgangspunt
uitgangspuntvoor
vooreen
eenverhaaltje
verhaaltje:: Félicité de l'amour,
naam werd
maar
zonder eenige
eenige directe
directe zinspeling.
zinspeling. »Op
'lOp een
een mooien
mooien dag,
dag, een
een half
half
maar zonder
uur
na het
hetbegin
beginvan
vandedeles,
les,
vroegeen
eenvan
vandedejongens
jongensden
denleeraar
leeraar
uur na
vroeg
naar den
den bijnaam
bijnaam van
Die beau
beau Dunois".
Dunois". »De
»Debastaard
bastaardvan
vanOrleans",
Orleans",
naar
van vle
antwoord. »Wat
DWat isiseen
eenbastaard
bastaard?"
De leeraar
leeraar draalde
draalde met
met
luidde het
luidde
het antwoord.
?" De
zijne uitlegging. vEen
DEen kind,
kind, dat
dat geen
geenvader
vaderheeft
heeft!"
riepeen
eenandere
anderejongen.
jongen.
zijne
!" riep
maakte mij
mij wakker
wakkeI' en
en ik
ik begreep,
begreep, dat
dat de
devijand
"ijandopnieuw
opnieuw inin aanaanDat maakte
Dat
tocht was,
was, daar
daar aller
aller oogen
oogenopopmij
mijgevestigd
gevestigdwaren.
waren.IkIkhad
hadgeen
geenvader,
vader,
tocht
dat
wist ik
ik wel,
wel,maar
maarikikhad
had
gemis
niet
gevoeld,omdat
omdatMoeder
Moeder
dat wist
hethet
gemis
nognog
niet
gevoeld,
mij
alles
was.
.
mij alles was.
DHoe kan
kan men
men geen
geen vader
vader hebben
hebben?"
riep nommer
nommer twee.
twee.
»Hoe
?" riep
metdreigend
dreigend gebaar.
gebaar.
»Zwijg toch,
toch, vlegel
vlegel !"
!" schreeuwde
schreeuwde een
een derde
derde met
»Zwijg
het eerste
eerstebewijs
bewijsvan
vandeelneming,
deelneming, mij
mij in
in dit
dit huis
huis te
tebeurt
beurt
Dat
was het
Dat was
gevallen.
Men
zweeg.
Ik
ging
nu
het
woord
»bastaard"
in
de
dictionnaire
gevallen. Men zweeg. Ik ging nu het woord »bastaard" in de dictionnaire
opzoeken
en vond
vond:: »buiten
»buitenhuwelijk
huwelijkgeboren
geboren kind".
kind". Ik
Ikzocht
zocht»huwelijk":
»huwelijk":
opzoeken en
)wettige
vereeniging van
van den
den man
man enendedevrouw
"rouwdoor
dool'den
denband
band des
des
"wettige vereeniging
twee verklaringen
verklaringen spookten
spookten mij
mij voortdurend
voortdurend door
door het
het
huwelijks".
huwelijks". Deze
Deze twee
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hoofd. Ik
Ik werd
werd »le
lliebeau
beauDunois"
Dunois"genaamd.
genaamd. Die
Dienaam,
naam,aan
aanFélicité
Félicité
hoofd.
het onderwerp
onderwerp van
vanlaaghartige
laaghartigeplagerijen
plagerijen ininwoord
woord
gekoppeld,
gekoppeld, werd
werd nu het
en
beeld."
en beeld."
hetbovenstaande
bovenstaandekan
kanmen
menafleiden,
afleiden,hoe
hoeClémenceau
Clémenceau—
- ofofeigenlijk
eigenlijk
Uit het
Dumas —
- leed
leedonder
onderdede
langdurige,
smartelijkepijniging,
pijniging,die
diede
dekwaadkwaadDumas
langdurige,
smartelijke
willigheid
van
zijne
makkers
hem
deed
ondergaan.
Fortuin,
roem,
voorwilligheid van zijne makkers hem deed ondergaan. Fortuin, roem, voorheeftdedeherinnering
herinneringaan
aanzijne
zijneeerste
eerstejeugd
jeugdkunnen
kunnen uituitspoed,
niets heeft
spoed, niets
wissehen. Zij
zijn leven
leven niet
niet beheerscht,
beheerscht, waarvoor
waarvoor de
rede het
het
1,visschen.
Zij heeft
heeft zijn
de rede
eenige
richtsnoer was,
was, maar
maar hem
hem wel
wel een
een veld
veld ter
terbewerking
bewerking aangeaangeeenige richtsnber
wezen,
dat hij
hijsteeds
steeds
is blijven
betreden.
Onschuldigslachtoffer
slachtoffervan
van
wezen, dat
is blijven
betreden.
Onschuldig
een
conflict tusschen
tusschen de
de liefde
liefdeenendede
wetten,
door
menschenontworpen,
ontworpen,
een conflict
wetten,
door
menschen
er vanzelf
vanzelf toe,
toe,om
omopopdedeliefde
liefdeenendie
diewetten
wettenhet
hetwaarwaarkwam hij
hij er
kwam
nemingsvermogen toe
passen, dat
datzich
zichonder
ondervelerlei
velerleibeproeving
beproeving bij
bij
nemingsvermogen
toe te passen,
den armen,
armen, eenzelvigen
eenzelvigen knaap
knaap ontwikkeld
ontwikkeld had.
had. Voor
Voor hem
hemwas
wasdedeliefde
liefde
den
eene natuurkracht,
natuurkracht, de
de voornaamste
voornaamste enengeweldigste
geweldigste;
wasvan
vanoordeel,
oordeel,
; hijhijwas
dat
zij, evenals
evenals stoom
stoomenenelectriciteit,
electriciteit,dienstbaar
dienstbaarmoest
moest
wordenaan
aanden
den
dat zij,
worden
menschelijken wil.
wil. De
De wetten,
wetten,waarmee
waarmeehij
hijkennis
kennishad
hadgemaakt,
gemaakt, kwamen
kwamen
menschelijken
maken
hem
voos en
en gebrekkig
gebrekkig voor
voor en
en reeds
reeds vroeg
vroeg wist
wisthij
hijzich
zichlos
lostetemaken
hem voos
zich te
te hoeden
hoeden voor
voor den
denschijn.
schijn.InIndedevoorrede
voorredevan
van
van
vooroordeel en
van vooroordeel
en zich
La
dame
aux
camélias
vindt
men
een
en
ander
uitgewerkt.
Onder
La dame aux camélias vindt men een en ander uitgewerkt. Onder
paradoxalevormen,
vormen,waarin
waarin hij
hijzijne
zijnedenkdenkde wisselende
wisselende ernstige
ernstige ofofparadoxale
de
kleeden,isishijhijsteeds
steedstrouw
trouwgebleven
geblevenaan
aanzijn
zijnideaal
ideaal
beelden wist
wist tetekleeden,
beelden
met
betrekking tot
tot de
deliefde,
liefde,het
hethuisgezin
huisgezinenenden
denarbeid.
arbeid.»Huwen,"
llHuwell,"
met betrekking
Fressard in
in Le fils
(ils naturel,
naturel, »als
Jals men
men jong
jong en
engezond
gezond isis;;
zegt
Aristide Fressard
zegt Aristide
een
braaf meisje
meisje kiezen,
kiezen,uituitwelken
welkenstand
standook
ook;
haarbeminnen
beminnen met
met
een braaf
; haar
geheel
zijne ziel
ziel en
enalalzijne
zijnekracht,
kracht,omom
haar
vormentot
toteene
eenetrouwe
trouwe
geheel zijne
haar
te te
vormen
levensgezellin
eenebeste
bestemoeder
moeder;
werken,om
omzijne
zijnekinderen
kinderengroot
groottete
levensgezellin en eene
; werken,
brengen,
hun, stervende,
stervende, een
eenwelbesteed
welbesteedleven
levenalsals
voorbeeldachterachterbrengen, en hun,
voorbeeld
laten:
het ware.
ware.De
Derest
rest
.. isdwaasheid,
dwaasheid,dwaling
dwalingofofmisdaad."
misdaad."
laten : dat
dat is het
..is
in de
de Ideeiin
Ideeën van
van Mme Aubray
Aubray verDiezelfde
meeningen vindt
men in
Diezelfde meeningen
vindt men
dame aux
auxcamélias
camélias lezen
lezen wij
wij:: »In
)~n
kondigd en
de voorrede
voorrede van
van La dame
kondigd
en in de
Frankrijk
de liefde
liefde worden
worden herboren."
herboren." Volgens
Volgens Dumas
Dumas isis zij
zijververFrankrijk moet
moet de
wetten, gewijzigd
gewijzigd door
door de
de zeden,
zeden, in
in staat
staatvan
vanontbinontbinvalscht
door de
de wetten,
valscht door
ding
gebracht door
door het
het overspel,
overspel, bedorven
bedorven door
door de
deprostitutie.
pl'ostitutie,Voor
Voor het
het
ding gebracht
reuzenwerk die)'
herziening kan
kan de
demedewerking
medewerking van
van de
de vrouw
vrouw niet
niet
reuzenwerk
dier herziening
worden
ontbeerd,
worden ontbeerd.
Dumas
zich boven
boven de
debejegening,
bejegening,ininhet
het
pensionaatondergaan,
ondergaan,
Dumas heeft zich
pensionaat
teverheffen,
verheffen, maar
maar vergeven
vergeven kon
kon hij
hij haar
haar niet.
niet. Die
Dieeerste
eersteindruk,
indruk,
wel weten te
hem gemaakt,
gemaakt, isisonuitwischbaar
onuitwischbaar gebleven.
gebleven. In
In later
later
door
menschen op
op hem
door menschen
dagen
heeft het
het toeval
toeval hem
hemsoms
somsmet
met
makkersvan
vanvroeger
vroegerinin
dagen heeft
de de
makkers
Zij herinnerden
herinnerden zich
geschil niet
niet meer,
meer,zooals
zooals
aanraking
aanrakinggebracht.
gebracht. Zij
zich het
het geschil
het
geval
is
met
degenen,
die
ongelijk
hebben;
zij
dat
in
den
regel
dat in den regel het geval is met degenen, die ongelijk hebben ; zij
wilden de
de kennismaking
kennismakingwel
welhernieuwen
hel'l1ieuwenenenhulde
hulde
brengenaan
aanzitin
zijntalent.
talent.
wilden
brengen
gedrukt.
Maar
nooit heeft
heeft hij
hij van
,'anéén
één
hunner
toegestokenhand
handgedrukt.
Maar nooit
hunner
dede
toegestoken
Misschien werd
voor verheffing
vel'heffing op
op succes
succes aangezien,
aangezien, wat
wat niets
nietsanders
anders
Misschien
werd voor

226

ALEXANDRE DUMAS
DUMAS FILS.
FILS.
ALEXANDRE

was dan
dan het
hetherdenken
herdenkenvan
vanhet
hetgebeurde.
gebeUl'de.Door
Door
doodeenvoudig aan
aan
was
doodeenvoudig
zijne makkers
dat hij
hij geen
geen vader
vadel' had,
had, dat
dat die
die dood
dood was,
was,
zijne
makkerstete zeggen,
zeggen, dat
vragen voor
die op
ophem
hemkleefde,
kleefde, door
door eene
eene
vergiffenis te
of vergiffenis
te vragen
voor de
de smet,
smet, die
ofdoor
door zich
zich tetevernederen,
vefllederen, zou
zouhij
hijdedekloof
kloofhebben
hebbengedempt.
gedempt.
leugen of
leugen
Maal' door
door zonder
zonder blikken
blikken of blozen
blozen den
den toestand
toestand bloot
blootteteleggen,
leggen,
Maar
hij hun
hunhet
hetrecht
rechthem
hemniet
nietmeer
meeralsalshun
hungelijke
gelijkete te
beschouwen,
gaf hij
beschouwen,
aanbrachtdedegangbare
gangbarefamiliefamiliedaar hij
hij voor
voor dedegemeenschap
gemeenschapniet
nietaanbracht
daar
antecedenten en
dat tekort
tekort niet
niet aanzuiverde
aanzuiverde met
met het
heteen
eenofof
ander,dat
dat
antecedenten
en dat
ander,
hunne ijdelheid
ijdelheid had
hadkunnen
kunnenstreelen.
streelen.Hij
Hijwerd
werdnunuvoor
voorhen
heneen
eenapart
apart
b.v. hunne
als een
eengebochelde
gebochelde;
was
hunne
soort
was
dáárom
wezen, als
; hijhijwas
nietniet
vanvan
hunne
soort
enen
was
ddArom
vVashijhijeigenlijk
eigenlijkwel
wel
wasslechts
slechtseen
eenvoorwerp
voorwerpvan
van vermaak.
vermaak. Was
uitgeworpen, was
zoo vraagt
vraagt hij
hij —
- de
degelijke
gelijkevan
vankinderen,
kinderen, die
die op
opregelmatige
regelmatige wijs
wijs
- zoo
—
wereld waren
waren gekomen
gekomenofofalthans
althansinindien
dien
waan
veI'keerden?
Zeker
ter wereld
waan
verkeerden
? Zeker
niet. Men
Men zal
zal zich
zich nog
noglang
langmet
methethet
vraagstuk,
natuurlijkekinderen
kinderen
niet.
vraagstuk,
de de
natuurlijke
tot eer
eervan
vandedemenschheid
menschheid zal
zal men
menererbetreffende, bezighouden,
betreffende,
bezighouden,en
en tot
toe komen
komen het
hetvooroordeel,
vooroordeel, dat
dat hen
hen drukt,
drukt, te
teverbannen
verbannen uit
uit de
de wet
wet
toe
uit dedeopenbare
openbaremeening.
meening.Wat
\Vatintusschen
intusschendedebelanghebbenden
belanghebbendenbetreft,
betreft,
en uit
in de
de eerste
eersteplaats
plaatsbetrokken
betrokken zijn
zijn:: bij
bij hen
henzal
zal
die bij
bij die
dieverbanning
verbanning in
die
men
het
vooroordeel
terugvinden.
Het
natuurlijke
kind
zal
niet
kunnen
men het vooroordeel terugvinden. Het natuurlijke kind zal niet kunnen
hetzelf
zelfonschuldig
onschuldig is.
is. Er
El'zullen
zullen
heenstappen over
de fout,
fout, waaraan
waaraanhet
heenstappen
over de
steeds wettige
wettigekinderen
kiuderenzijn,
zijn.waarbij
waaI'bijhet
hetnatuurlijke
natuurlijkekind
kindzich
zichvoortvoortsteeds
gaat vergeiijken.
vergeiijken. Zal
Zal zijn
zijn hart
hart ruim
ruim genoeg
genoeg zijn,
zijn, om
om den
denman
man
durend gaat
durend
te verwijten,
verwijten, die
diehem
hemhet
hetaanzijn
aanzijn gaf,
gaf, mar
maardie
diezich
zichnooit
nooitom
om
niets te
niets
zijn geestelijk
geestelijk leven
levenbekommerd
bekommerdheeft,
heeft,wiens
wiensnaam
naamhijhijniet
!lietdraagt,
draagt,wiens
wiens
zijn
tothem
hemis isdoorgedrongen
doorgedrongen?? En
En zijne
zijne moeder
moeder?? Zal
Zal hij
hij die
die
raad
nooit tot
mad nooit
het
wettige
kind
de
zijne?
Liefhebben
misschien,
maar
liefhebben
als
liefhebben als het wettige kind de zijne ? Liefhebben misschien, maar
achten? ? Als
onhandige domkop
mooi en dag
dag zijne
zijne ononachten
Als een
een onhandige
domkop hem
hem op
op een mooien
geboorte verwijt
verwijt en
enzijne
zijnemoeder
moederbeleedigt,
beleedigt,dan
danzalzaldedenatuurnatuurwettige geboorte
lijke
zoon ertoe
eItoe komen
komen den
denbeleediger
beleedigel'aan
aantetevliegen,
vliegen,maar
maal' als
alshij
hij
lijke zoon
met betrekking
betrekking tot
toteene
eene
doodeenvoudigehandeling
handelingaan
aaneen
eenondergeschikt
ondergeschikt
doodeenvoudige
ambtenaartje
hij de
de onechte
onechte zoon
zoon isisvan
vandie
dieen
endie
die
ambtenaartje verklaren
verklarenmoet,
moet, dat
dat hij
en
van een
eenonbekenden
onbekendenvader,
vader,zal
zalhijhijdan
dan
mededeelingdoen
doenop
opeven
even
en van
diedie
mededeeling
kalmen
toon en
enhaar
haarmet
metgelijke
gelijkevrijmoedigheid
vrijmoedigheid afleggen,
afleggen, als
als had
had hij
hij
kalmen toon
een
behoorlijk geboorte-extract
geboorte-extract bij
bij zich
zich?? Zal
Zal hij
hij niet
nietverlegen
verlegenworden,
worden,
een behoorlijk
bij de
de gedachte
gedachte aan
aanhet
hetmet
metzijne
zijnemoeder
moeder
zich
misschien schamen
schamen bij
zich misschien
gebeurde,
als hij
hijmet
metbovenstaande
bovenstaandeverklaringen
verklaringen voor
voor den
den dag
dag komt?
komt?
gebeurde, als
En
zal die
die moeder,
moeder, zij
zij moge
mogezoo
zooverstandig,
verstandig, zoo
zooberouwvol,
berouwvol, zoo
zoo braaf
braaf
En zal
zijn,
als men
menmaar
maarwenschen
wenschen kan,
kan, eene
eenewaardige
waardige plaats
plaats in
in de
demaatmaatzijn, als
schappij
weten inintetenemen
nemen?
Zaldededankbaarheid,
dankbaarheid, die
die zij
zij toont
toont over
over
schappij weten
? Zal
haar tetebeurt
beurtkan
kanvallen
vallenvan
vanhaar
haal' kind,
kind, niet
niet als
als
de
bejegening, die
die haar
de bejegening,
bewijs
die bejegening
bejegening een
een geschenk
geschenk is,
is, inet
met medelijden
medelijden tot
tot
bewijs gelden,
gelden, dat
dat die
achtergrond?
achtergrond ?
Zie
daarentegen, hoe
wettige kind
kind de
de weg,
weg, dien
dien de
denatuur
natuur
Zie _daarentegen,
hoe bij
bij het
het wettige
bij
het voortbrengen
voortbrengen volgt,
volgt, geëffend
geëffend wordt
wordt door
door de
de majesteit
majesteit van
van het
het
bij het
huwelijk
hoe dat
datkind
kindonderscheid
onderscheid weet
weettetemaken
makentusschen
tusschenzijne
zijne
huwelijk en
en hoe
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moeder en
hare geslachtgenooten.
geslachtgenooten. Als
het op
op smalenden
smalenden toon
toon van
van »die
Jldie
moeder
en hare
Als het
vrouwen"
spreekt het
het niet
nietvan
vanzijne
zijnemoeder.
moeder.Zij
Zijheeft
heeftvoots
VOOI'
vrouwen" gewaagt,
gewaagt, spreekt
hem
niets gemeen
gemeen met
metdie
dieanderen.
anderen.Zijne
ZijlIegeboorte
geboortewekt
wekt
voorverstand
verstand
hem niets
voor
en
edele
hart slechts
slechts dedegedachte
gedachteopopaan
aan
edelesmart,
smart,heiligen
heiligenplicht
plicht en
en
en hart
vreugde, niets dan een gevoel van
van eerbied en dankbaarheid.
dankbaarheid. Die wettige
wettige
reine irreugde,
het huwelijk
huwelijk een
een
kinderen
van hun
hun geluk
geluk!! Zoolang
Zoolang het
kinderen hebben
hebben geen
geen besef van
der grondslagen
grondslagen van
van onze
onze rnaatschappij
maatschappij is,
zal, wat
wat men
menook
ookbeproeve,
beproeve,
der
is, zal,
de
onwettige geboorte
geboorte eene
eeneonuitwischbare
onuitwischbarevlek
vlekblijven,
blijven, eene
eeneonherstelonherstelde onwettige
bare
ramp, eene
eene vrucht
vrucht van
van het
hetnoodlot.
noodlot.
bare ramp,
Toch, zegt
zegt Dumas,
Dumas, heeft
heeft hij
hij lieden
lieden ontmoet,
ontmoet, die,
die, »op
»oponregelmatige
onregelmatige
Toch,
ter wereld
wereld gekomen,
gekomen, ererzich
zichopopverhieven,
verhieven, dat
datzij
zijhet
hetresultaat
resultaat
wijs
wijs ter
waren van
van een
een misstap
misstapenendat
datvoornaam
voornaamoverspel
overspelhunne
hunneaderen
aderenbedeeld
bedeeld
waren
met vorstelijk
vorstelijk bloed".
bloed".
had met
had
(De
verzekering van
van Mephistopheles
Mephistopheles aan
aan Faust
Faust:
(De verzekering
:
DBlut
iet ein
ein ganz besonderer
besonderer Saft",
»Blut ist

werd hier
hier ten
teneigen
eigenbate
batetoegepast
toegepast!)
»De
menigte
beschouwdedie
die
werd
!) »De
menigte
beschouwde
met belangstelling
belangstelling, , dikwijls
dikwijls met
met afgunst,
afgunst, soms
somsmet
meteerbied.
eerbied.
lieden
lieden met
Door welke
welke drogreden
drogreden verandert
verandert de
de beteekenis
bete eken is van
van een
een feit
feit alalnaar
naar
Door
gelang
van de
de omgeving,
omgeving, waarin
waarinhet
hetzich
zichvoordoet
voordoet?
Hoekomt
komthet,
het,dat,
dat,
gelang van
? Hoe
wat in
in lagere
lagerekringen
kringenverachtelijk
verachtelijkis,is,hoogerop
hoogeropeervol
eervolwordt
wordt?
Hier
wat
? Hier
der moeder,
moeder, bedekt
bedekt als
alsiets
ietsafzichtelijks,
afzichtelijks,ddár
dáárdiezelfde
diezelfdeoneer
oneer
de
oneel' der
de oneer
met
nen
rang
van
titel
en
uithangbord!"
Onze
Stadhouder
Willem
met den rang van titel en uithangbord !" Onze Stadhouder Willem III
bleek
daarvan niet
toen hij
hij een
eenhuwelijk
huwelijk met
met Melle
Mella De
De Blois,
Blois,
bleek daarvan
niet gediend,
gediend, toen
en Melle De Lavallière, op
op schamnatuurlijke dochter
Lodewijk XIV
XIV en
natuurlijke
dochter van
van Lodewijk
peren
van de
de hand
hand wees.
wees.
peren toon
toon van
hetbovenstaande
bovenstaande zal
zalgemakkelijk
gemakkelijk kunnen
kunnen worden
worden afgeleid,
afgeleid, dat
dat
Uit
Uit het
vraagstuk der
der natuurlijke
natuurlijke kinderen
kinderen voor
voor Dumas
Dumaseerie
eenelevensquaestie
levensquaestie
het vraagstuk
dathet
hetonderzoek
onderzoek naar
naar het
hetvaderschap
vaderschap in
in hem
hem een
een vurig
vurig en
en
was en
en dat
was
talentvol
pleitbezorger
vond.
De
vrouw
moet
in
bescherming
worden
talentvol pleitbezorger vond. De vrouw moet in bescherming worden
genomen tegen
den man.
man. De
De wet,
wet, die
die ininalles
allestracht
trachttetevoorzien,
voorzien, den
den
genomen
tegen den
eigenaar
aansprakelijk stelt voor
voorde
deschade,
schade, door
doorzijn
zijnriool,
riool, zijn
zijnknecht
knechtofof
eigenaar aansprakelijk
zijn hond
hond veroorzaakt,
veroorzaakt, stelle
stelle den
denman
mantenten
millste
aansprakelijkvoor
VOOI'zijn
zijn
zijn
minste
aansprakelijk
het leven
leventeteroepen
roepen
put'eliefhebberij
liefhebberijen
enhun
hun
eigen
kind;; kinderen
kinderen in het
eigen kind
uituitpure
naam, , achtbaarheid
achtbaarheid, , familie,
familie, erfdeel,
erfdeel,arbeid,
arbeid,voorbeeld
voorbeeld teteonthouden,
onthouden,
naam
achtte
hij een
een aanslag
aanslag op
op het
hetalgemeen
algemeenwelzijn.
welzijn. De
De wet
wetisismedemedeachtte hij
plichtig aan
aan de
de losheid
losheidvan
vanzeden.
zeden.Machtig
Machtigde
devrouw
vrouwden
denvader
vader van
van
plichtig
haar
kind aan
aan te
te wijzen
wijzen en
en gij
gij zult
zultgetuige
getuigeworden
worden van
van eene
eene belongbelanghaar kind
strafbeloopt.
beloopt.WLir
vVáárgaan
gaan
rijke
omwenteling, als
als de
dedief
diefvan
vanvrouweneer
Vl'ouweneerstraf
rijke omwenteling,
heen?
vragen de
dedenkers.
denkers.DeDevrouwen
vrouwen
zullen
terstondmisbruik
misbruik
wij
dan heen
wij dan
? vragen
zullen
terstond
jeugd en
endedelichtgeloovigheid
lichtgeloovigheid der
dermannen
mannenenenvooral
vooralvan
van
maken
van de
de jeugd
maken van
hetgezin
gezinbeter
beteris isopgebouwd,
opgebouwd,
de
onervarenen. Neen,
zegt Dumas,
Dumas, als
als het
de onervarenen.
Neen, zegt
harezonen
zonenwaarschuwen
waarschuwen voor
v001' aanslagen
aanslagen van
van leden
leden
zullen de
de moeders
moeders hare
zullen
Dezegepraal
zegepraal isisvoor
voorhet
hetgoede
goedeweggelegd,
weggelegd,
van hare
hare eigen
eigen kunne.
kunne. De
van
omdat
goede goed
goe(\ is,
is, en
endedemenschheid
menschheidheeft
heeftniets
nietsbeters
beterstetedoen,
doen,
omdat het
het goede
trachten dat
dat goede
goede tetebereiken.
bereiken.
dan te trachten
dan

228

ALEXANDRE
ALEXANDRE DUMAS
DUMAS FILS.

De
heel' Cuvillier-Fleury,
Cuvillier-Fleury, de
de gewezen
gewezenleermeester
leermeester van
van den
den Hertog
Hertog
De heer
van Aumale,
Aumale, heeft
heeft in
Portraits (le
(leMonde,
Monde,le le
Théàtre
van
in zijne
zijne É'tudes
_etudes et
et Portraits
Thédtre
et le
le Roman)
Roman) onder
het opschrift
opschrift»Un
)JUnplaidoyer
plaidoyerdevant
devantl'échafaud"
I'échafaud" eene
eene
onder het
scherpe
critiek
geleverd
van
Clémenceau, »bewijs
van verval
verval
scherpe critiek geleverd van L'affaire Clémenceau,
bewijs van
boek eene
eene
in de
noemt het
het boek
in
de kunst''
kunst" volgens
volgens sommigen.
sommigen. Cuvillier-Fleury
Cuvillier-Fleury noemt
zijschuift.
schuift.Wel
·Welmogemogeverhandeling,
moralist den
den verteller
vertelleropopzij
verhandeling, waarin
waarin de
de moralist
maar als
als de
devoorstanders
voorstanders van
van het
hetonderzoek
onderzoek naar
naar het
hetvaderschap
vaderschap
lijk,
ink, maar
bij
ons bedoelde
bedoelde critiek
critiek lezen,
lezen, dan
dan zullen
zullen zij
zij de
deschouders
schoudersophalen
ophalen en
en
bij ons
het enkele
enkele feit,
feit, dat
dat hij
hij het
het
zich
aan de
de zijde
zijde van
van Dumas
Dumas scharen
scharen om
zich aan
om het
belang
van het
hetvolkomen
volkomenonschuldige
onschuldigenatuurlijke
natuurlijkekind
kindopopden
denvoorgrond
voorgrond
belang van
te recht
recht —
- ook
ookdedegrondtoon
grondtoon van
van het
het
bracht.
en te
bracht. Dat
Dat belang
belangwas
was -— en
betoog,
den 11den
11 de n Jan.
in het
hetPaleis
Paleisvoor
voorVolksvlijt
Volksvlijt teteAmsterdam
Amsterdam
betoog, den
Jan. j.l.
j.l. in
geleverd.
tentooneele
tooneelevoerde,
voerde,
Van
de kostschooljongens
kostschooljongens gewagende,
gewagende, die
dieDumas
Dumasten
Van de
»Cet Age
zegt Cuvillier-Fleury
Cuvillier-Fleury: : ,Cet
àge est
est sans prejugés."
préjugés." Mis!
age est
Mis ! »llCet
Cet Age
sans pitié",
sans
pitié", beweerde
Fontaine. Bij
Bij ons
ons kan
kan b.v.
b.v. worden
worden waargewaargebeweerde La
La Fontaine.
dat in
in dedemeerderheid
meerderheid der
dergevallen
gevallenhet
hetvooroordeel
vooroordeeltegen
tegen
nomen,
nomen, dat
met den
den paplepel
paplepel wordt
wordt ingegeven
ingegeven enendat
datkinderen,
kinderen, die
die
de
Joden met
de Joden
meenen, dat
dat zij
zij wat
wat in
in de
demelk
melktetebrokken
brokkenhebben,
hebben, laag
laag neerzien
neerzien op
op
meenen,
anderen", die
die »vis-a-vis
nis-a-vis de
de rien"
rien" zitten.
zitten. Ware
Warehet
hetininFrankrijk
Frankrijk
»die anderen",
»die
anders,
Dumas zou
zou zijn
zijn Brief aan
aan een
een kind
kind hebben
besnoeid.
anders, Dumas
hebben besnoeid.
dus twaalf
twaalf jaar
jaar na
nahet
hetverschijnen
verschijnen van
van den
den
In
October 1878,
In October
1878, dus
tweeden
tweeden druk
druk van
van L'affaire Clémenceau,
Clémenceau, was
was men
men nog
nogniets
nietsverder
verder en
en
schreef Dumas
Dumas naar
uaar aanleiding
aanleiding van
van »le
»Ie crime
crime du
duquartier
quartiel' latin"
latin"
toen schreef
toen
zijn beroemden
beroemden brief
brief voor
voor L'Opinion
L' Opinio» nationale,
nationale, een uitvoerig
uitvoerig opstel,
opstel,
zijn
kort na
na het
hetverschijnen
verschijnen door
door de
de Indépendance Belge
Belge overgenomen.
kort
datnommer
nommeraltijd
altijd bewaard.
bewaard. Uitgaande
Uitgaande van
van de
de stelling,
stelling, dat
dat de
Ik
hebdat
Ik heb
li.efde rechten
rechten heeft
heeftenen
vaderschap
verplichtingeninsluit,
insluit,betoogt
betoogt
liefde
hethet
vaderschap
verplichtingen
dat de
de mannen,
mannen, die
die zich
zichhet
hetgenoegen
genoegenhebben
hebbengegund
gegundkinderen
kinderen
Dumas, dat
Dumas,
verwekken, zooveel
zoo veelmogelijk
mogelijkgedwongen
gedwongenmoeten
moetenworden
wordendie
diekinderen
kinderen
te verwekken,
erkennen en
op te
te voeden.
voeden. Om
Om dat
datdoel
doel tetebereiken,
bereiken,.deed
deed hij
hijeen
een
te erkennen
en op
ontwerp van
van wet
wet aan
aandede
hand,datdat
ongeveerzou
zoumoeten
moetenluiden
luidenals
als
ontwerp
hand,
ongeveer
volgt::
volgt
lIDe maagdelijkheid
maagdelijkheid van
van jongedochters
jongedochtersvertegenwoordigt
vertegenwoordigteen
eenkapitaal.
kapitaal.
»De
man, van
van wien
wien kan
kan worden
worden bewezen,
bewezen, dat
dat hij,
hij, hoe
hoedan
danook,
ook,
Iedere man,
dat kapitaal
kapitaal heeft
heeftmeester
meester gemaakt,
gemaakt, zal,
zal,
zich buiten
buiten huwelijk
huwelijk van
van dat
zich
wanneer het slachtoffer
slachtoffer of
of hare
hare ouders
ouders eene
eeneklacht
klachttegen
tegenhem
hemindienen
indienen
wanneer
onwederlegbare bewijzen
bewijzenvoor
voorzijne
zijneschuld
schuldaanvoeren,
aanvoeren,veroordeeld
veroordeeld
en onwederlegbare
wor,!en tot
tot eene
eeneschadeloosstelling,
schadeloosstelling, die
dievan
vantien
tien
honderdduizend
worden
tottot
honderdduizend
franken kan
kan beloopen
beloopen naar
naar gelang
gelang van
van het
hetfortuin
fortuinvan
vanden
denschuldige.
schuldige.
franken
Als een
een kind
kind dedevrucht
vruchtisisvan
vandie
diebetrekking,
betrekking, dan
danzal
zaldat
datkind
kind den
den
Als
naam van
van den
den vader
vaderdragen,
dragen,die
diedaarenboven
daarenboven aan
aan hetzelve
hetzelve eene
eene som
som
naam
zal moeten
moeten verzekeren
verzekeren gelijk
gelijk aan
aandie,
die,welke
welkedede
moederzalzalhebben
hebben
zal
moeder
ontvangen.
staathet
hetvereischte
vereischtetetebetalen,
betalen,
de schuldige
schuldige onvermogend
onvermogend en
enbuiten
buitenstaat
Is de
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dan zal
zal hij
hU veroordeeld
veroordeeld worden
worden tot
tot gevangenisstraf,
gevangenisstraf, die
die tien
tien en
ennooit
nooit
dan
minder
dan
twee
jaar
zal
kunnen
duren.
minder dan twee jaar zal kunnen duren.
De maagd,
maagd, van
van welke
welke kan
kan worden
worden bewezen,
bewezen, dat
dat zij
zij zich
zich uit
uit winstwinstDe
eene
klacht
zij eene klacht heeft
heeft
bejag heeft
heeft overgegeven
overgegeven aan
aan den
den man,
man, tegen
tegen wien
wien zij
bejag
ingediend of
of dien
dien zij
zij valschelijk
valschelijk heeft
heeft beschuldigd,
beschuldigd, zal
zal gestraft
gestraft worden
worden
ingediend
met twee
twee of
of vijf
vijf jaar
jaar gevangenisstraf.
gevangenisstraf.
met
De ouders
ouders en
en alle
alle anderen,
anderen, die
die haar
haar bij
bij dat
datmisdadig
misdadig opzet
opzethebben
hebben
De
geholpen, zullen
zullen tot dezelfde
dezelfde straf
straf worden
worden veroordeeld."
veroordeeld."
geholpen,
het opnemen
opnemen van
vanbovenstaande
bovenstaande bepalingen
bepalingen in
in het
het wetboek
wetboek ware
ware
Met het
Met
van
60
in
orde.
Douwes
Dekker
zegt
in
no.
volgens
Dumas
de
zaak
orde.
Douwes
Dekker
zegt
in
nO.
60
van
volgens Dumas de zaak
mijn
hoofdIdeeën:: »Als
llAls ik wat
wat geschreven
geschreven heb
heb en
en dat
datnalees,
nalees, isis mijn hoofdzijne Ideeën
zijne
te zeggen
zeggen wezen." Men
Men krijgt
krijgt een
over die
die zaak
zaak zou veel
veel te
indruk : over
hetontwerp
ontwerp van
van Dumas
Dumas gelezen
gelezen tete
soortgelijken indruk,
indruk, als
als men,
men, na
na het
soortgelijken
hebben, kennis
kennis neemt van
van hetgeen
hetgeen Mr.
Mr. W.
W. I,.
L. P.
P.A.
A. Molengraaff,
Molengraaff, hooghooghebben,
Utrecht,' en
en Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. W.
W.F.F.Rochussen,
Rochussen, lid
lid.van
vanden
denRaad
Raad
leeraar te Utrecht,'
State te
te 's-Gravenhage,
's-Gravenhage, over
over het
het onderzoek
onderzoek naar
naar het
hetvaderschap
vaderschap
van State
van
het midden
midden hebben
hebben gebracht
gebracht (").
in het
in
het zelf
Dat onderzoek
onderzoek was voor
voor Dumas
Dumas eene
eene idée
idée fixe.
fixe. Hij
Hij erkende
erkende het
Dat
er niet
niet tegen
tegen op,
op,om
omden
denman,
man,die
diezijn
zijneigen
eigenkind
kind stoffelijken,
stoffelijken,
en zag
zag er
en
deelen bij
bij de
zedelijken en
maatschappelijken steun
onthield, in
in tete deelen
zedelijken
en maatschappelijken
steun onthield,
hetbewijs
bewijs noch
noch
dieven en
en moordenaars.
moordenaars. Noch
Noch de
de moeilijkheid
moeilijkheid van
van het
dieven
terug. Regelrecht
Regelrechtging
ginghij
hij
de
vrees voor
voor allerlei
allerlei geknoei
geknoei hield
hield hem
hem terug.
de vrees
Daarenboven
:
af
op
het
doel:
ieder
kind
heeft
recht
op
zijn
vader.
Daarenboven:
ieder
kind
heeft
recht
op
zijn
vader.
af op het doel :
wet
aan
natuurlijke
kinderen
toegewezen,
is
eene
de
positie,
door
de
de positie, door de wet aan natuurlijke kinderen toegewezen, is
van hen
hen alle
alle plichten
plichten en
en
schreeuwende onrechtvaardigheid
onrechtvaardigheid;
; zij eischt van
maar een
een deel
deel van
van de
de rechten
rechten toe.
toe. IsIsdat
datniet
nietongehoord,
ongehoord,
kent
hun maar
kent hun
Die gelijkheid
barbaarsch,
bespottelijk?
gelijkheid van
van rechten
rechten werd
werd nu
nu het
het hoofdbarbaarsch, bespottelijk
? Die
voorgrond : in
moment
voor zijne werken.
zij op
op den
den voorgrond:
werken. Overal
Overal komt
komt zij
moment voor
Aubray, in
in de
Le
fils naturel,
naturel, in
de idées de
Madame Aubray,
de voorrede
voorrede van
van
de Madame
in de
Le fils
Monsieur Alphonse,
in vlugschriften,
I,a
dame aux
aux camelias
van Monsieur
Alphonse, in
vlugschriften,
en van
camélias en
La dame
Het is
dagbladartikelen,
en gesprekken. Het
is niet
nietuitsluitend
uitsluitend het
het
dagbladartikelen, brieven
brieven en
maatschappelijk
Hij weet,
weet, dat
dat dit
dit
maatschappelijkvooroordeel,
vooroordeel,dat
datwordt
wordt aangetast.
aangetast. Hij
verloren
heeft.
De
wet
vooroordeel
veel
van
zijne
vroegere
beteekenis
verloren
heeft.
De
wet
vooroordeel veel van
de onrechtvaardigheid,
de dwaasheid,
dwaasheid, het onmoet worden
bestookt;; de
onrechtvaardigheid, de
onworden bestookt
meedoogende moeten
in
het
licht
worden
gesteld
en
daar
ziet
hij
niet
gesteld
en
daar
ziet
hij
niet
moeten in het licht worden
tegen
op;; hij
aan den
den arbeid,
arbeid, zet
zet dien
dien voort,
voort, vat
vat steeds
steeds de
de taak
taak
hij tijgt
tijgt aan
tegen op
weder
op en
en altijd
altijd met
metdezelfde
dezelfdegeringschatting
geringschatting van
vandedemoeilijkheden,
moeilijkheden,
weder op
denzelfden
dezelfde overtuiging
overtuiging bezield
met denzelfden
die
voorziet ;j door
door dezelfde
bezield en
en met
die hij
hij voorziet
onverbiddelijken
aan de
de krachtigste
krachtigste uitingen
uitingen van
van zijn
zijn
betoogtrant, die
die aan
onverbiddelijken betoogtrant,
den glans
glans verleent
verleent van
van een
eenoverweldigend
overweldigend betoog.
betoog.
edelmoedigen
geest den
edelmoedigen geest
rijke ervaring,
het tooneel
hem zijne
ervaring, wij
wij
Met
betrekking tot
zijne rijke
komt hem
tooneel komt
Met betrekking
tot het
bewondezouden
zijn bewonde.
goede;j door
door zijn
ten goede
dingen, ten
zijn kijk
kijk op
op de dingen,
zouden ~eggen:
Zeggen zijn
den gang
gang te regelen,
stuk op
op te
te zetten,
regelen,
renswaardig
een stuk
zetten, den
talent, om
om een
renswaardig talent,
(')
Contra. Serie
nO. 9,
9. —
- Baarn,
Baarn,Hollandia-Drukkerij,
Hollandia.Drukkerij, 1905.
1905.
Serie I,
I, no.
Pro en
en Contra.
(*) Pro
De
Spectator van
Januari 1906.
1906.
van 20
20 Januari
De Spectator
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de
rollen der
derspelers
spelerste te
bepalen,was
was
vergel!jkinggesproken,
gesproken,
de rollen
bepalen,
hij,hij,
bij bij
vergelijking
de
evenknie van
van zijn
zijn grootvader,
grootvader, Generaal
Generaal Dumas,
Dumas, die
diezijne
zijnetroepen
troepeninin
de evenknie
slagorde
»Het tooneel",
tooneel", zeide
zeide hijzelf,
hijzelf, »is
l>is geen
geen tooneel maar
slagorde stelde.
stelde. »Het
slechts schouwspel,
schouwspel, als
een gegeven
gegeven onderwerp
onderwerp niet
niet zonder
zonder eenige
eenige afafals een
wijking geheel
geheel wordt
wordt uitgewerkt."
uitgewerkt." Dumas
Dumas schreef
schreef een
een stuk,
stuk,zooals
zooalshij
hij
wijking
een
probleem zou
zou oplossen.
oplossen. Voor
Voorhem
hemwas
wasdedeontknooping
ontknooping een
een wiswiseen probleem
dat totaal
totaal niet
niet deugde,
deugde, dan
dan lag
lag het
het aan
aan fouten
fouten inin
kunstig
totaal. Als
Als dat
kunstig totaal.
met de
de ontknooping
ontknooping vast
vast te
te stellen
stellen en
envond
vond
de
berekening. Hij
Hij begon
begon met
de berekening.
dan
den weg,
weg,om
omhaar
haal'
te bereiken.Ook
Ookscfneef
schl~eef
niet
uit~luitend
dan den
te bereiken.
hijhijniet
uitsluitend
voor
hen, die
die zijne
zijne stukken
stukkengingen
gingenzien,
zien,maar
maarvooral
vooralvoor
voorhen,
hen, die
die wegwegvoor hen,
toeschouwers mochten
mochten het
hetsucces
succes
verzekeren:
doordedelezers
Ielel's
bleven. De toeschouwers
bleven.
verzekeren
: door
in ververwerden de
stukken beroemd.
beroemd. Om
Om een
eenduizendtal
duizendtal toeschouwers
toeschouwers in
werden
de stukken
rukking te
brengen, moet
moet men
men hen
hen medesleepen
medesleepen j ; om
één op
op zijne
zijne
rukking
te brengen,
om er één
hijgen, moet
moet men
men hem
hem overtuigen.
overtuigen.
hand te krijgen,
hand
Het
een merkwaardig
merkwaardig verschijnsel,
verschijnsel, dat,
toen 'J,
in 1858
1858
Het is een
dat, toen
"J.J.J. Weiss
Weiss in
als
tooneelcriticus voor
voor het
het Journal
Journal des
des Débats
Débats aan
aan den
den arbeid
arbeid toog
toog
als tooneelcriticus
hettooneel
tooneel
en
een voofnaam
voornaam driemanschap
driemanschap:: Augier,
Augier, Dumas
Dumas en
enSardou,
Sard ou, het
en een
in geenen
geenendeele
deelegespaard
gespaardenenzelfs
zelfsgetracht
getrachtheeft
heeft
beheerschte,
hij Dumas
Dumas in
beheerschte, hij
hem,
over Le
Le demi-monde,
demi-monde, La
Laquestion
question d'argent
d'argent en
Le {Us
en Le
fils naturel
hem, over
schrijvende,
beteren weg aan
aan tetewijzen.
wijzen.
schrijvende,een
een anderen
anderen en
en beteren
Maal'
na
de
eerste
voorstelling
van
Dénise
(Théatre
Français, 19
19Jan.
Jan.
Maar na de eerste voorstelling van
(Théåtre Frangais,
1885)
washet
hetheel
heelanders
andersenenmet
metbetrekking
betrekkingtot
totdedebekentenis
bekentenis van
van
4885) was
bedrijf, 5de
5 detooneel)
tooneel)werd
werdDumas,
Dumas,ènènals
alsmoralist
moralist
Dénise aan
aan André
André (3de
(3 de bedrijf,
Dénise
èn
als wijsgeer,
wijsgeer, hemelhoog
hemelhoog door
door Weiss
Weissgeprezen.
geprezen,
èn als
Ik
heb het
het genot
genot gesmaakt
gesmaakt Dénise en Le demi-monde
demi-monde vier
vier jaar
jaar na
na
Ik heb
elkander
Oet. 1905)
1905) in
in het
het Thatre
Théàtl'eFrangais
Français te
te
elkander(15
(15Oct.
Oct.1901
1901 en
en 15 Oct.
zien opvoeren.
opvoeren. Het
Hetvoorname
voornamespel,
spel,het
hetschitterend
schitterendensemble,
ensemble,de
delevendige
levendige
zien
dialoog
het mooie
mooie Fransch
Franschbrachten
brachtenmij
mijininverrukking,
verrukking,stemden
stemdenmij
mij
dialoog en
en het
tot dankbaarheid
dankbaarheid en
toen ik,
ik,v66r
vóór het
hetheengaan,
heengaan, eerst
eerst nog
nog even
even de
de
tot
en toen
borstbeelden
voet van
van de
de trap
trap die
die
borstbeeldenvan
vanChénier
Chénieren
en Maquet
Maqueten
en aan
aan den
den voet
van Balzac
Balzac en
en Alexandre
Alexandre Dumas
Dumas fils
filsbewonderd
bewonderd had,
had, vatte
vatte ikikonder
onder
van
den
indruk van
van hetgeen
hetgeen ik
ik hoorde
hoorde enenzag,
zag,het
hetplan
planop,
op,om
omeenige
eenige
den indruk
wijden aan
aan den
den man,
man, wiens
wiensnaam
naamboven
bovendit
ditopstel
opstelprijkt.
prijkt.
bladzijden
bladzijdente
te wijden
,Hou
van perziken
perziken?"
vraagt Olivier
OlivierdedeJalin
Jalin(in
(inhet
hetachtste
achtstetooneel
tooneel
?" vraagt
»Hou je van
het tweede
tweede bedrijf
bedrijf van
van Le demi-monde)
demi-monde) aan
Raymond.
van het
aan Raymond.
van
»Ja," zegt de
de ander
anderverwonderd.
verwonderd.
ga dan
dan eens
eensnaar
naar
een
magazijnvan
vancomestibles,
comestibles,Chevet
Chevet
)»Welnu,
Welnu, ga
een
magazijn
Potel, en
envraag
vraagnaar
naardede
mooiste
perziken.Men
Menzal
zaluueene
eenemand
mandlaten
laten
of Potel,
mooiste
perziken.
met
prachtige
vruchten,
niet
te
dicht
opeen
en
wat
blaren
erzien
zien met prachtige vruchten, niet te dicht opeen en wat blaren ertusschen, zoodat
zoodat ze
elkaar niet
niet raken
raken en
enongeschonden
ongeschonden blijven.
blijven. Vraag
Vl'aag
tusschen,
ze elkaar
naar den
den prijs
prijs;; men
men zal
zal vermoedelijk
vermoedelijk zeggen
zeggen:: »Dertig
l>Dertig sous
sous het
hetstuk."
stuk."
naar
Rondkijkende, zult
zeker inindedebuurt
buurtvan
vandie
diemand
mand eené
eeneandere
andere
Rondkijkende,
zult gij
gij zeker
maar wat
wat
mand
perziken zien,
oogenschijnlijk even
eerste, maar
mand perziken
zien, oogenschijnlijk
even mooi
mooi als
als de
de eerste,
dichter
opeen, zoodat
zoodat ze
niet van
van alle
alle kanten
kanten zichtbaar
zichtbaar zijn.
Die zijn
zijn
dichter opeen,
ze niet
zijn. Die
te koop
koop geboden.
geboden. Vraag:
Vraag: »Wat
l> Wat kosten
kosten deze
deze?"
- »De
,De helft
helft of
of
uu niet
niet te
?" —
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vijftien
sous." Gij
Gij zult
zult natuurlijk
natuurlijk de
de opmerking
opmerking maken,
maken, hoe
hoe het
hetkomt,
komt,
vijftien sous."
dat
perziken, die
die even
even groot,
groot, even
even mooi,
mooi, even
even rijp
rijp lijken
lijken en
en er
er even
even
dat pérziken,
lekker
uitzien als
als de
deandere,
andere,goedkooper
goerlkooper zijn.
zijn. De
De patroon
patroon zal
zal er
erdan,
dan,
lekker uitzien
op
den tast,
tast, een
eenuithalen
uithalen tusschen
tusschen vinger
vinger en
en duim
duim en
enuuaan
aanden
den
op den
zwartplekje
plekjetoonen,
toonen,oorzaak
oorzaakvan
vanden
denminderen
minderen
onderkant
klein zwart
onderkant een
een klein
met
perzikenvan
van15
15sous.
sous.
prijs.
'Welnu, vriend,
vriend, gij
gij zijt
zijthier
hierinindede
mand
prijs. Welnu,
mand
met
perziken
De vrouwen,
vrouwen, die
die uuomringen,
omringen, hebben
hebben allen
alleneen
eenmisstap
misstapbegaan,
begaan, hebben
hebben
De
smet op
ophaar
haarnaam,
naam zij
j zij
hangenalsals
eene
elkaar,om
omererzoo
zoo
eene
eene smet
hangen
eene
klisklis
aanaan
elkaar,
weinig
mogelijk van
laten merken.
merken. Van
Vandezelfde
dezelfde afkomst,
afkomst, met
met
weinig mogelijk
van te laten
hetzelfde
uiterlijk en
en met
metdezelfde
dezelfde
vooroordeelenals
alsandere
anderevrouwen
vrouwen
hetzelfde uiterlijk
vooroordeelen
zij daar
daar niet
niet meer
meer thuis
thuis en
envormen,
vormen,
in
onze gewone
gewone samenleving,
samenleving, zijn
zijn zij
in onze
wat wij
wij noemen
noemen:: Ile
)ledemi-monde",
demi-monde",diedie
örijvend
eilandjeopopden
den
als als
een een
*drijvend
eilandje
tot zich
zich trekt,
trekt, opneemt,
opneemt, toelaat
toelaat alal
Parijschen oceaan
Parijschen
oceaan schommelt
schommelt en
en tot
wat
valt, zich
zichafscheidt,
afscheidt, het
hetvasteland
vastelandontvlucht
ontvlucht;; ongerekend
ongerekend nog
nog de
de
wat valt,
waarzijzijvandaan
vandaankomen."
komen."
schipbreukelingen,
men niet
niet weet,
weet,waar
schipbreukelingen,van
van wie
wie men
halve wereld"
plaats aan,
aan, als
als
zijnerzijds aan
wijst zijnerzijds
aan die
die »»halve
wereld" eene
eene plaats
Balzac wijst
hetslot
slotvanvan
zijne
beroemdste
machtigsteschepping,
schepping, La
hij
aan het
hij aan
zijne
beroemdste
enen
machtigste
cousine Bette,
Bette, zegt:
llCette esquisse
esquisse permet
perrnet aux
aUKAmes
àmes innocentes
innocentes de
de
zegt : »Cette
exercentdans
dans
deviner les
différents ravages
ravages que
que les
lesmadames
madamesMarneffe
Marneffe exercent
deviner
les différents
les families."
families."
met het
hettooneel
tooneel inliet,
inliet,schrijft
schrijft
Sainte-Beuve, die
die zich overigens niet veel met
naar
aanleiding van
van Le demi-monde:
demi-monde: »Ample
doit être
être rendue
rendue
naar aanleiding
»Ample justice
justice doit
à cette dernière
dernière pike,
pièce, 11
à ces
cespremiers
premiers actes
actes surtout,
surtout, sisinets
netsd'allure
d'allure
et de
delangage,
langage, coupés
coupés dans
dans leIe vif,
vif,semés
semésdedemots
motspiquants
piquants ou
ouacérés.
acérés.
Dans cette scène
scène parfaite
parfaite entre
entreRaymond
RaymondetetOlivier
Olivierchez
chez Mme Vernières,
Dans
il y a
a une
une legon
leçonenen
même
temps
qu'unedéfinition,
défi~ition,legon
leçon donnée
donnée sur
SUl'
même
temps
qu'une
place
au coeur
coeur du
ducamp
campennemi,
ennemi,dedelalafagon
façonlalaplus
plusneuve,
neuve, lalaplus
plus
place au
insultante etet qui
qui se
se ressent
ressent leIemieux.
mieux. Ce panier
panier de pêches a fait
fait
insultante
Ze premier
premier jour
jour;; il
fait leZe tour
tour de
de lala société.
sociélé. Et
Ie
il aa fait
fortune dès le
Et le
mérite
cette scène
scène n'est
n'est pas
passeulement
seulement dans
dans un
unou
oudeux
deuxjolis
jolistraits
traits
mérite de
de cette
que
I'on en
en peut
peutdétacher,
détacher,il ilconsiste
consisteaussi
aussi
dans
recommence
que l'on
dans
unun
jetjet
quiqui
recommence
et redouble
redouble A
à plusieurs
plusieurs reprises,
reprises, toujours
toujours avec un
un nouveau
nouveau bonheur
bonheur et
et
une
fertilité d'images,
d'images, une
une verve
verved'expressions
d'expressions comme
commeil ils'en
s'enrencontre
rencontre
une fertilité
chez
les bons
bonscomiques.
comiques. C'est
C' estune
unededeces
cesscènes,
scènes,enfin,
enfin,qui
quijustifient
justifient
chez les
qu' elle est
est l'oeuvre
cette
définition de
de lalabonne
bonnecomédie,
comédie, qu'elle
cette définition
l'oeuvre du démon,
c'est·
raillerie et
et du
du rire."
rire."
c'est-à-dire
A-diredudugénie
géniede
de la
la raillerie
Dat
oordeel van
van Sainte
Sainte Beuve,
Beuve, »louanges
lliouanges pleines
pleines d'autorité”
d'autorité" volgens
volgens
Dat oordeel
Graaf
D'Haussonville,
werd
door
dezen
overgenomen,
toen
hij inin
den
den Graaf D'Haussonville, werd door dezen overgenomen, toen hij
de
zitting der
del' Fransche
Fransche Académie
Académie van
van 11
11 Febr.
Febr. 1875
1875dedeintreerede
intreerede
de zitting
van
DUllIas beantwoordde.
beantwoordde. Deze
had zijne
zijne verkiezing
verkiezing zeker
zeker niet
niet aan
aande
de
van Dumas
Deze had
te danken,
danken, die
die hij
hij
gedichten,
de romans
romans te
gedichten, misschien
misschienook
ookniet
niet aan
aan de
Het gebied
gebied der
derpoëzie
poëziebepaalde
bepaalde zich
zich tot
tot Péchés de
geschreven
geschreven had.
had. Het
wat het
hetterrein
terreinbetreft,
betreft,waarop
waarop
zijnvader
vaderzooveel
zooveellauweren
jeu nesse en
jeunesse
en wat
zijn
lauweren
op een
een
had
geoogst: ddArop
dáárop kon
kon hij
hij ininden
denaanvang
aanvang slechts
slechts wijzen
wijzen op
had geoogst:
boek:: Aventures
Aventures de quatre femmes
femmes et d'un perroquet,
perroquet,
phantastisch
phantastisch boek
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geschreven
eene groote
groote reis.
I'eis.Misschien
Misschien zou
zou hij
hij dedepen
penhebben
hebbenneerneergeschreven na
na eene
meteen
eenschulschulgelegd,
als zijn
zijn los
loslevensgedrag
levensgedrag hem
hemniet
nietbezwaard
bezwaardhad
hadmet
gelegd, als
denlast
van ongeveer
ongeveervijftigduizend
vijftigduizendfranken
franken;; daardoor
daardoorwas
washij
hijgedwongen
gedwongen
denlast van
te werken.
werken. Toch
Tochhad
haddatdat
leven
verstrooiing,het
hetverkeeren
verkeereninin
leven
vanvan
verstrooiing,
eene,
wat dedeFranschen
Franschennoemen
noemen:
sociétéinterlope,
interlope, hem
hemvoordeel
voordeel
eene, wat
: société
aangebracht en met
met zijne
zijne gave
gave van
vanscherp
scherp waarnemen
waarnemen en
en juist
juistweerweeraangebracht
er niet
niet alleen
alleen ininpersonen
personenenentoestanden
toestandenteteschetsen,
schetsen,
geven slaagde
slaagde hij
hij er
geven
maar heeft
heeft hij
hijongetwijfeld
ongetwijfeldgearbeid
gearbeidten
tenbate
batevan
van
sommige·
groepen
maar
sommige
•groepen
van lezers.
lezers.
van
Als
tooneelstuk staat
staat Les idées
Aubray zeker bovenaan
bovenaan
Als tooneelstuk
idées de Mme Aubray
wegens
de
edele
en
verheven
strekking.
Het
werd
geschreven
wegens de edele en verheven strekking. Het werd geschreven tete
Étennemare, een
een gehilcht
gehucht in
in de
debuurt
buurtvan
vanSaint-Valéry-en-Caux.
Saint-Valéry-en-Caux. Zijn
Zijn
Étennemare,
vriend Louis
Boulanger, die
die het
het mooiste
mooiste portret
portretvan
vanBalzac
Balzacgeschilderd
geschilderd
vriend
Louis Boulanger,
bij zich
zich noodigende,
noodigende, schreef
schreef Dumas
Dumas hem
hem de
devolgende
volgende regels
regels:
heeft,
heeft, bij
:
DJ e sais sur
colline
sur la colline
Une blanche maison,
maison,
Vn
rocher la domine,
domine,
Un rocher
Un buisson
d'aubépine
buisson d'aubépine
Est tout
tout son
son horizon.
horizon.
Eh
bien, sur
sur la
la verte
verte colline
colline
Eh bien,
de Saint-Val6ry-en-Caux
Saint-Valéry·en-Caux
Près de
J'ai
trouvé comme
comme Lamartine
Lamartine
J'ai trouvé
Une
chaux;;
Une maison
maisonpeinte
peinteàlalachaux
Ce
qu'une batisse
bû.tisse ancienne
ancienne
Ce n'est qu'une
Que
rafraîchit tous les
les ans,
ans,
Que 1'on
l'on rafraichit
de volet,
vol et, pas
pasde
depersienne,
persienne,
Pas
Pas de
Maison ouverte
tousles
lesvents."
vents."
Maison
ouverteàtous

In den
den tuin
tuinvan
van
huisje
stond
reusachtigejasmijn,
jasmijn,waarvan
waarvan
In
ditdit
huisje
stond
eeneen
reusachtige
de takken
takken tot
totdedeeerste
eerste
verdiepingreikten,
reikten,Dinondant
»inondant leIeparquet
parquet de
de
de
verdieping
Het
stuk
was
voor
twee
derden
gereed,
toen
leur
neige
embaumée".
leur neige embaumée". Het stuk was voor twee derden gereed, toen
maar Dumas
Dumas bleef
bleef aan
aan den
denarbeid
arbeidenennadat
nadathij
hijzijn
zijn
de
cholera uitbrak,
uitbrak, maar
de cholera
werk Mme Sand,
Edmond About
About en
enHenri
HenriLavoix
Lavoixhad
hadvoorgelezen,
voorgelezen, werd
werd
Sand, Edmond
het
voor het
heteerst
eerstinin1867
1867enen
later
met
klimmendsucces
succesopgevoerd
opgevoerd
het voor
later
met
klimmend
in
het Théåtre
Théàtre du
du Gymnase.
Gymnase.
in het
Onder de
de nagelaten
nagelaten werken
werken zijn
zijntwee
twee
onvoltooidestukken
stukken:
onvoltooide
: Les
route de
de Thèbes;
zich tot schetsen.
schetsen.
l10uvelles
couches, en La route
Thèbes ; de rest bepaalt zich
nouvelles couches,
Pierre Lebrun
Lebrun den
den 27sten
27 sten Mei
Mei 1873
te Parijs
Parijs overleed,
overleed,
Toen
de dichter
dichter Pierre
1873 te
Toen de
naar
de
opengevallen
plaats
in
de
Fransche
Académie
en
dong
Dumas
dong Dumas naar de opengevallen plaats in de Fransche Académie en
werd verkozen,.
verkozen,. waartoe
waartoe Victor
Victor Hugo
Hugo krachtig
krachtighet
hetzijne
zijnebijdroeg.
bijdroeg. Dumas
Dumas
werd
was juist
juist vijftig
vijftig jaar
jaaroud
oudenenmoest
moestnatuurlijk
natuurlijk den
den lof
lofvan
vanzijn
zijnvoorvoorwas
ganger
verkondigen, maar
beantwoordde slechts
verganger verkondigen,
maar hij
hij beantwoordde
slechts matig
matig aan
aan de verwachtingen;; zijne
zijne rede
rede was
wasook
ooktetelang.
lang.Vijf
Vijf
veertig
bladzijden,octavo
octavo
wachtingen
enen
veertig
bladzijden,
Mei1821
1821dede
tijdingvan
vanden
den
doodvan
vanNapoleon
Napoleon
formaat!
Toen na
na 55Mei
formaat ! Toen
tijding
dood
Frankrijk
bereikte,
liet
Lebrlln
zich
hooren:
Frankrijk bereikte, liet Lebrun zich hooren :
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»L'astre dont
dont la
la. splendeur
splendeur couvrait
couvrait l'Europe
l'Europe entière,
entière,
»L'astre
Soudain vient
descendre et pour
pour jamais
jamais aa lui
lui;
Soudain
vient de descendre
;
siècle qui
qui marchait
marchait brillant
brillant de
de sasalumière,
lumière,
Le siècle
Dans la
la nuit
nuitachevait
achevaitune
uncobscure
obscurecarrière,
carrière,
Dans
;
s'étcindre avec
avec lui
lui;
finir, descendre
descendre et s'éteindre
Semble finir,
grand homme
homme n'est
pour jamais
jamais aa lui
lui
n'est plus
plus et pour
Un grand
L'astre dont
dont la
la splendeur
splendeur couvrait
couvrait l'Europe
l'Europe entière."
entière."
L'astre

Dumas beweerde
recht, dat
dat dit
dit een
een mooi
mooi vers
vers is,
is, en
enzoo
zoo heeft
heeft
Dumas
beweerde te
te recht,
hij er
ermeer
meervan
van
zijn
voorgangervoorgedragen,
voorgedragen, maar
maar het
het succes
succes was
was
hij
zijn
voorganger
voor D'Haussonville.
D'Haussonville.
ongetwijfeld voor
hetnieuwe
nieuweacademielid
academielid of
ofover
over zijn
zijn
Zonder een
kwaad woord
woord over
over het
Zonder
een kwaad
te zeggen,
zeggen,maar
maarbeiden
beidenoverstelpende
overstelpendemet
metloftuitingen,
loftuitingen,even
evenw61wèlvader te
vader
verdiend als
gelukkig gekozen,
gekozen, leverde
leverde de spreker
spreker eene
eene fijne
fijne critiek
critiek op
op
verdiend
als gelukkig
verdachte gezelschappen,
gezelschappen,waaraan
waaraanDumas
Dumaszijne
zijneonderwerpen
onderwerpenontleende,
ontleende,
de verdachte
hem in
in de
de pen
pen gaven.
gaven.
en aan
aan de
de wijsgeerige
wijsgeerige beschouwingen,
beschouwingen, die
en
die zij
zij hem
gelooft stellig
stellig aan
aan den
denmachtigen
machtigenenenonmiddellijken
onmiddellijkeninvloed
invloedvan
van
»Gij gelooft
tooneel op
op de
dezeden,
zeden,Mijnheer
Mijnheer!! en
engij
gijwenscht,
wenscht,dat
datdiedieinvloed
invloedten
ten
het tooneel
bate zal
zal komen
komen aan
aan de
de zedelijke
zedelijke wedergeboorte
wedergeboorte van
van ons
ons volk.
volk. Ik
Ikhelp
help
bate
wenschen, maar
maar geloof
geloof niet,
niet, dat
dat het
hettooneel
tooneel eene
eeneschool
school isisvoor
voor
het uu wenschen,
meest geschikte
geschikte plaats,
plaats,om
omzekere
zekerestellingen,
stellingen,
openbaar onderwijs
openbaar
onderwijs of
of de
de meest
ontwikkelen;
evenmin om
omsommige
sommigehervorhervorhoe voortreffelijk
voortreffelijk ook,
ook, teteontwikkelen
hoe
; evenmin
mingen in
in het
het leven
leven te
teroepen,
roepen, hoe
hoe groot
groothaar
haar nut
nutook
ookmoge
mogeworden
worden
mingen
Op gevaal'
den schijn
schijn aan
nemen, dat
dat ik
ik uu met
metweinig
weinig
geschat. Op
geschat.
gevaar af
af den
aan te
te nemen,
ik mij
mij ertoe,
ertoe,hem
hemoverigens
overigensvolkomen
volkomen
wil tevredenstellen,
tevredenstellen, bepaal
bepaal ik
wil
vrijheid
van beweging
beweging latende,
latende, van
van den
denschrijver
schrijver van
van een
eentooneelstuk
tooneelstuk
vrijheid van
vergen, dat
dathij
hijdedetoeschouwers
toeschouwersvan
van
beiderleikunne
kunneden
denschouwburg
schouwburg
te vergen,
beiderlei
in
moreelen zin
zin met
met een
een hooger
hooger gestemd
gestemd gevoel
gevoel doe
doeverlaten,
verlaten, dan
dan bij
bij
in moreelen
hunne komst
komst hun
hun deel
deelwas.
was.Dat
Datisisalles,
alles,wat
watikikvan
vanhem
hemverlang,
verlang,maar
maardd6,r
dáár
hunne
hecht
dan ook
ook veel
veel aan.
aan. Gij
Gij zegt
zegt:
)Neemtuwe
uwedochters
dochtersniet
nietmee
mee;
hecht ik dan
: )Neemt
;
met haar
haar zal
zal ikikmij
mijonderhouden,
onderhouden, als
alszijzijvrouwen
vrouwengeworden
gewordenzijn."
zijn." Met
Met
er zijn
zijnmeer
meeronderwerpen,
onderwerpen,dan
dangijgijschijnt
schijnttetevermoeden,
vermoeden,
uw welnemen
welnemen:: er
die
gij nu
nureeds
reedsmet
met
haar
kunt
behandelen,
zijn
ookonderwerpen,
onderwerpen,
die gij
haar
kunt
behandelen,
en en
er er
zijn
ook
waarover
beter is,is,nooit
nooitmet
methaar
haartetespreken.
spreken.Wat
Watmij
mijbetreft
betreft:
waarover het
het beter
:
ik
zou
geen
huisvader
ontraden
zijne
dochters
de
stukken
van
Molière
ik zou geen huisvader ontraden zijne dochters de stukken van Molière
te
laten zien,
zien, hoewel
hoewel ze
ze kans
kansloopen
loopen woorden
woorden te
te hooren,
hooren, die
die wat
watruw
ruw
te laten
klinken
ooren, die
die gewoon
gewoon zijn
zijn aan
aan gekuischte
gekuischte taal.
taal. Maar
Maar ik
ik
klinken voor
voor onze
onze ooren,
heb
ook moeders
moeders gekend,
gekend, die
diehare
haredochters
dochtersgaarne
gaarnede
dekerk
kerkhadden
hadden
heb ook
willen
doen verlaten
verlaten met het
hei oog
oogopoplessen,
lessen,diedie
den
kanselwerden
werden
willen doen
vanvan
den
kansel
gegeven.
Hoe rein
rein en
enonbedorven
onbedorven ook,
ook,moeten
moetendedelieftallige
lieftalligewezens,
wezens,die
die
gegeven. Hoe
eer en
en de
deblijdschap
blijdschap van
van onze
onzegezinnen
gezinnen uitmaken,
uitmaken, toch
toch niet
niet in
in eene
eene
de
de eer
kunstmatige
atmosfeer worden
worden opgevoed.
opgevoed. Rén
Één ding
ding isisnoodig:
noodig:men
men moet
moet
kunstmatige atmosfeer
haar
overlaten
aan
hare
van
nature
goede
neigingen,
maar
haar
behaar overlaten aan hare van nature goede neigingen, maar haar bewat den
den geest
geestkan
kandoen
doenontstellen
ontstellenenendedeverbeelding
verbeelding
hoeden
hoeden voor
voor alles,
alles, wat
tooneel als
als elders
elders vermag
vermag men
men veel
veel op
opde
deververschaden.
schaden. Zoowel
Zoowelop
op het
het tooneel
vrouwen, maar
maar neem
neem uu ininacht
acht! IZij
Z\jzijn
zijnteergevoelig;
teergevoelig; ververbeelding
beelding der
der vrouwen,
mijd al
wat schokt.
schokt.Gij
Gijbeschikt
beschiktover
over
alle
vereischten,om
omhare
hareaandacht
aandacht
al wat
alle
vereischten,

1906. 11.
II.
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te boeien.
boeien. Op
Op het
het minste
minsteteeken
teek enzullen
zullenzijziju uvolgen
volgenenen
daarwij
wijweten,
weten,
daar
dat
de vrouw
vrouw van
van den
den man
mankan
kanmaken,
maken,wat
wathaar
haargoeddunkt,
goeddunkt,kunt
kuntgij,
gij,
dat de
Mijnheer
met uwe talenten
talenten en
en haar tot
volgelingen ons,
haar gegeMijnheer! ! met
tot volgelingen
ons, in haar
behaagt."
zelschap, overal
zelschap,
overal heenleiden,
heenleiden, waar
waar het uubehaagt."
Gelukkiger
Dumas, toen
toen hij,
hij,zelf
zelfdirecteur
directeur der
derAcadémie,
Académie, den
den
Gelukkiger was
was Dumas,
31 sten Maart
3i
Maart 1887
Leconte de
deLisle
Lislemoest
moestbeantwoorden,
beantwoorden,opvolger
opvolgervan
van
1887 Leconte
Victor Hugo
Hugo en
en indertijd
indertijdvriend
vriendenenmededinger
mededingerzijns
zijnsvaders
vadersinindededagen
dagen
Victor
Ilenri III.
lIl. Het
was een
een gelukkige
gelukkige greep,
greep, toen
toen hij,
hij,
Het was
van Hernani en Henri
et Ballades
Ballades gewezen
gewezen hebbende,
hebbende, liet
liet
op
de twee
twee deelen
deelen der
der Odes
op de
Odes et
volgen::
volgen
Ie surprend
surprend pas
pas une
uneset&
seulefois
foisni ni
avec
la CamillededeChénier,
Chénier,
»On
»On ne le
avec
la Camille
MimiPinson
PinsondedeMusset,
Musset,niniavec
avecla la
LisettededeBéranger,
Béranger,
ni avec
avec lalaMimi
ni
Lisette
ni
même avec
avec l'Elvire,
l'Elvire, peut-être
peut-être imaginaire,
imaginaire, de
de Lamartine.
Lamartine. 11
ni même
Il aa leIe
respect de
de son
son coeur
coeUl' et
et laladomination
domination de
de ses
ses sens.
sens. IlIlseseréserve
réservepour
pour
respect
l'épithalame,
qu'il épouse,
épouse, celle
celle pour
pourlaquelle
laquelleil ildira
diraplus
plus
l'épithalame,car
car celle
celle qu'il
tard:: Manibus
Manibus date lilia
lilia plenis,
plenis, est non
non seulement
seulement lala première
première qu'il
qu'il
tard
aima,
mais la seule
seule qu'il
qu'il ait
aitregardée."
regardée."
aima, mais
En
zoo
komen
wij
er
vanzelf
toehethet
ovel'schoonegedicht
gedichtteteherlezen,
herlezen,
En zoo komen wij er vanzelf toe
overschoone
het opschrift
opschrift»Date
llDatelilia",
lilia"door
, doorVictor
VictorHugo
Hugoaan
aanzijne
zijnevrouw
vrouwgewijd
gewijd
onder
onder het
en
dat op
op schitterende
schitterende wijze
wijze Les chants
chants du
ducrépuscule
crépuscule besluit.
en dat
Losse gedachten
gedachten en
en Fragmenten,
Fragmenten, waarop
vroeger wezen,
wezen,
Tot de
de Losse
waarop wij vroeger
Tot
behoort
de eerste
eerste plaats
plaatseen
eenbrief
briefaan
aanMevrouw
MevrouwCheliga-Loevy.
Cheliga-Loevy.
behoort in
in de
»Omtrent de
de rechten
rechten der
der vrouw
vrouw heb
heb ik
ik reeds
reeds lang
lang eene
eenegevestigde
gevestigde
meening,
ik ininverschillende
verschillende brochures
brochures uiteen
uiteen heb
heb gezet,
gezet,als
als:
meening, . die
die ik
: Les
femmes qui
qui tuent
tuentet et
femmes
votent en La recherche
recherche de
de lala
femmes
les les
femmes
quiqui
votent
paternité.
Ik
zou
willen,
dat
de
vrouwen
dezelfde
burgerlijke
en
staatpaternité. Ik zou willen, dat de vrouwen dezelfde burgerlijke en staatkundige rechten
rechten hadden
hadden als
als dedemannen,
mannen,omdat
omdatzijzijdezelfde
dezelfdeplichten
plichten
kundige
hebben te
te vervullen.
vervullen. Zijn
Zijndede
vrouwenevenals
evenalsdedemannen
mannenbelastingbelastinghebben
vrouwen
zij vervolgd,
vervolgd, als
alszijzijniet
nietbetalen
betalen?
Alszij
zijhare
hareschulden
schulden
plichtig?
plichtig ? Worden
Worden zij
? Als
voldoen, handel
handel drijvende,
drijvende, hare
hare verbintenissen
verbintenissen niet
niet nakomen,
nakomen, geene
geene
niet voldoen,
huur
betalen, legt
legt men
mendan
danniet
niet
beslag
haar
inboedelenenwordt
wordt
huur betalen,
beslag
opop
haar
inboedel
zij inineen
eenwinkel
winkellint
lint
kantwegnemen,
wegnemen,worden
worden
die
niet verkocht
verkocht?? Als
Als zij
die niet
ofof
kant
zij
dan niet
nietvoor
voordenden
commissaris
van
politiegebracht
gebrachtenen
vervolgd?
zij dan
commissaris
van
politie
vervolgd
?
hetkind
kind van
van eene
eene
Stel
Jeanne d'Arc
d'Arcvoor,
voor, evenmin
evenmin bevoegd,
bevoegd, om
om het
Stel uu Jeanne
buurvrouw
gaan aangeven,
aangeven, als
om te
te stemmen
stemmen voor
voor leden
leden van
van den
den
buurvrouwtete gaan
als om
gemeenteraad van
van Domrémy
Domrémy!
Wij
verheffen
ons
op
beroemde
schrijfsters
! Wij verheffen ons op beroemde schrijfsters
Mme De
De Sévigné,
Sévigné, Mme
Mme De
DeStaël
StaëlenenMme
Mme Sand
Sand en
enonthouden
onthouden haar
haar
als
als Mme
de
rechten, die
die de
dekoetsiers
koetsiersvan
vandeze
dezedames
damesuitoefenen
uitoefenen!
Wijverschaffen
verschaffen
de rechten,
! Wij
aan
jonge meisjes
meisjes hetzelfde
hetzelfde onderricht
onderricht als
als aan
aan jonge
jonge mannen,
mannen, stichten
stichten
aan jonge
kostbare scholen,
waar zij
zij voor
voor het
het onderwijs
onderwijs worden
worden opgeleid
opgeleid en
en aanaankostbare
scholen, waar
gesteld
worden, om
om licht
lichtteteverbreiden
verbreidenover
overalle
alle
geschiedkundige,
gesteld worden,
geschiedkundige,
staathuishoudkundige,
andere wetenschappelijke
wetenschappelijke vraagvraagstaathuishoudkundige,staatkundige
staatkundige en
en andere
stukken,
als zich
zich op
opeen
eenmooien
mooiendag
dagvoor
voor
haar
gelegenheidvoorvoorstukken, en als
haar
dedegelegenheid
toonen,wanneer
wanneer de
debelangen
belangen van
van het
het
doet,
om hare
harevorderingen
vorderingen tetetoonen,
doet, om
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land,
geschiedenis zij
zij op
op haar
haarduimpje
duimpje kennen,
kennen, op
ophet
hetspel
spelstaan,
staan,
land, welks
welks geschiedenis
dan
thuis blijven
blijven en stemt
stemt de
deportier
portier!!
dan mogen
mogen zij
zij thuis
De
minnezangers beweren,
de vrouwen
vrouwen veel
veelvan
vanhare
hare gratie
gratie
De minnezangers
beweren, dat
dat de
zouden verliezen
zouden
verliezen bij
bij het
het uitoefenen
uitoefenen van
van de
de nieuwe
nieuwe rechten.
rechten. Maakt
Maakt de
de
fiets
haar dan
dan bevalliger
bevalliger?? Gij
Gij verliest
verliest uit
uit het
hetoog,
oog,zeggen
zeggenernstige
ernstige
fiets haar
lieden, dat
zij vrijgesteld
vrijgesteld zijn
zijn van
van militairen
militairen dienst.
dienst. Maar
Maar zij
zij zijn
zijn niet
niet
lieden,
dat zij
vrijgesteld
van het
het voortbrengen
voortbrengen van
van kinderen,
kinderen, zonder
zonder welke
er geene
geene
vrijgesteld van
welke er
oorlogen
zouden kunnen
kunnen worden
worden gevoerd,
gevoerd, wat
wat·• vrij
beter zou
zouzijn
zijn; j
oorlogen zouden
vrij wat beter
zij
zijn er
er niet
nietvan
vanvrijgesteld,
vrijgesteld,orn
omdie
diekinderen
kinderentetezoogen,
zoogen,teteverzorgen,
verzorgen,
zij zijn
op
voeden, jarenlang,
jarenlang, en
en alle
allemogelijke
mogelijke angsten
angstenuit
uittetestaan,
staan,als
alsmen
men
op te voeden,
haar
kinderen afneemt,
naar en
en over
over de
de grenzen
grenzen te
te zenden.
zenden.
haar de
de kinderen
afneemt, om
om ze
ze naar
Al
wat men
men uutegenwerpt,
tegenwerpt,is iseen
een
uitvloeisel
Romeinscherecht,
recht,
Al wat
uitvloeisel
vanvan
hethet
Romeinsche
natuurlijke recht
ten slotte
slotte zal
zalzegepralen.
zegepralen.
waarover
waarover het
het natuurlijke
reek ten
De
vrouw isis een
eendenkend,
denkend,handelend
handelendwezen,
wezen,van
vanoorsprong
oorsprongenenvorm,
vorm,
De vrouw
op
een klein
klein verschil
verschil na,
na, als
alsdedeman
man;
een
verschil,
dat
haarvoordeel
voordeel
op een
; een
verschil,
dat
ininhaar
is.
Mal{en wij
wij van
vanhaar
haareen
eenverheven
verhevenwezen
wezenals
alsmoeder,
moeder,als
alsechtgenoote,
echtgenoote,
is. Maken
als
jong meisje
meisje?
Leggenwij
wijhaar
haartegelijkertijd
tegelijkertijdevenveel
evenveel plichten
plichten en
en
als jong
? Leggen
in
sommige gevallen
gevallengrooter
groot erverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid op
opdan
danden
denman
man?
in sommige
?
Welnu,
laat ons
ons haar
haar dan
dan in
in staatkundigen
staatkundigen zin
zin tot de
de gelijke
gelijke van
van den
den
Welnu, laat
man verheffen.
verheffen. Wat
Wathare
haremaatschappelijke
maatschappelijkeen
enzedelijke
zedelijkegelijkheid
gelijkheid betreft,
betreft,
daar
hebben wij
wij ons
ons niet
nietmee
mee
bemoeien:
vrouw zal
zal er
erzelve
zelve
daar hebben
te te
bemoeien
: dedevrouw
wel voor
voor zorgen.
zorgen.Het
Hetzijn
zijndwazen,
dwazen,die,
die,dedevrijheid
vrijheidvoor
voorden
denman
maneischende,
eischende,
zij die
die ook
ook aan
aan de
devrouw
vrouwmoeten
moetengunnen."
gunnen."
niet
inzien, dat
dat zij
niet inzien,
Les lettres
lettres sur
sur les
lesMoses
c1lOsesdu
dujour
jour en daaronder
daaronder een
een brief
brief
Vervolgens Les
Le Nouvelliste
Nouvelliste de
deRouen,
Rouen, gedateerd
Juni 1871,
1871,waarin
waarin
aan Le
gedateerd Parijs,
Parijs, 8 Juni
hij zijne
zijne beschouwingen
beschouwingen over
toenmalige Frankrijk
Frankrijk ten beste
beste geeft
geeft
hij
over het toenmalige
en
dat, afgescheiden
afgescheiden van
van meeningen,
meeningen, die
die ten
ten deele
deelebetwistbaar
betwistbaarmoeten
moeten
en dat,
zóólevendige,
levendige,bezielde
bezieldeenenoorspronkelijke
oorspronkelijke taal,
taal, dat
dat
worden geacht,
geacht, ininz66
worden
zijne landgenooten,
landgenooten, wien
leest, het
heterervooreerst
vooreerstmee
meekonden
konden
zijne
wien hij
hij de
de les leest,
stellen.
])Ten slotte
slotte::
)5Ten
Loop dagelijks
dagelijks twee
twee uur
uur;
slaapiederen
iederen nacht
nacht zeven
zeven uur
uur ;j ga
ga naar
naar
Loop
; slaap
krijgt;; sta
staop,
op,zoodra
zoodragij
gijwakker
wakkerwordt,
wordt,en
enbegeef
begeefuu
bed, als
als gij
gij slaap
slaap krijgt
bed,
terstond aan
aan den
den arbeid.
arbeid.
terstond
en drink,
drink, om
om honger
honger en
endorst
dorst tetestillen,
stillen,enenaltijd
altijdlangzaam.
langzaam.
Eet en
Spreek, als
als het
hetnoodig
noodigis,
is,enenzeg
zegdedehelft
helftvan
vanhetgeen
hetgeengijgijdenkt
denkt;
Spreek,
;
schrijf slechts,
gij kunt
kunt onderteekenen
onderteekenen j; doe,
wat gij
gij zeggen
zeggenkunt.
kunt.
schrijf
slechts, wat gij
doe, wat
Vergeet nooit,
nooit, dat
anderen op
steunen en
en dat
dat gij
gij niet
nietop
ophen
henmoet
moet
Vergeet
dat anderen
op uu steunen
het geld
geld niet
nietmeer
meeren
enniet
nietminder,
minder,dan
danhet
hetwaard
waardisis;
rekenen. Acht
Acht het
rekenen.
;
is een
een goede
goededienaar
dienaar en
en een
eenslechte
slechtemeester.
meester.
het is
Denk aan
aan den
dendood
doodiederen
iederenmorgen,
morgen,als
alsgijgijhet
hetlicht
lichtaanschouwt,
aanschouwt,
Denk
duister bevindt.
bevindt. Als
Als gij
gijlijdt,
lijdt,zie
ziedan
dande
de
iederen avond,
avond, als
gij uII ininduister
en iederen
als gij
smart in
in het
het aangezicht
aangezicht en
enzijzelve
zijzelve zal
zalu utroosten
troostenen.0
en·u
iets
leeren.Doe
Doe
smart
iets
leeren.
uw best,
best, om
omeenvoudig
eenvoudig te
te zijn,
zijn, uunuttig
nuttigtetemaken,
maken,vrij
vrijteteblijven
blijvenenen
uw
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wacht
wacht met
met God
Godteteloochenen,
loochenen,totdat
tOtdfltmen
menu ubewezen
bewezenheeft,
heeft,dat
daterer
geen God
God is.
is.
geen
Geef geld,
geld, leen
leen nooit
nooitgeld
geld;
metgeven
gevenkunt
kuntgijgij
ondankoogsten,
oogsten,met
met
Geef
; met
ondank
leenen vijanden
vijanden maken."
maken."
leenen
Zooals reeds
reeds uit
uit de
de doodakte
dood akte bleek,
bleek, isisDumas
Dumastweemaal
tweemaalgehuwd
gehuwdgegeZooals
1875trouwde
trouwdehijhij
met
Prinses
Narischkine,diedie
hemkwam
kwam
weest. In
In1875
weest.
met
Prinses
Narischkine,
tottot
hem
uit het
het hartje
hartje van
vanRusland,
Rusl~nd, na
naeene
eenereis
reisvan
vanvijf
vijf
dagenper
per
spoorweg,
uit
dagen
spoorweg,
Mme Hanska!
Hanska! Uit
Uit dien
dien echt
echt
herinnering aan
de tochten
tochten van
van Balzac
Balzac en
en Mme
herinnering
aan de
twee dochters
dochters geboren
geboren;; de
de oudste,
oudste, Colette,
Colette, gehuwd
gehuwd met
metden
denheer
heer
zijn twee
zijn
Lippman, van
van wien
wien zij
zijlater
laterscheidde,
scheidde,had
hadtwee
tweezonen
zonen;
jongste,
Lippman,
; dedejongste,
Jeannine, gehuwd
gehuwd met
metKapitein
Kapitein D'Hauterive,
D'Hauterive, bleef
bleefkinderloos.
kinderloos.
Jeannine,
De tweede
tweede vrouw
vrouw van
van Dumas
Dumas heette
heette Henriette
Henriette Regnier;
Regnier ; zij
zij was
was de
de
De
van een
een beroemd
beroemd tooneelspeler
tooneelspeler van
vandien
diennaam
naamenendedegescheiden
gescheiden
dochter van
dochter
echtgenoote van
van een
eenschilder-architect,
schilder-architect, Escalier.
Escalier.
echtgenoote
JIk ontleen
ontleen mijn
mijn onderwerp
onderwerp aan
aan een
een droom",
droom", zei
zei de
deoude
oudeDumas
Dumas; j
)Ik
»mijn
zoon neemt
neemt het
hetzijne
zijneuit
uitdedewerkelijkheid.
werkelijkheid.IkIkwerk
werkmet
metgesloten,
gesloten,
mijn zoon
hij met
met open
openoogen.
oogen.Ik Ik
verwijdermij
mijvan
vandedemenschen,
menschen,hij
hijvereenvereenhij
verwijder
zelvigt zich
zich met hen.
hen. Ik
Ik teeken
teekenenenhijhijphotographeert.
photographeel't.InInverband
verbandmet
met
zelvigt
het tijdstip,
tijdstip, waarop
waarop wij
wij het
hetlevenslicht
levenslicht zagen,
zagen, was
was ikikidealist
idealist en
en hij
hij
het
realist."
De zoon
zoon heeft
heeftaan
aanzijne
zijnescheppingen
scheppingenzijn
zijneigen
eigenmenschelijken
menschelijken aanleg
aanlegtot
tot
grondslag
Aan eene
eenegelukkige
gelukkigeovereenstemming
overeenstemming van
van eigeneigengrondslag gegeven.
gegeven. Aan
karakter de
de macht
macht der
der bekoring.
bekoring. Allen,
Allen, die
die
schappen
zijn karakter
schappen ontleende
ontleende zijn
met hem
hemweg.
weg.Iedereen
Iedereenmedesleepende,
medesleep ende,wist
wisthij
hijde
de
hem
kenden, liepen
liepen met
hem kenden,
harten
veroveren en
en tevens
tevens eerbied
eerbied in
in te
te boezemen.
boezemen. Dumas
Dumas was
was
harten te veroveren
edelmoedig
steeds bereid
bereid anderen
anderen van
van dienst
dienst te
zijn. Het
Hetaantal
aantal
edelmoedigen
en steeds
te zijn.
jongelieden,
schrijvers en rampspoedige
rampspoedige kunstenaars,
kunstenaars, wien hij
hij met
metraad
raad
jongelieden, schrijvers
en
daad heeft
heeft bijgestaan,
bijgestaan, isisbuitengewoon
buitengewoongroot.
groot.Zijne
Zijnehulpvaardigheid
hulpvaardigheid
en daad
strekte
zich dikwijls
dikwijls uit
lieden, die
die kwaad
kwaad van
van hem
hemspraken.
spraken. Meer
Meer
strekte zich
uit tot lieden,
dan
Rousseau had
had hij
hij recht
recht tetebeweren
beweren:
l)Jen'ai
n'aipas
pasconnu
connucette
cette
dan Rousseau
: »Je
humeur
rancunière qui
fermente dans
dans un
un coeur
coeurvindicatif."
vindicatif." Nooit
Nooitvroeg
vroeg
humeur rancunière
qui fermente
maar waar
waar het
hetanderen
anderen gold,
gold, was
was geene
geene moeite
moeite
hij
voor zichzelven,
zichzelven, maar
hij voor
hem
te groot.
groot. Hij
Hijspaarde
spaarde zich
zichniet,
niet,daalde
daalde afaftottotinindedekleinste
kleinste
hem te
bijzonderheden,
en ververbijzonderheden,gaf
gafde
de uitkomsten
uitkomsten van
van zijne
zijne ervaring
ervaring ten
ten beste en
nauwgezet geweten
de belangen,
belangen, die
die hem
hem werden
werden toevertoeverdedigde
dedigde met
met nauwgezet
geweten de
eene breede
breede
trouwd.
hij dezelfde
dezelfde onafhankelijke
onafhankelijke man
trouwd. Steeds
Steeds bleef hij
man met eene
hart en
en een
eenfijn
fijnverstand,
verstand, één
éénvan
vandedegroote
groote
opvatting,
opvatting,een
een edel
edel hart
figuren,
Frankrijk roem
draagt.
figuren, waarop
waarop Frankrijk
roem draagt.
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In den
denlaatsten
laatsten tijd
tijd tvas
was Erikson
Erikson weder
weder erg
erg vreemd.
vreemd. Hij
Hij was
was nog
nogstiller
stiller
In
keuken
midllagsmet
metde
deknechts
knechts
dan vroeger,
vroeger, zeide
zeide geen
geenwoord,
woord,alsalshijhij
dan
in in
de de
keuken
's 's
middags
zat te eten,
eten, en
en bekommerde
bekommerde zich
eens om
om den
den kleinen
kleinen vent
vent in
indedewieg.
wieg.
zat
zich niet
niet eens
met zijn
zijn pijpje
pijpje in den
den mond
mond op
opdedesteenen
steenentrap
trap
Zecr lang
achtereen kon
Zeer
lang achtereen
kon hij
hij met
voor het
het huis
huiszitten
zitten;
danstaarde
staardehijhijonafgewend
onafgewendnaar
naar het
hetbosch
bosch,, prevelde
prevelde
voor
; dan
zachtjes iets voor
voorzich
zichheen
heen,, schudde
schudde zijn
zUnhoofd
hoofd,, stopte
stoptezijne
zijnepijp
pijpopnieuw
opnieuw
zachtjes
en tuurde
tuurde weer
weer naar
naar den
den donkeren
donkeren boschrand
hoschrand aan
aan het
het einde
einde van
van den
den
en
horizon, waarboven
waarboven de
hemel ininhethet
licht
ondergaandezon
zonprachtig
prachtig
horizon,
de hemel
licht
derder
ondergaande
schitterde.
huis, de
de kamer
kamer in,
in, en
enging
gingdan
danvoor
voordedetafel
tafelzitten.
zitten. Uit
Uit
Soms
hij in huis,
Soms ging
ging hij
de lade
lade van
vanhethet
ouderwetschebureau
bureauwerd
werdhethet
grootehuishoudboek
huishoudboek tete
de
ouderwetsche
groote
voorschijn gehaald;
kwam niemand
niemand anders
anders dan
danhemzelf
hemzelf en
en de
deboerin
boerin
voorschijn
gehaald ; dat
dat kwam
onder de
de oogen
oogen;; hij.
hij' sloeg
sloeg het
hetopen
openenennam
nameen
eenstuk
stukwit
witpapier,
papier, dat
dathij
hij
onder
hijaan
aanhethet
optrekken,
met lange
lange rijen
rijen cijfers
cijfers volschreef;
volschl'eef; en
dan ging
ging hij
met
en dan
optrekken,
aftrekken en
in het
hetoneindige.
oneindige.
aftrekken
en deelen
deelen tot in
Een paar
paar keeren
keeren had
had zijne
zijne vrouw
vrouwbeproefd
beproefd hem
hemaan
aanhet
hetpraten
pratentetekrijgen
krijgen;
Een
;
maar onlangs
onlangs had
had hij
hij haar
haarzoo
zooafgesnauwd,
afgesnauwd, dat
dat zij
zij den
denlust
lustverloren
verlorenhad
had
maar
eene
derde poging
poging te
te wagen.
wagen.
eene derde
Op
een Zondag
Zondag —
- het
het was
was kort
kort na
na den
denlangsten
langsten dag
dag —
- kwam
kwamErikson
Erikson
Op een
van
het bezoek
bezoek bij
bij een
eenboer
boer in
inde
debuurt
buurt thuis.
thuis. Hij
Hijwas
wasdronken
dronken en
enliep
liep
van het
met
onvaste schreden
schreden dadelijk
kamer in, waar
waar de
de wieg
wiegstond.
stond.
met onvaste
dadelijk de
de kamer
Zijne
hij in
in zulk
zulk een
eentoestand
toestand thuis
thuis
Zijne vrouw
vrouw was
was altijd
altijd bang
bang voor
voor hem,
hem, als
als hij
kwam;
durfde zij
zij geen
geen woord
woord zeggen.
zeggen. Maar
Maar zij
zij volgde
volgde hem
hem tot
tot in
in de
de
kwam ; dan
dan durfde
keuken
vandaar hield
hield zij
zij een
een wakend
wakend oog op
op alles,
alles, wat
wat hij
hij inindedekamer
kamer
keuken en vandaar
daarnaast
op zijne
zijne beenen
beenen waggelend,
waggelend, voor
voor het
het oude
oude
daarnaastnitvoerde.
uitvoerde. Hij
Hij stond,
stond, op
bureau
het sleutelgat
sleutelgat te
te steken.
steken. OnderOnderbureau en
en poogde
poogde tevergeefs
tevergeefsden
den sleutel
sleutel in
in het
wijl
praatte hij
met eene
eenedikke
dikketong
tong
allerlei
voor
zich
heen,waarvan
waarvanzij
zij
wij1 praatte
hij met
allerlei
voor
zich
heen,
alleen
kon verstaan
verstaan:
alleen kon
"Ik
zal het
het bosch
bosch koopen
brengt geld
veel geld
geld —
- joe
joe —
„Ik zal
koopen-— dat.
dat brengt
geld op
op -— veel
jongen!"
hé,
mijn jongen
hé, mijn
!"
En
hij keerde
keerde zich
zich om
om naar
naar de wieg
wieg en
en keek
keekden
denkleine
kleineaan,
aan,die
diewakker
wakker
En hij
geworden
zijn vader
vader met
met groote
groote oogen
oogen lag
lag aan
aan tetestaren.
staren.
geworden was
was en
en zijn
dit oogenblik
oogenblikmerkte
merktehij,
hij,hoe
hoebezorgd
bezorgd zijne
zijne vrouw
vrouw erop
erop lette,
lette, of
ofhij
hij
Op
Op dit
het
kind ook
ookaanraakte,
aanraakte, enendaardoor
daardoor geprikkeld,
geprikkeld, trok
trok hij
hij met
met de
de gewone
gewone
het kind
hegeerte
den dronkaard,
dronkaard, om
om tetetoonen,
toonen,datdat
onbeperktheer
heerenenmeester
meester
begeerte van
van den
hijhij
onbeperkt
over
handelingen is,
is,een
eenstoel
stoel
naar
zichtoe
toeen,en,zich
zich
daaraanvasthoudend,
vasthoudend,
over zijne handelingen
naar
zich
daaraan
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boog
hij zich
zich over
over den
den kleine
kleine heen.
heen. Het
Hetkind
kindscheen
scheende
delucht
luchtvan
vansterken
sterken
boog hij
drank
niet tetekunnen
kunnenverdragen
verdragen;; een
eenoogenblik
oogenblik trilden
trildendedelipjes
lipjesonheilonheildrank niet
spellend
en toen
toen liet
lietbet
hetzich
zichhooren,
hooren, opopzijne
zijnewijze
wijzczijn
zijnafkeer
afkeer tetekennen
kennen
spellend en
gevend
een luid
luidschreien.
schreien.
gevend in een
Werktuiglijk ging
gingde
demoeder
moedernaar
naarde
dekarner,
kamer, doch
dochzij
zij bleef
bleefop
opden
den drempel
drempel staan.
staan.
Werktuiglijk
vader hield
hield zijne
zijne hand
hand op
op den
den mond
mondvan
vanhet
hetschreeuwende
schreeuwende jongske.
jongske.
De vader
"Waarom
mijn jongen
jongen?? Ben je
je bang
bang voor
voor jejeeigen
eigenvader
vader?"
„Waarom huil
huil je,
je, mijn
?"
En hij
hij begon
begon de
de wieg
wieg driftig
driftig heen
heen en
en weer
weer te
te bewegen.
bewegen. De
Dekleine
kleinewerd
wenl
En
was op het
het punt
punt eruit
eruit tetevallen.
vallen.
ook
heen en
en weer
weer gesclaud
geschud en
ook heen
en was
Maar
kwam Tea
Tea erbij
erbij;; zwijgend
zwijgend schoof
haar man
man op zijde
zijde en
en toen,
toen,
Maar nu
nu kwam
schoof zij
zij haar
zich
voor de
de wieg
wiegplaatsende,
plaatsende, zeide
zeidezij
zij::
zich voor
"Pas
clan toch
toch op
op met
met het
het kind!"
kind!"
„Pas dan
"Oppassen
kind!"
herhaalde hij
hij en
en zijn
zijngelaat
gelaatwerd
werdvuurrood
vuurrood v.~an
„Oppassen met
met het kind
!" herhaalde
an
kwaadheid.
"Pas jijzelf
jijzelf maar
maar op
op!! Zou
Zou ikikgeen
geenrecht
rechthebben,
hebben, om
omnaar
naar mijn
mijn
kwaadheid. „Pas
eigen jongen
jongen te
te zien
zien?
Wa-blief-je? Ben
Ben ik
ikmisschien
misschien geen
geenbaas
baasininmijn
mijneigen
eigen
eigen
? Wa-blief-je?
meer? Wa-blief-je?"
Wa-blief-je?"
huis meer?
"Maar
Erikson, houd
hond jejedan
dantoch
tocheen
eenbeetje
beetjebedaard.
bedaard. Waarover
Waarovel' ben
benjeje
„Maar Erikson,
zoo
uit jejehumeur
humeur?? Heeft
Heeft iemand
iemand je op
op de
deeene
eeneofof
anderemanier
manierbeleedigd,
beleedigd,
zoo uit
andere
het clan."
dan."
zeg het
huis
ervan
Hij sloeg
sloeg met
met zijne
zijne vuist
vuist tegen
tegendededeur
deurmet
meteene
eenedrift,
drift,
Hij
datdat
hethet
huis
ervan
dreunde.
"Zwijg!"
schreeuwde hij.
„Zwijg !" schreeuwde
En
eer Tea
Tea recht
recht begreep,
begreep, hoe
hoe het
hetwas
wastoegegaan,
toegegaan, voelde
voeldezij,
zij,hoe
hoehijhijhaar
haar
En eer
bij den
den arm
arm had
had gepakt
gepakt en
en als
alsrazend
razend haar
haar heen
heen en
ènweer
weerschudde.
schudde. Een
Eenslag
slag
bij
haar schouder
schouder en
entoen
toenwerd
werdzijzijruw
ruwachterover
achteroverop
opde
dehouten
houtenbank
bankgeworpen.
geworpen.
op haar
Zij hoorde,
hoorde, hoe
hoe hij
hij met
met geweld
gewelddededeur
deurachter
achterzich
zichtoesmeet
toesmeetbij
bij het
het
Zij
terugkeeren naar
naar de keuken.
keuken.
terugkeeren
zij nu
nu stil
stilopopdedebank,
bank,waarop
waarophijhijhaar
haarhad
hadneergeworpen.
neergeworpen.Haar
Haar
zat zij
Daar zat
zij waggelde
waggelde op
op de
de bank
bank en
en ininhare
hare
hoofd viel
viel voorover
voorover op
ophare
harehanden
handen;; zij
hoofd
wanhoop
0,dat
dat
wanhoop weende
weende zij
zij heete,
heete, bittere
bitteretranen.
tranen. Zij
Zijsnikte
snikteals
als een
een kind.
kind. 0,
had kunnen•
kunnen' doen!
Dat hij
hij dat
dat had
had kunnen
kunnen doen
doen!! Zij
Zij weende
weende niet,
niet,
doen ! Dat
hij dat had
weende
over
schande,
haarwas
wasaangedaan,
aangedaan,
omdat
de slag
slagpijn
pijndeed
deed;
omdat de
; zijzijweende
over
de de
schande,
diedie
haar
en zij
zij gevoelde
gevoeldezulk
zulkeene
eene
onuitsprekelijkeverbittering
verbitteringdaarover,
daarover, dat
datzij
zijmeende
meende
onuitsprekelijke
hem die nimmer
nimmer te
te kunnen
kunnenvergeven.
vergeven.
hem
H
ij had
had haar
haar geslagen
geslagen!!
Hij
Zij had
had het
het vaak
vaak hooren
hOOl'en zeggen
zeggen -— en
en zij
zij wist
wist het
het ook
ook wel
wel —,
- , dat
dat de
de
Zij
mannen
hun stand
stand niet
nietzelden
zeldenhunne
hunnevrouwen
vrouwenslaan
slaan;; maar
maar zij
zij had
had nooit
nooit
mannen in
in hun
dit kaar
zou overkomen.
overkomen. Zij
Zij ging
ging naar
naar de
de wieg,
wieg, om
omhet
hetjongske,
jongske,
gedacht,
dat dit
gedacht, dat
&car zou
dat
nog altijd
altijd lag
lagtetehuilen,
huilen,te sussen
te sussen;
zij kon
echter
vanhet
hetsnikken
snikken
dat nog
; zij kon
echter
van
bijna geen
woord uitbrengen.
uitbrengen. Zij
Zij was
was geheel
geheelvan
vanstreek.
streek.
bijna
geen woord
Hij
hael haar
haar geslagen
geslagen!!
Hij had
En zij
zij had
hadhare
hare hand
hand niet
niettegen
tegenhem
hemopgeheven
opgeheven,, om
om zich
zich teteverdedigen.
verdedigen.
En
Zij had
had dat
dat zelfs
zelfsniet
nietbeproefd.
beproefd. Zij
Zij had
had zich
zich als
als een
een hond
honel door
eloor hem
hem laten
Zij
slaan.
Zij had
haderervreeselijke
vreeselijke spijt
spijt over
over hem
hem ook
ookniet
nietiets
ietste te
hebbengedaan.
gedaan.
slaan. Zij
hebben
'l'en
minste, toen
toen hij
hij haar
haar zijn
zijnrug
rughad
hadtoegekeerd
toegekeerdenenweg
wegwas
wasgeloopen.
geloopen.
Ten minste,
Had
zij hem
hem maar
maar iets
iets—- om
omhet
heteven
evenwat
wat—- uaar
naarhethet
hoofdgeworpen.
geworpen.
Had zij
hoofd
Langzamerhand werd
beclaarder. Hij
Hij was
was immers
immers dronken
dronken en
en dan
dan weet
weet
Langzamerhand
werd zij
zij bedaarder.
ecu
mensch niet,
niet, wat
wathij
hijdoet.
doet.Anders
Anders
was
altijdgoed
goedenen
vriendelijk
een mensch
was
hijhijaltijd
vriendelijk
voor
haar. Morgen
Morgen zou
zou alles
alles weer
weel' over
over zijn.
zijn. Misschien
Misschien zou
zou hij
hij er
er een
een paar
paar
voor haar.
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woorden
zeggen en
en dan
danwas
washethet
natuurlijkook
ookweer,
weer,alsof
alsofer
erniets
niets
woorden van
van zeggen
natuurlijk
Zij droogde
droogde hare
hare tranen
tranen af.
af. Hare
Hareademhaling
aclemhalingwerd
werdweer
weergelijkgelijkgebeurd
was. Zij
gebeurd was.
matiger
en zij
zijsprak
sprakzacht
zachttegen
tegenhaar
haarjongen.
jongen.Maar
Maarlangzaam
langzaamverhief
verhiefzich
zich
matiger en
hij ook
ook nog
nog
toch weer
weer het
Ja, al
al werd
werd hij
toch
het gevoel
gevoel van
van bitterheid
bitterheidinin haar
haarhart.
hart. Ja,
zoo
vriendelijk en
lief en
enalalwas
waserel'ook
ook
niets,
haar
aanhet
hetvoorgevallene
voorgevallene
zoo vriendelijk
en lief
niets,
datdat
haar
aan
herinnerde, hij
hij kad
haar toch
Zij zou
zou het
het nooit
nooitkunnen
kunnenvergeten.
vergeten.
toch geslagen.
geslagen. Zij
had haar
herinnerde,
En
geen man
was nog
nog:: geen
man -— dat
dat wist
wist zij
zij —
- geen
geenman
mansloeg
sloegzijne
zijne
En het ergste
ergste was
vrouw
enkele nrmal.
maal. Het
Het ging
ging ermee,
ermee, zooals
zooals het
het gaat,
gaat, als
alsiemand
iemand begint
begint
vrouw één enkele
te „drinken".
"drinken". Het
Hetgebeurt
gebeurtweer.
weer.Ja,
Ja,het
hetzou
zoumeer
meergebeuren
gebeuren!! Daar
Daarhielp
hielp
te
niets tegen.
tegen. Nu
N uhijhij
haareens
eensgeslagen
geslagenhad,
had,zou
zouhij
hijhet
hetmeer
meerdoen
doen en
enzij
zij
niets
haar
kon
het niet
nietdragen.
dragen.Het
Het
geheele
leven
vóór
haar
nameloos
kon het
geheele
leven
laglag
v66r
haar
alsals
eeneen
nameloos
ellendig bestaan,
bestaan, als een
een zwaar,
zwaar, doelloos
doelloos werken
werken zonder
zonder loon.
loon.
ellendig
'l'oell
zij
dien
avond
in
de
slaapkamer
kwam,
lag
hij
reeds te
bed. Hij
Hij
zij
dien
avond
in
de
slaapkamer
kwam,
lag
hij
reeds
te bed.
Toen
was naar
naar buiten
buiten geweest,
geweest, terwijl
terwijlzijzijden
denavonddisch
avonddischgereedgezet
gereedgezet had.
had. Zij
Zij
was
wist niet
nietwaarheen.
waarheen. Nu
Nusliep
sliep
zwaar,met
met
langgerekte,snorkende
snorkendeademademwist
hijhij
zwaar,
langgerekte,
halingen.
Zijn gelaat
gelaat was
was rood
rood gevlamd
gevlamd en
en zijn
zijn mond
mondhield
hieldhijhijhalf
halfgeopend.
geopend.
halingen. Zijn
Zij
had een
een afkeer
afkeer van
van hem
hem en
enzijzijging
ging
in het
groote
ledikantzoover
zoover
Zij had
in het
groote
ledikant
anderen kant
liggen. Zij
Zij bleef
bleef zeer
zeer lang
lang wakker
wakker en
en ininhet
het
mogelijk naar
mogelijk
naar den
den anderen
kant liggen.
donker
herinnerde zij
zij zich
zich het
hetgebeurde,
gebeurde,dat
datdaardoor
daardoornog
nogverschrikkelijker
verschrikkelijker
donker herinnerde
werd. De tranen
tranen drongen
drongen weer
weer te
te voorschijn
voorschijn en
en stil,
stil,om
omhem
hemniet
niettetewekken,
wekken,
werd.
zij te schreien,
schreien, totdat zij
zij eindelijk ook
ook in
in slaap
slaap viel,
viel,en
eninineen
eenvasten
vastenslaap
slaapook.
ook.
lag zij
Den
anderen morgen
morgen sprong
sprong zij
zijbij
bijhaar
haarontwaken,
ontwaken,als
alsdoor
dooreen
eenbenauwden
benauwden
Den anderen
Zij had
hadeen
eenonduidelijk
onduidelijkbewustzijn,
bewustzijn, dat
dat
droom
verschrikt, plotseling
plotseling overeind.
overeind. Zij
droom verschrikt,
haar
vandaag iets
kwaads te
te wachten
wachten stond.
stond. Plotseling
Plotselingbewoog
bewoogzijzijhaar
haar
haar vandaag
iets kwaads
schouder
en de
de pijn,
pijn, welke
welkedie
diebeweging
beweging
veroorzaakte,riep
riephaar
haaralles,
alles,wat
wat
schouder en
veroorzaakte,
gisteren gebeurd
gebeurd was,
was, weder
weder levendig
levendig voor
voor den
den geest.
geest.
gisteren
Zij keek
keek naast
naast haar.
haar. Erikson
Erikson lag
lag nog
nog teteslapen.
slapen. Haastig
Haastigstond
stondzij
zij op,
op,
Zij
kleedde zich
zich snel
snel aan
aanenenverliet
verlietdedekamer.
kamer.DeDe
arbeidging
ging
haarvandaag
vandaag
kleedde
arbeid
haar
bij lange
lange na
na niet
nietzoo
zoolicht
lichtvan
vandedehand
handals
alsgewoonlijk.
gewoonlijk. Zij
Zijdeed,
deed,wat
waterel'
bij
gedaan
moest worden,
worden, maar
maarzij
zijkon
kondedesombere
somberegedachten
gedachtenniet
nietkwijtraken.
kwijtraken.
gedaan moest
Die daad
daad van
van geweld
geweld wekte
wekte bij
bij haar
haar een
een angstig,
angst.ig, treurig
treurig gevoel
gevoel van
vanververDie
lat.enheid op.
Want, helaas
helaas!! zij
zij had
had niemand,
niemand, bij
bij wien
wien zij
zijininhuis
huiskon
kon
latenbeid
op. Want,
komen, als
hij het
het zoo
zoo erg
ergmaakte,
maakte, dat
dat zij
zij van hem
'tem moest
moest wegloopen.
komen,
als hij
wegloopen.
Erikson was
was ook
ookinineene
eenevreemde
vreemdegemoedsstemming.
gemoedsstemming. Het
Hetwas
wasmet
methem
hem
Erikson
gegaan,
zooals het
het meest
meest altijd
altijd gaat
gaatmet
meteen
eenman,
man,diedie
van
jongs
metharden
harden
gegaan, zooals
van
jongs
afaf
met
arbeid
kost heeft
heeft moeten
moeten verdienen.
verdienen. Het
Het is
is niet
niet dedeliefde,
liefde, die
diezijn
zijn
arbeid den
den kost
karakter vormt,
Het is
is eenvoudig
eenvoudig de
de vraag
vraag:: „Zal
"Zal ik
ik op
op
karakter
vormt,zijn
zijnleven
levenbepaalt.
bepaalt. Het
dezelfde
sport der
der ladder
ladder blijven
blijven staan,
staan, waarop
waarop mijn
mijn vader
vader v6(ir
vóór mij
mij gestaan
gestaan
dezelfde sport
mijtottoteene
eenebetere
beterepositie,
positie,
heeft; ; of
zal ik
ik iets
ietsmeer
meerkunnen
kunnenworden
worden?
Zalikikmij
heeft
of zal
? Zal
tot ruimer
ruimer omstandigheden
omstandigheden kunnen
kunnen opwerken,
opwerken, dan
danhem.
hem mogelijk
mogelijk isisgeweest?
geweest?
Of zal ik
ikmijn
mijnlevenlang
levenlangopopdatdat
eene
zelfde
standpunt
moetenstaan
staantrappelen,
trappelen,
eene
zelfde
standpunt
moeten
?"
zonder
verder tetekomen
komen?"
zonder ooit verder
Om
nu juist
juistniet
nieteene
eenevoorname
voornamerol
rolgespeeld
gespeeldbij
bij 't sluiten
Om die reden had
had de liefde nu
van
zijn huwelijk.
huwelijk. Hij
was getrouwd,
getrouwd, omdat
omdat hij
iemand noodig
die de
de
van zijn
Hij was
hij iemand
noodig had,
had, die
huishouding en
de boerderij
boerderij met
met hem
hem en
en voor
voor hem
hem bestuurde.
bestuurde. En
En dan
dan
huishouding
en de
"kwam
er ook
ook nog
nogwel
weliets
ietsanders
andersbij",
bij",zooals
zooalshijzelf
hijzelfhad
had gezegd.
gezegd. Maar
Maar
„kwam er
zijn
leven had
had hem
hem nooit
nooit aanleiding
aanleiding gegeven
gegeven zich
zieh met
met fijnere
fijnere emoties
emoties op
op tete
zijn leven
houden.
Dat voorval
voorvalvan
vangisteren
gisterenwas
waseigenlijk
eigenlijkniet
nietdedemoeite
moeitewaard,
waard, om
om
houden. Dat
el'
vandaag nog
nog aan
aan te
te denken.
denken.
er vandaag
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Ten hoogste
hoogste was
wasererditdit
eene
van
achtergebleven,dat
dat
eeneonophoudelijke
onophoudelijke
eene
van
achtergebleven,
hijhijeene
ook niet
niet
gewaarwording
gewaarwordingvan
vaniets
iets onpleizierigs
onpleizierigsmet
metzich
zich omdroeg,
omdroeg,alal was
was die
die ook
zoo
bijzonder sterk
sterk of
of drukkend.
drukkend.
zoo bijzonder
zijn
nog, dat
Daarbij kwam
kwam nog,
dat hij,
hij, nuchter
nuchter zijnde,
zijnde, vrij
vrij wat
watandere
anderedingen
dingenininzijn
hoofd
had.
hoofd had.
heminin
wereld
Hij meende
meende nu
eindelijk iets op
op het
hetoog
oogtetehebben,
hebben,dat
dathem
Hij
nu eindelijk
dedewereld
vooruitbrengen zou.
Maandenlang had
had hij
hij daarover
daarover gepeinsd
gepeinsd,, overlegd
overlegd,, de
de
vooruitbrengen
zou. Maandenlang
zaak van
alle kanten
kanten bekeken,
bekeken, de
de kosten
kosten ervan
ervan berekend,
berekend, zoodat
zoodat alles
alles hem
hem
zaak
van alle
nu klaar
klaar en
enduidelijk
duidelijkwas.
was.EnEn
had
behoedzaam zijne
zijne hand
hand in
in den
den
nu
nunu
had
hijhij
behoedzaam
linkerbroekzak
had hij
hij een
een versch
versch pijpje
pijpje gestopt.
gestopt.
linkerbroekzaklaten
laten glijden
glijden en
en had
Ja, zoo
zoo moest
het gaan.
gaan. Er
Erwas
wasgeen
geentwijfel
twijfel aan.
aan. En,
En,eereeriemand
iemanderaan
eraan
moest het
Ja,
dacht,
hij de
de rijkste
rijkste boer
boer uit
uit den
den ganschen
ganschen ointrek
omtrek zijn
zijn en
en zijn
zijnjongen
jongen
dacht, zou
zou hij
bijhet
het
zou niet
niet met
met leege
leegehanden
handenbehoeven
behoeTen tetestaan,
staan,zooals
zooalszijn
zijnvader
vaderbij
zou
beginnen van
van zijne
zijne levenstaak
levenstaak gestaan
gestaan had.
had.
beginnen
paar dagen
dagen waren
waren voorbijgegaan.
voorbijgegaan.
Een paar
Erikson was
op een
een avond
avond in
ineen
eenbijzonder
bijzonder goed
goedhumeur
humeur thuis
thuisgekomen.
gekomen.
Erikson
was op
Hij had
had oude
oude geschiedenissen
geschiedenissen aan
aan de
de knechts
knechts verteld
verteld en
enhen
henaan
aanden
denavondavondHij
maaltijd op
een borrel
borrel onthaald.
onthaald. Allen
Allen
warenlanger
langeropgebleven
opgebleven dan
dan gegemaaltijd
op een
waren
Erikson bij
bij zijne
zijne vrouw
vrouw in
in de
dekamer
kamer kwam,
kwam, om
omook
ooknaar
naar
woonlijk en
woonlijk
en toen Erikson
bed te
te gaan,
gaan,zag
zaghijhijererzoo
zooguitig
guitigenen
vroolijkuit,
uit,datdat
eroververbaasd
verbaasd
bed
vroolijk
zijzij
erover
was
de reden
reden ervoor
ervoor maar
maar niet
niet vatten
vatten kon.
kon.
was en de
"Dunkt het
jou ook
ook niet,
niet, dat
dat wij
wij het
hetbeter
beterinindedewereld
wereldzouden
zoudenkunnen
kunnen
het jou
„Dunkt
hebben, dan
wij het
het hebben
hebben?"
begon hij
hij ten
tenlaatste
laatstemet
meteene
eenegeheimzinnige,
geheimzinnige,
hebben,
dan wij
?" begon
sluwe
uitdrukking in
in zijne
zijne lachende
lachende oogen.
oogen.
sluwe uitdrukking
hij tegen
te~en
Verwonderd
over den
den vertrouwelijken
vertrouwelijken toou, dien
dien hij
Verwonderd maar
maartoch
toch ook
ook over
haar
hem op.
Hetscheen,
scheen, dat
dathet
hetleelijke,
leelijke,
haar aansloeg,
aansloeg,verheugd,
verheugd,zag
zag zij
zij tot
tot hem
op. Het
was, naar
naar den
denachterachteronaangename iets,
in haar
haar leven
leven geslopen
geslopen was,
onaangename
iets, dat
dat onlangs in
grond
werd geschoven,
geschoven, en
zij antwoordde
antwoordde: : „Ja
"Ja zeker,
zeker, dat
dat zouden
zouden wij
wij wel.
wel.
grond werd
en zij
Maar mij
wij het
het nu
nu ook
ook goed
goedhebben."
hebben."
Maar
mij dunkt
dunkt toch,
toch, dat
dat wij
Hij had
in den
den eenen
eenen hoek
hoek der
derbank
bankgeposteerd
geposteerd en
enterwijl
terwijl hij
hijzijne
zijne
had zich
zich in
pijp
aanstak, zat
hij stil
stil vergenoegd
vergenoegd te
te lachen.
ham
pijp aanstak,
zat hij
"Nu
ja, wij
wij hebben
hebben het
goed; ; dat
ben ik met
met je
je eens.
eens. Maar
Maar zie
beter
„Nu ja,
het goed
dat ben
zie je:
je beter
beter."
is beter."
zoo vlug
vlugen
enzoo
zooopgewekt
opgewekttetepraten,
praten, dat
datzijne
zijnevrouw
vrouw met
met
Hij
begon nu
nu zoo
Hij begon
hoe
langer hoe
hoegrooter
grooterverbazing
verbazingnaar
naar hem
hem luisterde,
luisterde, alsof
alsof zij
zij een
een visioen
visioen
hoe langer
voor
zich had.
had.
voor zich
"Verbeeld
vrouw, als
als wij
wijdedegeheele
geheelewoning
woningeens
eenskonden
kondenverbouwen,
verbouwen,
„Verbeeld je,
je, vrouw,
wij den
denstal
stal
kondenvergrooten
vergrootenenenmeer
meerkoeien
koeienhouden
houden en
endedegeheele
geheele
als
als wij
konden
bij behoort,van
vanden
den
baronkonden
kondenkoopen
koopen en
en
hoeve
met wat
wat ereraanaan-enen
hoeve met
bijbehoort,
baron
paarden konden
weg door
door het
het bosch
bosch flink
flink
paarden
konden aanschaffen;
aanschaffen ;dan
danzouden
zoudenwij
wij c1en
den weg
wijnaar
naardedekerk
kerkkonden
kondenrijden
rijdenen
enhet
hetop
oponzen
onzen
in orde
orde brengen,
brengen, zoodat
zoodatwij
in
ouden
daggoed
goedzouden
zoudenhebben,
hehben,een
een
gemakkelijkleven
levenzouden
zoudenleiden
leiden
onzen
ouden dag
gemakkelijk
enenonzen.
jongen iets nalaten,
nalaten, zoodat
zoodat hij
hij niet
nietinindaghuur
daghuurveldarbeid
veldarbeidbehoefde
behoefdetetedoen,
doen,
jongen
zooals
zou toch
toch iets
ietswezen,
wezen, oudje."
oudje."
zooals zijn
zijn vader.
vader. Zie
Zie je,
je, dat zou
Zou het
het weer
weer
Tea
begon een
een beetje
beetje wantrouwend
wantronwend haar
Tea begon
haarman
manaan
aantete zien.
zien. Zou
zij niet
nietdenken,
denken,want
wanthijhijzat
zatdaar
daar
"mis"
zijn met
met hem?
hem? Maar
Maar neen,
ncen, dat
dat kon
kon zij
„mis" zijn
zoo
bedaard te
te redeneeren
redeneeren en
en maakte
maakte geene
geene beweging
bewegingmet
metarmen
armenofofhanden
handen;
zoo bedaard
;
dus dat was
was het
het niet.
niet. ZijZijwist
wistwaarlijk
waarlijkniet,
niet,wat
watzijzijervan
ervandenken
denkenmoest.
moest.
zijlachende;
lachende; „ik
"ikgeloof,
geloof,dat
datjijjijbezig
bezigbent
bent
"Weet
je. wat
wat ik
ik geloof,"
geloof," zeide
zeidezij
„Weet je,
grappen
verkoopen. Waar
Waar zouden
zouden wij
wij het
hetgeld
geldervoor
ervoorvandaan
vandaanhalen
halen?"
grappen te verkoopen.
?"
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"Waar
vandaan zullen
zeg je? Wel,
Wel, laat
laatdat
datgerust
gerustaan
aanmij
mij
„Waar wij
wij dat
dat vandaan
zullen halen,
halen, zeg
over. En
over.
En reken
reken erop
erop:: het
het zal
zal gaan.
gaan. Want
Waut nu
nu moet
moet je
je eens
eens hooren,
hooren, wat
wat ik
ik
heb bedacht."
heb
bedacht."
haalde een
een sleutel
sleutel uit
Hij haalde
uit zijn
zijn vestzak
vestzak,, sloot
slootdedeklep
klepvan
vanhet
hetbureau
bureau open
open
een stuk
stukpapier
papier,, dat
dathij
hijuit
uitelkander
elkandervouwde.
vouwde.
en
nam uit eene
eene kleine
kleine lade
lade een
en nam
Met
een ondeugend
ondeugend gezicht
gezicht legde
legdebijhijzijne
zijnepijp
pijp
weg
begonaan
aanzijne
zijnevrouw
vrouw
Met een
weg
enenbegon
den inhoud
(hij had
had het
hethaar
haarvoorgelegd)
voorgelegd) teteverklaren.
verklaren.
den
inhoud van
van dat
dat papier
papier (hij
„Hier staat
"Hier
staat het
het met
met groote,
groote, duidelijke
duidelijke cijfers,"
cijfers," zeide
zeidehij.
hij.„Luister
"Luiste!'nu
nueens.
eens.
Heb
het bosch
bosch,, dat
dat hier
hier op
op onzen
onzen grond
~rond staat,
staat, wel
wel eens
eens goed
goed bekeken
bekeken?
Heb je
je het
Dat
bosch is heel
heel wat
watwaard."
waard."
Dat bosch
"Zeker.
mag je
je niet
nietmeer
meerlaten
latenhakken,
hakken,dan
danwij
wijvoor
voorbrandhout
brandhout
„Zeker. Maar
Maar daar
daar mag
noodig hebben."
hebben."
ikmag
mag het
hetbosch
bo~ch wel
welkookoo"Hakken?
Maar ik
„Hakken? Natuurlijk
Natuurlijkmag
magikik dat
dat niet.
niet. Maar
pen,
zie je
je;; het
het koopen,
koopen, zooals
zooals het
daar staat
groeien. Je
Je hebt
hebt toch
toch wel
wel
pen, zie
het daar
staat te
te groeien.
eens gehoord
somsnaar
naaI'dedescheren
scheren komen
komen,, een
een
eens
gehoord,, dat
dat dedehoutkoopers
houtkoopershier
hiersoms
geheel
bosch koopen
koopeu en
eu dan
dan menschen
menscheu in
iu daghuur
daghuur nemen,
nemen, om
om de
deboomen
boomen te
te
geheel bosch
hakken
over te
te brengen
brengen?? Maar
had ik
ik zoo
zoo gedacht
gedacht:: als
als ikikdit
ditbosch,
bosch,
hakken en
en over
Maar nu
nu had
zoo
als het hier
hier staat
staat,, op
opgoede
goedevoorwaarden
voorwaarden koopen
koopen kon
kon;
bijvoorbeeld
voorbeeldzoo,
zoo,
zooals
; bij
dat
ik het
hetniet
nietdadelijk
dadelijkbehoefde
behoefdetetebetalen
betalen,
maardede
afrekeninglangzamerlangzamerdat ik
, maar
afrekening
gedurendeden
denwinter
wintermijn
mijnwerk
werkvan
van
hand
kon laten
laten volgen
volgen,, dan
dan kon
konikikerel'gedurende
hand kon
maken, die boomen
boomen met
met onze
onze knechts
knechts om
om tetehakken
hakkenenennaar
naarzee
zeeteterijden,
rijden,en
en
maken,
dan
kon ikikaan
aanhethet
strandhoutveiling
houtveilinghouden
houdenen
enhet
hetgedeeltelijk
gedeeltelijk zelf
zelf als
als
dan kon
strand
vlot
verder brengen.
brengen. Bedenk
Bedenkmaar
maareens,
eens,welke
welkeprachtige
prachtige eiken
eiken en
en dennen
dennen
vlot verder
wij hier
hier hebben
hebben;; hier
hiel'staan
staandedemooiste
mooisteenenstevigste
stevigste
mastboomeneenvoudig
eenvoudig
wij
mastboomen
el' niemand
niemand komt
komt,, die ze
ze op
ophun
huntijd
tijdomhakt."
omhakt."
hederven, , als
te bederven
als er
"En
zou je
je denken,
denken, dat
datdedebaron
barondaarop
daarop zou
zouingaan?"
ingaan?"
„En zou
"Ja,, dat
dat geloof
geloof ik
ik wel.
wel. IkIk
weet,
daargindsvoor
vooreen
een
vreeselijken
„Ja
weet,
datdat
hijhij
daarginds
vreeselijken
hoop geld
geld zaken
zaken doet,
doet, en
endan
danzijn
zijner er
allicht
gaten,diedie
gestoptmoeten
moeten
hoop
allicht
gaten,
gestopt
worden."
Zij bleven
bleven nog
nog eene
eene poos
poos,, ieder
ieder ininzijne
zijneeigen
eigengedachten
gedachten verdiept,
verdiept, zitten.
zitten.
Zij
Voor geen
geen van
van beiden
beidenwas
washet
heteeneen
geheim,wat
watzulk
zulk
eene
verandering inin
Voor
geheim,
eene
verandering
hunne omstandigheden
omstandigheden beteekende,
beteekende, en
en vreemde
vreemdevoorstellingen
voorstellingenbewogen
bewogenzich
zich
hunne
wasondcrwijl
geheel donker
donker inindedeslaapkamer
slaapkamer gevoor hun
hun geest.
geest. Het
Het was
voor
onderwijl geheel
worden en
en door
door dedekleine
kleine
raampjesgleed
gleed
slechts
eene
flauweschemering
schemering
worden
raampjes
slechts
eene
flauwe
naar binnen.
binnen. Want
Want daarbuiten
daarbuiten lag
de Julinacht
Julinacht over
over bosch
bosch,, velden
velden en
en
naar
lag de
weiden; ; het was
was,, alsof
alsofverwachtingen
verwachtingen eener
eener sehoone
schoone toekomst,
toekomst, als
als nieuwe
nieuwe
weiden
halmen voor
voor den
den nieuwen
nieuwen dag,
dag, nit
uitden
dendonkeren
donkeren,, stillen
stillennacht
nachtopschoten.
opschoten.
halmen
Zij dachten
dachten beide
beide aan
aan hetzelfde,
hetzelfde, ieder
ieder op
op zijne
zijne eigen
eigen manier.
manier. Eene
EeneververZij
mindering van
van die
die uitgerekende
uitgerekende zuinigheid,
zuinigheid, een
een vooruitzicht
vooruitzicht op
opbeter
beter dagen,
dagen,
mindering
de mogelijkheid
mogelijkheid een
beleven en
en voor
voor hun
hun jongen
jongen iets
iets
de
een rustigen
rustigen ouden
ouden dag
dag te beleven
na te
te laten.
laten. Hunne
Hunne gedachten
gedachten waren
waren tot hunne
hunne eigen
eigenjeugd
jeugdteruggekeerd
teruggekeerd;;
na
el' zich
zich
langzaam hadden
met werken
werken en
en sjouwen
sjouwen er
hoe langzaam
haddenzij,
zij , ieder
iedervoor
voor zich,
zich , met
hoe laat
laatpas
pashadden
hacldenzijzijkunnen
kunnentrouwen
trouwen en
enhun
hun
doorheen moeten
moeten slaan
slaan; ; hoe
doorheen
huishouden oprichten
oprichten en
en hoe
hoe hard
hard hadden
hadden zij
zij moeten
morten werken
werken en
en sparen
sparen in
in
huishouden
jaren,, waarin
waarin dedekinderen
kinderenvan
vanwelgestelde
welgesteldemenschen
menschen vroolijk
vroolijk en
enonbeonbedie jaren
zij in
in
zorgd een
een voorraad
voorraad levenslust
levenslust en
en levensmoed
levensmoed ininzich
zichopnemen
opnemen,
waaropzij
zorgd
, waarop
moeilijke dagen
kunnen teren.
teren.
moeilijke
dagen nog kunnen
Bij den
den boer
boel'drong
drong
ooknog
nog
eene
andere
gedachtenaar
naarden
denvoorgrond
voorgrond,,
Bij
ook
eene
andere
gedachte
eene gedachte
gedachte, , die
die slechts
slechts in
in enkele
enkelegewichtige
gewichtige oogenblikkeu
oogenblikkeu van
van het
het leven
leven
eene
bij hem
hem ter
ter sprake
sprake komt.
komt.
armen bij
des armen
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Hij Dam
nam zijne
dan zou
zou de
de
Hij
zijnevrouw
vrouwbij
bijde
de hand
hand en
en zeide
zeide zacht:
zacht : "En
„En dan,
dan , dan
wat meer
meer wist
wist dan
dan ik."
ik."
jongen misschien
jong-en
misschieniets
iets kunnen
kunnen leeren
leeren, , zoodat
zoodat hij
hij wat
in het
hethart
hartder
dervrouw
vrouwontkiemde
ontkiemdeeene
eeneandere
andere hoop
hoop,, die
diezijzijniet
nietwilde
wilde
En in
uitspreken,, maar
maal' die toch
toch dedetranen
tranenvan
vanblijdschap
blijdschapaan
aanhare
hareoogen
oogenontlokte
ontlokte;
uitspreken
;
zij bleef
bleef dien
elien nacht
nacht nog
nogzeer
zeerlang
langwakker
wakkerliggen,
liggen,om
omdaaraan
daaraan tetedenken.
denken.
en zij
hij het
het goed
goedhad
hadenenniet
niet
zooveellastlast
zorgen,
dan
zou
misschien
Als hij
zooveel
en en
zorgen
, dan
zou
hijhijmisschien
niet
niet meer
meer in
in„dien
"dientoestand"
toestand" komen
komen en
endan
danzou
zouhij
hijhaar
haarniet
nietweder
wederslaan.
slaan.
Het was
was laat
laatgeworden
gewordenenenzwijgend
zwijgendgingen
gingenErikson
Eriksonenenzijne
zijnevrouw
vrouwnaar
naar
Het
bij den
deneen
eenvroeger
vroegerenenbijbij
andere
later,
maar
over
beidenkwam
kwam
bed. En
En bij
bed.
de de
andere
later
, maar
over
beiden
toch de
de slaap
slaap met
met zijne
zijne versterkende
versterkende rust,
rust, totdat
totdatdedenieuwe
nieuwemorgen
morgenaanbrak
aanbrak
toch
van een
een dag
dag,, die,
die,vol
volverwachtingen
verwachtingen voor
voor de
detoekomst
toekomst,, met
metden
dengewonen
gewonen
van
arbeid werd
werd doorgebracht.
doorgebracht.
arbeid
Zij hadden
hadden samen
samen afgesproken
afgesproken, , dat
dat Erikson
Erikson een
een der
dereerstvolgende
eerstvolgende dagen
dagen
Zij
naar den
den baron
baron zou
zou overvaren
overvaren en
en trachten
trachten de
de zaak
zaak ininorde
ordetetebrengen.
brengen.Maar
Maar
naar
was het
het erg
erg druk
druk op
opdedeboerderij
boerderij en
en
gedurende die
die „eerstvolgende
"eerstvolgende dagen"
dagen" was
gedurende
men bad
bad geen
geen tijd
tijd te
te missen
missen;; en
en toen
toen kwam
kwam de
de oogst.
oogst. Den
Deneenen
eenendag
dagna
na
men
deR anderen
anderen stelde
stelde Erikson
Erikson zijn
zijn bezoek
bezoek bij
bij den
den baron
baron uit
uit;; het
hetbosch
boschliep
liep
den
weg,, zeide
z~ide hij.
hij.
niet weg
niet
Zoo verliepen
verliepen er
er twee
tweemaanden
maanden;; ererwas
wasgehooid
gehooid en
enrogge
roggeen
enboekweit
boekweit
Zoo
warcn ingehaald.
ingehaald. Het
Het had
haddede
laatstedagen
dagengeregend
geregendenendoornat
doornaten
enhalfhalfwaren
laatste
groen hing
hing de
de haver
haver over
over groote
groote stokken
stokken enenstaken
stakenopop
zonneschijn en
en
groen
zonneschijn
droog
weer
te
wachten.
droog weer te wachten.
De zon
zonkwam
kwammet
metden
clenfrisschen
frisschen wind
windals
alshaar
haar geleider
geleider en
en op
opdedehoeve
hoeve
Pe
men het
het druk,
druk, om
om de
delaatste
laatste hand
hand aan
aan het
het inbrengen
inbrengen van
van den
den oogst
oogst tete
had men
had
leggen.
De laatste
laatste schoof
schoof was
was geborgen.
geborgen. En
Endienzelfden
dienzelfdenavond
avondzeide
zeideErikson
Erikson
leggen. De
zijne vrouw
vrouw::
tegen zijne
de boot
bootenenvaar
vaarnaar
naarden
denbaron
baronenenspreek
spreek er
ermet
met
"Morgen
neem ik
ik de
„Morgen neem
hem over."
over."
hem
Het was
was op
opeen
eenhelderen
helderen, ,zonnigen
zonnigenSeptembermorgen,
Septembermorgen, dat
dat dedeboer
hoerininzijne
zijne
om naar
naar de
de overzijde
overzijde te
teroeien
roeieneneneene
eenenieuwe
nieuwerichting
richtingaan
aanzijn
zijn
boot
stapte-, om
boot stapte.,
Demist
misthing
hingals
alseene
eenewitte
wittedeken
deken over
over de
dezee
zeeen
endedeomomleven
geven. De
leven te
te geven.
trekken van
eilanden en
scheren waren
waren slechts
flauw cn
onzeker tegen
tegen den
elen
trekken
van eilanden
en scheren
slechts flauw
en onzeker
nevel
afgeteekend,, terwijl
terwijl de zon
zon als
alseen
eenronde
rondegele
gelebol
boldaaruit
daaruittetevoorschijn
voorschijn
nevel afgeteekend
stukken,, aan
aangrillig
grilligafgescheurde
afgescheurde lappen
lappen tule
tulegelijk,
gelijk,zweefden
zweefden
trad.
Wittestukken
trad. Witte
over
het water
water;; luchtig
luchtigwerden
werden zij
zijdoor
doorden
denmorgenwind
morgenwindover
overdedegladde
gladde,
over het
,
koude
oppervlakte voortgedreven
voortgedreven en
en naar
naar den
den boschrand
boschrand gejaagd
gejaagd,, waar
waar zij
zij
koude oppervlakte
tegen
de donkergroene
donkergroene toppen
toppen werden
werden verscheurd
verscheurd en
en dan
dan inindedegedaante
gedaantevan
van
tegen de
lichte,
spoedig onzichtbare
onzichtbare wolkjes
de ruimte
ruimteverdwenen.
verdwenen.
lichte , spoedig
wolkjes in de
Erikson
nam de
de riemen
riemen ter
terhand
handenenroeide
roeide
rechtstreeksop
opdien
dienlichtgrijzen
lichtgrijzen
Erikson nam
rechtstreeks
muur
aan, die
die terugweek,
terugweek, hoe
hoe meer
meer hij
hij naderde,
naderde, terwijl
terwijl de
de zon
zonmeer
meel'
muur aan,
en
meer in
in kracht
kracht won
wonenen
al vaster
en dichter
stralenbundels door
door den
den
en meer
al vaster
en dichter
stralenbundels
heen tot
tot hem
hem overzond.
overzond. Op
Op den
denfjord
fjord zag
zaghij
hijininzijne
zijnenaaste
naasteomgeving
omgeving
nevel
nevel heen
eene
wijde, open
openplek
plekhelder
helderstroomend
stroomend water
water en
enrondom,
rondom, op
opeen
eenkleinen
kleinen
eene wijde,
afstand,
schitterenden krans
krans van
van grijs
grijs en
enwit,
wit,waar
waardedeomtrekken
omtrekkenvan
van den
den
afstand, een
een schitterenden
zich juist lieten
lieten onderscheiden.
onderscheiden. Al
Alruimer
ruimer werd
werdzijn
zijngezichtskring
gezichtskring;; de
de
oever
oever zich
eene
donkere,
dichte
massaheel
heelver
vel'
nevel
trok op
op en
enten
tenlaatste
laatstebleef
bleefhijhijalsalseene
nevel trok
donkere,
dichte
massa
aan
horizon staan.
staan.
aan den horizon
Bedaard
gelijkmatig roeide
roeide Erikson
Erikson voort,
voort, zonder
zonder om
om tetezien,
zien,zooals
zoo als
Bedaard en
en gelijkmatig
hij
te doen,
doen, die
die met
metelk
elkhoekje
hoekjevan
vanhet
hetvaarwater
vaarwater bekend
bekend is,
is, en
en
hij gewoon
gewoon is
is te
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als
als uit
uit zichzelve
zichzelve laveerde
laveerde de
de schuit
schuit tusschen
tusschen de
dekleine,
kleine,smalle
smalleeilanden
eilandendoor
door
zoorustig
rustigvoort,
voort,alsof
alsoferel'geene
groenesteenblokken
steenblokken en
en ondiepten
ondiepten in
in de
de
en
gleed zoo
en gleed
wereld waren.
wereld
waren.
Hij was
was niet
niet zoo
zoo recht
recht op
opzijn
zijn gemak
gemak en
en ininstilte
stilteoverlegde
overlegdehij,
hij,wat
wathij
hij
Hij
tegen den
den baron
baron zoude
zoude zeggen.
zeggen. En
Enhijhijbedacht
bedachttot
totinindedekleinste
kleinstebijzonbijzontegen
derheden, koe
hij het
het zeggen
zeggen zou
zouenenopop
welke
manierhijhijden
denbaron
baronhet
het
welke
manier
hoe hij
debaron
baron het
het
best zou
zou kunnen
kunnen overreden,
overreden, indien
dat noodig
noodig mocht
mocht zijn.
zijn. Als
Als de
best
indien dat
bosch nu
nu eens
eens in
in het
het geheel
geheel niet
niet wilde
wilde verkoopen
verkoopen?? Dat
Dat zou
zou hij
hij toch
toch wel.
wel.
bosch
zou hij
hij ertegen
ertegen hebben
hebben?? zooals
had niemand
niemand er
of
Wat
Wat zou
zooals het
het daar
daar stond,
stond, had
er nut of
pleizier
van.
pleizier van.
een paar
paar flinke
flinke slagen
slagenenendedekleine
kleine
aanlegbrugmet
metde
dewitte
witteleuningen
leuningen
Nog een
aanlegbrug
kwam duidelijk in
inhet
hetgezicht
gezichttegenover
tegenover
donkerewater,
water,waarover
waaroverdederanke
ranke
kwam
hethet
donkere
berken hunne
hunne reeds
reeds geelgespikkelde
geelgespikkelde kronen
kronen heenbogen.
heenbogen.
berken
van
En
tusschen de
de trillende
trillende berkebladen
berkebiaden door,
door, boven
boven de
dedonkere
donkeretoppen
toppenvan
En tusschen
eiken
en linden
linden zag
zaghij
hijeen
eenlichtgekleurden
lichtgekleurdengevel
gevelenen
eensctoorsteen,
schoorsteen,waaruit
waaruit
eiken en
een
de rook
rook in
inlichte,
lichte,dansende
dansendewolkjes
wolkjesomhoogzweefde.
omhoogzweefde.
Erikson
maakte de
de boot
bootvast,
vast,verborg
verborg zijn
zijn pijpje onder
voorste bank,
bank,
onder de voorste
Erikson maakte
en knoopte
knoopte die
diezorgvuldig
zorgvuldig dicht.
dicht. Vervolgens
Vervolgenshaalde
haalde hij
hij
trok zijne
zijne jas
jas aan
aan en
trok
uit zijn
zijn jaszak
jaszak een
een doosje
doosje van
van geel
geel metaal
metaal met
met een
een spiegeltje
spiegeltje op
op het
hetdeksel
deksel
te voorschijn,
voorschijn, nam
nam zijn
zijn hoed
hoed af
afen
enbracht
brachtmet
metdedehand
handzijn
zijnhaar
haarbehoorlijk
behoorlijk
Dehoed
hoedwerd
werdweer
weer
opgezet
eenelaatste
laatstemonstering
monsteringvan
vanzooveel,
zooveel,
in orde.
orde. De
opgezet
enen
nana
eene
als
hij in
in den
den spiegel
spiegel van
van zijn
zijn persoon
persoon kon
kon zien,
zien, stak
stak hij
hij de
dedoos
doosweder
wederinin
als hij
zijn
zak en
enstapte
staptemet
met
lange,
haastigeschreden
schredenhet
hetpad
padop,
op,'
dat door
door het
het
zijn zak
lauge,
haastige
' dat
park naar
naar het beerenhuis
heerenhuis leidde.
leidde.
park
Een verbazend
verbazend groote
kwam luid blaffend
blaffend aanloopen.
aanloopen. Erikson
Erikson lokte
lokte
Een
groote hond
hond kwam
hem en
en gaf
gafhem
hemvriendelijke
vriendelijkewoordjes,
woordjes, terwijl
terwijlhij
hijden
denweg
wegachterom
achteromnaar
naar
hem
de
keuken insloeg,
insloeg, daarbij
daarbij telkens
telkens voorzichtig
voorzichtig naar
naar den
den hond
hond ziende,
ziende, die
die
de keuken
hem
brommend en
blijkbaar slechts
over dit
dit bezoek
bezoek volgde.
volgde.
hem brommend
en blijkbaar
slechts half
half tevreden
tevredcn over
In de
de keuken
keuken vroeg
vroeg hij,
of de
de baron
baron thuis
thuis was,
was, en
en met
met den
den hoed
hoed in
in de
de
In
hij, of
hand
bleef hij
hij bij
bijdededeur
deurstaan
staanwachten,
wachten,totdat
totdathet
hetmeisje
meisjeterugkwam,
terugkwam,om
omhem
hem
hand bleef
te
halen. De
Debaron
baronstond
stondmidden
middeninindedekamer
kamerenenrookte
rookteeene
eenesigaar.
sigaar. Hij
Hij
te halen.
was
lang enenmager
magerenen
had
geel bleek
gelaatmet
meteen
een
paarvriendelijke
vriendelijke
was lang
had
eeneen
geelbleek
gelaat
paar
oogen
achter zijn
zijn in
in zwart
zwart hoorn
hoorn gevatten
gevatten pincenez.
pincenez.
oogen achter
Hij knikte
knikte den
den boer,
boer, die
die zijn
zijnhoed
hoednaast
naastzich
zichopopden
dengrond
grondhad
hadneergezet
neergezet
Hij
hij stond,
stond, toen
toen hij
hij hem
hem in
in het
hetoog
oogkreeg,
kreeg,
en
nu buigende
buigende bleef
bleef staan,
staan, waar
waar hij
en nu
aanmoedigend
toe.
aanmoedigend toe.
hemeen
eenpaar
paarstappen
stappentetegemoet
gemoeten
enzeide
zeide:: „Wel,
"Wel, goeden
goeden dag,
dag,
Hij
ging hem
Hij ging
stond
Erikson. Dat
Dat treft
treft bijzonder
bijzonder goed,
juist vandaag
vandaag komt.
komt. lkIkstond
Erikson.
goed, dat
dat je
je juist
juist op
op het
het punt
punt jejeeene
ceneboodschap
boodschap tetezenden."
zenden."
juist
hij nu
nuook
ookeen
eeneindje
eindje
Erikson
werd verlegen.
verlegen. Bedeesd
Bedeesdrondziende,
rondziende, kwam
kwam hij
Erikson werd
vooruit en
en zeide
zeide niets
nietsdan
dan:
"Zoo-oo?"
vooruit
: „Zoo-oo
?"
Maar hij
kuchte even,
even, alsof
alsof hij
hij toch
t.och eigenlijk
eigenlijk nog
nog wel
wel iets
ietsmeer
meer zou
zou
Maar
hij kuchte
willen zeggen.
zeggen.
willen
Na een
een paar
paar haaltjes
haaltjes aan
aan zijne
zijne sigaar
de baron,
baron, die
die dat
datniet
nietscheen
scheen
Na
sigaar ging
ging de
te hebben
hebben opgemerkt,
opgemerkt, rustig
rustig voort
voort:: „Er
"Er isisdaareven
daareven iemand
iemand bij
bijmij
mijgeweest,
geweest,
hem het
het bosch,
bosch, (lat
datopopjouw
jouwgrond
grondstaat,
staat, te
te
met wien
wien ik
ik overeengekomen
overeengekomen ben
ben hem
met
verkoopen, en
hij vroeg
vroeg mij,
mij, ofofikikook
ookeen
eengeschikt
geschiktpersoon
persoon wist,
wist, die
diehet
het
verkoopen,
en hij
omhakken voor
zijne rekening
rekening zou
zou willen
willennemen
nemenenendie
dieook
ookvoor
voorhet
hethoutverhoutveromhakken
voor zijne
voer naar
naar het
dacht ik,
ik, dat
dat dit
diteen
eenbest
bestzaakje
zaakjezou
zou
voer
het strand
straud zorgen
zorgenkon.
kon. Nu dacht
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zijn voor
voor jou,
jou, Erikson,
Erikson, om
om dezen
dezen winter
winter op
opteteknappen;
knappen;enenhet
hetzal
zalook
ookeene
eene
zijn
aardige
kan je
je op
oprekenen."
rekenen."
aardige verdienste
verdienste opleveren;
opleveren; daar
daar kan
Onder het
het spreken
spreken van
vanden
denbaron
baron had
hadErikson
Erikson aldoor
aldoor zijne
zijne oogen
oogenneerneerOnder
geslagen gehouden.
hem, alsof
alsof hij
hij door
door den
den grond
grond zonk.
zonk. Met
Met
geslagen
gehouden.Het
Het was
was hem,
zich zoover,
zoo ver, om
om met
metgeveinsde
geveinsde bedaardheid
bedaardheid te
te
moeite beheerschte
beheerschte hij
moeite
hij zich
vragen::
kunnen vragen
„Heeft uu het bosch
?"
"Heeft
bosch alalverkocht,
verkocht,Mijnheer
Mijnheer?"
De baron
baron keek
keek hem
hem verbaasd
verbaast! aan
antwoordde: : „Ja,
"Ja, zeker
zeker heb
heb ik
ik het
het
De
aan en
en antwoordde
bosch
verkocht. Ik
zeg het
het jejeimmers
immel'S juist?"
juist?"
bosch verkocht.
Ik zeg
"Ik
had anders
anders willen
willen komen
komen vragen,
vragen, of ik
ik het
het koopen
koopen kon."
kon."
„Ik had
„Jij ?" De
"Jij?"
baron kwam
stap dichter
dichter naar
naar hetn
hem toe.
"Hadt jij
jij het
het
De baron
kwam nog
nog een
een stap
toe. „Hadt
willen koopen
koopen?"
?"
zoogedacht.
gedacht. Een
Eensommetje
sommetjeheb
hebikikwel
welovergespaard
overgespaard en
en
"„Ja,
Ja, dat
dat had
had ikikzoo
de
rest, meende
meende ik,
ik, zou
zou ......""
de rest,
"Ja,
zie je,
je, het
het bosch
bosch isisnu
nueenmaal
eenmaal verkocht
verkocht en
enikikkan
kandedezaak
zaakniet
nietweer
weer
„Ja, zie
ongedaan
onmogelijk, den
koop te
te niet
niet tetedoen.
doen.Jammer,
Jammer, dat
dat
ongedaan maken.
maken.Het
Het is
is onmogelijk,
den koop
het tetelaat."
laat."
niet gisteren
gisteren gekomen
gekomen bent,
bent, Erikson
Erikson; ; maar
je niet
maar nu
nu is het
„Ja, dat
"Ja,
dat zal
zal wel
wel zoo
zoo zijn."
zijn."
hijopnieuw
opnieuw:
"Alsikikgisteren
gisterengekomen
gekomen
even tetehebben
hebbengezwegen
gezwegenbegon
begonhij
Na even
: „Als
was,
zou het
het dan
dan wel
welgegaan
gegaan zijn?"
zijn?"
was, zou
"Ja,
dan zou
zou ik
ik erel'niets
nietstegen
tegen hebben
hebben gehad.
gehad. Maar
Maal' met
met den
den besten
besten wil
wil
„Ja, dan
de wereld
wereld kan
kan ik
iknu
numijn
mijnwoord
woordniet
nietmeer
meerterugnemen."
terugnemen."
van de
van
Erikson
nog even
even staan.
staan. Als
Alseen
eenslaapwandelaar
slaapwandelaar strak
strak voor
voor zich
zichuituitErikson bleef nog
ziende,
het gevoel
gevoel af,
af, zijn
zijn hoed
hoed van
van den
den grond.
grond.
ziende, nam
nam hij,
hij, op
op het
"Nu,
dan zal
zal 't het
beste wezen,
wezen, dat
dat ik
ik maar
maal' weer
weer naar
naar huis
huis ga."
ga."
het beste
„Nu, dan
Hij hield
hield den
den knop
knop van
van de
de deur
deur reeds
reeds in
in de
dehand.
hand.
Hij
mijnog
noggeen
geenantwoord
antwoordopopmijne
mijnevraag
vraaggegeven,
gegeven,
"Neen,
wacht even
even;; jejehebt
hebtmij
„Neen, wacht
niet?"
Erikson.
je het
het hakken
hakken en
en rijden
rijden van
van het
hethout
houtaannemen
aannemen ofofniet?"
Erikson. Wil
Wil je
De man
man zag
zag erereen
eenoogenblik
oogenblikuit,uit,
alsof
begreep,waarvan
waarvanhier
hier
De
alsof
hijhij
nietniet
begreep,
sprake
was. Maar
Maarlangzamerhand
langzamerhand herwon
herwon zijn
zijn gelaat
gelaat de
de oude
oudeoverleggende,
overleggende,
sprake was.
ietwat
sluwe uitdrukking
uitdrukking en
en met
meteen
eeneigenaardig
eigenaardigknippen
knippenvan
vanzijn
zijnlinkeroog
linkeroog
ietwat sluwe
eene wedervraag
wedervraag: : "Wat
denkt u,
u, dat
dathij
hijervoor
ervoor zal
zal
antwoordde
antwoorddehij
hij met
met eene
„Wat denkt
geven?"
willen geven?"
"Dat
zal je
je natuurlijk
natuurlijk met
met hem
hem moeten
moeten afspreken.
In elk
elkgeval
gevalkomt
komthij
hij
„Dat zal
afspreken.. In
dezer
hier, om
om het
het bosch
bosch ininoogenschouw
oogcnschouw tetenemen."
nemen."
dezer dagen
dagen nog
nog hier,
"Dan
zullen wij
wij er
ernader
nader over
overspreken."
spreken."
„Dan zullen
De baron
baron stak
stak hem
hem zijne
zijne hand
hand toe.
toe.
De
"Dit
kan ik
ikjejewel
welzeggen,
zeggen,Erikson
Erikson:
komtzeker
zekerinin
volgendeweek."
week."
„Dit kan
: hijhijkomt
dede
volgende
Weder maakte
welvriendelijk
vriendelijk
Weder
maakteErikson
Eriksoneene
eeneboersche
boerschebuiging.
buiging. "Mag
„Mag ik uu wel
bedanken,
deze zaak
zaak aan
aan mij
mij gedacht
gedacht hebt
hebt?"
e
bedanken, Baron,
Baron, omdat
omdat uu in deze
"Geen
dank, beste
beste Erikson.
Erikson. Adieu.
Adieu. Het
Het isis jammer,
jammer, dat
dat je
je niet
nieteen
eenbeetje
beetje
„Geen dank,
vroeger gekomen
minste goed,
dat je nu
nu iets
iets aan
aan de
de
gekomenbent.
bent. Maal'
Maarhet
het isis ten
ten minste
goed, dat
kunt."
zaak verdienen
verdienen kunt."
zaak
Erikson vertrok.
vertrok. Met
Metgebogen
gebogenrug,
rug,eenigszins
eenigszinswaggelend
waggelend op
op de
debeenen
been en
Erikson
metloome,
loome,
en
zijne lange
lange armen
armen slap
slap heen
heen en
enweer
weerlatende
latendebengelen,
bengelen,liep
liep
en zijne
hijhij
met
zware
stappen het
het park
park door
door naar
naar het
het strand
strand, , stapte
stapte in
in de
deboot
booten
enschoof
schoof
zware stappen
zee.
haar driftig
haar
driftig in zee.
Daar was
was geene plaats voor eene enkele
enkele verstandige
verstandige gedachte
gedachte in
inzijne
zijnehersenen.
hersenen.
Waarom
had, , wat
wat hij
hij gezegd
gezegd had
had of
of
Waarom hij
hij hier
hier was
was gekomen,
gekomen, wat
wat hij
hij gewild
gewild had
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gedaan, —
gedaan,
- dat
datalles
alleslag
laginineene
eeneakelige
akeligeverwarring
verwarring dooreen,
dooreen, totdat
totdat het
hetgevreesde
gevreesde
oogenhlik
komen, waarop
waarop alles
allesmet
metschrikwekkende
schrikwekkendeduidelijkheid
duidelijkheid tete
oogenblik zou
zou komen,
waarop zijn
zijn gezond
gezond verstand
verstand weer
weer aan
aan het
het woord
woord
voorschijn
voorschijntreden
treden zou;
zou ; waarop
kwam,
om hem
hem te
te zeggen,
zeggen, dat
datdedeschakels
schakels in
inde
deketen
ketenvan
vanzijn
zijn leven
leven nu
nu
kwam, om
voltallig waren
voltallig
waren en
en erergeene
geeneenkele
enkelenieuwe
nieuwerneer
meer bij
bij zoude
zoude komen.
komen. Deze
Deze
was voor
voor
nieuwe
schakel, die
hijzelf had
had gehoopt
gehoopt daaraan
daaraan te
mogen smeden,
smeden, was
nieuwe schakel,
die hijzelf
te mogen
altijd
weg. Zij
Zij zou
zou hem
hem niet
niet helpen,
helpen, om
omzich
zichop
optetewerken
werkentottot
hoogeren
altijd weg.
eeneen
hoogeren
kring
der samenleving,
samenleving, dan
had bewogen.
bewogen. Dat
Dat
kring der
dan waarin
waarinhij
hijzich
zichtot
tot nog
nog toe
toe had
was half
half gedaan
gedaan werk
werk en
en het
het zou
zounimmer
nimmer door
door hem
hem ten
ten einde
einde
alles
alles was
worden gebracht.
gebracht.
Voort roeide
Voort
roeide hij,
hij, altijd
altijd voort,
voort, zonder
zonder om
om tetezien,
zien,noch
nochnaar
naarrechts
rechtsnoch
noch
naar
met eene
eene vaart,
vaart, dat
dathet
hetwater
watertegen
tegendedeboot
bootaanspatte
aanspatte en
en de
de
naar links,
links, met
oude, versleten
versleten riemen
riemen in
in de
de door
door den
den tijd
tijd uitgeholde
uitgeholdegaten
gatenpiepten
pieptenen
enkreunden.
kreunden.
Een
uur lang
lang roeide
roeide hij
hij aldus
aldusvoort
voort,
zonderzelf
zelfteteweten
wetenwaarheen.
waarheen. Het
Het
Een uur
, zonder
zweet
parelend op
op zijn
zijn voorhoofd
voorhoofd;; den
den hoed
hoedhad
hadhijhijafgezet,
afgezet,zoodat
zoodat de
de
zweet stond parelend
zon
ongehinderd op
op zijn
zijn aangezicht
aangezicht kon
kon branden,
branden, en
en de
dewind
windzette
zettezijne
zijne
zon ongehinderd
haren , die
die aan
haren,
aan de
de slapen
slapen waren
waren vastgekleefd
vastgekleefd,, weder
weder overeind.
overeind.
Hijgend
van de
de aanhoudende
aanhoudende inspanning,
inspanning, hield
hield hij
hijeven
evenopopmet
metroeien
roeien;
de
Hijgend van
; de
boot
kon gerust
gerust een
eeneind
einddrijven
drijvenopopdede
vaart,die
diehijhijerachter
erachterhad
had gezet.
gezet.
boot kon
vaart,
Hij
nam den
denwaterschepper
waterschepper ,, boog
boog zich
zich over
over den
den rand
rand en
en dronk
dronk twee-,
twee-, ja,
ja,
Hij nam
driemaal
achtereen van
het zoute
zoute water.
water.
driemaal achtereen
van het
zag hij
hij om
om zich
zichheen
heen,, als
alsuituiteeneen
droom
ontwaakt,enenmerkende,
merkende,dat
dat
Toen
Toen zag
droom
ontwaakt,
hij
uit den
den koers
koers was
was geraakt,
geraakt, keerde
keerde hij
hij de
deboot
bootmet
meteen
eenzwaai
zwaaiom
omenenvoer
voer
hij uit
huiswaarts.
zijue pet
pet weder
wederop
openenbegon
begon
bedaarderte te
roeien
i langzamerhand
Hij zette
zette zijne
bedaarder
roeien
; langzamerhand
verloor de spanning,
spanning, waarin
waarin hij
hij geweest
geweest was,
was, aan
aan kracht
kracht en
eninindezelfde
dezelfdemate
mate
verloor
herwon de
de wereld
wereld,, langzaam
langzaam maar
maar zeker
zeker,, in
in zijne
zijneoogen
oogenhare
hareoude
oudegedaante.
gedaante.
herwon
zag voor
voor zich
zich uit
uitover
overden
den
fjord.Schitterend
Schitteróndgrijs
grijslag
lagdeze
dezeininden
den
Hij zag
Hij
fjord.
zonneschijn, terwijl
terwijl de
de drijvende
drijvende wolken,
wolken, die
diezich
zichininhet
hetwater
waterweerspiegelweerspiegelzonneschijn,
den,
er uit
uit de
deverte
verteals
alsdonkere
donkereplekken
plekken op
opdedeblinkende
blinkendeoppervlakte
oppervlakte uituitden , er
zagen. Daar
Daar lag
lagdedeSont
Sant;
dienmoest
moesthij
hijdoor
door;
hetwater
waterwas
wasbruin
bruindaar,
daar,
zagen.
; dien
; het
waar de
rots hare
hare lange
lange,, smalle
smalle tong
tong vooruitstak.
vooruitstak. De
Deklip
klipaan
aandedeandere
andere
waar
de rots
zijde stond
stond loodrecht
loodrecht en
tegen het
het donkere
donkere water,
water, dat
dat inindof
dofgeklots
geklots
zijde
en steil tegen
ertegen opgezweept
opgezweept werd,
werd, en
en v66r
vóór zich
zich zag
zag hij
hij den
deninham
inham,, waar
waar de
dehazelhazelertegen
struiken en
en de
deeiken
eikenin in
de middagzon
hem
lichtgroen
tegenschitterdenen
en
struiken
de middagzon
hem
lichtgroen
tegenschitterden
waar de
hij uit
uit moest,
moest, om
om thuis
thuis tetekomen.
komen.
waar
de weg
weg begon,
begon, dien
dien hij
Thuis . .. .. ..
Thuis.
Wat zoude hij
hij thuis
thuis vertellen
vertellen?
VVat
?
eenpaar
paarflinke
flinkerukken
rukkenenennunuroeide
roeidehijhijmet
metnieuwe
nieuwekrachten
krachten vlug
vlug
Nog een
voort, totdat
totdat de
debodem
bodemvan
van
zijnvaartuigje
vaartuigjeover
overhet
hetzand
zand schuurde
schuurde en
en de
de
voort,
zijn
golven, die
die het
hetininzijne
zijnevaart
vaarthad
had
opgewoeld,
zachtkens
naarzee
zeeteruggleden.
teruggleden.
golven,
opgewoeld,
zachtkens
naar
Hij haalde
haalde de
de riemen
riemen in,
in,landde,
landde,over
overdedesteenen
steenen,
dieuit
uithet
hetzandige
zandige
Hij
, die
water opstaken,
trok de
de boot
boot achter
achter zich
zich aan.
aan.
water
opstaken , loopende,
loopende, en
en trok
Op het strand
strand bleef
bleef hij
hij staan,
staan, nam
nam zijne
zijne pet
pet af,
af, haalde
haalde diep
diep adem
adem en
en liet
liet
Op
den wind
wind afkoelend
afkoelend over
over zijn
zijn voorhoofd
voorhoofd en
enzijne
zijnewangen
wangen spelen.
spelen.
den
was de
de zwaarste
zwaarste gang,
gang, dien hij
hij in
inzijn
zijngeheele
geheeleleven
levenhad
hadafgelegd.
afgelegd.Hij
Hij
Dit was
moest naar
naar huis,
huis, hij
hij moest
moest zijne
zijne vrouw
vrouw ontmoeten.
ontmoeten. Zij
Zij zou
zou hem
hem bij
bij het
het hek
hek
moest
opwachten en
zij zou
zou de
detafel
tafelgedekt
gedekthebben
hebbenenen
hem
eere
vanden
dengrooten
grooten
opwachten
en zij
hem
terter
eere
van
dag op
op een
eenextra
extraschotel
schotelonthalen
onthalenenenzijzijzou
zouhem
hemvragen,
vragen, hoe
hoe het gegaan
gegaan
dag
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was
, dat
was;; en hij
hij zou
zouhaar
haarmoeten
moetenzeggen
zeggen,
datvoortaan
voortaanalles
allesbleef,
bleef,zooals
zoo alshet
het

zijhun
hunlevenlang
levenlangmoesten
moestenblijven
blijvenwerken
werken en
ensjouwen
sjouwentot
tot
geweest was
was;; dat
datzij
geweest
op hun
hun ouden
ouden dag
dagenendatdat
jongen
niets
anders
zouden
nalaten
op
zij zij
hunhun
jongen
niets
anders
zouden
nalaten
dan de
de pacht
pacht van
vanzoo'n
zoo'nschamele
schamelehoeve,
hoeve,waarbij
waarbij voortaan
voortaan niet
nieteens
eenseen
eenbosch
bosch
dan
kij groot
groot was,
was, had
had hij
hij van
van dat
dat sloopen
sloopen geen
geennut
nutmeer
meeren
en
behooren zou.
Als hij
behooren
zou. Als
zeewind zou
zou ongehinderd
ongehinderd over
over den
den akker
akkerenenover
overdede
weide
zijnijskouden
ijskouden
de zeewind
weide
zijn
blazen.
adem blazen.
hij het
het bergpad
bergpad op,
op, maar
maar toen
toen hij
hij nu
nuopopden
denheuvel
heuvel
ging hij
Langzaam ging
gekomen was,
was, waarop
waarop zijne
zijne hoeve
hoeve lag,
lag, stond
stond hij
hij op
op het
het punt
punt zich
zich op
op een
een
gekomen
steenblok te
laten neervallen,
neervallen, om
om een
eenoogenblikje
oogenblikje tetezitten
zittenenennog
nogeven
eveu
steenblok
te laten
te wachten.
wachten. Maar
Maar het
het zou
zou erergeene
geenezier
zierbeter
beterdoor
door worden.
worden. Het
Het ging
ging
te
hoe eer
eerhet
hetgedaan
gedaanwas,
was, hoe
hoebeter.
beter.Alleen,
Alleen,
ermede als met
met het
hetkiezentrekken
kiezentrekken :: hoe
ermede
dat de
de napijn
napijn dan
dan ook
ookalvast
alvasteer
eereen
eenaanvang
aanvangnam,
nam,maar
maar .....
dat
...
stiet het
het hek
hek open
open en
en liep
liep de
deplaats
plaats op.
op.
Hij stiet
Er was
was niemand
niemand aan
aan het
hethek
hekenenniemand
niemandstond
stondop
opden
denuitkijk
uitkijkbij
bijhet
het
Er
raam. Voorzichtig
Voorzichtig en
en langzaam
langzaam ging
ging hij
hij de
de keuken
keuken in. Daar
Daal'stond
stond zijne
zijne
raam.
vrouw met
eene druipende
druipende streng
de hand
hand;; zij
zij had
had die
die juist
juist inineen
een
vrouw
met eene
streng wol
wol in
in de
bak met
met verfstof
verfstof gedoopt.
gedoopt.
bak
Zij liet
liet de
destreng
strengweer
weervallen
vallen
trad
aanstondsnaar
naarErikson
~rikson toe,
toe, die,
el ie,
Zij
en en
trad
aansfonds
raamwas
wasgeloopen
geloopen en
en zijne
zijne pet
pet op
op de
de
zonder haar
haar aan
aan te
te zien,
zien,naar
naarhet
hetraam
zonder
vensterbank had
had neergelegd.
neergelegd.
vensterbank
„Nu?"
"Nu?"
Hij gaf
gaf niet
niet dadelijk
dadelijk antwoord,
antwoord, maar
maal' zocht
zocht naar
naar een
eenomweg.
omweg.
Hij
"Nu, hoe
hoe isishet,
het,Erikson
Erikson?? Krijg
Krijg ikikgeen
geenantwoord
antwoord?"
Enzij
zijstiet
stiethem
hem
„Nu,
?" En
eventjes aan
aan met
met den
den bovenkant
bovenkant van
van haar
haar pols,
pols, opdat
opdat hij
hij vooral
vooral geene
geene verf
verf
eventjes
aan
zijne Zondagsche
Zondagsche jas mocht
mocht krijgen.
krijgen.
aan zijne
dit66ne,
ééne, dat
dathij
hij niet
nietdadelijk
dadelijk
Hij kon
kon maar
maar geen
geenander
anderantwoord
antwoordvinden
vindendan
dandit
Hij
had
geven.
had willen geven.
"Het
was al
al verkocht,"
verkocht," zeide hij
hij zacht
zacht en
zonder om
om te
te zien.
zien.
en zonder
„Het was
bij de tafel
tafel zitten.
zitten. Erikson
griksonhoorde,
hoorde,
Tea
deed een
stap achteruit
achteruit en
een stap
en ging
ging bij
Tea deed
dat
zijne vrouw
vrouw schreide.
schreide. Nu keerde
keerde hij
hij zich
zich om.
om.
dat zijne
"Ja,
het isiszeker
zekernaar.
naar.Maar
Maar
verdiennunu
aanstaandenwinter
winter
„Ja, het
ik ik
verdien
in in
denden
aanstaanden
altijd
met hout
hout hakken
hakken en
en hout
hout rijden,
rijden, zie
zie je."
je."
altijd iets met
Maar
schreide aldoor,
hare tranen
afvegende. Zij
Zij stond
stond
Maar Tea
Tea schreide
aldoor, telkens
telkens bare
tranen afvegende.
eindelijk
op en,
en, hare
hare armen
armen om
om zijn
zijn hals
halsslaande,
slaande, snikte
sniktezijzij:
"OchErikson
Erikson!
eindelijk op
: „Och
!
Och
Heere!"
Och Heere!"
van het
het sloopen
sloopen werd
werd hem
hem
Erikson
bosch niet,
niet, maar
maar de
de arbeid
arbeid van
Erikson kreeg
kreeg het
het bosch
gegund.
Naeenigen
eenigentijd
tijdsprak
sprakhij
hijererkalm
kalmover
overenenverklaarde
verklaarde tevreden
tevreden te
te
gegund. Na
zijn,
zooals het
het was.
was. De
Deeene
eenewinter
wintervolgde
volgdeop
opden
denanderen,
anderen,rustig
rustigvoortglijdend.
voortglijdend.
ziju, zooals
Tea
werd soms
soms nog
nog wel
weleens
eensdoor
doorhaar
haarman
mangeslagen,
geslagen, maar
maar alleen
alleen wanneer
wanneer
Tea werd
hij
dronken was,
zij trok
trok het
het zich
zich niet
niet zoo
zooerg
ergmeer
meeraan
aanals
alsdien
dieneersten
eersten
hij dronken
was, en
en zij
keer,
hij in
in den
dengrond
grondveel
veelvan
vanhaar
haarhield
hieldenenvan
vanden
denkleinen
kleinen
keer, overtuigd,
overtnigd, dat
dat hij
algemeen was
was hij
hijgoed
goedenenvriendelijk
vriendelijkvoor
voorhaar
haaren
en::
Gustaaf
Over 't 'talgemeen
Gustaaf ook.
ook. Over
"Men
kan vaak
vaak meer
meer dragen,
dragen, dan
dan men
men zou
zouhebben
hebbengedacht",
gedacht", zeide
zeidezij,
zij, als
alsde
de
„Men kan
aan
"dien
eersten
keer"
weder
bij
haar
opkwam.
herinnering
herinnering aap „dien eersten keer" weder bij haar opkwam.
Naar GUSTAV
GUSTAV AF
AFGEYERSTAM.
GEYERSTAM.

NIEUWE UITGAVEN
UITGAVEN EN
ENVERTALINGEN.
VERTALINGEN.

M. J.
J. Wattel,
Wattel, Sociologische
Sociologische Wandelingen,
Wandelingen, 2.
2. Wat
WatdedeVrouwenquaestie
Vrouwenquaestie is en wat
wat ze
ze
H. M.
wezen moet.
moet. —
- Rhenen,
Rhenen, Van
Van de
de Watering.
Watering.
wezen
Weer een
een populair
populair boekje
boekje over
vrou wenquaestie. Is er
er behoefte
behoefte aan
aan?? Dat
Dat
Weer
over de
de vrouwenquaestie.
moet de
de uitgever
uitgever maw
maarweten.
weten.Onder
Ondervrouwenbeweging
vrouwenbewegingverstaat
verstaatde
deschrijver
schrijver het
het
moet
ultrafeminisme en
en hij
hij bestrijdt
bestrijdtdat
datmet
met
ernst
goedeargumenten.
argumenten.De
Deverregaande
verregaande
ultrafeminisme
ernst
enengoede
Lehmanwordt
wordtbehoorlijk
behoorlijk afgewezen.
afgewezen. Met
Metvele
velecitaten
citaten
onzin van eene
eene zekere
zekere Dr.
Dr. Lehman
onzin
uit Freule
FreuleDe
DeBosch
BoschKemper
Kemper wordt
wordt betoogd,
betoogd, dat
dat. de
dehuisvrouw
huisvrouw niet
niet mag
magwijken
wijken
voor de
de beroepsvrouw.
beroepsvrouw. Overigens
Overigens isisdede
auteur
voorstandervan
vanalle
allemogelijke
mogelijke
voor
auteur
voorstander
verbeteringen in
den toestand
toestand der
der vrouw.
vrouw. Iets
Ietsnieuws
nieuwsofoforigineels
origineels bevat
bevat het
het
verbeteringen
in den
boekje volstrekt
volstrekt niet,
niet, maar
maar het
hetisisverstandig
verstandigenen
goed
geschreven.Eene
Eenemeer
meer
boelije
goed
geschreven.
derfeministische
feministische aanspraken
aanspraken aan
aan de
de essentieele
eBBentieele functie
functieder
der
principieele toetsing
toetsing der
principieele
aan de
de eischen
eischen van
van het
het moederschap,
moederschap, ware
De comcomvrouw, aan
vrouw,
ware gewenscht
gewenscht geweest.
geweest. De
onzin van
van het
het ultrafeminisme
ultrafeminisme komt
komt daarbij
daarbij het best
best uit.
uit.
plete onzin
S. R.R.STEINMETZ.
STEINMETZ.
Meyer,
Netlerlandsche Staatswetten.
Bundel. Uitgegeven
Uitgegeven onder
onder toezicht
toezicht van
van
Meyer, Nederlandsche
Staatswetten. Eerste
Eerste Bundel.
Mr.
J. Romeyn,
Romeyn, 10de
10<1- geheel
vernieuwde druk.
Sneek, J. F.
F. van
van Druten.
Druten.
Mr. Dr.
Dr. H.
H. J.
geheel vernieuwde
druk. -— Sneek,
Kondigden wij
wij in
in lJe
Tijdspiegel van Juni
9d•• druk
drukaan
aanvan
van deze bekende
J uni 1904 den 9den
De Tijdspiegel
Kondigden
druk (Bundel
(Bundel I)I)isisbijgewerkt
bijgewerkt
verzameling
(Bundel II),
1I), de
de thans
thansverschenen
verschenen 10de
10de druk
verzameling (Bundel
tot 11 Februari
Februari 1906.
1906.
Het
haastoverbodig,
overbodig, nog
nogiets
ietsaan
aante te
voerenten
tengunste
gunstevan
vandeze
dezeuitgave,
uitgave,
Het isis haast
voeren
die
zich onderscheidt
onderscheidt door
door handig
handigformaat,
formaat,duidelijkheid
duidelijkheidenen
volstrektenauwnauw·
die zich
volstrekte
keurigheid.
Mr.
H. B.
B.
Mr. J.
J. H.
Op de
Hoogte, Maandschrift
Maandschrift voor
Huiskamer. —
- De
De Vennootschap
Vennootschap tot
tot exploitatie
exploitatievan
van
de Hoogte,
voor de
de Huiskamer.
het Maandschrift
Maandschrift Op
Op de Hoogte.
Hoogte.
Het
Algemeen Geïllustreerd
Geïllustreerd Weekblad.
Weekblad. —
- Amsterdam,
Amsterdam, Schwartz
Schwartzen
enCo.
Co.
Het Leven, Algemeen
Aan
maand- en
enweekbladen
weekbladenisiswaarlijk
waarlijkgeen
geengebrek
gebrektegenwoordig.
tegenwoordig.
Aan geïllustreerde maandHet maandschrift
maandschrift Op
de Hoogte,
Hoogte, met keurige
keurige en
enuitstekend
uitstekenduitgevoerde
uitgevoerde illustraties
illustraties
Op de
en
portretten voorzien
voorzien en
endaa,rbij
daarbij met royale
royale letter
lettergedrukt
gedruktdoor
doorde
defirma
firmaJoh.
Joh.
en portretten
Haarlem, handhaaft
handhaaft zijn
zijn naam
naamenenzijne
zijnereputatie
reputatieop
opvoorbeeldige
voorbeeldige
Enschedé
Enschedé te FIaarlem,
wijze.
Doorzijn
zijnbeknopt
beknopt
maandelijkschoverzicht
overzichtvan
vandedebelangrijkste
belangrijkstewereldwereldwijze. Door
maandelijksch
enduidelijke
duidelijkebeschrijving
beschrijvingvan
vandedenieuwste
nieuwsteinteressante
interessante
gebeurtenissen,
populaire en
gebeurtenissen, de populaire
vankunst
kunsten
enliteratuur
literatuurhoudt
houdthet
hetden
denlezer
lezerinderdaad
inderdaad
vindingen,
door zijn
zijn overzicht
overzichtvan
vindingen, door
geheel
op de
de hoogte
hoogtevan
vanden
dentijdtijd
geeft
dan
nog
behalve
een
alleraardigst
geheel op
en en
geeft
dan
nog
behalve
een
alleraardigst
bijblad:
, Voor onze Jeugd",
eene interessante
interessante maandelijksche
maandelijksche bijlage
bijlage:: »Van
»Van komen
komen
bijblad : »Voor
Jeugd", eene
en
gaan", waarin
waarin allerlei
allerleiwetenswaardige
wetenswaardigeonderwerpen,
onderwerpen,door
doorfraaie
fraaieillustraties
illustraties
en gaan",
aardworden
worden behandeld.
behandeld. De
Debloemenvriend,
bloemenvriend,
toegelicht, van
vanden
denmeest
meestverschillenden
verschillendenaard
van zijne
zijne gading.
gading.
de
dierenvriend, de
ieder vindt
vindt hier
hier wwat
de dierenvriend,
de huisvrouw
huisvrouw -— een ieder
at van
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NIEUWE UITGAVEN
UITGAVEN EN
EN VERTALINGEN.
VERTALINGEN.

Tegen een
een tijdschrift
tijdschrift van
van zoo
zoo breede
breede enenroyale
royaleopvatting
opvattingisishet
hetzwaar
zwaar conconTegen
curreeren.
durft Het Leven
Leven dat aan.
aan. Ook
Ook van
vandit
dittijdschrift,
tijdschrift,waarvan
waarvan eenige
eenige
curreeren. Toch durft
afleveringen van
van den
den eersten
eersten jaargang
jaargang ons
ons werden
werden toegezonden,
toegezonden, valt
valtde
deuitvoering
uitvoering
afleveringen
Deillustraties
illustratieszijn
zijn
bijzonderfraai
fraaienenmet
metzorg
zorguitgevoerd.
uitgevoerd.
slechts
te roemen.
roemen. De
slechts te
bijzonder
De verscheidenheid
verscheidenheid van
van inhoud
inhoud isisverbazingwekkend,
verbazingwekkend,dedeonderwerpen
onderwerpenzijn
zijnuiterst
uiterst
actueel.
Ookgeeft
geeftditdit
weekblad
nog
oorspronkelijkeliteratuur
literatuurvan
vanonze
onzeeerste
eerste
actueel. Ook
weekblad
nog
oorspronkelijke
letterkundigen.
dat alles
allesvoor
vooreen
eenspotprijs.
spotprijs. Wij
Wijwenschen
wenschen Het Leven
Leven een
letterkundigen. En
En dat
duurzaam
bloeiend leven toe.
toe.
duurzaam en
en bloeiend
M.
S.
M. S.
van den
den Vlaamschen
Vlaamsehen Taalstrijd,
Taalstrijd, door
door Th.
Th.Coopman
CoopmanenenJan
JanBroeckaert.
Broeckaert.
Bibliographie van
Tweede
Deel. —
- Gent,
Gent, A. Siffer.
Tweede Deel.
Van het
het uitgebreide
uitgebreide werk
werk Bibliographie
Bihliugraphie van
van den
denPlaamschen
f/laamscMnTaalstrijd,
Taalstrijd, waarvan
Van
wij
eerste deel
deel hier
hier vroeger
vroeger bespraken,
bespraken, isis thans
thanshet
hettweede
tweededeel
deelverschenen.
verschenen.
wij het eerste
deel omvat
omvatdedeverschillende
\'erschillendegeschriften
geschriftenenenverhandelingen
,erhandelingenover
overdedeVlaamsche
Vlaamsche
Dit deel
taalbeweging
gedurende het
Debewerking
bewerkingwordt
wordthier
hierop
op
taalbeweging gedurende
het tijdperk
tijdperk 1845-1852.
1845-1852. De
in het
heteerste
eerste deel
deelisisbegonnen:
begonnen:van
vanelk
elkgeschrift
geschrift
dezelfde
dezelfde wijze
wijze voortgezet,
voortgezet, als
als ze
ze in
wordt
eene korte
kortevermelding
vermeldinggegeven
gegevenvan
vanden
deninhoud,
inhoud,soms
somsdedebeteekenis
beteekenisververwordt eene
duidelijkt door
door een
een citaat.
citaat. InInditditdeel
deelworden
wordenweer
weerniet
nietminder
minderdan
danruim
ruim 950
950
duidelijkt
vindt hier
geschriften
vermeld. Men
Men vindt
hier niet
niet alleen boeken
boeken en
en brochures
brochures genoemd,
genoemd,
geschriften vermeld.
Belgische, Ilollandsche
llollandsche en
en Fransche
Fransche dagbladen.
dagbladen. Bij
Bij
maar ook
opstellen uit Belgische,
maar
ook vele
vele opstellen
het doorloopen
doorloopen van
dit werk
werk kan
kanmen
menslechts
slechtsbewondering
bewonderinghebben
hebben voor
voor de
de
het
van dit
kolossale
werkkracht van
de heeren
heeren Th.
Th. Coopman
Coopman en
en Jan
JanBroeckaert,
Broeckaert, die
diealaldeze
deze
kolossale werkkracht
van de
redevoeringen, opstellen,
opstellen,vlugschriften
vI ugschriftenniet
nietalleen
alleenmoeten
moetenopsporen,
opsporen,
verhandelingen, redevoeringen,
maar
ook moeten
moeten doorlezen
doorlezen en
en verwerken.
verwerken. Hun
Hun werk
werk zal
zalongetwijfeld
ongetwijfeld een
een
maar ook
Vlaamsche beweging
beweging en
en het
het kan
kan
standaardwerk
standaardwerk worden
worden voor
voor de
de historie
historie van
van de Vlaamsche
dus
ook voor
voor het
het nageslacht
nageslacht van
van groote
groote waarde
waarde zijn.
zijn.
dus ook
M.
S.
M. S.
Nedel'landsch OostOost- en West-Indië,
West-Indië, ten
ten dienste
dienstevan
vanhet
hetonderwijs,
onderwijs,door
doorI).D.Aitton,
Aitton. leeraar
leeraar
Nederlandsch
aan de
de R.
R. H.
H. B.
R. S.S.teteUtrecht.
Utrecht.Vijfde
Vijfde
verbeterde
druk.—-Groningen,
Groningen,P.P.Noordhoff.
NoordholT.
aan
verbeterde
druk.
De verbeterde
verbeterde methoden
methoden van
vanonderwijs
onderwijs openbaren
openbaren zich
zich veelal
veelal ook
ook in
in de
deleerleerDe
deaardrijkskundige
aardrijkskundige leerboeken
leerboeken van een
een twintigtal
twintigtaljaren
jaren
boeken. Vergelijkt
Vergelijkt men
men de
boeken.
geleden
met die,
die, welke
welke tegenwoordig
tegenwoordig worden
worden gebruikt,
gebruikt, welk
welkeen
eenverbazend
verbazend ververgeleden met
schil ontwaart
ontwaartmen
mendan
dan!
Dethans
thans
gebruik
zijnde
leerboeken
der
aardrijkskunde
! De
in in
gebruik
zijnde
leerboeken
der
aardrijkskunde
zijn
voor 't't meerendeel
meerendeel interessante
interessante leesboeken
leesboeken geworden,
geworden, voorzien
voorzien van
van talrijke
talrijkeen
en
zijn voor
uitgevoerde illustraties,
illustraties, waardoor
waardoor de
de lezer
lezerzich
zicheen
eenjuist
juist
beeldkan
kanvormen
vormen
keurig uitgevoerde
beeld
van
de vreemde
vreemde gewesten,
gewesten, die
diebeschreven
beschreven worden.
worden. Een
Eendergelijk
dergelijkinteressant
interessant en
van de
met zorg
zorg bewerkt
bewerkt boek
boek is
is ook
ook dat
dat van
van Nederlandsch
Nederlandach OostOoat- en
en West-Indië
Weat-Indië door 1).
D.
met
Aitton. Uit
Uitdedebeschrijvingen
beschrijvingen ininverband
verbandmet
metde de
talrijke
keuriguitgevoerde
uitgevoerde
Aitton.
talrijke
keurig
illustraties moet
moet de
deleerling
leerlingzich
zichvanzelf
vanzelf
een
bepaald
beeld
vormen
vanonze
onzeOostOosteen
bepaald
beeld
vormen
van
en
West-Indische koloniën.
Aan de
de beschrijving
beschrijving van
van de
de flora,
flora, de
de fauna,
fauna, de
de
en West-Indische
koloniën. Aan
voortbrengselen, het bestuur
bestuur zijn
zijn afzonderlijke
afzonderlijke hoofdstukken
hoofdstukken gewijd;
en de
de
voortbrengselen,
gewijd ; Java en
Javanen vindt
vindt men
men tot
totin in
bijzonderhedenbehandeld
behandeld;; het
hetleven
levenenenbedrijf
bedrijfder
der
Javanen
bijzonderheden
gewoonten, hunne
hunne spelen,
spelen, alles,
alles, wat
wattot
totde
de
Javanen, hunne
hunne huishouding,
huishouding, zeden
zeden en gewoonten,
Javanen,
vestiging van
van een
een juisten
juisten indruk
indruk van
vanden
denJavaan
Javaankan
kanmeewerken,
meewerken,vinden
vindenwe
wehier
hier
vestiging
besproken.
De grootteverhoudingen
grootteverhoudingen en
en vergelijkende
,ergelijkende overzichten
overzichten zijn
zijn door
door duideduidebesproken. De
lijke
grapbische figuren
figuren verlevendigd.
verlevendigd. Dat dit
ditleerboek
leerboek alaltwintig
twintigjaren
jaren lang
lang
lijke graphische
gebruikt
wordt en
ennunuden
denvijfden
vijfdendruk
drukbeleeft,
beleeft,bewijst
bewijstwel,
wel,hoe
hoeuitstekend
uitstekendhet
het
gebruikt wordt
aan
zijne bedoeling
bedoeling beantwoordt.
aan zijne
M.
S.
M. S.

ONDERZOEKINGEN OP
GEBIED VAN
NIEUWERE ONDERZOEKINGEN
OP HET
HET GEBIED
PLANTENLEVEN.
HET PLANTENLEVEN.

Niet minder
minder dan
dan het
het leven
leven der
der dieren, is ook
ook het
hetplantenleven
plantenleven rijk
Niet
temeer
meeronze
ollze
aan interessante
interessante verschijnselen,
verschijnselen, die
die bovendien
bovendien nog
nog des
des te
aan
in nauw
nauw verband
verband staan
staan
belangstelling verdienen,
verdienen, daar
vele daarvan
daarvan ook
ook in
daar vele
belangstelling
met de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de dierenwereld
dierenwereld en
met het
het geheele bestaan
met
en met
van den
den mensch zelf.
van
erinnige
innigebetrekkingen
betrekkingen bestaan
bestaan tusschen de
de plant
plant en
en het
het dier,
dier,
Dat er
Dat
beide dikwijls
dikwijls overeenkomstige
overeenkomstige levensverschijnselen
levensverschijnselen vertoonen,
vertoonen, mag
dat beide
tegenwoordig als
als algemeen
algemeen bekend
bekendverondersteld
verondersteld worden.
worden. Eene
Eene scherpe
tegenwoordig
der
niet
vooral
grens
is
tusschen
deze
beide
rijken
trekken
en vooral
natuur
te
beide
rijken
der
tusschen
deze
grens is
onmerkde
lagere
planten
en
dieren
vertoon
en
tal
van
geleidelijke
en
de lagere planten en dieren vertoonen tal van geleidelijke en
bare overgangen.
overgangen. De
De tegenwoordige
tegenwoordige natuuronderzoeker
natuuronderzoeker kan
kan zich
zich niet
niet
bare
meer tevreden
tevreden stellen
stellen met
metdedeuitspraak
uitspraakvan
vanden
denberoemden
beroemden Zweedschen
meer
de eeuw
plantkundige
de 18
eeuw;: Linnaeus,
Linnaeus, die
die het
hetonderscheid
onderscheid tusschen
plantkundige uit
uit de
18de
de
drie rijken
rijken der
del'natuur
natuureenvoudig
eenvoudig als
als volgt
volgt samenvatte;
DDe delfsamenvatte : »De
de drie
stoffen groeien,
de planten
planten groeien
groeien en
en leven,
leven, de
dedieren
dieren groeien,
groeien, leven
leven
groeien, de
en
gevoelen."
en gevoelen."
is juist
juist dit
ditlaatste
laatste punt
punt:: het gemis
gemis van
van gevoel
gevoel en
enwillekeurige
willekeurige
Nu is
Nu
beweging bij
bij de
deplant,
plant,ten
tengevolge
gevolgevan
vandedeonderzoekingen
onderzoekingenuit
uitden
denjongsten
jongsten
tijd,
aan
ernstigen
twijfel
onderhevig
en
ook
over
vele
andere
tijd, aan ernstigen twijfel onderhevig en ook over vele andere verschijnselen van
plantenleven, ook
ook met betrekking
betrekking tot de
de ontwikkeontwikk evan het plantenleven,
in de
de laatste
laatste jaren
jaren een geheel nieuw
nieuw licht verspreid,
lingsgeschiedenis, is
is in
dat de
de mededeeling van eenige hoofdpunten
op
zoodat wij
ons vleien,
vleien, dat
hoofdpunten op
wij ons
dit
gebied bij
bij onze
onze lezers
lezers op
op belangstelling
belangstelling zal
zal mogen
mogen rekenen.
rekenen.
dit gebied
De
scherpe tegenstelling,
tegenstelling, die
die men
men vroeger
vroeger meende
meende te
te moeten
moeten aanDe scherpe
nemen
tusschen de
wijze van
van ademhaling
ademhaling en voeding
voeding bij
bij plant
plant en
en dier,
de wijze
nemen tusschen
behoort
de geschiedenis.
geschiedenis. Wel
Wel hebben deze levensbehoort reeds
reeds sedert
sedert lang
lang tot de
verrichtingen bij
de plant
plantdoor
door geheel
geheel andere organen
plaats dan
dan bij
bij
organen plaats
bij de
het
dier,
doch
in
het
wezen
der
zaak
kan
hierin
geen
kenmerkend
het dier, doch in het wezen der zaak kan hierin geen kenmerkend
verschil tusschen de
beide natuurrijken gezocht worden. Alleen
Aileen de groene
de beide
planten
vermogen om
om uit
uit de
de anorganische stoffen der lucht:
lucht :
planten bezitten
bezitten het
het vermogen
uit den
den bodem;
zouten, stikstofverbindinkoolzuur
bodem : water,
koolzuuren
en water,
water, en
en uit
water, zouten,
gen enz.
de organische
organische plantenstoffen
plantenstoffen :: suiker, zetmeel, celstof, plantenenz. de
op
te
bouwen,
eiwit enz.
enz. op te bouwen, welk )assimilatie-proces",
»assimilatie-proces", zooals
zooals dit genoemd
in het
het dierlijk
dierlijk lichaam
lichaam volstrekt
volstrekt niet
niet bestaat.
wordt,
wordt, in
1906. Il.
17
II.
17
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NIEUWERE
ONDERZOEKINGEN, ENZ.
ENZ.
NIEUWERE ONDERZOEKINGEN,

Er
zijn echter
echter ook
ookvele
veleplanten,
planten, waar
waar dit
dit assimileerend vermogen
Er zijn
zoo als de
de zwammen
zwammen en
enalle
allewoekerplanten,
woekerplanten, die
diehaar
haar
gemist
wordt, zooals
gemist wordt,
voedsel uit
uit andere
andere planten
plantenputten,
putten, zooals het warkruid, de bremraap
voedsel
enz.
AI deze
deze planten
planten nemen,
nemen, evenals
evenals de
dieren, onmiddellijk
onmiddellijk organische
organische
de dieren,
enz. Al
hare voeding en bij haar
haar vervalt
vervalt dus
dus het
het assimilatiestoffen
op voor
voor hare
stoffen op
zoo als
insektenetende planten, zooals
zoogenaamde vleeschetende
vleeschetende of insektenetende
proces. De zoogenaamde
zoo veel van zich hebben
de zonnedauw, de
vliegenvanger en andere,
andere, die
die zooveel
de vliegenvanger
op beiderlei
beiderlei wijze
wijze het
het noodige voedsel verdoen
spreken, kunnen
kunnen zich
zich op
doen spreken,
op de
de gewone
gewone wijze
wijze door
doorassimilatie
assimilatiekunnen
kunnen zij
zij zich
zich
schaffen. Behalve
Behalve op
met dierlijke
dierlijke stoffen
stoffenvoeden
voedenenenuituitopzettelijke
opzettelijkeproeven
proeven
ook
dadelijk met
ook dadelijk
is
zelfs gebleken,
gebleken, dat
dat deze
dezevoeding
voeding met
met vleesch of insekten
insekten voor
voor de
de
is zelfs
dat zij
zij zich daardoor
krachtiger
planten van
groot voordeel
voordeel is,
planten
van groot
is, dat
daardoor veel krachtiger
meer en
envruchtbaarder
vruchtbaarder zaden
zadenvormen.
vormen.
ontwikkelen
ontwikkelen en meer
het assimilatie-proces
assimilatie-processlechts
slechtsonder
onderbepaalde
bepaalde omstanBovendien
vindt het
Bovendien vindt
digheden plaats,
terwijl de
de eigenlijke
eigenlijke ademhaling der plant onophoudelijk
plaats, terwijl
hetopnemen
opnemen
voortgaat. Deze
voortgaat.
Deze ademhaling
ademhalingbestaat,
bestaat,evenals
evenalsbij
bijdededieren,
dieren,ininhet
van zuurstof
zuurstof en
en het
hetafgeven
afgevenvan
vankoolzuur
koolzuur en
en dit
dit proces
proces gaat
gaat zoo
wel
van
zoowel
's nachts
nachts als
over dag
dag voort,
voort, is
is dus
dus onafhankelijk
onafhankelijk van
van het
het licht,
licht, want
want
als over
het isisbijbijalle
alleorganismen
organismen eene conditio
qua non
non van
van het leven
leven
conditio sine qua
het
der
cel.
der cel.
Het omgekeerde
omgekeerde proces
proces echter,
echter,waarover
waarover zooeven gesproken
werd,
Het
gesproken werd,
hetopnemen
opnemenvan
vankoolzuur
koolzuur en
en het
hetafgeven
afgevenvan
vanzuurstof
zuurstof
bestaande
in het
bestaande in
en
waardoor de
de vorming
vorming der
der organische
organische plantenstoffen tot stand
stand komt,
komt,
en waardoor
hetzonlicht
zonlicht en
enhoudt
houdt dus
dus
heeft
alleen plaats
plaats onder
onder den
deninvloed
invloedvan
vanhet
heeft alleen
's nachts
nachts op.
op. Deze
Deze assimilatie
assimilatie komt,
zooals gezegd
werd, uitsluitend
uitsluitend in
in
komt, zooals
gezegd werd,
de
groene plantendeelen
plantendeelen tot
stand, want
want het
het is
is afhankelijk van
van het
het
tot stand,
de groene
bladgroen of chlorophyl,
chlorophyl, de
de groene
groene kleurstof
kleurstof van
van de
de planten.
planten. Dit
Dit verbladgroen
band
zelf was
wasreeds
reedssinds
sindslang
langbekend,
bekend, doch
doch de
deeigenlijke
eigenlijke beteekenis
band zelf
het chlorophyl
chlorophyl voor
voor het
het plantenleven
plantenleven was
was nog
nogsteeds
steedsniet
nietmet
met
van het
van
zekerheid
was dus
dus eene belangrijke
belangrijke bijdrage
tot
onze
zekerheid vastgesteld.
vastgesteld. Het was
bijdrage
onze
kennis van
van het
het plantenleven,
plantenleven, toen
toenonlangs
onlangsdoor
doorDr.
Dr.Kny
Knyuitvoerige
uitvoerige
kennis
dit punt
punt gepubliceerd
gepubliceerd werden
werden C).
mededeel in gen omtrent
omtrent dit
mededeelingen
(*).
De groene
groene kleurstof
kleurstof komt
komt in
in de
de plant
plant nooit
nooit opgelost
opgelost voor,
voor, zooals dit
De
met andere
andere plantenkleurstoffen:
blauwe, violette,
violette, roode enz.,
het geval
geval
plantenkleurstoffen : blauwe,
enz., het
zijis issteeds
steeds
aan
protoplasma,den
dendrager
drager van
van het
hetleven
leven
is,
doch zij
is, doch
aan
hethet
protoplasma,
der
cel, gebonden.
gebonden. Zij is daarin
daarin vereenigd met bijzonder gevormde, hoog
der cel,
het protoplasma,
protoplasma, die
die men
men plastiden
plastiden
georganiseerde
van het
georganiseerde bestanddeelen van
noemt of,
of, voor
voor zoo
ver zij
zij met
met de
de chlorophylkleurstof
zijn,
zoover
noemt
chlorophylkleurstof verbonden
verbonden zijn,
chloroplasten.
Zij verplaatsen
verplaatsen zich
zich dikwijls
dikwijls in
in de
de levende cellen, vooral
chloroplasten. Zij
licht en wel
wel zoo,
zoo, dat
dat zij bij zwak
zwak licht eene
onder den
invloed van
den invloed
van het
het licht
zoo groot
groot mogelijke
het licht
lichtblootstellen,
blootstellen, zooals
zooal8 men
mogeltike oppervlakte
oppervlakte aan
aan het
zoo
bij
de eenvoudigste
eenvoudigste planten
planten onmiddell!jk
den microscoop
microscoop kan
kan
onmiddellijk onder
bij de
onder den
zij
de
eigenschap,
om
bepaalde
groepen
waarnemen. Verder
hebben
Verder hebben zij de eigenschap, om bepaalde groepen
v:m lichtstralen
lichtstralen uit
zonlicht te
te absorbeeren en wel
wel:: de roode
roode lichtvan
uit het zonlicht
(*)
Jahrbuch der Naturwissenschaften,
Naturwissenschajten, XVII, 1902, blz. 115.
(*) Jahrbuch
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stralen
tusschen de
de Frauenhofer'sche
Frauenhofer'sche lijnen
lijnen B en
C., die
die juist
juist van
van
en C.,
stralen tusschen
bijzonder gewicht
voor de
de ontleding
ontleding van
vanhet
het
koolzuurdoor
door de
de
bijzonder
gewicht zijn
zijn voor
koolzuur
chloroplasten
daardoor dus
dus ook
ook voor
voor de
de assimilatie.
assimilatie.
chloroplasten en daardoor
totnogtoe
nogtoe
Hoewel
de chemische
chemische samenstelling
samenstelling van
van het
hetbladgroen
bladgroen tot
Hoewel de
zoo weet
weet men
mentoch,
toch,dat
datvoor
voordedevorming
vormingdaardaal'niet
volledig bekend
bekend is,
niet volledig
is, zoo
van drie
drie voorwaarden
voorwaarden moeten
moeten vervuld
vervuld zijn,
zijn, namelijk
namelijk:: aanwezigheid
aanwezigheid van
van
van
ijzer
de voedingsstoffen
voedingsstoffen van
van de
de plant,
plant,toetreding
toetredingvan
vanzonlicht
zonlichtenenvan
van
ijzer in de
warmte.
eene voldoende
voldoende hoeveelheid
hoeveelheid warmte.
aan eene
eeneplant
planthet
hetijzer
ijzeronthoudt,
onthoudt,krijgen
krijgen de
de nieuwe
nieuwe
men aan
Zoodra men
bladeren,
zich ontwikkelen,
ontwikkelen, witte
vlekken en
en dit
dit neemt
neemt bij
bij de
de
bladeren, die
die zich
witte vlekken
meer toe,
toe, totdat
totdatzijzijeindelijk
eindelijkvolkomen
volkomen wit
wit
volgende bladeren
volgende
bladeren meer
meer en
en meer
bijhet
hetvoortduren
voortdurenvan
vandeze
deze
worden.
Dientengevolge kwijnt
plant en
enbij
worden. Dientengevolge
kwijnt de plant
sterft zij.
zij. Dit
Dit wordt
wordt voorkomen,
voorkomen, als
als men
men aan
aan
ongunstige
voorwaarden sterft
ongunstige voorwaarden
de
wortels
van
zulk
eene
verbleekte
plant
bijtijds
eene
verdunde
ijzerde wortels van zulk eene verbleekte plant bijtijds eene verdunde bzerweer groen
groen worden.
worden. Dit
Ditisisde
de
oplossing
waardoor de
de bladeren
bladeren weer
oplossing toevoert,
toevoert, waardoor
met
ziekte,
die men
men»chlorose"
»chlorose" noemt
noemt en
endie
dievergeleken
vergeleken kan
kan worden
worden met
ziekte, die
de
bloedarmoede bij
mensch of
of de
de dieren,
dieren, waar
waareveneens
eveneensbzerverijzerverde bloedarmoede
bij den
den mensch
bindingen onmisbaar
onmisbaar zijn
zijn voor
voordedevorming
vormingder
derroode
roodebloedkleurstof,
bloedkleurstof,welke
welke
bindingen
hier de draagster
draagster is
is van
van de
deingeademde
ingeademdezuurstof.
zuurstof.
hier
Dat
hetzonlicht
zonlichtvoor
voordede
ontwikkelingder
dergewone
gewonegroene
groeneplanten
planten
Dat het
ontwikkeling
het zelfs
zelfs
onmisbaar
was insgelijks
insgelijks reeds
reeds lang
lang bekend
bekend en
en men
men kan
kan het
onmisbaar is,
is, was
het
dagelijksch
leven
waarnemen,
daar
groene
planten
in
het
duister
in
in het dagelijksch leven waarnemen, daar groene planten in het duister
dat de
de
geel en
en bleek
bleek worden
worden en
enverkwijnen.
verkwijnen. Ook
Ook hier
hier blijkt
blijkt dus,
dus, dat
geel
hetontbreken
ontbrekender
der groene
groene
oorzaak
de ziekte
ziekte gezocht
gezochtmoet
moetworden
wordenininhet
oorzaak van
van de
dat deze
deze voor
voor hare
hare vorming
vorming zonlicht
zonlicht noodig
noodig heeft.
heeft.
kleurstof
kleurstof en
en dat
Toch
het slechts
slechts een
een gedeelte
gedeeltevan
vanhet
hetzonlicht,
zonlicht,dat
dathierbij
hierbij ininhet
het
Toch is
is het
spel
is en
enmen
menheeft
heeftgevonden,
gevonden,datdat
slechts
bepaalde
lichtstralen
daarbij
spel is
slechts
bepaalde
lichtstralen
daarbij
bestaat het
hetzonlicht
zonlichtniet
nietuit
uitstralen
stralen
eene
rol spelen.
spelen. Zooals
Zooals men
men weet,
weet, bestaat
eene rol
van denzelfden
denzelfden aard,
aard, doch
dochuit
uitstralen
stralenvan
vanverschillende
verschillendebreekbaarheid
breekbaarheid
van
en
men heeft
heeftgevonden,
gevonden, dat
dat de
desterkst
sterkstbreekbare
breekbare stralen,
stralen, die
die aan
aan de
de
en men
violette
zijde
van
het
spectrum
gelegen
zijn
en
daarbuiten,
in
de
violette zijde van het spectrum gelegen zijn en daarbuiten, in de
anorganische
natuUl' verschillende
verschillende chemische
chemischeprocessen
processentot
totstand
standbrengen,
brengen,
anorganische natuur
zij
zooals
de ontleding
ontleding der
derzilverzouten
zilverzoutenbij
bijdedephotographie,
photographie, waarom
waarom zij
zooals de
ook wel
c hem i sc hstralen
e stralen
genoemdworden.
worden.
ook
wel chemische
genoemd
hetchlorophyl
chlorophyl een
eenchemisch
chemischproces
proces
Hoewel nu
nu ook
ook de
de vorming
vorming van
van het
Hoewel
is, zoo
zoo heeft
heeftmen
menbijbijdede
bedoelde
onderzoekingengevonden,
gevonden,dat
datdaarbij
daarbij
is,
bedoelde
onderzoekingen
juist niet
niet die
diechemische
chemischelichtstralen
lichtstralendedevoornaamste
voornaamsterol
rolspelen,
spelen,doch
doch
juist
dat
alle zichtbare
zichtbarestralen
stralenvan
vanhet
het
spectrumchlorophyl
chlorophylkunnen
kunnenvoortvoortdat alle
spectrum
dat juist
juistdedesterkste
sterkste
werking
toekomt
aan
roodestralen_
stralen_
brengen en
en dat
brengen
werking
toekomt
aan
dederoode
zijn en
en waarover
waarover reeds
reeds boven
boven
die
tusschen de
de lijnen
lijnen B en C gelegen
die tusschen
gelegen zijn
gesproken
werd.
gesproken werd.
Men
verder aangetoond,
aangetoond, dat
dat de
derol
rolvan
vande de
chloroplastendaarin
daarin
Men heeft verder
chloroplasten
dat uit
uit het
hetkoolzuur
koolzuur en
enwater,
water,onder
onderafscheicling
afscheiding van
vandedeoveroverbestaat, dat
bestaat,
maat
zuurstof, welke
welke inindie
dievoedingsstoffen
voedingsstoffenvoorhanden
voorhanden is,is,druiven
drUIven·
m
aat der
der zuurstof,
en dat
dat het
hetresultaat
resultaatis is:
vormingvan
vanzetmeelkorrels
zetmeelkorrels
suiker
suiker ontstaat
ontstaat en
: dedevorming
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in de
de chloroplasten,
chloroplasten,waaruit
waaruitdan
danverder
verderde
deverschillende
verschillendeandere
andere organische
organische
De invloed
invloed van
van het
hetzonlicht
zonlicht
bestanddeelen
der plant
plant kunnen
kunnen ontstaan.
ontstaan. De
bestanddeelen der
ook die
die van
vandedeverschillende
verschillendespectraalkleuren
spectraalkleurenisisdoor
doorinteresinteresdaarbij
daarbij en
en ook
sante
proeven onder
onderden
denmicroscoop
microscoop vastgesteld
vastgesteld en
enwel
wel:
doormiddel
middel
sante proeven
: door
van groene
groene algen
algen (wieren)
(wieren)enenbeweeglijke
beweeglijkebacteriën,
bacteriën,waarop
waaropmen
menachterachtervan
eenvolgens
de verschillende
vel'schillende stralen
stralenvan
vanhet
hetspectrum
spectrumliet
lietwerken.
werken.Daaruit
Daaruit
eenvolgens de
is toen
toen inderdaad
inderdaad gebleken,
gebleken, dat
datdedegenoemde
genoemderoode
roodelichtstralen
lichtstralentusschen
tusschen
de lijnen
hoofdrol spelen
spelenbij
bijde
devorming
vormingvan
vande
dechloroplasten,
chloroplasten,
de
lijnen B en C de hoofdrol
bij de
ontwikkeling van
zuurstof en
en de,
de, daarmee
daarmee hand
hand ininhand
handgaande,
gaande,
bij
de ontwikkeling
van zuurstof
vorming
der organische
organische plantenstof.
plantenstof.
vorming der
zoonietige,
nietige,
Uit
dit alles
allesblijkt,
blijkt,van
vanhoeveel
hoeveelgewicht
gewichtdie,
die,schijnbaar
schijnbaarzoo
Uit dit
de zetmeelzetmeelgl'oene
plantenstof ook
ook voor
voor ons
ons menschelijk
menschelijk leven
Uit de
groene plantenstof
leven is.
is. Uit
met de
destikstofstikstofkorrels der
der chloroplasten
chloroplasten ontstaat,
ontstaat, door
door vereeniging
vereeniging met
korrels
houdende
dat den
dengrondslag
grondslag vormt
vormt
houdende bestanddeelen
bestanddeelender
der plant,
plant, ook
ook eiwit, dat
van
elk organisch
organisch leven.
leven. Wij,
Wij,menschen,
menschen,ontleenen
ontIeenendiedie
eiwitstoffen
van elk
eiwitstoffen
bij het
het nuttigen
nuttigen van
van het
hetvleesch
vleeschder
der
steeds
aan de
de planten,
planten, direct
direct of: bij
steeds aan
plantenetende
indirect. Ten
Ten slotte
slotte isisechter
echteralalons
onsarbeidsverarbeidsverplantenetende dieren,
dieren, indirect.
mogen, dat
dat geproduceerd
geproduceerd wordt
wordt door
door de
de ontleding
ontleding dier
dier eiwit- of
of zetzetmogen,
laatste instantie
instantie tetedanken
danken aan
aanhet
hetbladgroen
bladgroen en
enaan
aan
meelstoffen,
meelstoffen, in
in laatste
hetzonlicht.
zonlicht.
de
werking daarvan
daarvan onder
onder den
den invloed
invloed van
van het
de werking
assimilatie-proces —
- en
endededaarmede
daarmedeverbonden
verbondenafscheiding
afseheidingvan
van
Het assimilatie-proces
zuurstof door
de plant
plant —
- isisechter
echterniet
nietuitsluitend
uitsluitend van
van gewicht
gewicht voor
voor
zuurstof
door de
het bestaan
bestaan der
der plant
plant zelf,
zelf, doch
doch het
hetheeft
heeftook
ookeene
eene
uiterst
belangrijke
het
uiterst
belangrijke
beteekenis
van veel
veelalgemeener
algemeenel'aard,
aard,namelijk
namelijkdedeinstandhouding
instandhouding van
van
beteekenis van
het evenvvicht
evenwicht in den
den dampkring,
dampkring, en
en daardoor
daardoor ook
ook van
vande
degeheele
geheelehuishuishouding
natuur.
houding der natuur.
Vóór
tijd heeft een
een alarmkreet
alarmkreet van
vanden
denSchotschen
Schotschengeleerde,
geleerde,
V66r eenigen tijd
Lord
Kelvin,
groote
beroering
in
de
wetenschappelijke
wereld
teweegLord Kelvin, groote beroering in de wetenschappelijke wereld teweegopdedeenorme
enormeverspilling
verspilling van
vandedezuurstof
zuurstofder
der
gebracht,
toen hij
hij wees
weesop
gebracht, toen
lucht door
door de
de moderne
moderne industrie,
industrie, waardoor
waardoor ons
ons binnen
binnen afzienbaren
afzienbaren tijd
tijd
lucht
zouontbreken,
ontbreken,ofofalhans
alhans
de, voor
voor onze
onzeademhaling
ademhalingonontbeerlijke,
onontbeerlijke,zuurstof
zuurstofzou
het zuurstofgehalte
zuurstofgehalte der
der lucht
lucht zoo
zoogering
gel'ingzou
zouworden,
worden,dat
datverdere
verdereadernademhetzooeven
zooeven
haling
in zulk
zulk eene
eeneatmosfeer
atmosfeeronmogelijk
onmogelijk wordt.
wordt. Aileen
Alleen het
haling in
genoemde assimilatieproces
assimilatieproces van
groene planten
planten is
nu in
in staat,
staat, om
om
genoemde
van de
de groene
is nu
tevoorkomen,
voorkomen, dus
dus:: door
door het
het
zulk eene
eene gevaarlijke
gevaarlijkewereldcatastrophe
wereldcatastrophe te
zulk
verbruik van
zuurstof voor
voor de
de verbranding
verbranding zooveel
zoo veel mogelijk
mogelijk tetebeperken
beperken
verbruik
van zuurstof
hetgeleden
geledenverlies
verliesdoor
doorden
denaanleg
aanlegvan
vanbosschen
bosschenzooveel
zoo veelmogelijk
mogelijk
en
en het
vergoeden en
en aan
aan te
te vullen.
vullen.
te vergoeden
Lord
Kelvin neemt
aan —
- enenditditis tegenwoordig
is tegenwoordig nog
nog de
de meest
meest
Lord Kelvin
neemt aan
verbreide
dat de
de aarde,
aarde, nanahare
harebekoeling
bekoeling tot
tot den
den
verbreide beschouwing
beschouwing- — dat
tegenwoordig
en
toestand
en
dus
nog
vóór
het
verschijnen
der
groene
tegenwoordigen toestand en dus nog v66r het verschijnen der groene
planten, omgeven
omgeven was
wasdoor
dooreeneen
dampkring,diediehoofdzakelijk
hoofdzakelijk slechts
slechts
planten,
dampkring,
uit stikstof
stikstof enenkoolzuur
koolzuurbestond.
bestond.Dat
Datinindien
diendampkring
dampkring althans
althans geen
geen
uit
zoo
noemenswaardige
voorhanden was,
noemenswaardigehoeveelheid
hoeveelheidvrije
vrije zuurstof
zuurstof voorhanden
was, isis zoo
goed
als zeker,
zeker, want
want ininde
deholten
holtenvan
vandedeoudste
oudstegesteenten.,
gesteenten, de
de oeroergoed als
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gesteenten,
zooals graniet,
graniet, heeft
heeft men
mennooit
nooitvrije
vrijezuurstof
zuurstofkunnen
kunnen aanaangesteenten, zooals
toonen. Reeds
vingerwijzing,
duseene
eene
vingerwijzing, dat
dathet
hetorganisch
organisch leven
leven
toonen.
Reeds dit
dit isisdus
op
de aarde
aarde een
eenaanvang
aanvang heeft
heeftgenomen
genomen met
metdedeplantenwereld,
plantenwereld, want
want
op de
het
dierlijk leven
leven kan
kan in
in zulk
zulk een
eendampkring
dampkring nog
nog niet
niet bestaan
bestaan en
en de
de
het dierlijk
het
plantenleven
eene
mogelijkheid
daarvan
ontstond
eerst,
toen
door
mogelijkheid daarvan ontstond
toen door het plantenleven eene
voldoende hoeveelheid
hoeveelheid vrije
vrije zuurstof was
voldoende
was gevormd.
gevormd.
Alle
- ofofalthans
althansbijna
bijnaalle
alle—-vrije
vrije
zuurstof
dampkringslucht
Alle —
zuurstof
uituit
dede
dampkringslucht
eerst gevormd
gevormd door
door den
denplantengroei
plantengroei inindedeoudste
oudsteaardperioden,
aardperioden,
is
dus eerst
is dus
hetassimilatieproces
assimilatieproces onder
onder den
den invloed
invloed van
van het licht
licht en
en de
de
dus
door het
dus door
warmte
der zon.
zon. De
Demogelijkheid
mogelijkheid van
van deze
deze beschouwing
beschouwing isis door
door Prof.
Prof.
warmte der
Phipson
proefondervindelijk bewezen.
planten in
in eene
eene
Phipson proefondervindelijk
bewezen. Hij
Hij bracht
bracht groene planten
glazen
klok, die
die niets
nietsanders
andersdan
danstikstof
stikstofen
enkoolzuur
koolzuur bevatte
bevatte en
en die
die
glazen klok,
water afgesloten
afgesloten was
wasenenplaatste
plaatstedezen
dezentoestel
toestelzooveel
zooveel
van
onderen door
door water
van onderen
in het
hetzonlicht.
zonlicht.Toen
Toenbleek,
bleek,dat
datdeze
dezeplanten
plantenzich
zichkrachtig
krachtig
mogelijk
mogelijk in
totdatalalhethet
koolzuurontleed
ontleedwas
wasen
endus
dus
ontwikkelden,
wel zoolang,
zoolang, totdat
ontwikkelden, en
en wel
koolzuur
de
lucht boven
boven in
in de
de klok
klokzooveel
zooveelrijker
rijker aan
aanzuurstof
zuurstofgeworden
geworden was.
was.
de lucht
hetorganisch
organischleven
leven
In
de oudste
oudsteaardperioden
aardperioden isisdie
dieontwikkeling
ontwikkelingvan
vanhet
In de
wieren of algen,
algen, die
die zeer
zeer veel
veel
hoogstwaarschijnlijk
hoogstwaarschijnlijkbegonnen
begonnenmet
met de
de wieren
bladgroen
bevatten
en
die
reeds
kunnen
gedijen
bU
eene
zeer
hooge
bladgroen bevatten en die reeds kunnen gedijen bij eene zeer hooge
temperatuur van
water (700
(70 0 C.),
C.), dus
dus nog
nog lang
langv66r
vóór de
deafkoeling
afkoeling
temperatuur
van het water
der
aarde den
dentegenwoordigen
tegenwoordigen warmtegraad
warmtegraad had
had bereikt.
bereikt. Het
Het isisdan
dan
der aarde
datmen
menfossiele
fossieleoveroverook
alleen van
van deze
deze laatste
laatsteplantaardige
plantaardige wezens,
wezens, dat
ook alleen
der aarde
aarde aangetroffen
aangetroffen heeft.
heeft.
blijfselen in
de oudste
oudste formaties
formaties der
blijfselen
in de
In de
de Silurische
Silurische aardlagen,
aardlagen, de
de oudste
oudstegesteenten,
gesteenten,waarin
waarinmen
menontwijontwijIn
hetorganisch
organischleven
levenaangetroffen
aangetroffen heeft,
heeft,vindt
vindtmen
men
felbare sporen
sporen van
vanhet
felbare
want
nog bijna
bijna uitsluitend
uitsluitendoverblijfselen
overblijfselen van
van zeeplanten
zeeplanten en
enzeedieren,
zeedieren, want
nog
de
aarde was
was destijds
destijds nog
nog geheel
geheel met
metwater
waterbedekt.
bedelü.Onder
Onder die
dieplantplantde aarde
aardige
overblijfselen nu
nu zijn
zijn alleen
alleen eenige
eenige soorten
soorten van
van zeewieren
zeewieren gegeaardige overblijfselen
deoudste
oudste
vonden, en
deze zijn
zijn dus,
dus, door
doorhun
hungehalte
gehalteaan
aanbladgroen,
bladgroen,ininde
vonden,
en deze
tijden met de
de afscheiding
afscheiding van
van vrije
vrije zuurstof
zuurstof begonnen.
begonnen. Later
Later is
is dit
ditop
op
tijden
veel grooter
grootel' schaal
schaal voortgezet
voortgezet door
doorde
deontwikkeling
ontwikkeling der
der lagere
lagere vaatvaatveel
planten:: varens,
varens, wolfsklauwen
wolfsklauwen en
en paardestaarten,
paardestaarten,die
dievooral
vooralininde
desteensteenplanten
rijk en
en weelderig
weelderig vertegenwoordigd
vertegenwoordigd waren
waren en
enwaaruit
waaruit
koolformatie zoo
koolformatie
zoo rijk
zich later
later van
vanlieverlede
lieverledededegewone
gewonekruiden
kruidenenenboomen
boomenontwikkelden.
ontwikkelden.
zich
hetlevensproces
levensprocesdezer
dezerplanten,
planten,dede
dampkringslucht
Toen werd,
werd, door
door het
Toen
dampkringslucht
langzamerhand zoo
aan vrije
vrije zuurstof,
zuurstof, dat
dat zich
zich eerst
eerst de
delagere,
lagere,
langzamerhand
zoo rijk
rijk aan
daarna ook
ook de
dehoogere
hoogereluchtademende
luchtademendedieren
dieren
kondenontwikkelen.
ontwikkelen.DaarDaardaarna
konden
hetkoolzuurgehalte
koolzuurgehalte der
der lucht
lucht
mede ging
ging dus
duseene
eene
verminderingvan
vanhet
mede
vermindering
het ververgepaard en
en uit
uitdedeuitgestorven
uitgestorvenv66rwereldlijke
vóórwereldlijke flora,
flora, die
die uit
uit het
gepaard
bruikte koolzuur
koolzuur ontstaan
ontstaan was,
was, ontstond
ontstond eene
eenereusachtige
reusachtigeproductie
productievan
van
bruikte
steenkool-, anthraciet-,
anthraciet-, bruinkoolbruinkool- en
en turflagen.
turflagen ..
steenkool-,
Door de
de onophoudelijke
onophoudelijke verbranding
verbranding van
vandeze
dezeplantaardige
plantaardigebrandbrandDoor
stoffen of
of fossiele
fossiele koolsoorten,
koolsoorten, zoowel
zoowelalsalsdoor
doorde de
langzame
verbranding
stoffen
langzame
verbranding
bij de
de ademhaling
ademhaling der
der dieren,
dieren,moest
moestdus
dus
een
ontzaglijkverlies
verliesaan
aan
bij
een
ontzaglijk
vrije
vrije zuurstof
zuurstof in
in de lucht
lucht ontstaan,
ontstaan, dat,
dat, volgens
volgensdedebeschouwing
beschouwing van
van
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Lord
Kelvin, slechts
slechts zeer
zeeronvolkomen
onvolkomen aangevuld
aangevuld wordt.
wordt. Hij
Hij leidde
leidde dit
dit
Lord Kelvin,
af uit
uit de
de volgende
volgende berekening.
berekening.
Elke vierkante
Elke
vierkante meter
meter van
van dedeaardoppervlakte
aardoppervlakte komt
komtovereen
overeenmet
meteene
eene
zuil
lucht, wegende
wegende ongeveer
ongeveer 10
10 tonnen
tonnen van
van 1000
1000kilogram.
kilogram. Daar
Daar de
de
zuil lucht,
gewichtsverhoudingtusschen
tusschende
de zuurstof
en de
gegewichtsverhouding
zuurstof en
de stikstof
stikstof der
der lucht
lucht gemiddeld
77bedraagt,
bedraagt,bevindt
bevindtzich
zichinindie
dieluchtzuil
luchtzuildus
duseen
een gewicht
gewicht
middeld 23
23 :: 77
van
iets meer
meel' dan
dan 22tonnen
tonnenzuurstof.
zuurstof.De
Degeheele
geheeleaardoppervlakte
aardoppervlakte bebevan iets
510
millioen
vierkantekilometers
kilometersenendaaruit
daaruit
slaat
eene ruimte
ruimte van
van510
slaat eene
millioen
vierkante
dat op
opditditoogenblik
oogenblikininden
dendampkring
dampkl'ing een
een vooraad
vooraad van
van 1020
1020
volgt,
volgt, dat
milliarden
vrije zuurstof
zuurstof voor
voor de
de ademhaling
ademhaling van
van menschen
menschen en
en
milliarden tonnen
tonnen vrije
dieren
en voor
voordedeverbranding
verbrandingonzer
onzer
brandstoffenbeschikbaar
beschikbaar zijn.
zijn.
dieren en
brandstoffen
Voorwaar
zeggen, als
als men
men niet
niet
Voorwaareene
eene respectabele
respectabele hoeveelheid,
hoeveelheid,zal
zal men
men zeggen,
methet
hetreusachtige
reusachtigeverbruik
verbruikaan
aanzuurstof.
zuurstof. Men
Men kan
kan aanaanbekend
bekend is met
dat een
een ton
tonbrandstof
brandstof ongeveer
ongeveer 33 ton
tonzuurstof
zuur'stofvoor
voor hare
hareververnemen,
nemen, dat
datdede
genoemdevoorraad
voonaad aan
aan
branding noodig
noodig heeft.
heeft. Gesteld
genoemde
bra,nding
Gesteld dus,
dus, dat
zuurstof
werd voor
voor dedeverbranding
verbranding van
van de
de door
door
zuu'rstof uitsluitend
uitsluitend gebruikt
gebruikt werd
den
plantengroei gevormde
gevormde brandstof,
brandstof, dan
zouden van
van deze
deze laatste
laatste
den plantengroei
dan zouden
ongeveer
340milliarden
milliarden tonnen
tonnen op
opden
dengeheelen
geheelenaardbodem
aardbodem aanwezig
aanwezig
ongeveer 340
verbruiken. Een
Eengroot
grootgedeelte
gedeeltevan
van
moeten zijn,
zijn, om
om al
al die
die zuurstof
zuurstof teteverbruiken.
moeten
echter onder
onder de
de oppervlakte
oppervlakte der
der zee
zee ofofop
op
die
brandstof bevindt
bevindt zich
zich echter
die brandstof
ontoegankelijke
de aardkorst.
aardkorst.
ontoegankelijke diepten
diepten in de
Aan den
den anderen
anderen kant
het verbruik
verbruik aan
aan brandstof
brandstof -— en
en dus
dus ook
ook
Aan
kant is het
Rekent men
men de
de tegentegenaan
zuurstof —
- tegenwoordig
tegenwoordig geweldig
geweldig groot.
groot. Rekent
aan zuurstof
woordige bevolking
een rond
rond cijfer
cijfer op
op1500
1500millioen
millioen
woordige
bevolkingder
der aarde
aarde in
in een
menschen, dan
dan zou
zou elke
elke aardbewoner,
aardbewoner, als
als men
meneene
eenegelijkmatige
gelijkmatigeververmenschen,
200.000tonnen
tonnenbrandstof
brandstofkunnen
kunnen
deeling aanneemt,
aanneemt, over
over ongeveer
ongeveer 200.000
deeling
beschikken, hetgeen
weinig is,
is, alsalsmen
men
aanmerkingneemt,
neemt,
beschikken,
hetgeen zeer
zeer weinig
in in
aanmerking
hoeveel reeds
reeds één
één enkele
enkele groot-industriëel
groot-industriëel of
of één enkele
enkele scheepsreeder
scheepsreeder
hoeveel
per jaar
jaar aan
aankolen
kolenverbruikt.
verbruikt.Het
Hettotale
totaleverbruik
verbruik aan
aan kolen
kolen over
over de
de
per
thans reeds
reeds minstens
minstens 700
700millioen
millioen tonnen
tonnen per
per
geheele aarde
aarde bedraagt
bedraagt thans
geheele
jaar —
- om
omvanvan
andere
brandstoffen,zooals
zooalshout,
hout,turf
turfenenpetroleum
petroleum
jaar
andere
brandstoffen,
niet
te
spreken.
En
dit
verbruik
neemt
voortdurend
en
elk
jaarmet
met
niet te spreken. En dit verbruik neemt voortdurend en elk jaar
een hoogst
hoogst aanzienlijk
aanzienlijk bedrag
bedrag toe,
toe, zoowel
zoowel door
door den
den aanwas
aanwas der
derbevolbevoleen
king als
als door
door de
degestadige
gestadigeuitbreiding
uitbreiding van
vandedeindustriëele
industriëeleonderneminonderneminking
in rekening
rekening te
te brengen,
brengen, komt
komtLord
Lord Kelvin
Kelvin tot
tot
gen. Door
Door deze
deze factoren
factoren in
gen.
de slotsom,
slotsom, dat
datdede
kolen voorraadop
opdedeaarde
aardeniet
nietlanger
langertoereikend
toereikend
de
kolenvoorraad
500 jaren,
jaren, doch
doch dat
datreeds
reedslang
lang
zou zijn
zijn dan
dan nog
nog voor
voor een
een tijdvak
tijdvak van
van 500
zou
dendampkring
dampkringopopbedenkelijke
bedenkelijke
vóór dien
dien tijd
tijddede
zuurstofvoorraadininden
v66r
zuurstofvoorraad
400
wijze zal
zal afgenomen
afgenomen zijn.
zijn.Die
Dievoorraad
voorraadaan
aanzuurstof
zuurstofzou
zou binnen
binnen 400
wijze
jaren zelfs
zelfs reeds
reeds geheel
geheeluitgeput
uitgeput zijn.
zijn. Dan
Dan zou
zou dus
dus alaldedezuurstof
zuurstofuit
uit
jaren
den dampkring
dampkring door
door de verschillende
verschillende verbrandingsprocessen
verbrandingsprocessen verbruikt
verbruikt
den
aan
door koolzuur
koolzuurvervangen
vervangen zijn,
zijn, waardoor
waardoor dus
dus alle
alle dierlijk
dierlijk leven
leven aan
en door
oppervlakte der
der aarde
aarde onmogelijk
onmogelijk zou
zou worden.
worden.
de oppervlakte
Evenwel schijnt
schijnt de
de berekening
berekening van
van lord
lord Kelvin
Kelvin een
eenweinig
wellllgpessipessiEvenwel
het
hoofd
gezien,
welke
mistisch
en
worden
daarbij
eenige
factoren
over
mistisch en worden daarbij eenige factoren over het
gezien, welke
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den
duur van
vandeze
dezeperiode
periodenog
nogeenigermate
eenigermatezullen
zullen verlengen.
verlengen. Het
Het isis
den duur
derlucht
lucht
althalls
uit herhaalde
herhaaldeonderzoekingen
onderzoekingen van
vandedesamenstelling
samenstelling der
althans uit
gebleken,
daarin, sedert
sedertmen
mendede
kolenschattenininhet
hetbinnenste
binnenste
gebleken, dat
dat daarin,
kolenschatten
del'
aarde opopgrooter
grooterschaal
schaalgeëxploiteerd
geëxploiteerd heeft,
heeft, geen
geenmerkbare
merkbareververder aarde
het zuurstofgehalte,
zuurstofgehalte, noch
noch eene
eeneduidelijke
duidelijketoeneming
toenemingvan
vall
mindering
van het
mindering van
de hoeveelheid
koolzuur, valt
valt waar
waar te nemen.
de
hoeveelheid koolzuur,
nemen.
Vooreerst zal
zal de
de fatale
fatale termijn
termijn voor
voor de
de uitputting
uitputting van
vanonzen
onzen zuurzuurVooreerst
stofvoorraad in
de lucht
luchtzeker
zekernog
nogaanzienlijk
aanzienlijkverder
verder
verschovenworden
wOl·den
stofvoorraad
in de
verschoven
doOI·
de toenemende
toenemende verbeteringen
verbeteringeninindedestookinrichtingen
stookinrichtingender
derfabrieken,
fabrieken,
door de
het produceeren
produceeren van
vandezelfde
dezelfdehoeveelheid
hoeveelheid warmte
warmte of
of
waardoor voor
voor het
waardoor
arbeidsvermogen
toelwmst veel
veel minder
minder brandstof
brandstof —
- en
en dus
dusook
ook
arbeidsvermogeninin de
de toekomst
zal noodig
noodig zijn.
zijn. Men
Men zal
zal verder
verder ook
ook meer
meel· en
en meer
meel·
minder
minder zuurstof
zuurstof -— zal
tot andere
anderebronnen
bronnenvan
vanarbeidsvermogen,
arbeidsvermogen,zooals
zooals
zijne toevlucht
toevlucht nemen
nemen tot
zijne
den wind,
wind, eb
ebenenvloed
vloedvan
vandedezee,
zee,watervallen,
watervallen,rivieren
rivieren enz.
enz. En,
En, als
als
den
de
nood nog
nog meer
meer aan
aan den
den man
mankwam
kwamenener er
werkelijk
eenedreigende
dreigende
de flood
werkelijk
eene
vermindering van
zUUl'stofgehalte der
del· lucht
lucht voor
voordededeur
deurzou
zoustaan,
staan,
vermindering
van het zuurstofgehalte
dan
zou de
de industrie
industrie zieh
zich ongetwijfeld
ongetwijfeld wel
wel de
de middelen
middelen weten
weten te
te ververdan zou
schaffen,
inrichtingelI gebruik
maken van
van de
dezuurstof
zUUl'stof
schaffen, om
om voor
voor hare
hare inrichtingen
gebruik te
te maken
uit het
hetwater,
water,
waarin
ontzaglijke
hoeveelhedenvoorhanden
voorhandenzijn,
zijn,
uit
waarin
nog1I0g
ontzaglijke
hoeveelheden
die er
er door
door ontleding
ontleding uit
uitvrijgemaakt
vrijgemaaktkunnen
kunnenworden.
worden.
die
bUbovenstaande
bovenstaandeberekening
berekeningstilzwijgend
stilzwijgendaangenomen,
aangenomen,
Bovendien is bij
Bovendien
dat
hetverbruik
verbruikvan
vande de
zuurstof
voor
ademhalingvan
vanmenschen
menschen
dat het
zuurstof
voor
de de
ademhaling
en
dieren ongeveer
ongeveer ininevenwicht
evenwichtwordt
wordtgehouden
gehoudendoor
doordedeproductie
productie
en dieren
hetassimilatie-proces
assimilatie-proces ininhet
hetplantenleven.
plantenleven.
van zuurstof
zuurstof als
als gevolg
gevolg van
vanhet
van
Ook
die veronderstelling
veronderstelling echter
echter isiswillekeurig
willekeurig en
en door
door niets
nietsbewezen.
bewezen.
Ook die
Het
vraag,of of
door
toeneming
van
koolzuurgehalte der
der
Het isis dedevraag,
door
de de
toeneming
van
hethet
koolzuurgehalte
lucht,
welke met
metdedevermindering
verminderingvan
vandedezuurstof
zuurstof
onafscheidelijkververlucht, welke
onafscheidelijk
sterk zal
zaltoenemen
toenemenenendedebosschen
bosschenniet
niet
bonden is,
plantengroei niet
niet sterk
bonden
is, de plantengroei
weer
eene
groote
hoeveelheid
koolsneller
zullen
groeien,
waardoor
dan
sneller zullen groeien, waardoor dan weer eene groote hoeveelheid kooleninindezelfde
dezelfde mate
mateeen
eengrooter
grooterbedrag
bedrag
zuur uit
uit dedelucht
luchtverwijderd
verwijderd en
zuur
aan
zuurstof afgegeven
afgegeven zal
zal worden.
worden. Verder
Verder isishet
hetstreven
strevenvan
vanden
den
aan zuurstof
tegenwoOl·digen landbosch bouw er op
op gericht,
gericht,om
omdoor
doordoelmatige
doelmatige
tegenwoordigen
land- en
en boschbouw
bevloeiing
meer intensieve
intensieve cultuur
cultuur den
den bodem
bodemvruchtbaarder
vruchtbaarder tete
bevloeiingen
en meer
maken, waardoor
waardoor dus
dus ook
ook weer
weerdede
ontwikkelingderder
plantenwereld
maken,
ontwikkeling
plantenwereld
bevorderd
wordt.
bevorderd wordt.
waarschuwing van
van Lord
Lord Kelvin
Kelvin als
als een
een teeken
teeken
toch moge
moge de
de waarschuwing
Maar toch
des
tijds beschouwd
beschouwd worden,
worden, dat
datons
ons
eene
gewicht.ige
vingerwijzing
des tijds
eene
gewichtige
vingerwijzing
geeft
uit een
eenander
anderoogpunt.
oogpunt.Wat
Wat
verminderingvan
vanden
denkolenkolengeeft uit
de de
vermindering
betreft,
zijn
er
verschillende
middelen
mogelijk,
waardoor
die
voorraad
voorraad betreft, zijn er verschillende middelen mogelijk, waardoor die
Iets anders
anders
voor
een groot
groot deel
deelgeneutraliseerd
geneutraliseerdzal
zalkunnen
kunnenworden.
worden. Iets
voor een
echter
het gesteld
gesteld met
metden
denvoortdurenden
voortdurenden aanwas
aanwas van
vandedebevolking
bevolking
echter is het
der
aarde —
- waartegen
waartegenechter
echtermoeilijk
moeilijkmaatregelen
maatregelenkunnen
kunnengenomen
genomen
der aarde
en met
metdedesteeds
steedstoenemende
toenemendeonverstandige
onverstandige en
enverontrusverontrusworden —
- en
worden
tende
ontbossching van
van verschillende
verschillende streken.
Reeds bij
bijeen
eenenkelen
enkelen
tende ontbossching
streken. Reeds
bosch
brand in
in Noord-Amerika
Noord-Amerika gaan
gaanontzaglijke
ontzaglijkehoeveelheden
hoeveelheden brandstof
brandstof
boschbrand
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verloren
wordt dus
dus ook
ookeen
eenkolossaal
kolossaalbedrag
bedragaan
aan
zuurstof
verbruikt.
verloren en wordt
zuurstof
verbruikt.
de herhaalde
bosch branden
aldaarhun
hunnadeeligen
nadeeligen
Zeker is
is het,
het,datdat
Zeker
de herhaalde
boschbranden
aldaar
invloed over
groot gedeelte
gedeelte der
der aarde
aarde doen
doen gevoelen.
gevoelen.
invloed
over een
een groot
nu echter
echter nog
noghet
hetondoeltreffende
ondoeltreffendeenenonoordeelkundige
onoordeelkundige
Daarbij komt
Daarbij
komt nu
uitgestrekte wouden
wouden en
en vooral
vooral het
hetontbosschen
ontbosschen van
van de
de
kappen
van uitgestrekte
kappen van
gebergten,
waardoor de
de kaal
kaal geworden
geworden oppervlakten
oppervlakten niet
niet slechts
slechts belet
belet
gebergten, waardoor
met de
de onmisbare
onmisbare levenslucht
levenslucht te
te ververworden,
den dampkring
dampkring met
worden, om
om den
meer en
enmeer
meerdoor
door
frisschen,
lager gelegen
gelegen streken
streken meer
frisschen,doch
doch ook
ook de
de lager
overstroomingen geteisterd
euvel zal
zal men
mendoor
door
overstroomingen
geteisterdworden,
worden.Tegen
Tegen dit
dit euvel
want alleen
alleen dan
dan zal
zal de
de
strenge
wettelijke middelen
middelen moeten
moeten waken,
waken, want
strenge wettelijke
staat zijn,
zijn, om
omininden
dendampkring
dampkring het
het groote
groote
plantengroei
plantengroei blijvend
blijvend inin staat
vullen,datdat
door
onrustbarendetoeneming
toeneming
vel'lies
zuurstof aan
aan tetevullen,
verlies aan zuurstof
door
dede
onrustbarende
der
bevolking steeds grooter
grooter wordt.
wordt,
der bevolking
toteeneen
ander
onderwerp,dat
datbetrekking
betrekking heeft
heeftop
op
Wij komen
komen nu
nu tot
Wij
ander
onderwerp,
de
ontwikkelingsgeschiedenis der
en waarover
waarover in
in de
delaatste
laatstejaren
jaren
de ontwikkelingsgeschiedenis
der plant
plant en
een
geheel nieuw
nieuw licht
licht opgegaan
opgegaan is.
is.
een geheel
Het
is opmerkelijk,
opmerkelijk, dat zich
zich op
op het
hetgebied
gebiedvan
vandedeontwikkelingsleer
ontwikkelingsleer
Het is
der
organische wereld,
wereld,gewoonlijk
gewoonlijk aangeduid
aangeduid door
door het
hetwoord
woord »Darwi»Darwider organische
in de
de laatste
laatstejaren
jareneene
eenekrachtige
krachtigereactie
reactiebegint
begint
openbaren,
nis
me, " in
nisme,"
te te
openbaren,
niet
alleen bij
bij de
de principiëele
principiëele tegenstanders
tegenstanders van
van die
die leer
leer —
- die
dieeigeneigenniet alleen
meer met
methun
hungevoel
gevoelenen
hun
eigenwereldbeschouwing
wereldbeschouwing
lijk
grootendeels meer
lijk grootendeels
hun
eigen
rekening houden
de uitkomsten
uitkomsten der
der wetenschap
wetenschap en
en wier
wier
rekening
houden dan
dan met
met de
argumenten
dus hier
hier gevoegelijk
gevoegelijk stilzwijgend
stilzwijgend kan
kan voorbijgaan,
voorbijgaan, —
argumenten men
men dus
doch
ook bij
bijhen,
hen,diedie
werkelijkopopden
den
bodem
natuurwetenschap
doch ook
werkelijk
bodem
derder
natuurwetenschap
ookonvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk aanaanstaan,
de ontwikkelingsleer
ontwikkelingsleer als
alszoodanig
zoodanigdan
danook
staan, de
metvele
veleder
dergevolgtrekgevolgtrekvaarden, doch
doch zich
zich niet
niet kunnen
kunnen vereenigen
vereenigen met
vaarden,
kingen,
waal'toe Darwin
Darwin ten
ten aanzien
aanzien van
vanden
dengang
gangdier
dierontwikkeling
ontwikkeling
kingen, waartoe
gekomen
is.
aekomen is.
Wij
moeten reeds
reedsbij
bijvoorbaat
voorbaatverklaren,
verklaren,dat
datdoor
doordeze
dezenieuwere
nieuwere
Wij moeten
in
geenerlei
opzicht
afbreuk
wordt
gedaan
aan het
het
beschouwingen
beschouwingen in geenerlei opzicht afbreuk wordt gedaan aan
Darwinisme als zoodanig,
zoodanig, hoewel
hoewel het
het door
door de
degenoemde
genoemdetegenstanders
tegenstanders
Darwinisme
zoo gaarne
gaarne aldus
aldus voorgesteld
voorgesteld wordt,
wordt, ten
teneinde
eindedeze
dezeuitkomsten
uitkomsten der
der
zoo
jongere onderzoekingen
onderzoekingen als
koren op
op hun
hun molen
molentetegebruiken.
gebruiken,Immers
Immers:
jongere
als koren
:
het grootsche
grootsche beginsel
beginselvan
vandedegeleidelijke
geleidelijkeontwikkeling
ontwikkelingder
derorganische
organische
het
der
wereld, die
die schitterende
schitterende overwinning
overwinning van
van de
denatuurwetenschap
natuurwetenschap der
wereld,
negentiende eeuw,
eeuw, kan
kan niet
nietmeer
meel'
dool'enkele
enkelenieuwe
nieuwegezichtspunten
gezichtspunten
negentiende
door
te niet
niet gedaan.
gedaan. Dat
Datbeginsel
beginsel
over
bijzonderheden dier
worden te
over bijzonderheden
dier leer
leer worden
staat
onherroepelijk vast
alle eeuwen,
eeuwen, althans
althans voor
voor den
denonbevooronbevoorstaat onherroepelijk
vast voor
voor alle
den strijd
strijd over
over bepaalde
bepaalde onderdeelen
onderdeelen en
en de
de
oordeelden waarnemer,
oordeelden
waarnemer, die
die den
opheldering
twijfelachtige punten
punten juist
met vreugde
vreugde'zal
zalbegroeten.
begroeten,
opheldering van
van twijfelachtige
juist met
neemt echter
echter niet
nietweg,
weg,dat
datzulk
zulk
strijd
grootemenigte,
menigte,
Dit
Dit neemt
eeneen
strijd
bijbij
dede
groote
staat en
endie
diethans
thans
die
buiten de
deeigenlijke
eigenlijkewetenschappelijke
wetenschappelijke wereld
wereld staat
die buiten
ziet,
dat zelfs
zelfs vakgeleerden
vakgeleerden het
het over
over Darwin's
Darwin's theorieën
theorieën niet
nieteens
eenszijn,
zijn,
ziet, dat
omtrent
die
leer
teweegeen
zekeren
indruk
van
twijfel
en
onzekerheid
een zekeren indruk van twijfel en onzekerheid omtrent die leer teweeghet Darwinisme gretig
gretig
brengt,
die dan
dan door
door de weritelijke
werkel\ike vijanden
vijanden van
van het
brengt, die
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verder
geëxploitem'd wordt.
Daarom vooral
vooral is
is het
hetwenschelijk,
wenschelijk, het
het
verder geëxploiteerd
wordt. Daarom
tegenwoordige
standpunt der
der genoemde
genoemde leer,
leer,inzonderheid
inzonderheid met
metbetrekbetrektegenwoordige standpunt
king tot
tot dedeplantenwereld,
plantenwereld,voor
voorniet
nietdeskundige
deskundige lezers
lezers ook
ook eens
eens van
van
king
een wetenschappelijk
wetenschappelijk standpunt
standpunt duidelijker
duidelijker toe te
te lichten.
lichten.
er over
oversommige
sommigepunten
puntenvan
vanDarwin's
Darwin's leer
leerstriid
strHdkan
kanworden
worden
Dat
Dat er
gevoerd,
behoeft werkelijk
werkelijk geen
geenverwondering
verwondering te
te baren,
baren, daar
daarimmers
immers
gevoerd, behoeft
volmaaktheid kan
kanaanspraak
aanspraak maken
maken en
en het
het
geen
enkele theorie
theorie opopvolmaaktheid
geen enkele
onderzoek,
de uitkomsten,
uitkomsten, welke
welke Darwin
Darwin verkregen
verkregen had,
had, nog
nog
onderzoek, met
met de
geenszins
afgesloten kon
kon beschouwd
beschouwd worden.
worden. Van
Van die
diewaarheid
waarheid was
was
geenszins als afgesloten
meer overtuigd
overtuigd dan
deze heeft
heeft in
in zijne
zijne
zeker
niemand meer
zeker niemand
dan Darwin
Darwin zelf
zelf en
en deze
geschriften herhaaldelijk
herhaaldelijk verklaard,
verklaard, dat
datzijne
zijneuitkomsten
uitkomstenver
vervan
vanvolmaakt
volmaakt
dat er
ernog
nogveel
veel
grondig
moest
gestudeerdenenonderzocht
onderzocht
waren, dat
waren,
en en
grondig
moest
gestudeerd
worden en
hij gaf
gaftetekennen,
kennen,dat
daterer
overtaltalvan
vanpunten
puntennog
nogveel
veel
worden
en hij
over
zou moeten
moeten gevoerd
gevoerdworden.
worden. Die
Diestrijd
strijdwordt
wordtechter
echterniet
nietdoor
door
strijd
strijd zou
hijontmoedigt
ontmoedigthem
hemDiet,
niet,integendeel
integendeel:
hijjuicht
juichtdien
dien
hem ontweken,
ontweken, hij
hem
: hij
meer dan
dan hij
hij was
wasbereid,
bereid,om
omzijne
zijnemeening
meeningvoor
VOOI' eene
eene
toe
en niemand
niemand meer
toe en
betere
prijs te
te geven.
geven. Want
Wantdit
ditis isimmers
immershethet
kenmerk
vanden
denwaren
waren
betere prijs
kenmerk
van
hij niet
niethalsstarrig
halsstarrig aan
aan
wijsgeer en den
den echten
echtennatuuronderzoeker,
natuuronderzoeker, dat hij
wijsgeer
dat eerst
eerst uit
uitdedewrijving
wrijvingder
del'
eigen
theorieën vasthoudt,
vasthoudt, doch
doch erkent,
erkent, dat
eigen theorieën
gedachten
de waarheid
waarheid kan
kan voortkomen.
voortkomen.
gedachten de
Zoo
waren er,
er, nanadede
baanbrekendeonderzoekingen
onderzoekingen van
vanDarwin,
Darwin,
Zoo waren
baanbrekende
nog tal
talvan
vanpunten,
punten,die
dieopgehelderd,
opgehelderd,meeningen
meeningenenenvoorstellingen,
voorstellingen,
toch nog
Het eigenlijke
eigenlijke wezen
wezen der
del'
die
wellicht gewijzigd
gewijzigd moesten
moesten worden.
worden. Het
die wellicht
in het
hetplantenrijk,
plantenrljk,is is
door
Darwinnog
nogniet
niettot
totklaarheid
klaarheid
erfelijkheid, ook in
erfelijkheid,
door
Darwin
gebracht
evenmin de
de vraag,
vraag, ofofer el'
erfelijkheidbestaat
bestaatvoor
voor
gebracht en
en evenmin
ookook
erfelijkheid
eigenschappen,
het organisme
organisme eerst
eerst later,
later,door
door wijziging
wijziging der
der uituiteigenschappen, die
die het
omstandigheden, heeft
heeftverkregen,
verkregen,dus
dushet
hetlater
laterzooveel
zooveelbesproken
besproken
wendige omstandigheden,
punt van:
vanvan
vel'
wor
ven
i gen sch
ch appe
a p pen.
punt
van :dedeerfelijkheid
erfelijkheid
ver
w or
vene eigens
n.
Verder
er ook
ook nog
nog veel
veel verschil
verschil van
van meening
meening bestaan
bestaan over
over het
het
Verder kan
kan er
eigenlijke
ontstaan der
del' eerste
eerstevariaties,
variaties,waaruit
waaruitnieuwe
nieuwesoorten
soorten zijn
zijn
eigenlijke ontstaan
voortgekomen
keuze in
in den
den strijd
strijd om
om het
het bestaan.
bestaan. Darwin
Darwin
voortgekomendoor
door de
de keuze
het eerste
eersteontstaan
ontstaandier
dier
variaties
verklaarddoor
doorlangzame
langzame en
en
heeft het
heeft
variaties
verklaard
geleidelijke
wijzigingen, ten
tengevolge
gevolgevanvan
bijzondere
omstandigheden;
geleidelijke wijzigingen,
bijzondere
omstandigheden
;
anderen
daarentegen hebben
hebben hier
hiel'gedacht
gedachtaan
aanplotselinge
plotselingewijzigingen,
wijzigingen,
anderen daarentegen
in den
den strijd
strijd om
om
die willekeurig
willekeurig en
en toevallig
toevallig ontstaan,
ontstaan, doch
doch zich
zich dan
dan in
die
bestaan verder
verder ontwikkelen.
ontwikkelen.
het bestaan
zoo waren
waren erernog
nog
gewichtige
vraagpunten,waarover
waarover
En zoo
En
tal tal
van van
gewichtige
vraagpunten,
ver~chil
van
meening
bestond
en
die
eerst
door
nader
onderzoek
verschil van meening bestond en die eerst door nader onderzoek
moesten
uitgemaakt worden.
worden. Maar
Maar door
dool' dit
ditalles
allesworden
wordendedeonschatbare
onschatbare
moesten uitgemaakt
diensten, welke
welke Darwin
Darwin aan
aan dedenatuurwetenschap
natuurwetenschap bewezen
bewezen heeft,
heeft, inin
diensten,
geellen deele
deele verkleind,
verkleind, integendeel
integendeel:: al
al bleek
bleek een
eengroot
grootgedeelte
gedeeltevan
van
geenen
zijne
t.heorieën later onhoudbaar
onhoudbaar te
zijn, zoo
zoo komt
komthem
hemtoch
tochde
deonsteronsterzijne theorieën
te zijn,
felijke
toe, aan
aandedestudie
studieder
del'
ontwikkelingsleerden
denstoot
stoottetehebben
hebben
felijke eer toe,
ontwikkelingsleer
endoor
doorzijne
zijnebewonderenswaardige
bewonderenswaardigeproeven
proevenen
engevolgtrekkingen
gevolgtrekkingen
gegeven en
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den
weg tetehebben
hebbenaangewezen,
aangewezen, die
die tot
totdedevolledige
volledigekennis
kennisvan
vandeze
deze
den weg
natuUl'verschjjnselen leiden zal.
zal.
natuurverschijnselen
Die strijd
Die
sh"ijd over
over de
de onderdeelen doet
niets af
af aan
aan het
het groote
gl"Oote hoofdhoofddoet niets
beginsel del'
het algemeen,
algemeen, want
want dit
dit is,
is,sedert
sedert
ontwikkelingsleer inin het
der ontwikkelingsleer
De strijd
strijd over
over dit
dit
Darwin,
voor goed
goed en
en onomstootelijk vastge!lteld.
Darwin, voor
vastgesteld. De
trouwens reeds
reeds veel
veel ouder dan
Darwin, want
is
hoofdbeginsel is
is trouwens
dan Darwin,
want het is
eigenlijk niets
eigenlijk
niets anders
anders dan
dan de
de strijd van
van de
de moderne
moderne wereldbeschouwing
tegen\>ver
duisternis der
der middeleeuwen,
strijd, die
dieonafhankelijk
onafhankelijk
tegenover de
de duisternis
middeleenwen, een strijd,
Doch door
door zijn
van
Darwin's ontdekkingen,
ontdekkingen, reeds
eeuwenlang duurde.
duurde. Doch
van Darwin's
reeds eeuwenlang
blik op
op de
de verschijnselen
verschijnselen der
derorganische
organische wereld, was
het hem
hem
genialen
genialen blik
was het
gegeven,
om
voor
het
eerst
het
praktische
bewijs
te
leveren
voor
het
gegeven, om voor
eerst het praktische bewijs te leveren voor het
bestaan
dier ontwikkeling.
ontwikkeling. Maar
zijne proeven
pl"Oeven waren
waren slechts
slechts eene
bestaan dier
Maar zijne
eerste
poging in
in deze
dezerichting
richting en
en zij
zij sloten
sloten dus
dus in
in geenen
deele het
eerste poging
geenen deele
verdere
onderzoek af.
af. Integendeel
Integendeel:: dit
zal er slechts
toe bijdragen,
bijdragen, om
om
verdere onderzoek
dit zal
slechts toe
de grootsche
hoofddenkbeelden, die
aan Darwin's
Darwin's ontwikkelingstheorie
grootsche hoofddenkbeelden,
die aan
ontwikkelingstheorie
ten
grondslag liggen,
liggen, op
op steeds
steeds hechter
hecht(!r grondslagen
grondslagen te
te vestigen.
vestigen.
ten grondslag
tot eene nadere
Onder de
nieuwere denkbeelden,
denkbeelden, die
die in
in hooge mate
mate tot
Onder
de nieuwere
ongetwijfeld de
ontwikkeling
deze,' theorie
theorie hebben
hebben bijgedragen,
bijgedragen, neemt ongetwijfeld
ontwikkeling dezer
mutatietheorie
van
onzen
landgenoot
professor
De
Vries
mutatietheorie van onzen landgenoot professor De Vries eene ee"ste
eerste
Zijis het
is het
uitvloeisel
de interessante
onderzoekingen,
plaats
in. Zij
plaats in.
uitvloeisel
van van
de interessante
onderzoekingen,
welke
deze geleerde
geleerde verricht
verricht heeft,
heeft, om
om tot
tot de
de beantwoording te
te komen
welke deze
van eene vraag,
tot nog
nog toe
toe steeds
steeds onbeslist was gebleven, namelijk
namelijk
vraag, die
die tot
omtrent het
het eerste
eersteontstaan
ontstaan van
van nieuwe
nieuwe soorten
soorten in
in de
de
de vraag
vraag omtrent
de
plantenwereld.
het hoofdbeginsel van
van de
de ontwikkeling
ontwikkeling der
derorganische
organischewereld
wereld
Terwijl
Terwijl het
naar
natuurlijke wetten
het begrip
begrip van
van de
de veranderlijkheid der
naar natuurlijke
wettenen
en het
soorten
voor goed
goed vastgesteld
vastgesteld was
was en
endedewaarde
waardedaarvan
daarvandoor
door de
de
soorten voor
onderzoekingen
van
De
Vries
dan
ook
volstrekt
niet
werd
aangetast,
onderzoekingen van De Vries dan ook volstrekt niet werd aangetast,
bleef er
er noa
nog steeds een
een ()Toot
gl"Oot verschil
verschil van
van meening
bestaan omtrent
meenina bestaan
bleef
de
eigenlijke oorzaken
oorzaken dier
dier verandering en
ontwikkeling, dus
dus omtrent
omtrent
en ontwikkeling,
de eigenlijke
de vraag:
vraag: hoe
hoeenenwaar
waar
deze
omstandighedenkonden
konden leiden
leiden tot
tot het
het
de
deze
omstandigheden
ontstaan
van nieuwe
n i e uwe soorten.
ontstaan van
Door Darwin
Darwin waren
waren verschillende
verschillende oorzaken
oorzakendaarvoor
daarvooraangenomen.
aangenomen.
Door
het
Hij
rekende daartoe,
daartoe, onder
onder andere,
andere, de
deerfelijkheid,
erfelijkheid, de
de strijd
strijd om
om het
Hij rekende
bestaan,
aanpassing aan
aan nieuwe
nieuwe levensvoorwaarde.n,
levensvoorwaarden, de teeltkeus, enz.
enz.
bestaan, de aanpassing
Bij hem
hem was
was er
er -— volgens zijne persoonlijke
persoonlijke opvatting
opvatting althans,
althans, die
die
Bij
hij
echter nooit
nooit als
als de
de eenig mogelijke
mogelijke heeft willen
willen doen
doen doorgaan
doorgaan -—
hij echter
van het
het ontstaan
ontstaan eener nieuwe
soort, als
als wij het zoo
zoo
sprake van
nieuwe soort,
geen sprake
mogen
uitdrukken, als
als 't ware
uit eigen
eigen beweging.
beweging. Er
Erzouden
zouden geen
geen
ware uit
mogen uitdrukken,
plotselinge
variaties in
het organisme
organisme op
op zich
zich zelf
zelfontstaan,
ontstaan,doch
dochalles
alles
plotselinge variaties
in het
zou
het gevolg
gevolgzijn
zijnvanvan
uiterlijke
omstandigheden, die,
die,langzaam
langzaam en
en
zou het
uiterlijke
omstandigheden,
na verloop
verloop van
van groote tijdruimten,
tijdruimten, de variatie zoodanig zouden
bevestigen
zouden bevestigen
en
versterken, dat
dat er
er eene nieuwe
nieuwe soort
soort ontstond.
ontstond.
en versterken,
nieuwe soorten
soorten zou
zou
Onmiddellijke
Onmiddellijkewaarneming
waarnemingvan
vanhet
het ontstaan
ontstaan van
van nieuwe
dus, volgens
volgens Darwin's
Darwin's beschouwing,
beschouwing, niet
nietmogelijk
mogelijk zijn,
zijn, daar de
weg,
de weg,
dus,
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dien
de ontwikkeling
ontwikkeling daarbij
daarbij had
had te
te volgen,
volgen, veel
veel tetelang
langzou
zouzijn.
zijn.
dien de
Kleine
natuurlijke afwijkingen
afwijkingen en
enveranderingen,
veranderingen,die
diezich
zichbijbijeerie
eenezekere
zekere
Kleine natuurlijke
plant voordeden,
voordeden, zouden
zouden door
door dedezooeven
zooevengenoemde
genoemdeomstandigheden,
omstandigheden,
plant
die
Darwin inderdaad
inderdaadproefondervindelijk
proefondervindelijkhad
hadvastgesteld,
vastgesteld,langzamerhand
langzamerhand
die Darwin
op volgende
volgende individu's
individu's overgaan,
overgaan, zich
zich door
door den
denstrijd
strijd
door erfelijkheid
door
erfelijkheid op
om
het bestaan
bestaan ofofdoor
doordedeaanpassing
aanpassingaan
aan
bepaaldelevensvoorwaarden
levensvoorwaarden
om het
bepaalde
of door
door de
deteeltkeus
teeltkeusgeleidelijk
geleidelijkverder
verderontwikkelen,
ontwikkelen, totdat
totdaterereindelijk
eindelijk
e~ne
nieuwe plantensoort
plantensoOl't ontstaan
ontstaan was,
was,daaruit
daaruitblijkend,
blijkend, dat
dat zij
zij zich
zich
eene nieuwe
hare nieuwe
nieuweorganisatie
organisatiedoor
dOOl'zaad
zaadkon
konvoortplanten,
voortplanten, zonder
zonder weer
weer
in
in hare
den oorspronkelijken
oorspronkelijken vorm
te keeren.
keeren.
tot den
vorm terug
terug te
Deze beschouwing
beschouwing werd,
werd, volgens
volgensDarwin's
Darwin'stheorie,
theorie,vooral
vooraldaardoor
daardoor
Deze
bij het
het gewone
gewone kweeken
kweeken van
vanplanten
planten en
enhet
hetfokken
fokkenvan
van
bevestigd,
bevestigd, dat
dat bij
dieren
juist van
van dergelijke
dergelijke kleine
kleinenatuurlijke
natuurlijke afvvijkingen
afwijkingen partij
partij getrokgetrokdieren juist
derkweekers
kweekers en
en
ken wordt,
wordt, die
die dan
dandoor
dool'dede
kunstmatigeteeltkeus
teeltkeusder
ken
kunstmatige
ware, vastgesteld
vastgesteld worden
worden inindedeopvolgende
opvolgendegeneraties
generaties
fokkers,
als 't ware,
fokkers, als
en
wel zoodanig,
zoodanig, dat
datalalzijn
zijnhet
hetdan
danook
ookgeen
geennieuwe
nieuwesoorten,
soorten, toch
toph
en wel
aanzienlijke
variaties van
van die
die soorten
soortenkonden
kondenverkregen
verkregen
aanzienlijke afwijkingen
afwijkingen en
en variaties
worden. Hierbij
Hierbij greep
gl'eep de
de mensch echter
om, met
met de
de hem
hem ten
ten
echter zelf
zelf in,
in, om,
worden.
dienste
staande, bijzondere
bijzondere hulpmiddelen,
hulpmiddelen, de
de zaak
zaak tetebespoedigen.
bespoedigen. InIn
dienste staande,
de
natuur, waar
waar zulks
zulksniet
niethet
hetgeval
gevalis,is,
werkelijkevorming
vorming
de natuur,
zouzou
diedie
werkelijke
echterveel
veeltetelangzaam
langzaamgeschieden,
geschieden, dan
dan dat
dat wij
wij
van
nieuwe soorten
soorten echter
van nieuwe
haar,
bij den
den beperkten
beperkten tijd,
tijd, die
dieons
onsin inhethet
levengegund
gegundis,is,door
door
haar, bij
leven
onmiddellijke
zouden kunnen
kunnen aanschouwen.
aanschouwen.
onmiddellijke waarneming
waarneming zouden
thansechter
echtertoch
tochverwezenlijkt
verwezenlijktdoor
doorden
denscherpen
scherpen
Dit
denkbeeld isis thans
Dit denkbeeld
Vries de
de plant
plant in
in hare
hare
blik en den
den onvermoeiden
onvermoeiden arbeid,
blik
arbeid, waarmede
waarmede De
De Vries
en wel
wel:
Teuni!3bloemofofnachtnachtnatuurlijke variaties
natuurlijke
variaties bespied
bespied heeft
heeft en
: dedeSt.St.Teunisbloem
Lamarckiana), die
oorspronkelijk als
als
kaars van
van Lamarck
Lamarck (Oenothera Lamarckiana),
kaars
die oorspronkelijk
sierplant
Amerika tot
tot ons
onsgekomen
gekomenis,is,doch
dochzich
zichzeer
zeersnel
snelverspreidt
verspreidt
sierplant uit
uit Amerika
in groote
grootehoeveelheden
hoeveelhedenverwilderd
verwilderdvoorkomt.
voorkomt.Zulk
Zulkeerie
eeneverwilderde
verwilderde
en in
op een,
een, reeds.
reeds sinds
sinds jaren
jaren niet
niet
kolonie
van nachtkaarsen
nachtkaarsen vond
kolonie van
vond De
De Vries
Vries op
bebouwd, aardappelveld
aal'dappelveld bij
bij Hilversum,
Hilversum, waar
waar een
eenonnoemelijk
ollnoemelijkaantal
aantalvan
van
bebouwd,
waardus,
dus,zoo
zooergens,
ergens,groote
grootekans
kansbestond,
bestond,
die
planten bijeen
bijeen stond
stond en
en waar
die planten
om
kleine schommelingen
schommelingen of
variaties in
in de
deorganisatie
organisatie tetekunnen
kunnen
orn kleine
of variaties
waarnemen.
De Vries
Vries kreeg
kreeg die
die variaties
variaties ook
ook werkelijk
werkelijk te
te zien,
zien, doch
doch in
in den
den
En De
En
aanvang
waren die
die nog
nogvan
vanweinig
weinigbeteekenis
beteekenisenen
kondenbeschouwd
beschouwd
aanvang waren
konden
worden
kleine afwijkingen,
afwijkingen, zooals
zooals men
men die
diesteeds
steedswaarneemt,
waarneemt,waar
waar
worden als
als kleine
zulk
een
verbazend
groot
aantal
individu's
van
dezelfde
soort
bijeen
zulk een verbazend groot aantal individu's van dezelfde soort bijeen
eene plaats,
plaats, die
die zoo
zoo gunstig
gunstig isisvoor
voorden
denplantengroei.
plantengroei.
zijn op
zijn
op eene
den zomer
zomer van
van het
het jaar
jaar 1886
1886 vond
vond De
De Vries
Vries ook
ook nog
nog twee
twee
Doch
Doch in
in den
exemplaren
de plant,
plant, tusschen
tusschen alaldedeoverige
overigeverspreid,
verspreid, die
dievan
van
exemplaren van
van de
afweken,
onder
anderedoor
doorveel
veelkorter.
korter·stelen
stelenen
en
deze
geheel en
enal al
deze geheel
afweken,
onder
andere
kleiner
bloemen
en
door
nog
andere
bepaalde
bijzonderheden,
welke
kleiner bloemen en door nog andere bepaalde bijzonderheden, welke
der overige
overigeexemplaren
exemplaren bezat.
bezat. In
Inden
denvolgenden
volgenden zomer
zomer vond
vond hij
hij
geen
geen der
weer tien
tien exemplaren
exemplaren van
van eene
eene andere
andere soort,
soort, die
diezich
zichinsgelijks
insgelijksweer
weer
weer
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scherp
onderscheidden van
gewone individu's
individu's en wel
wel:: door
door een
een veel
veel
scherp onderscheidden
van de
de gewone
hartfraaieren
smallere, van
van boven
boven niet
niet hartfraaieren bladertooi,
bladertooi, gladdere
gladdere bladen
bladen en
en smallere,
vormige, bloemblaadjes.
vormige,
bloemblaadjes.
Al
deze bijzondere
bijzondere exemplaren
exemplaren werden
werden gevonden
gevonden tusschen
tusschendedetallooze
tallooze
Al deze
Zij konden
kondenereronmogelijk
onmogelijkvan
vanbuiten
buitenafafingebracht
ingebracht
gewone nachtkaarsen.
nachtkaarsen. Zij
zijn
en moesten
moestendus
dusbeschouwd
beschouwdworden
wordenalsalsontwijfelbare
ontwijfelbareafstammelingen
afstammelingen
zijn en
en wel
welwaren
waren
van de
van
de oorspronkelijke
oorspronkelijke bewoners
bewoners van
van het
hetaardappelveld
aardappel veld en
dit
variaties, zooals
zooals er nog
nog iningeen
geenenkel
enkelherbarium,
herbarium,noch
nochininAmerika,
Amerika,
dit variaties,
vinden waren.
waren.
noch
Europa te vinden
noch in
in Europa
Dat
men hier
hierzonder
zondereenigen
eenigentwijfel
twijfeltetedoen
doenhad
hadmet
metwerkelijke
werkelijke
Dat men
nieuwe
en niet
niet met
metvariaties,
variaties, die
die slechts
slechts als
alsgeringe
geringetijdetijdenieuwe soorten
soorten -— en
DeVries
Vries
lijke
afwijkingen moesten
moesten beschouwd
beschouwd worden
worden—- datnat
werd
doorDe
lijke afwijkingen
werd
door
met zekerheid
zekerheid aangetoond.
aangetoond. Toen
Toen hij
hijdedebedoelde
bedoeldeafwijkende
afwijkendeexemplaren
exemplaren
naar
den plantentuin
plantentuin te
te Amsterdam
Amsterdam overgebracht
overgebracht had,
had, om
om ererzaad
zaadvan
van
naar den
te kweeken
kweeken en
en tetetrachten
trachtenzezeverder
verdervoort
voorttete
planten,bleken
blekendedebeide
beide
planten,
tebrengen,
brengen,andere
andereleverden
leverden
bijzondere
exemplaren vruchtbare
vruchtbare zaden
zaden voort
voort te
bijzondere exemplaren
hetuitzaaien
uitzaaienweer
weernieuwe
nieuweexemplaren
exemplarenop,
op,met
metvolkomen
volkomendezelfde
dezelfde
bij
bij het
bijzonderheden.
Het
zaad
van
de
kortgesteelde
exemplaren
leverde
steeds
bijzonderheden. Het zaad van de kortgesteelde exemplaren leverde steeds
weer
nachtkaarsen met
met korte
kortestelen,
stelen,dat
datvan
vandede
gladbladigeplanten
planten
weer nachtkaarsen
gladbladige
metgladde
gladdebladeren
bladerenop.
op.DeDebijzonderheden
bijzonderhedender
del'
altijd
exemplaren met
altijd weer exemplaren
organisatie
bleven dus
dus in
in de
devolgende
volgendegeslachten
geslachtenconstant
constant;
dezekeerden
keerden
organisatie bleven
; deze
totden
denoorspronkelijken
oorspronkelijken vorm
vorm terug
terugenenditditwas
washet
hetpositieve
positieve
nooit weer
weel' tot
nooit
met
tijdelijkevariaties,
variaties,doch
doch met
metechte,
echte,
bewijs,
dat men
men hier
hierniet
nietmet
bewijs, dat
tijdelijke
te doen
doen had.
had. Zij
Zijwerden
werdendan
danook
ookgedoopt
gedooptals
als:: Oenothera
vaste soorten
soorten te
vaste
Oenothera
dus de
de kortgesteelde
kortgesteelde nachtkaars
nachtkaars en
en Oenothera laevifolia,
laevifolia, de
brevistylis, dus
brevistylis,
glad bladige nachtkaars.
nachtkaars.
gladbladige
Met deze
deze voorloopige
voorloopige uitkomsten
uitkomsten was
de weg
weggebaand
gebaand voor
voO!' een
een
Met
was de
verder nauwkeurig
nauwkeurig onderzoek
onderzoek en
en voor
voor het
hetonherroepelijk
onherroepelijkvaststellen
vaststellenvan
van
verder
de juistheid
juistheid dezer
dezer nieuwe
nieuwe merkwaardige
merkwaardige ontdekking
ontdekking op
op het
het gebied
gebiedvan
van
de
de plant.
plant.En
Enditditonderzoek
onderzoekleverde
leverde
de ontwikkelingsgeschiedenis
ontwikkelingsgeschiedenis van
de
van de
opvoor
voordedescherpe
scherpewaarnemingsgave,
waarnemingsgave, het
hetuituiteen schitterend
schitterend bewijs
bewijs op
een
nemende en
en logische
logischecombinatievermogen,
combinatievermogen, waardoor
waardoor onze
onzelandgenoot
landgenoot
nemende
zijn roem
roem tot
tot in
in verre
verregewesten
gewestenheeft
heeftzien
ziendoordringen.
doordringen.
zijn
wonderbare feit,
feit, dat
dat De
De Vries
Vriesbij
bijzijne
zijneonderzoekingen
onderzoekingen voor
voor het
het
Het wonderbare
heeft waargenomen,
waargenomen, bestond
bestond derhalve
derhalve daarin,
daarin, dat
dat nieuwe
nieuwesoorten
soorten
eerst heeft
van eene
eene zekere
zekere plant
plant geheel
geheeluit
uithaarzelve
haarzelvekonden
kondenvoortgebracht
voortgebracht worworvan
dat niet
niet slechts,
slechts, gelijk
gelijk men
men tot
totnog
nogtoe
toemeende,
meende,dat
datsteeds
steedshet
het
den en
en dat
den
geval moest
moest zijn,
zijn,in in
den
loop
onmetelijketijdperken
tijdperkender
deraardgeaardgegeval
den
loop
vanvan
onmetelijke
loopvan
vaneen
eenpaar
paarjaren,
jaren,
schiedenis, doch
plotseling —
- ininden
denloop
schiedenis,
doch ook
ook plotseling
de Oenothera's
Oenothera's zich
zichover
overhet
hetaardappelKeld
aardappelxeld hadden
hadden verspreid.
verspreid.
sedert de
Bij deze
deze uitkomsten
uitkomsten isis De
DeVries
Vriesechter
echterniet
nietblijven
blijvenstaan
staan;
integenBij
; integeneersthet
hetmerkwaardigste
merkwaardigstegedeelte
gedeeltevan
vanzijn
zijnonderonderdeel:: thans
thans begon
begoneerst
deel
zoek, daar
daar nu
nu juist
juist nog
nogmoest
moestvastgesteld
vastgesteld worden,
worden, of
of hetgeen
hetgeen in
in den
den
zoek,
loop van
van een
eenpaar
paarjaren
jarenin in
de natuur
aardappelland tete
loop
de natuur
zelfzelf
op op
hethet
aardappelland
Hilversum was
was geschied,
geschied, ook
ook zou
zouplaats
plaatshebben
hebbenin in
den
plantentuin J
Hilversum
den
plantentuin,
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waar de
de planten
planten onder
onderhet
hetzorgvuldig
zorgvuldigtoezicht
toezichtstonden
stonden en
enonder
onder de
de
waar
mogelijke omstandigheden
omstandigheden voor
voorhare
hareontwikkeling
ontwikkelingverkeerden.
verkeerden.
gunstigst mogelijke
Met andere
andere woorden
woorden dus
dus:
onzelandgenoot
landgenootstelde
steldezich(
zich'nu
nuverder
verderdede
Met
: onze
op tetelossen,
lossen,die
diezich
zich
taak, om
om één
éénder
derinteressantste
interessantstevraagstukken
vraagstukken op
taak,
sedert den
den tijd
tijd van
van Darwin
Darwin bij
bij de
destudie
studievan
vanhet
het
plantenlevenhadden
hadden
sedert
plantenleven
zich ook
ook in
in den
den hortus,
hortus, onder
onder het
het
voorgedaan, namelijk
vraag, of
of zich
voorgedaan,
namelijk de
de vraag,
van den
denwaarnemer
waarnemerzelf,
zelf,uituit
groot
aantal
willekeurigeindividu's
individu's
oog van
eeneen
groot
aantal
willekeurige
van de
de oorspronkelijke
oorspronkelijke plant,
plant, eene
eenenieuwe
nieuweplantensoort
plantensoortzou
zouontwikkelen.
ontwikkelen.
van
1886negen
negen
bijzonderkrachtige
krachtige
Daartoe werden
werden in
in den
denherfst
herfstvan
van1886
Daartoe
bijzonder
Lamarckiana
en fraaie
fraaie exemplaren
exemplarenvan
vandedeoorspronkelijke
oorspronkelijke Oenothera Lamarckiana
en
van den
den akker
akker te
teHilversum
Hilversum naar
naar den
den plantentuin
plantentuin teteAmsterdam
Amsterdam overovervan
Zij leverden,
leverden, alsalstweejarige
tweejarigeplanten,
planten,eerst
eerstininden
denvolgenden
volgenden
geplant. Zij
geplant.
zomer zaad
zaad en
en wel
welininrijkelijke
rijkelijke hoeveelheid.
hoeveelheid. Dit
Ditzaad
zaad werd
werd weer
weer inin
zomer
den tuin
tuin uitgezaaid
uitgezaaid en
en leverde
leverde in
in de
de zomers
zomers van
van 1888 en
en 1889
1889een
een
den
hetonderzoek
onderzoek
buitengewoon rijken
oogst van
van individu's,
individu's, die
die voor
voor het
buitengewoon
rijken oogst
werden.
gebezigd werden.
Van welk
welk een
een omvang
omvang en
enbeteekenis
beteekenisditditonderzoek
onderzoekwas,
was,hoe
hoeoneindig
oneindig
Van
veel zorg
zorg en
en geduld
geduld en
en niet
nietminder
minder:: welk
welkeene
eeneontzaglijke
ontzaglijke mate
mate van
van
veel
noodig was,
was, om
omhierbij
hierbij tot
totbetrouwbare
betrouwbare uituitopmerkingsvermogen erer noodig
opmerkingsvermogen
geraken, kan
kan daaruit
daaruit afgeleid
afgeleid worden,
worden, dat
dat in
in de
debeide
beide
komsten te
komsten
te geraken,
laatstgenoemde zomers
zomers niet
niet minder
minder dan
danvijftien
vijftienduizend
duizendexemplaren
exemplaren
laatstgenoemde
met
grootste
nauwkeurigheid
van de
de nachtkaars,
nachtkaars, stuk
stukvoor
voorstuk,
stuk,met
van
de de
grootste
nauwkeurigheid
in alle
allebijzonderheden
bijzonderheden moesten
moesten nagegaan
nagegaan worden.
worden. Het
Het
onderzocht en
onderzocht
en in
geweldig
groote aantal
aantal der
der onderzochte
onderzochte individu's
individu's en
en de
debijzonder
bijzondergungungeweldig groote
zij verkeerden,
verkeerden, leverden
leverden dus
dus ininhooge
hooge
stige
voorwaarden, waaronder
waaronder zij
stige voorwaarden,
hetverschijnsel
verschijnselder
dervorming
vorming van
van
mate
den waarborg
waarborg op,
op,dat,
dat,indien
indienhet
mate den
het zich
zichhier
hierdan
dan
nieuwe soorten
weg mogelijk
mogelijk was,
was, het
nieuwe
soorten langs
langs dezen
dezen weg
ongetwijfeld
moeten voordoen.
voordoen.
ongetwijfeld zou moeten
geval te
te zijn.
zijn. De
DeVries
Vriesvond,
vond,
En
zulks bleek
bleek dan
dan ook
ook inderdaad
inderdaad het
En zulks
het geval
genoemde aantal
aantal van
vanvijftien
vijftienduizend
duizendnachtkaarsen,
nachtkaarsen, tien
tien
onder
onder het genoemde
exemplaren,
al van
van dedenormale
normale afweken
afweken en
en wel
wel op
op
exemplaren,die
die geheel
geheel en
en al
tweeërlei
wijze. Vijf
Vijf individu's
individu's waren,
waren, hoewel
hoewel krachtig
krachtig van
van bouw,
bouw,
tweeërlei wijze.
zijreeds
reedsbegonnen
begonnen
gekenmerkt
door veel
veel geringere
geringereafmetingen,
afmetingen, daar
daar zij
gekenmerkt door
te
bloeien bij
bij eene
eenehoogte
hoogtevan
vantien
tiencentimeters,
centimeters,terwijl
terwijl dit
ditbij
bij de
de
te bloeien
normale
plaats heeft,
heeft, als
alsdedeplant
plant
ongeveereen
eenmeter
meter
normale exemplaren
exemplaren eerst
eerst plaats
ongeveer
hoog
Bovendienhadden
haddendedebloemblaadjes
bloemblaadjes een
eengeheel
geheelanderen
anderenvorm
vorm
hoog is. Bovendien
en
de bloemen
bloemenwaren,
waren,in in
verhoudingtottot
bladel·en,buitengewoon
buitengewoon
en de
verhouding
de de
bladeren,
met
eene
i e uwe soort
soort tetedoen
doen
groot.
groot.En
Endat
datmen
menhier
hierwerkelijk
werkelijk
met
eenen nieuwe
dat deze
dezebijzondere
bijzondere kenteekenen
kenteekenen bij
bijvolgende
volgende
had,
bleek weer
weer daaruit,
daaruit, dat
had, bleek
geslachten
constant bleven
bleven voortbestaan
voortbestaan en
en De
DeVries
Vriesnoemde
noemdedeze
dezesoort,
soort,
geslachten constant
naar
dwergachtige afmetingen
afmetingen:
Oenothera nanella. . naar hare dwergachtige
: Oenothe,·a
Het
bewijs voor
voor de
destandvastigheid
standvastigheid dezer
dezer nieuwe
nieuwe soort
soort moest
moestonder
onder
Het bewijs
de
nauwlettendste voorzorgen
voorzorgen geleverd
wijze van
van behanbehande nauwlettendste
geleverd worden
worden en
en de wijze
weereen
eendenkbeeld
denkbeeld van
van
deling,
die daarbij
daarbij gevolgd
gevolgd werd,
werd, geeft
geeftons
onsweer
deling, die
de
moeite, de
de groote
grootezorg
zorgenenoplettendheid,
oplettendheid,welke
welkebijbijdergelijke
dergelijkeonderonderde moeite,
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acht genomen
genomen moeten
moeten worden.
worden. Het
Hetzaad
zaadvan
van de
de vijf
vijf
in acht
werd uitgezaaid,
uitgezaaid, om
nieuwe exemexemexemplaren der
exemplaren
der soort
soort nanella werd
om er nieuwe
te kweeken.
kweeken. Daarvan
Daarvan werden
werden er
er twintig
twintig gewonnen.
gewonnen. Nu
Nu
plaren
van te
plaren van
bij het
hetkweeken
kweekenvan
vandeze
dezeplanten
planten—- en en
voornamelijk
moest echter
echter bij
moest
voornamelijk
mogelijke
aanrakingenenvermenging
vermenging met
met de
de
in
den bloeitijd
bloeitijd --.in den
allealle
mogelijke
aanraking
Lamarckiana, met de
de uiterste
uiterste voorzorgen
voorzorgen
oorspronkelijke
soort Lamarckiana,
oorspronkelijke plant,
plant, de soort
het stuifmeel
stuifmeel van
van de
de echte
echte Lamarckiana
Lamarckiana
vermeden
want als
als het
vermeden worden,
worden, want
toevallig
aanraking kwam
kwam met
met den
denstempel
stempelin in
eene
vrouwelijke
toevallig in
in aanraking
eene
vrouwelijke
bloem
zou erereene
eenewederkeerige
wederkeerigebevruchting
bevruchting
bloem van
van de
de nanella, dan
dan zou
tusschen deze
deze beide
beideexemplaren
exemplarenplaats
plaatshebben
hebben en
endedebijzondere
bijzonderekenkentusschen
derplanten
plantenopopzich
zich
zouden
daardoorverloren
verlorengaan.
gaan.
merken
van elk
elk der
merken van
zelfzelf
zouden
daardoor
juistininde de
natuurzoo
zoogoed
goedals
alsaltijd
altijd het
hetgeval
geval en
en
Dit
laatste isis juist
Dit laatste
natuur
het
daarom
hier ook
ook dedevorming
vormingder
del'nieuwe
nieuwe soorten,
soorten, zooals
zooals op
op het
daarom kan
kan hier
aardappelland
Hilversum, slechts
slechts bij
bij hooge
hooge uitzondering
uitzondering en
en als
als bij
bij
aardappellandbij
bij Hilversum,
toeval waargenomen
waargenomen worden.
worden. Want
Wantopopwelke
welke
wijzeheeft
heeftdedebevruchting
bevruchting
toeval
wijze
in de
de natuut
natuur plaats?
plaats?
van de planten
planten in
van
Het
bekend,dat
datvoor
voordedevorming
vormingvan
vanlevensvatbare
levensvatbare vruchten
vruchten en
en
Het isisbekend,
datwil
wilzeggen
zeggen:
zaden
de zoogenaamde
zoogenaamde »kruisbevruchting"
)kruisbevruchting"onmisbaar
onmisbaarisis;
zaden de
; dat
:
mannelijke stuifmeel
stuifmeel van
van de
de déne
ééne bloem
bloemmoet
moetininaanraking
aanrakingkomen
komen
het mannelijke
met
den vrouwelijken
vrouwelijken stempel
stempel eener
eenerandere
andereenenomgekeerd,
omgekeerd, want
wantde
de
met den
bevruchting
binnen
ééne
en
dezelfde
bloem,
de
zoogenaamde
»zelfbevruchting binnen ééne en dezelfde bloem, de zoogenaamde »zelfin dit
dit geval
geval
bevruchting"
in den
den regel
regel geen
geen goede
goedeuitkomsten,
uitkomsten, in
bevruchting" levert
levert in
geen
kiem bare zaden
zaden op.
op. InIndede
natuurbelasten
belastenzich
zich met
metdit
ditoverovergeen kiembare
natuur
het stuifmeel
stuifmeel van
van de
deééne
éénebloem
bloemopopdedeandere
anderebij
bij de
de
brengen
brengen van
van het
nachtkaarsbehoort,
behoort,verschillende
verschillende
hoogere planten,
planten, waartoe
waartoe ook
ook dedenachtkaars
hoogere
insekten zooals
zooals : : bijen,
bijen, vliegen,
vliegen, vlinders
vlinders enz.,
enz., die
die van
van de
de ééne
éénebloem
bloem
insekten
op
de andere
andere vliegen,
vliegen, om
om honing
honing te
te zoeken,
zoeken, bij
bij dezen
dezen arbeid
arbeid met
met het
het
op de
stuifmeel
uit de
de déne
éénebloem
bloembepoederd
bepoederd worden
worden en
en het
het weer
weerop
opden
den
stuifmeel uit
stempel
van eene
eene andere
andere achterlaten.
achterlaten.
stempel van
Als nu
nu dus,
dus, bij
bijdedekunstmatige
kunstmatigecultuur
cultuurininden
denplantentuin,
plantentuin,de
denieuwe
nieuwe
Als
nachtkaarsen
eenvoudig
aan
zich
zelf
overgelaten
werden,
om
voor
de
nachtkaarsen eenvoudig aan zich zelf overgelaten werden, om voor de
bevruchting
zorgen, dan
danzouden
zoudenongetwijfeld
ongetwijfelddikwijls
dikwijls insekten,
insekten, die
die
bevruchting te zorgen,
met
het stuifmeel
stuifmeel der
der echte
echte Lamarckiana
Lamarckiana bestoven
bestoven waren,
waren, zich
zich op
op
met het
nederzetten en
de stempels
stempels van
van deze
deze
bloemen van
van de
de nieuwe
nieuwe nanella nederzetten
en de
bloemen
bestuiven. Daardoor
Daardoor zou
zou dus
dustusschen
tusschendeze
dezebeide
beidesoorten
soorteneene
eenekruising
kruising
bestuiven.
ontstaan,
en tengevolge
tengevolgedaarvan
daarvanzouden
zoudendede
kenmerkendebijzonderheden
bijzonderheden
ontstaan, en
kenmerkende
verloren
en het
hetzou
zouonmogelijk
onmogelijk worden
worden om
om vast
vast te
te stellen
stellen of
of
verloren gaan
gaan en
men
door
de
bevruchting
werkelijk
exemplaren
verkreeg
van
de
echte
men door de bevruchting werkelijk exemplaren verkreeg van de echte
Derhalve werden
werden niet
niet slechts
slechts de
detwintig
twintigexemplaren
exemplarenvan
vandeze
deze
nanella. Derhalve
laatste
volkomen afgezonderd
afgezonderd gehouden
gehouden van
vandedeoorspronkelijke
oorspronkelijke exemexemlaatste volkomen
hetbezoek
bezoekvan
vaninsekten
insektenwerd
werd
geheelonmogelijk
onmogelijk
plaren, doch
doch ook
ook het
plaren,
geheel
gemaakt.
Daartoe werd
werd elk
elkplantje
plantjebij
bijhet
hetontkiemen
ontkiemendadelijk
dadelijk bedekt
bedekt
gemaakt. Daartoe
met een
een hoedje
hoedje van
van doorschijnend
doorschijnend papier,
papier, doch
d8ch daar
daar in
in dit
dit geval
geval geen
geen
met
kruisbevruchting
hebben, moest dit
dit geschieden
geschieden door
door
kruisbevruchting zou
zou kunnen
kunnen plaats
plaats hebben,
van de
de déne
ééneechte
echte
kunstmatige bevruchting,
kunstmatige
bevruchting ,waarbij
waarbijhet
het stuifmeel
stuifmeel van
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nanel~a door
door middel
middel van
van een
een penseel
penseel overgebracht
overgebracht werd
werd op
op den
denstemstemnanella
nanella.
pel eener
eener andere
andere nanella.
pel
Door deze
deze cultuurproeven
cultuurproeven verkreeg
verkreeg De Vries
Vries nu
nu uit
uit de
de 20
20 oorspronoorspronkiemplanten,
die alle
2463
nieuwe
kelijke
exemplaren
niet
minder
dan
2463
nieuwe
kiemplanten,
alle
kelijke exemplaren niet minder dan
dwergachtig van
van afmetingen
afmetingen waren
warenenenvolkomen
volkomendezelfde
dezelfdekenmerken
kenmerken
dwergachtig
was dus
20 stamplanten.
stamplanten. Hierdoor
Hierdoor was
dus met
met zekerheid
zekel'heid
vertoonden als
de 20
vertoonden
als de
volgende gegebewezen, dat
dat dedebijzonderheden
bijzonderheden der
del'nieuwe
nieuweplanten
plantenopopvolgende
bewezen,
dat men
men dus
dus werkelijk
werkelijk met
met eene
eene
slachten constant
constant overgingen
overgingenen
en dat
slachten
te doen
doen had.
had.
nieuwe soort
soort te
nieuwe
Een dergelijk
dergelijk onderzoek
onderzoek had
hadplaats
plaatsmet
metdedevijf
vijf
andereafwijkende
afwijkende
Een
andere
oogst
van
vijftien
zfjn
De
Vries
de
eerste
maal
bij
zijn
van
vijftien
exemplaren,
die
exemplaren, die De Vries de eerste maal bij
geheel
zulk
een
Zij hadden
hadden
geheel ander
ander
duizend nachtkaarsen
nachtkaarsen verkregen
verkregen had.
had. Zij
duizend
uiterlijk, vooral
vooral door
door hare
hare buitengewone
buitengewone breedte
breedte en
en dikte
dikte en
endoor
door de
de
uiterlijk,
zelfs een
een leek
leekzezeuituitdedeoverige
overige
boven de
bladeren, dat
de bladeren,
dat zelfs
afronding boven
vertoondeneen
eenaanzienlijk
aanzienlijk
exemplaren zou
zou kunnen
kunnen herkennen
herkennen enenzijzijvertoonden
exemplaren
met dedeoorspronkelijke
oorspronkelijke Lamarckiana.
Lamarckiana. Deze
Deze tweede
tweede nieuwe
nieuwe
verschil met
verschil
Oetlothera lata,
lata, de breede nachtkaars.
nachtkaars.
soort verkreeg
verkreeg den
den naam
naam van
van Oenothera
soort
bepalen,ofofdeze
dezesoort
soort een
een
Hier was
was echter
echter niet
niet met
metzekerheid
zekerheid tetebepalen,
Hier
te
weinig
standvastig
karakter
had,
omdat
de
mannelijke
weinig
bloemdeelen
standvastig karakter had, omdat de mannelijke
het stuifontwikkeld waren,
waren, zoodat
zoodat eene
eene bevruchting
bevruchting door
middel van
van het
door middel
ontwikkeld
deze exemplaren
exemplaren niet
niet gelukte.
gelukte.
van deze
meel van
Wel
werden echter
echter bij volgende
culturen weer telkens
telkens exemplaren,
exemplaren,
volgende culturen
Wel werden
ook
van deze
deze soort,
soort, opnieuw
opnieuw gevormd.
gevormd. Uit het zaad van de '15000
15000 echte
ook van
werd weer
Lam arckian a's van '1888'89
weer een
eentweede
tweedenieuw
nieuwgeslacht
geslacht
1888'89 werd
Lamarckiana's
cultuur leverde
leverde 10000
plantjes op,
gekweekt
voor 1890-'91.
10000 plantjes
Deze cultuur
1890—'91. Deze
gekweekt voor
die
weer alle
alle zonder
zonder uitzondering
uitzondering nauwkeurig
nauwkeurig onderzocht
Uit
die weer
onderzochtwerden.
werden. Uit
er
weer
drie
exemplaren
van
elk
der
nieuwe
dit
onderzoek
bleek,
dat
dit onderzoek bleek, dat er weer drie exemplaren van elk der nieuwe
waren.
soorten:
onder waren.
soorten : nanella en lata onder
derde, geheel nieuwe
Doch
werd hierbij
hierbtj nog
nog weer
weer eene derde,
nieuwe soort
soort
Doch tevens
tevens werd
verkregen,
die zich
zichonderscheidde
onderscheidde door
door groote en
donkergele bloemen
bloemen
en donkergele
verkregen, die
strepen op
en
door eigenaardige
eigenaardige roode
bladnerven en breede
roode strepen
op
breede roode
roode bladnerven
en door
den
kelk en
endedevrucht.
vrucht.Zij
Zijwerd
werddaarom
daarom rub1'inervis,
rubrinervis, de roodnervige
den kelk
nachtkaars, gedoopt.
Hier bleek
bleek echter
echter vooral,
vooral, hoe
hoe geheel
geheel en
en alal vergedoopt. Hier
schillend de
organisatie
van
zulk
nieuwe
soort,
vergeleken
met de
de
nieuwe
soort,
vergeleken
met
zulk
eene
de organisatie van
want
deze
soort
was
zoo
uiterst
bros
in
al
soort
was
zoo
uiterst
bros
in
al
oorspronkelijke, kan
zijn,
kan zijn, want
hare onderdeelen, dat
de
stengel
en
de
bladeren,
bij
de
minste
ruwere
rninste
ruwere
dat de stengel en de bladeren,
aanraking,
men de
de geheele bloeiende
door één slag
bloeiende plant door
aanraking, afbraken
afbraken en
en men
met
een stok
stokinintaltalvan
vanstukken
stukkenkon
konslaan.
slaan.De
Deoorzaak
oorzaak van
van dit
dit vermet een
schijnsel
gelegen in
in de
dezwakke
zwakkeontwikkeling
ontwikkelingvan
vandedemicroscopische
microscopische
was gelegen
schijnsel was
vezels
Lainarckiana
de oorspronkelijke Lamarckiana
stengelweefsel, iets wat bij de
vezels van
van het stengelweefsel,
in
het geheel
geheelniet
nietvoorkomt
voorkomt en
en dat
dat dus
dus bewijst,
welke mate
mate zulk
in welke
zulk
bewijst, in
in het
eene
nieuwe
soort,
zelfs
in
hare
fijnste,
microscopische
samenstelling,
eene nieuwe soort, zelfs in hare fijnste, microscopische samenstelling,
de oorspronkelijke
oorspronkelijke kan
kan afwijken.
afwijken.
van
van de
Juist
deze nieuwe
nieuwe soort
soort rubrinervis
zeer constant
constant en
en
bleek echter
echter zeer
rubrinervis bleek
Juist deze
zijn. Bij
cultuur van
bijzondel'
vruchtbaar te zijn.
volgende cultuur
Bij eene volgende
krachtig en
en vruchtbaar
bijzonder krachtig
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Lamarckiana's werden
echte Lamarckiana's
er acht
achtexemplaren
exemplaren van
van gewonnen
gewonnen en
en
werden er
uit het
het zaad
zaad van
vandeze
dezeplanten
plantenwerden
werden weer
weer 999 echte rubrinervisuit
rubrinervisexemplaren verkregen.
Het onderzoek
Het
onderzoek werd
werd later
later in
in denzelfden geest voortgezet.
voortgezet. In
In 1895
werden proeven
werden
proeven genomen
genomen onder
onder nog
nog grootere voorzorgen, bij rijkere
bemesting en
en met
met de
de grootste
grootste omzichtigheid bij
afzondering, en
en
bemesting
bij de afzondering,
daarbij werden
werden veertien
daarbij
veertien duizend
duizend exemplaren
exemplaren van
van éénjarige planten verwaaronder zich
zich niet minder
kregen, waaronder
minder dan
dan 60 nanella's en 73 lata's en
rubrinerven bevonden, terwijl er
bovendien opnieuw
opnieuw twee
twee volkomen
volkomen
8 rubrinerven
er bovendien
nieuwe soorten
waren : ééne,
ééne, die
van reusachtige
reusachtige afmetingen
afmetingen
nieuwe
soorten onder
onder waren:
die van
gigas verkreeg.
Deze bleek
bleek ook
ook
was
en daarom
daarom den
den naam
naam Oenothera
was en
Oenothera gigas
verkreeg. Deze
kweeking
onveranderd en
en onverbasterd
onverbasterd
bij latere
dit reuzentype weer onveranderd
te bewaren,
bewaren, zoodat men
ontwijfelbaar met
met eene nieuwe
soort te doen
doen
men ontwijfelbaar
nieuwe soort
had.
Verder bevonden
bevonden zich
zich onder
onder de
denieuwe
nieuweculturen
culturenook
ookexemplaren
exemplaren
had. Verder
met smalle,
smalle, langgesteelde bladeren,
bladeren, die
die eene zeer gladde en glinsterende
glinsterende
oppervlakte vertoonden,
oppervlakte
vertoonden, zoodat deze
soort genoemd
genoemd werd:
deze soort
werd : Oenothera
Oenothera
8cintillans,
glinsterende nachtkaars, hoewel
de bestendigheid
bestendigheid van
van
de glinsterende
scintillans, de
hoewel de
met zulk
zulk eene
eene volkomene
zekerheid
kon
vastgesteld
deze
soort niet
niet met
deze soort
volkomene zekerheid kon vastgesteld
worden als
bij de
de vorige
vorige exemplaren.
exemplaren.
als bij
Wel
was dit
dit het
hetgeval
geval met
met eene nieuwe
soort Oenothera oblonga,
oblonga,
Wel was
nieuwe soort
gekenmerkt door
door zeer
zeer langwerpige
langwerpige en
ensmalle,
smalle, langgesteelde bladeren
bladeren
gekenmerkt
en breale,
breede, bleeke
bleeke bladnerven
bladnerven en die
die bovendien
bovendien nog
nog deze
dezebijzonderheid
bijzonderheid
er onder
onder de
deveertien
veertienduizend
duizend exemplaren,
exemplaren, 160
vertoonde, dat
dat er
160 exemplaren
van verschenen.
verschenen. Bovendien
Bovendien werden
werden bij deze cultuur
cultuur nog
nog vijftien
vijftien
tegelijk van
albida verkregen, aldus
aldus
ontwijfelbaar
de soort
soort albida
ontwijfelbaar duurzame
duurzame exemplaren
exemplaren van de
naar de
de grijswitte
grijswitte kleur
kleur van
van de
debladeren.
bladeren. Alzoo had
had De Vries
Vries
genoemd naar
genoemd
bij de
de cultuur
cultuur van
van 1895 uit 14000 exemplaren
exemplaren niet minder
minder dan
dan 334
bij
afwijkende
exemplaren
verkregen,
behoorende
tot
z
e
ven
afwijkende exemplaren verkregen,
z even verschillende soorten.
van het
het geheele onderzoek,
onderzoek, dat
in 1899 elk jaar
De einduitkomst van
dat tot in
nieuwe generatie
generatie voortgezet werd,
werd, was,
dat in
in het
het geheel
geheel
met eene nieuwe
was, dat
verbazend groote aantal
aantal van
van vijftig duizend
duizend individu's,
individu's, op
de boven
boven
het verbazend
op de
met de
degrootste
grootste zorg gekweekt
gekweekt en stuk
stuk voor
voor stuk
stuk
beschreven wijze,
beschreven
wijze, met
nauwkeurig bestudeerd
bestudeerd waren
waren en
en dat
datzich
zichdaaronder
daaronder niet
niet minder
minder dan
dan
nauwkeurig
achthonderd exemplaren
exemplaren bevonden,
bevonden, die
die van
van de
deoorspronkelijke
oorspronkelijke in
in zoozooachthonderd
mate afweken
afweken en
en bij de voortplanting
voortplanting zoo
zoo duurzaam
duurzaam waren,
waren, dat
dat
danige mate
ontwijfelbaar als
als nieuwe
n i e uwe soorten
soorten beschouwd
beschouwd moesten
moesten worden. Het
zij ontwijfelbaar
aantal der
der aldus
aldus gekweekte,
gekweekte, nieuwe
nieuwe soorten,
soorten, waartoe
waartoe de
de 800 exemplaaantal
in het
het geheel
geheel zeve
ze ven.
Verder bleek
bij het
het
behoorden, bedroeg
bedroeg in
ren behoorden,
n. Verder
bleek bij
onderzoek van het
hetoorspronkelijke
oorspronkelijke aardappelveld
aardappel veld bij
bij Hilversum,
Hilversum, dat
dat ook
ook
onderzoek
aldaar in
dezelfde jaren
jaren vijf
vijf van
van de
de Amsterdamsche nieuwe soorten
SOOt'ten
aldaar
in dezelfde
ontstaan
waren.
ontstaan waren.
uitkomsten van
vandit
ditmerkwaardige
merkwaardigeonderzoek
onderzoekwerden
werdendoor
doorDe
DeVries
Vries
De uitkomsten
samengevat in
groot werk
werk in
in de
de Duitsche
Duitsche taal,
taal, getiteld
getiteld:: MutationsMutationssamengevat
in een
een groot
theorie, dat
dat uitgegeven
uitgegeven werd
werd bij
bijVeit
Veitund
undComp.
Comp. teteLeipzig.
Leipzig. Verder
'Verder
theorie,
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heeft onze
landgenoot in
een klein
klein geschrift,
geschrift, getiteld
getiteld:
ontonze landgenoot
in een
: Hoe
Hoe soorten
soorten ontuitgegeven bij
bij H.
H. D.
D.Tjeenk
TjeenkWillink
Willink en
enZoon
Zoon teteIIaarlem,
Haarlem, de
staan, uitgegeven
hoofdpunten
zijne theorie
theorie ook
ookvoor
voorniet-deskundige
niet-deskundige lezers
lezers uiteenuiteenhoofdpunten van
van zijne
Thans is
is bij
bij denzelfden
denzelfden uitgever
uitgever ook
ook een
een grooter
grooter werk
werk over
over dit
dit
gezet.
gezet. Thans
onze taal
taal verschenen,
verschenen, waarin
waarin de
de voordrachten
voordrachten zijn
zijn opgeopgeonderwerp in
in onze
onderwerp
nomen,
die prof.
prof. De
DeVries
Vriesaan
aandedeUniversiteit
Universiteitvan
vanCalifornië
Californië hield
hield en
en
nomen, die
dat tot
: Soorten
dat
tot titel
titelheeft
heeft:
en variëteiten,
variëteiten, hoe
zij ontstaan
ontstaan door
door
Soorten en
hoe zij
mutatie.
De naam
mutatie (afgeleid
naam mutatie
van het
het Latijnsche
Latijnsche mutatió
De
(afgeleid van
mutati6 == verandering)
werd door
door De
De Vries
Vries aan
aan deze
dezeverschijnselen
verschijnselen gegeven,
gegeven, om
om ze
ze tete
ring) werd
onderscheiden
variaties, die
die zich
zich bij
bij de
deplanten
plantendikwijls
dikwijls
onderscheidenvan
van de
de gewone
gewone variaties,
voordoen,
die minder
minderconstant
constantenenniet
nietduurzaam
duurzaambij
bijdedevoortplanting
voortplanting
voordoen, doch die
zijn
waardoor dus
dus geen
geen nieuwe
nieuwesoorten
soortenvoortgebracht
voortgebracht worden.
worden.
zijn en waardoor
De
gevolgtrekkingen, waartoe
waartoe de
de proeven
proeven van
vanDeDeVries
Vriesgeleid
geleidhebben
hebben
De gevolgtrekkingen,
en
die samengevat
samengevat worden
worden in
in de
de uitdrukking
uitdrukking mutatietheorie,"
J>mutatietheorie," zijn
zijn in
in
en die
hoofdzaak
volgende.
hoofdzaak de volgende.
ontstaan niet
nietlangzamerhand,
langzamerhand, zooals
zooals men
menvroeger
vroeger
De
nieuwe soorten
soorten ontstaan
De nieuwe
meende,
doch eene
eeneplantensoort
plantensoortkan,
kan,onder
onderbepaalde
bepaaldeomstandigheden,
omstandigheden,
meende, doch
bU de
de voortplanting
voortplanting plotseling
plotseling sprongsgewijs
sprongsgewijs eene
geheel nieuwe
nieuwe soort
soort
bij
eene geheel
nauw aan
aan haar
haar verwant
verwant is,
is, maar
maar erertoch
tochgeheel
geheel
voortbrengen, die
voortbrengen,
die wel
wel nauw
weerininstaat
staatis,is,omomzich
zichdoor
dool'zaden
zaden tete
en
al van
vanverschilt
verschilt enendiedieweer
en al
vermenigvuldigen
steeds individu's
individu's van
van die
die nieuwe
nieuwesoort
soort
vermenigvuldigenenen daarbij
daarbij steeds
voortbrengt, zood
at de
nieuwe kenmerken
kenmerken constant
constant op
opvolgende
volgende gege·
voortbrengt,
zoodat
de nieuwe
slachten
slachten overgeplant
overgeplant worden.
worden.
Terwijl verder
verder de
de gewone
gewone individueele
individueele variaties
variaties in
in het
hetleven
levender
der
plant voortdurend
voortdurend gevormd
gevormd worden,
het verschijnsel
verschijnsel der
der mutatie
mutatie
plant
worden, heeft het
slechts
in bepaalde
bepaalde perioden
perioden plaats.
plaats. Vele
Veleplantensoorten
plantensoortenblijven
blijven gedugeduslechts in
rende lange
lange tijdperken
tijdperken in
in rust
rustenenvertoonen
vertoonendan
dangeenerlei
geenerleimutatie,
mutatie,
rende
ontwikkelingvan
vandedeplant
plantplotseling
plotseling een
een
doch dan
dan kan
kan dedebaan
baan
doch
derder
ontwikkeling
plant komt
haal· mutati
m u t a tie
tijd
perk,k,
sprong maken
sprong
makenen
en de
de plant
komt in
in haar
et ij
dper
zooals bij
bij de nachtkaarsen
nachtkaarsen van
van Hilversum
Hilversum juist
geval was.
deze
zooals
juist het
het geval
was. InIndeze
periode kunnen
kunnen dan
dan in
in korten
korten tijd
tijd vele
velenieuwe
nieuwesoorten
soortenelkaar
elkaaropvolgen,
opvolgen,
periode
met een
eengroot
grootaantal
aantalindividu's
individu'stegelijk
tegelijkopophet
hetwereldwerelddie dan
dan dikwijls
dikwijls met
die
dm:, dat
datdedeplant
plant
gedurende
tooneel verschijnen.
verschijnen. Daaruit
Daaruit zien
zien wij
wij dus,
tooneel
gedurende
lange tijdruimten
tijdruimten —
- soms
soms duizenden
duizenden jaren
jaren —
- ininrust
rustkan
kanverkeeren,
verkeeren,
lange
tottijd
tijdkomt
komt
in eene
langdurige
periode,waarin
waarin
doch van
van tijd
tijd tot
doch
zij zij
in eene
langdurige
periode,
nieuwe vormen
vormen plotseling
plotseling ontstaan,
ontstaan, zij
zij het
het dan
danook
ookininden
denaanvang
aanvangnog
nog
nieuwe
met zeer
zeer geringe
geringewijzigingen.
wijzigingen.
slechts met
slechts
"'vVelke de
de oorzaak
oorzaak isisvan
vanhethet
plotselingverschijnen
verschijnen van
van zulk
zulk eene
eene
Welke
plotseling
mutatie-periode kunnen
wij voorloopig
voorloopig nog
nog niet
niet vaststellen,
vaststellen, doch
doch wel
wel
mutatie-periode
kunnen wij
kunnen wij
en dit
dit isisook
ookdoor
doorDe
DeVries
Vriesals
alstweede
tweedegevolggevolgkunnen
wij nagaan
nagaan -— en
uit zijne
zijneinteressante
interessanteonderzoekingen
onderzoekingen afgeleid,
afgeleid, —
- van
vanwelke
welke
trekking uit
trekking
verdere voortbestaan
voortbestaan eener
eeneraldus
aldusgevormde
gevormdenieuwe
nieuwe
omstandigheden het verdere
omstandigheden
soort afhankelijk
afhankelijk is.
is.
soort
spreekt toch
tochvan
vanzelf,
zelf,dat
dat
natuur
niet
elke
mutatiegevolgd
gevolgd
Het spreekt
in in
de de
natuur
niet
elke
mutatie
1906. II.
11.
18
1906.
18
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wordt
door het
het werkelijk
werkelijk ontstaan
ontstaan van
van eene
eene nieuwe
nieuwe soort,
soort, zooals
zooals dit
dit
wordt door
geval is,
is,als
alswij
wijdiediemutatie
mutatiein in
plantentuin,
met
achtnemen
nemen
het geval
eeneen
plantentuin,
met
ininacht
van
alle mogelijke
mogelijkevoorzorgen,
voorzorgen, kweeken
kweekenenenalle
alleuitwendige
uitwendigenadeelige
nadeelige
van alle
invloeden,
zooals de
de bevruchting
bevJ'Uchting door
dool' vreemd
vreemd stuifmeel,
In
invloeden, zooals
stuifmeel, afweren.
afweren. In
natuur zelf
zelf zijn
zijn dedeplanten
plantenaan
aan
allerlei
voordeeligeofofnadeelige
nadeelige
de
de natuur
allerlei
voordeelige
st~ijd met
metandere
andereorganismen
organismenenz.
enz.blootblootinvloeden van
bodem, klimaat,
ldimaat, strijd
invloeden
van bodem,
De mutaties
mutaties moeten
moeten ininden
denstrijd
strijddes
deslevens,
levens,ininden
denstrijd
strijd
gesteld.
gesteld. De
om
haar bestaan
bestaankunnen
kunnenoverwinnen,
overwinnen,anders
andersgaan
gaanzijzijonherroepelijk
onherroepelijk
om haar
weer te
te niet.
niet. Ware
Wareditdit
geval,
dan
zou
aantalnieuwe
nieuwe
weer
nietniet
hethet
geval,
dan
zou
hethet
aantal
soorten,
eene enkele
enkele plant
plant afkomstig,
afkomstig, binnen
binnen korten
korten tijd,
tijd, als
als
soorten, van
van eene
't ware,
in het
hetoneindige
oneindige stijgen.
stijgen.
ware, tot in
De mutaties
mutaties openbaren
openbaren zich
zich ininallerlei
allerleirichtingen
richtingenenenaan
aanverschillende
verschillende
De
organen;
kunnen nadeelig
nadeelig voor
voor dedeplant
plantzijn
zijnofofomgekeerd
omgekeerdvoor
voor
organen ; zij
zij kunnen
haar voordeel
voordeel opleveren,
opleveren, soms
somsook
ookininditditopzicht
opzichtvolkomen
volkomenindifferent
indifferent
haar
Zoo hebben
hebben bijvoorbeeld
bijvoorbeeld de
de dwergvorm
dwergvorm nanella en
de soort
soort
zijn.
en de
zijn. Zoo
rubrinervis
de nachtkaars
nachtkaars minder
minder weerstandsvermogen
weerstandsvermogen dan
dan de
de
van de
rubrinervis van
Lamarckiana; somtijds
kan eene
eene nieuwe
nieuwe soort
soort onvruchtonvruchtsomtijds kan
oorspronkelijke Lamarckiana
voortbestaan
natuurlijkreeds
reedsbij
bijvoorbaat
voorbaat
baar zijn
zijn en
endan
danis haar
is haar
boar
voortbestaan
natuurlijk
dus:: dedemutaties
mutatieshebben
hebbenoorspronoorspronuitgesloten.
Met andere
anderewoorden
woorden dus
uitgesloten. Met
kelijk
plaats zonder
zonder bepaalde
bepaalde richting,
richting,zonder
zondermethode,
methode,enen
blijvend
kelijk plaats
ofof
zijzijblijvend
zUn, hangt
hangt afafvan
vanden
denstrijd
strijdom
omhet
hetbestaan,
bestaan,dien
diendedenieuwe
nieuwe
zullen zijn,
zullen
plant
met verschillende
verschillende omstandigheden
omstandigheden heeft
heeft te
tevoeren
voeren en
enwaardoor
waardoor
plant met
de,
voor dien
dien strijd
strijd minder
minder toegeruste
toegerusteenenminder
minderbevoorrechte,
bevoorrechte,soorten
soorten
de, voor
Alsdedemoederplant
moederplantenenhet
hetmutatieproduct
mutatieproduct gelijkuitgeworpen
uitgeworpen worden.
worden. Als
waardig zijn,
dan kunnen
kunnen zijzijnaast
naastelkander
elkanderblijven
blijvenvoortbestaan
voortbestaan;; isis
zijn, dan
echter
het mutatieproduct
mutatieproduct beter
beter tot
totden
denlevensstrijd
levensstrijd toegerust
toegerust dan
dan dede
echter het
moedel'plant en
betel' dan
dan alle
alle andere
andere nieuwe
nieuwe soorten,
soorten, dan
dan gaan
gaan deze
deze
moederplant
en betel.
alle
te niet
nietenendedebe beroorrechte
mutatiebehoudt
behoudtdedeoverhand.
overhand.
alle te
voorrechte mutatie
dat wij
wij hier
hier niet
niet tetedoen
doenhebben
hebben
Uit
dit alles
allesblijkt
blijktdus
dusduidelijk,
duidelijk, dat
Uit dit
met eene
eene omverwerping
omverwerping van
vanhet
hetDarwinisme,
Darwinisme,doch
doch integendeel
integendeel met
met eene
eene
De strijd
strijd om
om het
hetbestaan
bestaanwordt
wordtnu
nu
aanvulling
aanvullingen
en uitbreiding
uitbreidingdaarvan.
daarvan. De
echter
niet meer
meer beschouwd
beschouwd als
de eigenlijke
eigenlijke ooor
a k van
van het
het
echter niet
als de
or z aaak
ontstaan
nieuwe soorten,
soorten, niet
niet als
alsdedeoorzaak
oorzaakvan
vandedemutatie
mutatiezelve,
zelve,
ontstaan der
der nieuwe
maar
zij blijft
blijft toch
toch nog
nogvan
vanontzaglijke
ontzaglijke beteekenis
beteekenis bij
bij het
het vo
voo
maar zij
or rt-tbes t a a ndaarvan
daarvan en
bij het
het uitkiezen
uitkiezen van
de de
ges
c hik t s t e
bestaan
en bij
van
geschiktste
individu's,
daarvoor in
in aanmerking
aanmerking komen.
komen.
individu's, die
die daarvoor
zoo isishet
hetook
ookmet
met
verschijnselender
deraanpassing,
aanpassing,der
derteeltkeus,
teeltkeus,
En zoo
En
de de
verschijnselen
met dat
dat van
van den
den invloed
invloed der
der omgeving,
omgeving, enz.,
enz., die
diedus
dusnog
nogsteeds
steedshunne
hunne
met
volle
waarde blijven
blijven behouden
behouden voor
voor de verklaring
verklaring van
van de
de verdere
verdere ontontvolle waarde
De mutatie
mutatie treedt
treedt eerst
eerstslechts
slechtsop
op
wikkeling
der organische
organische wezens.
wikkeling der
wezens. De
in onbepaalden
onbepaalden zin,
doch zij
zij wordt
wordt bestendigd
bestendigd en
eninineene
eenebepaalde
bepaalde
in
zin, doch
metdedebuitenwereld.
buitenwereld.
richting geleid
geleid door
door de
de betrekkingen
betrekkingen van
vandedeplant
plantmet
richting
is juist
juist ten
tenopzichte
opzichte van
vandeze
dezebetrekkingen,
betrekkingen, dat
datininden
denjongsten
jongsten
Het is
Het
tijd merkwaardige
merkwaardige onderzoekingen
onderzoekingen en
en ontdekkingen
ontdekkingenplaats
plaatsgehad
gehadhebben
hebben
tijd
omtrent de
de middelen,
middelen, waarover
waarover de
de plant
plantbeschikt,
beschikt,
en
wel voornamelijk
voornamelijk omtrent
en wel
;
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om zich
om
zich met
met de
de buitenwereld
buitenwereld in
in betrekking
betrekking te stellen.
stellen. Deze
Deze onderzoekingen hebben
kingen
hebben eenig
eenig meer
licht verspreid
verspreid over
over de
devraag
vraagofofde
deplant
plant ook
meer licht
organen bezit,
bezit, die
die in
organen
in staat
staat zijn om
bepaalde gewaarwordingen
gewaarwordingen bij
bij haar
haar
om bepaalde
op te wekken,
op
wekken, als
alsgevolg
gevolgvan
vanuitwendige
uitwendigeoorzaken
oorzaken ofofom
omwillekeurige
willekeurige
bewegingen uit
uit te voeren,
voeren, zooals
zooals het dier.
bewegingen
Het valt
Het
valt niet
niet teteontkennen,
ontkennen, dat
dat tal
talvan
van bewegingsverschijnselen,
welke
wij bij
bijplanten
plantenkunnen
kunnenwaarnemen,
waal'l1emen, alalden
denschijn
schijn hebben van
welke wij
inderdaad
geschieden, ja zelfs,
zelfs, dat
dat vele
vele van
van die
die beweinderdaad willekeurig
willekeurigte
te geschieden,
ons, op
gingen ons,
op het
het eerste
eerstegezicht,
gezicht,blijken
blijken schijnen
schijnen te
te geven van groote
doelmatigheid en
doelmatigheid
en duidelijk
duidelijk overleg.
Wij
herinneren hierbij
hierbij in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatsaan
aande,
de,reeds
reeilslang
langbekende,
bekende,
Wij herinneren
bewegingen der
bewegingen
der zoogenaamde
vleeschetenile planten.
Deze vertel'en
zoogenaamde vleeschetende
planten. Deze
verteren niet
haarkunstmatig
kunstmatigdoor
dool'
slechts
allerlei dierlijke
dierlijke voedingsmiddelen,
voeilingsmiddelen, die
die haar
slechts allerlei
den mensch
worden verschaft,
ook massa's
massa's insekten,
insekten, die
die zij uit
mensch worden
verschaft, doch
doch ook
voeden. De
De Amerikaansche
eigen
beweging vangen om
zich daarmede
daarmede te voeden.
eigen beweging
om zich
muscipula) bezit
daartoe grijporganen in
hare
(Dionaea muscipula)
vliegenvanger (Dionaea
bezit daartoe
in hare
bladeren ; als
als zich
blaileren;
zich op
op zulk een blaadje
blaadje eene vlieg
ander insekt
vlieg of eenig ander
plaatst, dan
plaatst,
dan slaan
slaan de
de beide
beide bladhelften
blad helften om
de middelnerf, als
om een
een
om de
als om
het insekt
insekt zit
zit in
in de
de Dvliegenval"
»vliegenval" opgesloten.
Daar
schal'l1ier,
scharnier, dicht en
en het
opgesloten. Daar
wordt
ten slotte
slotte geheel
geheel en
enalalverteerd
verteerddoor
door eene soort van maagsap,
wordt het
het ten
eenigszins overeenkomend
overeenkomend met
de dieren
dieren en
en dat
datdoor
door kliertjes
met dat
dat van
van de
aan
de binnenzijde
binnenz\jde van
van de
de bJadsch\jf
wordt. Alleen de
aan de
bladschijf afgescheiden
afgescheiden wordt.
onverteerbare
het insekt
insekt blijft
blijft achter
achter en
en deze
deze wordt
wordt na
naden
den
onverteerbare huid
huid van
van het
want dan
dan openen
openen zich
zich de
de beide
beide bladhelften weer.
maaltijd verwijderd, want
Iets dergelijks
dergelijks vertoont
vertoont onze
onze meest
meest bekende
bekende inlandsche
inlandsche insekteninsektenIets
plant:: de zonnedauw (Drosera rotundifolia).
rotundifolia). Hier worden de
etende plant
insekten
feitelijk vastgegrepen
vastgegrepen door
door de
de tallooze kleverige klierdragende
insekten feitelijk
waarmede de
blaadjes bezet
bezet zijn,
zijn, en
en die
die zich
zich bij de
de minste
minste
franjes, waarmede
franjes,
de blaadjes
aanraking door
door een insekt
insektnaar
naarbinnen
binnenombuigen
ombuigenen
enhet
hetdiertje
diertjegevangen
gevangen
aanraking
tot het,
het, op
opde
deharde
harde deelen
deelen na,
na, geheel
geheel verteerd
En zoo
zoo
houdeli, tot
houden,
verteerdis.
is. En
zijn er
er nog
nogvele
veleandere
andere
voorbeeldenvan
van
dergelijkebewegingen
bewegingenbij
bij
zijn
voorbeelden
dergelijke
insektenetende planten,
planten, die nog
nog daarom
daarom deste meer
meer den
den indruk
indruk maken
maken
insektenetende
van willekeurig
willekeurig te zijn,
zijn, daar
daal' bewezen
bewezen is, dat
dat deze
dezedierlijke
dierlijke voedingsvan
plant van
van groot
grootvoordeel
voordeel zijn
zijn en
enzelfs
zelfsonmisbaar
onmisbaarvoor
voor
stoffen voor
voor de
de plant
stoffen
doelmatige ontwikkeling.
ontwikkeling.
hare doelmatige
ver·
Merkwaardig zijn
ook de
de bewegingen
bewegingen van
van den
den wortel en zijne
zijne verMerkwaardig
zijn ook
in den
den bodem.
bodem. De
De wortel heeft eene bepaalde
bepaalde neiging
neiging om
om
takkingen in
naar beneden
beneden te
te groeien, dus
dus in
in de
de richting
richting van
van het
hetmiddelpunt
middelpunt der
der
naar
aarde, welk
welk verschijnsel
verschijnsel men
men uitdrukt
uitdrukt door
door den
den naam
naam:: geotropisme
geotropisme
aarde,
geos == aarde).
aarde). Neemt
Neemt men
men eene jonge kiemplant uit
(van ge, gen. geos
strekt men
men één der wortelloten
wortelloten horizontaal over
over den
den grond
de aarde
aarde en
en strekt
de
7.al deze zich
zich reeds
reedsspoedig
spoedignaar
naarbeneden
benedenombuigen
ombuigenen
entrachten
trachten
dan zal
uit, dan
in de
de aarde
aarde door
door te
te dringen.
dringen. En
En bij die
die poging
poging weten
weten de
de wortelvezels
wortel vezels
in
ovel'winnen, want
want hoewel
hoewel het
het geotropisme
geotropisme in
allerlei hinderpalen
hinderpalen te
allerlei
te overwinnen,
is van
van dedewerking
werkingvan
van de
de zwaartekracht,
zwaartekracht, zoo
hoofdzaak een
gevolg is
hoofdzaak
een gevolg
Il.
18'
18*
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vertoonen
zich daarbij
toch dikwijls
dikwijls bewegingen,
bewegingen, die
die op
opbedriegelijke
bedriegelijke
daarbij toch
vertoonen zich
wijze aan
wijze
aan willekeur
willekeur en
en overleg
overleg doen
doen denken.
denken.
Onafhankelijk
de hoofdrichting,
hoofdrichting, die
wortelvezels ten
ten gevolge
gevolge
Onafhankelijk van
van de
die de wortelvezels
van
het geotropisme
geotropismevolgfen,
volgen, voeren
voerenzijzijbovendien
bovendiennog
nogallerlei
allerleibijzondere
bijzondere
van het
op onze
onze waarneming
waarneming geheel
geheel en
enalalden
denindruk
indruk
bewegingen
die op
bewegingen uit,
uit, die
in den
den bodem.
bodem. De
Depunt
puntvan
vanden
den
maken van
zoeken of
of rondtasten
rondtasten in
maken
van zoeken
wortel buigt
buigt en
en kromt
kromt zich,
zich, wringt
wringtzich
zichininallerlei
allerleibochten,
bochten, om
om de
de
wortel
zoeken, waar
waarhet
hetmeeste
meestewater
waterenenvoedsel
voedseltetevinden
vindenis.is.
plaatsen
plaatsen te
te zoeken,
züzich
zich
Ontmoet de
de wortelpunt
wortelpunt onbruikbare
onbruikbare steenmassa's,
steenmassa's, dan
dan buigt
buigt zij
Ontmoet
anderen kant
zij echter
echter eene
eene vochtige
vochtige en
en
dadelijk
dadelijk naar
naar den
den anderen
kant om;
om ; treft
treft zij
zij daarin
daarin naar
naarbeneden,
beneden, totdat
totdat
voedselhoudende aardlaag,
daalt zij
voedselhoudende
aardlaag,dan
dan daalt
zij
soms weer
weer stuit
stuit op
op eene
eenedroge
droge en
enonvruchtbare
onvruchtbare zandlaag.
zandlaag. In
In het
het
zij soms
laatste geval
geval keert
keert zij
zij terug
terug;; zij
zij wendt
wendt zich
zich in
in eene
eenebocht
bochtweer
weernaar
naar
laatste
boven om
om en
enwringt
wringt zich
zich door
door die
die aardlaag
aardlaag heen,
heen, tot
tot zij
zij weer
weer in
in de
de
boven
naastbijzijnde
vruchtbare laag aangekomen
aangekomen is.
is. Hetzelfde
Hetzelfde geschiedt,
ge:lchiedt, als
als
naastbijzijnde vruchtbare
door scherpe
scherpe steentjes
steentjes gekrast
gekrast en
en
de
worteluiteinden verwond
verwond of door
de worteluiteinden
Zij wenden
wenden zich
zichdan
dandadelijk
dadelijkvan
vandeze
dezeonvriendelijke
onvriendelijke
beschadigd worden. Zij
beschadigd
buurt
en groeien
groeien verder
verder inindedetegenovergestelde
tegenovergestelderichting.
richting.
buurt af en
De naaste
naaste aanleiding
aanleiding tot
tot deze
deze bewegingen
bewegingenisisweer
weereenvoudig
eenvoudiggelegen
gelegen
De
in mechanische
mechanische oorzaken,
oorzaken, tengevolge
tengevolge van
van dedezoogenaamde
zoogenaamdeweefselweefselin
te
spanning.
Maar toch
toch doen
doen zich
zichhierbij
hierbijomstandigheden
omstandigheden voor,
voor, die
die te
spanning. Maar
denken
geven en
en het
hetvermoeden
vermoeden opwekken,
opwekken, dat
dat er nog
nog meer
meer in
in het
het
denken geven
spel
is. De
Deweefselspanning
weefselspanning isis het
hetgevolg
gevolgvan
vaneene
eeneprikkeling,
prikkeling, die
die op
op
spel is.
het weefsel
weefsel uitgeoefend
uitgeoefend wordt.
Nu heeft
heeftechter
echterdedekromming
kromming van
van de
de
het
wordt. Nu
metdedestorende
storendeoorzaak
oorzaak
wortelvezel
reeds plaats,
plaats, zoodra
zoodra de
de wortelpunt
wortelpunt met
wortelvezel reeds
in aanraking
aanraking komt
en men
men heeft
heeftbewezen,
bewezen, dat
datalleen
alleenhet
hetuiterste
uiterste
in
komt en
puntje van
van de
de worteleinden
worteleinden de
degevoelige
gevoeligeplek
plek
voordergelijke
dergelijkeprikkels.
prikkels.
puntje
is is
voor
De
krommingen, die
het gevolg
gevolgvan
vanzijn,
zijn,hebben
hebbenechter
echtereerst
eerstplaats
plaats
De krommingen,
die er het
in
een veel
veel hooger
hooge I' op
op gelegen
gelegen gedeelte
gedeelte van
van de
devezel
vezelenendaaruit
daaruitvolgt,
volgt,
in een
dat
de ontvangen
ontvangenprikkel
prikkel van
vande
dew-rtelpunt
w~rtelpuntnaar
naardie
diehoogere
hoogere.deelen
'deelen
dat de
r t g epI a n tzijn.
zijn.
moet voo
moet
voortgeplant
Het isis dus
duszeer
zeerverklaarbaar,
verklaarbaar, dat
datmen
mendaarbij
daarbijreeds
reedsvroeger
vroegergedacht
gedacht
aandergelijke
dergelijkezenuwprocessen,
zenuwprocessen,die
dieontvangen
ontvangenindrukken
indrukken voortvoortheeft aan
meer
daardedebewegingen,
bewegingen, die
die er
erhet
het
planten,
als bij
bij de
dedieren,
dieren,tete
planten, als
meer
daar
gevolg
van zijn,
zijn, voor
voor de
de plant
plant ininde
dehoogste
hoogstemate
matenuttig
nuttigenendoelmatig
doelmatig
gevolg van
De jongste
jongsteonderzoekingen
onderzoekingen hebben
hebben nu
nu inderdaad
inderdaad de
de juistheid
juistheid van
van
zijn. De
zijn.
die
onderstelling bewezen
men heeft
heeftgevonden,
gevonden,dat
datniet
nietslechts
slechtsvele
vele
die onderstelling
bewezen en men
met die
dievan
vandededieren
dierenovereenovereenbewegingsverschijnselen
planten met
bewegingsverschijnselenvan
van de
de planten
aangelijke
gelijkeoorzaken
oorzakenmoeten
moetentoegeschreven
toegeschrevenworden,
worden, doch
doch
komen en
en aan
komen
dat
u i gen bezit.
bezit.
dat de
de plant
plantook
ookzekere
zekerezin
z int tuigen
heeft gevonden,
gevonden, dat
datbijbijdedeplant
plantbepaalde
bepaaldezintuigen
zintuigenaanwezig
aanwezig
Men
Men heeft
haar in
in staat
staatstellen,
stellen,om
omhaar
haar
normalenstand
standmet
metbetrekking
betrekking
zijn,
die haar
zijn, die
normalen
tot de
de aardoppervlakte
aardoppervlakte in
nemen. Men
Men noemt
noemt ze:
ze: zwaartekrachtzwaartekrachttot
in te nemen.
zintuigen en
bij
de
dieren
vindt
men
dergelijke
organen,
diebetzelfde
hetzelfde
zintuigen
en bij de dieren vindt men dergelijke organen, die
in hoofdzaak
hoofdzaak met
met die
die van
van de
deplant
plantovereenkomen.
overeenkomen.
doel
doel hebben
hebben en
en in
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De zwaartekracht-zintuigen
zwaartekracht-zintuigen del'
De
Dgehoorder diel'en
dieren zijn
zijn de zoogenaamde
zoogenaamde »gehoorblaasjes", aldus
zevroeger
vroegerbeschouwde
beschouwde als
als
blaasjes",
genoemd, omdat
omdat men
men ze
aldus genoemd,
gehoororganen, daar
gehoororganen,
daal' in
het gehoororgaan
gehoororgaan -— ook
in dat
dat van
van den
den
in het
ook in
rnensch -— inrichtingen
geheelmede
medeovereenkomen.
overeenkomen.
mensch
inrichtingen voorkomen,
voorkomen, die
die er geheel
gehoorblaasje is
Het gehoorblaasje
een zakje,
zakje, met
metvocht
vochtgevuld,
gevuld, van
van welks
welks binnenwand
is een
zich fijne
zich
fijne haartjes
naai' het
inwendige uitstl'ekkenj
den voet
haartjes naar
het inwendige
uitstrekken ; aan
voet dier
dier
aan den
haren bevinden
bevinden zich
zich de uiteinden van
hal'en
de
gehool'zenuw,
die
de
prikkels
van de gehoorzenuw, die de prikkels
geleiden. Midden
in het
van de
de blaas zweeft
het zoogenuamde
geleiden.
Midden in
liet vocht
vocht van
zweeft het
zoogenaamde
Dgehoorsteentje" (otolith),
»gehoorsteentje"
(otolith). dat
uit koolzure of phosphorzure kalk bestaat
dat uit
en
dat tegenwoordig,
tegenwoordig, naar
naar de
(Ie 1'01,
blijkens de
de nieuwel'e
en dat
rol, die
die het, blijkens
nieuwere onderis:: evenwichtssteentje,
wOl'dt,
zoekingen speelt, nstatolith",
-hstatolith", dat
dat is
evenwichtssteeaje, genoemd wordt.
Men
namelijk gevonden,
gevonden, dat er
el' dieren zijn, zooals de visschen,
Men heeft
heeft namelijk
6f in 't geheel niet hooren,
met geheel
geheelandere
undereorganen
organen doen
doen
die óf
hooren, óf
6f dit
dit met
en bij
vooren
bij welke
welke toch
tochdeze
dezetypische
typische gehoOl'blaasjes
statolithen voorgehoorblaasjes met statolithen
bander' zijn. Die
kalksteentjes dienen
dienen hier
hiel' uitsluitend
uitsluitend om,
om, gedurende
gedurende
handen
Die kalksteentjes
in het
hetwater,
water,voor
VOOl'hethet
normaleevenwicht
evenwicht van
van het
het
de
bewegingen in
de bewegingen
normale
lichaam te zorgen.
zorgen. Zoodra
lichaam
Zoodra die zoogenaamde gehoorblaasjes
gehoOl'blaasjes weggenomen
zijn, worden
zijn,
worden de
bewegingen onzeker,
onzeker, labiel,
labiel, en
endededieren
dierenvallen
vallenomver.
omver.
de bewegingen
En
nu heeft
heeftmen
mengevonden,
gevonden,dat
datde de
oorzaak
van
merkwaardige
En nu
oorzaak
van
ditdit
merkwaardige
verschijnsel moet
de wijze,
wijze, waarop
waarop de
de statolithen
verschijnsel
moet gezocht vvorden
worden in
in de
in het
het gehoorblaasje gelegen zijn ten
opzichte
van
de
in
ten opzichte van de gehoorharen,
die zich daal'binnen
uitstrekken.
daarbinnen uitstrekken.
het dier ligt
de statolith, overeenkomstig
In
den normalen
normalen stand
stand van
van het
In den
ligt de
de richting van
de zwaartekracht, op
de onderste
onderste gehoorharen in
de
van de
in de
op de
gehoorblaas en
in dit
dit geval ontstaan
ontstaan er
el' geen
geenbijzondere
bijzondere zenuwpl'ikkels,
gehool'blaas
en in
zenuwprikkels,
die
aanleiding zouden
zouden kunnen
kunnen geven
geven tot
tot reflexbewegingen,
I'eflexbewegingen, om
een
die aanleiding
om een
te nemen. Ligt
Ligt een
een diet.
diel' daarentegen
daarentegen op
op den
den rug,
rug,
anderen stand
in te
stand in
dan hebben dadelijk
dadelijk die
die reflexbewegingen
reflexbewegingen plaats
plaats en
het dier
dier werkt
werkt en
en
en het
spartelt dan
dan zoolang met de
de pooten, totdat het
het weer
weel' recht
rechtovereind
overeind staat.
staat.
Dat men
men hierbij
hierbij werkelijk
werkelijk met reflexbewegingen
reflexbewegingen te doen
doen heeft,
heeft, —
Dat
en dat
dat deze
deze dus
dus niet volkomen
volkomen willekeurig
en
uit
eigen
initiatief
van
en
willekeurig en
eigen initiatief van
het
het dier
dier plaats
plaats hebben
hebben —
- blijkt'daaruit,
blijkt· daaruit, dat
dat die
die pogingen
pogingen volkomen
volkomen
uitblijven,
als men
uitblijven, als
men de
de gehoorblaasjes verwijdert.
verwijdert. In den
den abnormalen,
abnormalen,
omgekeerden stand
van het
het dier
dier verlaat
vedaat de statolith,
statolith, volgens
volgens de
de wet
wet
omgekeerden
stand van
del' zwaartekracht,
zwaartekracht, zijne
zijne ligging
ligging op
op de
deonderste
onderste haarpunten
haal'punten van
van de
de
der
gehoorblaas
op de
de hareri,
haren', die
die zich
zich op
op de
de tegenoverliggende,
tegenoverliggende,
gehoorblaas en valt nu
nu op
bovenste zijde
zijde van
van de
de blaas
blaas bevinden.
bevinden. Door
Door de
de drukking
drukking van
van den
den steen
steen
bovenste
op die
die haren
haren wordt
wordt de
dezenuw
zenuwaan
aanden
denvoet
voetvan
vandiedieharen
harengeprikkeld
geprikkeld
op
totde
de reflexbewegingen,
reflexbewegingen, waardoor
waardoor
deze zenuwprikkel
zenuwprikkel geeft
geeft aanleiding
aanleiding tot
en deze
terugkeert. Men
Men zou
zou de
de gehoorblazen
gehoorblazen dus juister
juister
de normale
normale stand
stand terugkeert.
de
»evenwichtsorganen" kunnen
kunnen noemen
noemen en deze
deze statische
statische functie
functie isis ook
ook
»evenwichtsorganen"
in het
het menschelijk
menschelijk gehoororgaan
gehoororgaan vertegenwoordigd
vertegenwoOl'digd en
de zoozooin
en wel
wel in de
vocht gevuld
gevuld
genaamde halfcirkelvormige
halfcirkelvormige kanalen,
kanalen, die
die insgelijks
insgelijks met vocht
genaamde
zijn
zijn en
en gehoorharen
gehoorharen en
en gehoorsteentjes
gehoorsteentjes bevatten.
bevatten. Deze
Deze stellen
stellen dus
dus de
de
evenwichtsorganen
bij
den
menseli
voor,
evenwichtsorganen bij den mensch voor,
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Het isisnunu
zeer
interessant,
oriënteeringsbewegingen,welke
welke
Het
zeer
interessant,
datdat
de de
oriënteeringsbewegingen,
omharen
harennormalen
normalenstand
stand met
metbetrekking
betrekking tot
totde
de
de plant
plant uitvoert,
uitvoert, om
de
richting
richting der
der zwaartekracht
zwaartekracht in
in tetenemen,
nemen,insgelijks
insgelijksvan
vanovereenkomstige
overeenkomstige
organen afhankelijk
afhankelük zijn.
zijn. Door
Door Nemec
Nemec en
enHaberlandt
Habel'landtzijn
zijnv66r
vóóreenigen
eenigen
organen
zwaartekrachts- of
of evenwichts-zintuigen
evenwichts-zintuigen
tijd ook
ook bij
bij de
deplant
plantdergelijke
dergelijke zwaartekrachtstijd
ontdekt als
als bijbijdededieren
dierenen en
konden
proefondel'vindelijkaantoonen,
aantoonelI,
ontdekt
zij zij
konden
proefondervindelijk
dat die
die op
opovereenkomstige
overeenkomstige wijze
wijze als
alshulpmiddelen
hulpmiddelen dienen,
dienen, om
om de
de
dat
zwaal'tekrachtspl'ikkels op
nemen.
zwaartekrachtsprikkels
op te nemen.
Dilze organen
organen zijn
zijn inderdaad
inderdaad bij
bij de
deplanten
plantenopopdergelijke
dergelijkewijze
wijze
Deze
bevatten
gehoorsteenen,ofofliever
liever:
ingericht als
bij de
dedieren.
dieren.ZijZij
ingericht
als bij
bevatten
gehoorsteenen,
:
dat voor
voO!' prikkels
prikkels gevoelig
Doch elk
elk
statolithen, en
en protoplasma,
protoplasma, dat
statolithen,
gevoelig is.
is. Doch
het
ol'gaan bestaat
ééne enkele
enkele cel,
cel, die
dieook
ook met
met het
orgaan
bestaat hier
hier slechts
slechts uit
uit ééne
celvocht gevuld
gevuld is
is enendede
statolithenwordt
wordthier
hiervervuld
vervulddoor
door
celvocht
rolrol
derder
statolithen
hetvermogen
vermogen
de zetmeelkorrels
zetmeelkorrels in
in die
die cel,
cel,terwijl
terwijl
protoplasmahet
de
hethet
protoplasma
om die
die prikkels
prikkels op
op tetenemen
nemenenenvoort
voortte te
planten.Aan
Aan de
de
bezit, om
bezit,
planten.
van de
de plant
plantligt
ligteene
eenegeheele
geheeleverzameling
verzamelingvan
vandergelijke
dergelijke
wortelpunt van
wortelpunt
bij elkaar.
elkaar.
zwaartekI'achtsorganen bij
ééncellige zwaartekrachtsorganen
De functie
functie dezer
dezerorganen
organenkomt
komtoverigens
overigensgeheel
geheelovereen
overeen met
metdie
die
De
dieren, welke
welke wij
wijhierboven
hierboven
van de zoogenaamde
zoogenaamde gehoorblaasjes
gehoorblaasjes bij
van
bij de dieren,
beschreven hebben,
Verkeert de
wortel in
in zijn
zijn normalen
normalen stand,
stand, dus
dus isis
beschreven
hebben. Verkeert
de wortel
de
wortelpunt loodrecht
loodrecht naar
naar beneden
beneden gericht,
gericht, dan
dan leert
leert een
eenmicrosmicrosde wortelpunt
de zetmeelkorrels
zetmeelkorrels in
in de
de cellen,
cellen,
copisch onderzoek
copisch
onderzoekvan
vandie
die punt,
punt, dat
dat al de
volgens de
richting van
van de
de zwaartekracht,
zwaartekracht, tegen het
het onderste
onderste gedeelte
gedeelte
volgens
de richting
echter de
de wortel
wortel
van
den inwendigen
inwendigen celwand
van den
celwand gelegen
gelegen zijn.
zijn. Wordt
Wordt nu
nu echter
kunstmatig
met de
depunt
puntnaar
naar boven
boven te
te groeien,
groeien, dan
dan
kunstmatig gedwongen
gedwongenom
om met
terug op
op den
dentegenoverliggenden
tegenoverliggendencelwand,
celwand,dus
dus
vallen
zetmeelkorrels terug
vallen de
de zetmeelkorrels
op
dat gedeelte,
gedeelte, dat
dat bij
bij normalen
normalen stand
d van
van de
de
op dat
standden
denboven
bo v enwan
wand
cel
zou vormen.
vormen. Op
Opdie
dieabnormale
abnormalezijde
zijde wordt
wordt dan
dan door
door de
dezetmeelzetmeelcel zou
korrels,
een zeker
zekergewicht
gewichthebben,
hebben,eene
eene
drukkinguitgeoefend,
uitgeoefend,
korrels, die
die een
drukking
waardoor
protoplasma een
een prikkel
prikkel ontvangt,
ontvangt, die
die een
een afwijking
afwijking in
in
waardoor het
het protoplasma
is
eene
naar
beneden
den
groei
van
den
wortel
veroorzaakt
en
daarvan
den groei van den wortel veroorzaakt en daarvan is eene naar beneden
het gevolg.
gevolg.
gerichte,
ombuigende beweging
beweging van
van 'flit
'dit orgaan
orgaan het
gerichte, ombuigende
Deze
ombuigende
beweging
houdt
zoolang
aan,
totdat
dewortel
wortel weer
weer
Deze ombuigende beweging houdt zoolang aan, totdat de
zijn
normalen stand
stand heeft
heeftingenomen.
ingenomen.Op
Opdat
datoogenblik
oogenblikhoudt
houdt zij
zij op,
op, want
want
zijn normalen
dan
nemen de
dezetmeelkorrels
zetmeelkorrels tengevolge
tengevolge van
van de
dezwaartekracht
zwaartekl'acht weer
weel'
dan nemen
hunne
normale ligging
ligging op
op den
den ondersten
ondersten celwand
celwandininen
endaarmede
daarmede houdt
houdt
hunne normale
totdede
ombuigendebeweging.
beweging.
ook
prikkel op,
op, die
die de
deaanleiding
aanleiding was
wastot
ook de
de prikkel
ombuigende
Het
bewijs isisook
ookgeleverd,
geleverd,dat
datdeze
dezeverklaring
verklaringvan
vandedeombuiging
ombuiging
Het bewijs
puntvan
vanden
denwortel
wortelaf,
af,ofofworden
worden
de
juiste is.
is. Snijdt
Snijdt men
men de
deonderste
onderstepunt
de juiste
de'cellen
cellen
daarin
een physiologisch
physiologisch proces
proces de
de zetmeelkorrels
zetmeelkorrels in
in de
daarin door
door een
vernietigd,
dan heeft
heeft zulk
zulk een
een wortel
wortel het
hetvermogen
vermogen om
omoriënteeringsoriënteeringsvernietigd, dan
voeren,verloren
verloren en
enk kan
zich,ininabnormalen
abnormalen stand
stand
bewegingen
bewegingen uit tetevoeren,
an zich,
meer naar
naar beneden
beneden otnbuigen.
ombuigen. Dat
Datvermogen
vermogenkeert
keert eerst
eerst
gebracht,
gebracht, niet
niet meer
dan
terug, als
als zich
ûch den
bij den
groei
eene
nieuwe
wortelpunt gege~
dan weer
weer terug,
groei
eene
nieuwe
wortelpunt
vormd.
vormd heeft.

NIEUWERE ONDERZOEKINGEN,
ONDERZOEKINGEN, ENZ.
ENZ.
NIEUWERE

271

proeven volgt
volgt tevens,
tevens, dat
dat er,
er, zooals reeds
in het
het bovenUit deze proeven
reeds in
ook bij
bij de
de plant
plant eene soort
van zenuwstelsel
zenuwstelsel
staande opgemerkt
opgemerkt wel'd,
werd, ook
soort van
geleidt en
moet bestaan,
moet
bestaan, dat
dat de
cie prikkels geleidt
en naar
naar anciere
cieelen overbrengt.
overbrengt.
andere deelen
Immers:
bewijs is
is nu
nu geleverd,
geleverd, dat
dat alleen
alleen inindedeuiterste
uiterstepunt
puntvan
van
Inimers : het
het bewijs
tot stand
stand komt,
komt, die
die de
de oriënteeringsbewegingen
den wortel de prikkel tot
oriënteeringsbewegingen
ten
gevolge heeft.
heeft. Die
Diebeweging
bewegingzelve
zelve echter, dus
de kromming
kromming van
van
ten gevolge
dus de
den wortel, heeft,
heeft, als
als de
de spits
spits naar
naai' boven
boven gekeerd
is, natuurlijk
natuurlijk
gekeerd is,
o n del'
punt plaats.
plaats. Daaruit volgt
dus noodzakelijk, dat
de drukond
er die
volgt dus
die punt
dat de
de wortelpunt
wortel punt naur
veel lager
lager gelegen,
gelegen, voor
voor bebeprikkels van
naar andere, veel
van de
0 ver
epI a ntt zijn.
zijn.
weging vatbare
vatbal'e cellen
cellen o
ver ggeplan
Het spreekt
spreekt vanzelf,
vanzelf, dat
datditdit
overbrengenvan
vanprikkels
prikkels bij de
de plant
plant
Het
overbrengen
niet door
door bijzondere,
bijzondere, opzettelijk
opzettelijk daartoe
daartoe bestemde,
bestemde, zenuwen
zenuwengeschiedt,
geschiedt,
niet
zooals dit
bij de
dedieren
dierenhet
hetgeval
gevalis.is.DeDerolrolvan
vandede
zenuwenwordt
wordt
dit bij
zenuwen
bij de
de plant
het protoplasma
protoplasma der
der cellen,
zooals ook
plant overgenomen
overgenomen door
door het
cellen, zooals
al de
de cellen
cellen van
van het
het geheele plantenplantendaardoor
bevestigd wordt, dat
daardoor bevestigd
dat al
lichaam dool'
fijne, zoogenaamde
l>protoplasmabruggen", welke
welke door
door de
de
door fijne,
zoogenaamde »protoplasmabruggen",
elkaar in
in verband staan.
celwanden heendringen,
heendringen, met
met elkaar
Men heeft
heeft ook
ook nog
nogandere
anderezintuigen
zintuigen bij de
plant aangetoond.
aangetoond. De
De
Men
de plant
plant is gevoelig
gevoelig voor
voor lichtindrukken en
hoewel die
die gevoeligheid
gevoeligheid in
in het
het
plant
en hoewel
geheele plantenweefsel
planten weefsel in
het algemeen
algemeen zetelt,
zetelt, zooals ook
het geval
geval is
is
in het
ook het
met de
de huid
huid van
van sommige
sommige lagere
lagere dieren,
dieren, zoo
zoo zijn
zijn er
ertoch
toch eenige
met
men zoogenaamde
»oogvlekken"
lagere, ééncellige
ééncellige wieren, bij welke
lagere,
welke men
zoogenaamde »oogvlekken"
heeft
waargenomen, in
in den
den vorm
vorm van
van pigmenthoopjes, die waarschijnlijk
waarschijnlijk
heeft waargenomen,
licht opnemen
opnemen en
en dus
dus een uiterst
uiterst primitief
primitief gezichtsgezichtsden prikkel van
van het licht
zintuig voorstellen.
Veel algemeenel'
veel volkomener
volkomener tevens
tevens -— zijn
zijn bij
bij
algemeener echter -— en
en veel
vele
planten zintuigen
zintuigen voor
voor het
het tastgev
tas t g e vo0 eelIontwikkeld.
ontwikkeld. Deze
Deze tastvele planten
zintuigen zijn
bestemd voor
voor het
het opnemen
opnemen van
van stootstoot- of
of drukprikkels
zijn bestemd
en worden, evenals
bij de
de dieren,
dieren, steeds
steeds door
dool' een beweging gevolgd.
gevolgd.
evenals bij
Behalve de, reeds vroeger
vroeger genoemde,
klierharen of tastharen
genoemde, klierharen
tastharen bij de vleeschetende planten, behooren daal·toe
ook de
de tasfpapillen,
men aan
aan de
de
daartoe ook
tastpapillen, die
die men
ranken
van eenige klimplanten
klimplanten en
aan sommige
sommige meeldraden
meeldraden aantreft.
aantreft.
ranken van
en aan
Deze organen,
organen, die,
die, behalve
behalve door
door de
de gpnoemde
Nemec en
en
Deze
genoemde geleerden
geleerden Nemec
te Leipzig
Lei pzigonderzocht
onderzocht
Haberlandt, vooral
dool' den
den physioloog Pfeffer
vooral door
Pfeffer te
merkwaardige overeenkomst
de tastzinzijn, vertoonen weer eene merkwaardige
overeenkomst met
met de
dieren. Hier
Hiel' bevinden
bevinden zich in
de opperhuid
opperhuid talrijke
talrijke tasttuigen der
der dieren.
in de
die naar
naar de
de buitenzijde
buitenzijde van
van de
dehuid
huidgericht
gericht
lichaampjes of tastpapillen, die
zijn
waarin zich
zich de
de uiteinden
uiteinden der
dergevoelszenuwen
gevoelszenuwen vertakken.
vertakken. Bij
Bijde
de
zijn en waarin
het dier
dier wordt
wordtop
opdie
diepapillen
papillen
minste aanraking
aanraking van
de opperhuid
opperhuid van
van het
minste
van de
eene zekere
zekere drukking
drukking uitgeoefend,
uitgeoefend, waardoor
waardoor in
in de,
de, zich
zichdaarin
daarin vertakkende, zenuwuiteinden
zenuwuiteinden een gevoelsindruk opgewekt
wordt, die
die langs die
kende,
opgewekt wordt,
naar de
de hersenen
hersenen o\'ergeplant
daar waargenomen
waargenomen wordt.
wordt.
zenuw
zenuw naar
overgeplant en daar
ranken
der
klimplanten
nu
vindt
men
insgelijks
tastpapillen,
Aan
de
Aan
ranken der
nu vindt men insgelijks
die,
wel is
is waar,
waar, een
eengeheel
geheelanderen
anderen anatomischen bouw
hebben dan
dan
bouw hebben
die, wel
daarmede in
in hare
hare physiologische
die in
in de
de huid
huid van
van de
de dieren
dieren,l doch
doch daarmede
die
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functie op
functie
op merkwaardige wijze
wijze overeenkomen.
overeenkomen. Hier
Hier bevinden
bevinden zich
zich de
de
tastpapillen in
in de
de bovenste
bovenste deelen
deel en van
van de
de ranken en zij doen zich voor
als
het protoplasma,
protoplasma, die
die uit een dunner
als kleine
kleine verlengselen van
van het
dunner gelleelte
gedeelte
van
den
uitwendigen celwand,
van den uitwendigen
celwand, dus
in de
deopperhuid,
opperhuid, die
die naar het
dus in
gekeerd is,
steunsel gekeerd
is, vooruitspringen.
vooruitspringen. Zij
zUn zeer duidelijk
duidelijk waar te
Zij zijn
nemen
eerie bekende
llemen bij
bij eene
bekende inlandsche
inlandsche klimplant,
klimplant, die
veel in
in heggen
heggen
die veel
heggemnk (Bryonia dioïca).
dioïca).
voorkomt
voorkomt:: de zoogenaamde
zoogenaamde heggerank
Deze teere verlengselen
verlengselen van
van het
het protoplasma,
protoplasma, de
de tastpapillen, worden,
worden,
bij de
met eene ruwe
ruwe oppervlakte, eenigszins
samende minste
minste aanraking
aanraking met
eenigszins samengedrukt, waardoor
op het
het protoplasma
protoplasma een
een prikkel
prikkel uitgeoefend
uitgeoefendwordt,
wordt,
waardoor op
Ilie
de
beweging
van
den
rauk
tengevolge
heeft.
Die
beweging
heeft
die de beweging van den rank tengevolge heeft. Die beweging heeft
rank met
met een
steunsel: een
stam of
of
echtel'
dan plaats,
plaats, als
als de
de rank
echter alleen
alleen dan
een steunsel:
een stam
iets dergelijks,
dergelijks, in
in aanraking
aanraking is,
is, doch
doch zij
zij wordt
wordt
tak, eene schutting
schutting of iets
echter
niet opgewekt
opgewekt door
door de
de prikkels van
van regen,
regen, wind
wind enz.
enz. Overigens
Overigens echter
niet
zijn deze
zijn
deze ranken zoo
zoo uiterst
uiterst gevoelig,
gevoelig, dat
dat reeds
reeds de
deeenvoudige
eenvoudige aanraking met
met een
een stok
stok voldoende
voldoende is,
is, om
om de
de beweging tot stand
stand te brengen,
king
en
dat deze,
deze, bij
bij eene eeriigszins
eeriigszins sterkere aanraking, na
na enkele seconden
seconden
en dat
met
het
oog
is
waar
te
nemen.
reeds
reeds met het oog is waar te nemen.
proOok
in dit
dit geval
geval worden de
indrukken overgebracht
ovel'gebracht door
Ook in
de indrukken
door het protoplasma en
dit vervult
vervult dus
dus ook
ook hier
hier weer
weerdezelfde
dezelfde 1'01
de zenuwen
zenuwen
en dit
rol als de
het dier.
dier. InInandere
anderegevallen,
gevallen, zooals bij
bij het kruidje-roer-mij-niet,
bij het
bij
geschiedt het
het overbrengen
overbrengen en
endedevoortplanting
voortplanting van
van den
den zenuwprikkel
geschiedt
dOOl'
een stelsel
stelsel van
van communiceerende buisjes,
buisjes, die
met vocht
vocht gevuld
gevuld
door een
die met
zijn. Zelfs
Zelfs bezitten
bezitten sommige
sommige planten,
planten, evenals
evenals de
de dieren, werkelijk
ook
zijn.
werkelijk ook
der e organen,
die de
de zenuwprikkels geleiden.
Zoo
bepaalde
bepaaldebbij ijzon
zondere
organen, die
geleiden. Zoo
heeft
bijvoorbeeld
Nemec
gevonden,
dat
de
overbrenging
van
den
geoheeft bijvoorbeeld Nemec gevonden, dat de
van den
tropisch
en prikkel,
prikkel, die
uitgaat van
van de
de wortelspits naar
naar de verder
tropischen
die uitgaat
verder gelegen
bepaalde bundels
bundels van
van protoplasmadraden,
cellen van
den wortel, dOOl'
van den
door bepaalde
zoogenaamde
»protoplasmafibrillen", voortgeleid
voortgeleid wordt. Deze fibrillen
zoogenaamde »protoplasmafibrillen",
richting door
door de
cellen van
van het
het tusschengelegen
dringen in overlangsche richting
de cellen
weefsel
heen.
weefsel heen.
Wij zien
zien dus
dus uit
uitdeze
deze merkwaardige uitkom~ten
van het
het nieuwere
nieuwere
Wij
uitkomsten van
het onderscheid
onderscheid tusschen plant
plant en
dier, wat
wat de
de physioonderzoek,
onderzoek, dat
dat het
en dier,
logische functies
betreft, ook
ook ten
ten opzichte
opzichte van
van de
debetrekkingen
betrekkingen met
metde
de
functies betreft,
meerzoo
zoo
buitenwereld
van zintuigen
zintuigen en
en zenuwen,
zenuwen, niet
niet meer
buitenwereld door
door middel
middel van
onoverkomelijk
als men
men vroeger
vroeger meende.
meende. Zeker zou
het gewaagd
gewaagd
zou het
onoverkomelijkis,
is, als
zijn,
om daaruit
daaruit ook
ook reeds
reedsdadelijk
dadelijk te
te besluiten tot
tot het
het bestaan
bestaan van
van
zijn, om
bij de
de plant
plant of
of zelfs
zelfs van
van eene pplantenziel",
»plantenziel" , zooals
zooals door
»bewustzijn"
)bewustzijn" bij
Fechner beweerd
beweerd is.
is.
den physioloog
physioloog Fechner
het bestaan
bestaan van
vanzekere
zekeregewaarwordingen
gewaarwordingen en
en van
van de
de organen
organen
Doch het
Doch
daartoe:
zintuigen en
en zenuwen,
zenuwen, kan
kan thans
thans niet
nietmeer
meerbetwijfeld
betwijfeld worden.
daartoe : zintuigen
dat de
denatuur
natuurgeen
geen
Uit
deze onderzoekingen
onderzoekingen is
opnieuw gebleken,
gebleken, dat
Uit deze
is opnieuw
sprongen
er tusschen hare
schepselen geen
geen scherpe
scherpe afscheihare schepselen
sprongen maakt,
maakt, dat
dat er
doch dat
dat deze
deze alle
alledoor
dool'geleidelijke
geleidelijkeovergangen
overgangenverbonden
verbonden
ding bestaat, doch
zijn en
en slechts graduëel
gradllëel van
elkaar verschillen.
verschillen.
zijn
van elkaar
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])1'.
1)1.. P. 11. Rittpf,
Ritter,
nieuwere
nieuwere wijshegt!erte.
wijsbegeerte.

Schets
3ubstantiebegrip in
de
Schets eene,.
eener critische
critische gt!scltiedellis
geschiedenisva"
van het
hel substantiebegrip
in de

De
wijsbegeerte heeft
heeft een
eentweeledig
tweeledigdoel.
doel. Vandaal'
tweeërlei
De wijsbegeerte
Vandaar ook
ook tweeërlei
roeping. Of,
Of, juister
juister nog
nog:: zij
langs
omschrijving
omschrijvingvan
van haal'
haar taak
taak en
en roeping.
zij gaat langs
twee wegen.
twee
wegen.
»Er
wordt (dus) in
gemeen belang
belangder
del'wetenschap
wetenschapeen
eenvoortdurend
voortdurend
"Er wordt
in het gemeen
al dan
dan niet overeenstemmende
del' gangbare
gangbare
toezicht vereischt op
op het al
overeenstemmende der
leeringen
onder elkander,
zelfs waar
waal' zij
onmiddellijk de
meest verschilelkander, zelfs
zij onmiddellijk
de meest
leeringen onder
'Vaal' dit
ditverwaarloosd
verwaarloosd wordt,
wordt, komt het
lende onderwerpen
onderwerpen betreffen.
betreffen. Waar
verbatHl
tot zijn recht
recht;; de wetenschap
wetenschap wordt
wordt versnipperd,
vet'snipperd,
verband der dingen niet
niet tot
om
deels inindienstbaarheid
dienstbaarheid aan
aan belangen
belangen buiten
hare, deels
deels in
in een
een
om deels
buiten de
de hare,
uitpluizen van
van bijzonderheden
bijzonderheden waarbij niemand baat vindt,
uitpluizen
vindt, te vedoopen.
verloopen.
toezicht tete'louden,
houden,in in
voortdurendoverleg
overlegmet
metdedemeest
meestgevorderden
gevorderden
Dat toezicht
voortdurend
in elke
elke bijzondere
bijzondere wetenschap,
wetenschap, is
is de
de aangewezen
aangewezen taak
taakvoor
vooreen
een wetenin
op zichzelf,
zichzelf, die
die om
omhare
harerichting
richtingop
op het
heteigenlijke
eigenlijke en
en gemeenschapschap op
van alle studie, bij geringe opbrengst
opbrengstvan
van voor andere doeleinden
pelijke doel van
wijs
beg eer t e
bruikbare resultaten,
resultaten, meer
meel' dan
die alle
alle den
den naam
naam van
van w
dan die
bruikbare
ij sbegeerte
te dragen" C).
(*). Hetzelfde
Hetzelfäe wordt nog
nog beknopter
beknopter gezegd
gezegd door
door
verdient te
verdient
de philosophie ons inleidt, als hij
hij haar
haar aldus
aldus omschrijft
omschrijft (±)
(t)::
een ander, die tot de
llSie ist
ist im
imallgemeinsten
allgemeinsten Sinne
Sinne des Wortes
'Vortes nichts
nichts anderes,
anderes, als
als der
der
"Sie
wiederholte Versuch,
ei neinGa
n zes von
v 0 n Vorstellungen
V 0 r s tel I u n gen
stets wiederholte
Versuch,
Ganzes
ti n d Gedanken
G e dan k en ilber
ü b erG
est a I t und
u n d Z•usammenhang,
Zu s a mme n h a n g,
und
Gestalt
ü b erS
i n n und
u n d Bedeutung
Bed e u t u n g aller
a I I e I' Dinge
Din g e zu
z u gewing e w i niiber
Sinn
Beide omschriejvingen
omschrijvingen hebben
hebben dit voordeel,
voordeel, dat
dat zij terstond het
het
nnee n." Beide
nut van
van wijsgeerigen
wijsgeerigen arbeid aantoonen. Zal
Zal men
men het
hetdeel
deelkennen
kennen
nut
geheel, waartoe
waartoe het
het behoort,
behoort, dat
dat het
het mede
mede helpt
helpt vormen,
zonder het
zonder
het geheel,
tot hetwelk
hetwelk het
het ininbetrekking
betrekking —
- in
in voortdurende
voortdmende wisselwerking
wisselwerking —
tot
en dat
dat mede
mede zijn
zijn invloed
invloed op
op dat
dat deel
deel —
- zzijn
deel—- uitoefent
uitoefent?
staat, en
ij n deel
?
Wordt de
de beteekenis
beteekenis van
van het
het deel
deel niet
niet mede
medebepaald
bepaald door
door de
de plaats,
plaats,
Wordt
het in
in dat
dat geheel
geheelbekleedt
bekleedt en
endedewaarde,
waarde,die
diehet
hetdaarvoor
daarvoor heeft?
die het
die
JBereikbaar of niet,
niet, het
het einddoel
einddoel van
van alle
alle weten
weten isiseen
eenlogisch
logisch samenDBereikbaar
hangende conceptie
conceptie van
van de
de wereld"
wereld" (§).
(s). Vandaar,
Vandaar, dat
datgeene
geenewetenschap
wetenschap
(*l Land, Inleiding
Inleiding tot
tot de
deWijsbegeerte,
Wijsbegeerte, blz.
blz. l4.
14.
(*)
(tl Paulsen,
Paulsen, Einleitung
Einleitullg in
in die
diePhilosophie,
Philosophie, blz. 2.
2.
(t)
(§) A.
A. Pierson,
Pierson, Hellas,
Hellas, II,
IJ, blz. 2.
2.
(§)
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kan en
en mag
magomgaan
omgaan buiten
buiten dedewijsbegeerte.
wijsbegeerte.Terecht
Terechtverdedigde
verdedigde
kan
bij het
het aanvaarden
aanvaarden van
van zijn
zijn hoogleeraarsambt in de
oe chemie
W. Ostwald bij
Leipzig -— 23
23 Nov. 1887
- het philosophische karakter
zijner
1887 —
te Leipzig
karakter zijner
voordracht dan
ook hiermede, dat
een grootmeester
grootmeester in
in de
de chemie
chemie die
die
voordracht
dan ook
dat een
wetenschap
aldus had
had gekenschetst:
en negentig
negentig procent handwetenschap aldus
gekenschetst : negen
negen en
hij zijn
werk en één procent
Pl'ocent philosophie. Ten
Ten slotte
slotte drukte
drukte hij
zijn commicommihet hart,
hart, dat
dat ééne kostbare
kostbare honderdste
honderdste toch
nooit te
te
litonen op
op het
toch nooit
wat de
demeeste
meestehooggeleerden
hooggeleerden doen
doen
vergeten (*). Prof. Ostwald deed,
deed, wat
uitspreken hunner
hunnel' academische oraties. Waar
deze
bij 't opstellen
opstellen en uitspreken
Waar deze
zij ook
ook
gehouden niet
niet alleen
alleen voor
voor vakgenooten, kunnen
kunnen zij
zullen worden gehouden
al
wordt
van
de
niet
anders.
Niet
de
bizondere,
de
détail-studie,
niet anders. Niet de
van de
uitkomsten
daarvan uitgegaan
uitgegaan -— welk
braafen
enijverig
ijverighandwerker
handwerker
welk braaf
uitkomsten daarvan
vertoont
niet gaarne
gaarne de
de vruchten
vruchten van
van zijn arbeid, zijne moeite daardoor
daardoor
vertoont niet
maar wat
wat gemeenschappelijk
gemeenschappelijk is,
is, treedt
treedt onwillerechtvaardigend?
rechtvaardigend ? —
maar
keurig op
den voorgrond,
voorgrond, dringt
dringt zich,
zich, bewust
bewust of
ofonbewust,
onbewust, in
in het
het
op den
gezichtsveld. De
De gedachte
gedachte toekomstige
toekomstige hoorders
hoorders bepalen
bepalen den
den aard van
het onderwerp
onderwerp en
de wijze
wijze van
van de
de behandeling.
behandeling. »Qui
»Qui vient
vient salue."
salue."
het
en de
De punten van aanraking,
middelen
van
aanknooping
worden
gezocht.
aanknooping worden
aanraking, middelen
Het aanpassingsvermogen
aanpassingsvermogen treedt
Debehoefte
behoefte aan eenheid,
Het
treedtinin actie.
actie. De
althans
aan harmonie
harmonie doet
Men herinnert
herinnert zich,
zich, dat
dat daar
daar
althans aan
doet zich
zich gelden.
gelden. Men
IS eene universitas
universitas scientarium,
scientarium, die niet kan omgaan buiten
buiten hare
hare
is
unitas.
wil wonen
wonen en
en isisererzich
zichvan
vanbewust
bewust tetewonen
wonen in
in het
het
Men wil
unitas. Men
volks. Het
Het ééne procent philosophie
philosophie doorzuurt
doorzuurt het
midden zijn volks.
geheele
aeheele meel.
Voor een
een oogenblik althans
en onder
onder den
deninvloed
invloed eener bepaalde
althans en
Voor
weer
handwerksman,
negen en
en
suggestie.
Straks
wordt
de
wijsgeer
suggestie. Straks wordt de wijsgeer weer handwerksman, negen
wet
der
negentig
van
de
honderd
dagen.
Licht,
dat
hij
naar
de
naar
de
wet
der
negentig van de honderd dagen. Licht, dat hij —
- ook
ook den
den honderdsten
honderdsten dag
voortgaat in
in den
den sleur
sleur van
vanzijn
zijn
dag voortgaat
traagheid —
maar het
hethoogste
hoogste niet,
niet,geen
geendoel,
doel,maar
maar
handwerk, noodig en
nuttig, maar
en nuttig,
middel tot
het einddoel
einddoel -— afgezien
althans van
waarde voor
voor de
de
afgezien althans
van de waarde
middel
tot het
samenhangende conpraktijk, -— boven
omschreven als
als eene
»logisch samenhangende
coneene »logisch
boven omschreven
de wereld."
wereld."
ceptie van
van de
Het
gevaar -— want
wa.nt het
het is een gevaar
gevaar -— wordt
groot er, waar
wordt te grooter,
Het gevaar
men de
de moeilijkheid,
moeilijkheid, misschien
misschien de
de onmogelijkheid,
onmogelijkheid, althans
althans het
het immermen
derr
eene
theorie
th
e
0
r i ede
onbevredigende, gebrekkige
en
onvolledige
van
eene
gebrekkige en onvolledige van
geleerdheid van
van een
ere I d wel
moet inzien.
inzien. Wie
Wie bezit
bezit de
de groote geleerdheid
w
wel moet
wereld
zich wagen
wagen mag
mag aan
aan eene »VOlkerpsychologie,"
D Völkerpsychologie,"
Wilhelm Wundt, die
die zich
niet
minder dan
dan DEine
Untersuchung der Entwicklungsgesetze von
»Eine Untersuchung
niet minder
Sprache,
Mythus und Sitte"
dat terwijl men
men van
van huis
huis uit
uit man
man der
der
en dat
Sitte'' en
Sprache, Mythus
toenemen,
exacte
wetenschappen
is?
Zullen,
naarmate
de
détail-studies
?
Zullen,
naarmate
de
exacte wetenschappen is
Vorstellungen und
moeten
toenemen, de
de pogingen,
pogingen, vein
Dein Ganzes
von VOl'stellungen
Ganzes 110n
moeten toenemen,
Gedanken
Gestalt und
und Zusammenhang,
Zusammenhang, fiber
über Sinn und
und BedeuBedeufiber Gestalt
Gedanken über
niet reeds
reeds bij
bij voorbaat
voorbaat gedoemd
gedoemd zijn
zijn
tung aller Dinge
Dinge zu
zu gewinnen," niet
tot onvruchtbaarheid?
Men ziet
ziet het
het woud niet
niet door
door de
de boomen. Er
onvruchtbaarheid ? Men

n.

(0)
(*)

Ritter,
a. w.,
W., blz.
blz. 450.
450.
Ritter, a.
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zullen
hoofden meer
meer te
te vinden
vinden zijn,
zijn, waarin
waarin alalwat
watininboeken
boeken staat
staat
zullen geen
geen hoofden
kan
varen_ En
En daamaast
daamaast dreigt
dreigthetzelfde
hetzelfdegevaar
gevaaropopandere
anderewijze.
wijze.
kan varen.
De negen
hetééne
éénehonderdste
honderdste naar
naar den
den
De
negen enennegentig
negentigprocent
Pl'ocentdringen
dringen het
achtergrond
vergetelheid en
werkeloosheid: het.
niet of
ofalthans
althans tete
achtergrond del'
der vergetelheid
en werkeloosheid:
het niet
zelden
toegepast of
ofiningebruik
gebruikgesteld
gesteldvermogen
vermogenverdwijnt
verdwijnt alalrustend.
rustend.
zelden toegepast
Men is
't niet
Men
is 't
meer eens
eensover
overzijne
zijnewaarde
waarde en
enbeteekenis
beteekenis voor
voor het
het
niet meer
't Wordt
geheel. 't
een appendix,
appendix, straks
straksmisschien
misschien nog
nogslechts
slechtsgeduld
geduld
Wordt een
van zulk
zulk een
een voorvoorals
een voorwerp
voorwerp van
van weelde
weelde voor
voor wie
wie zich
zich 't bezit
als een
bezit van
el' van
van wordt
wordt niet
niet meer
meel' ingezien,
ingezien, de
de
werp
kunnen veroorloven.
veroorloven. 't Nut
werp kunnen
Nut er
Detheologische
theologische faculteit,
faculteit, ininden
denaanvang
aanvang
onmisbaarheid
minder. De
onmisbaarheidnog
nog minder.
eerste onder
onderde
dezusteren,
zusteren,ziet
ziethaar
haarbestaansrecht
bestaansrechtaangevochten
aangevochten en
en
de
de eerste
pleidooien
dat recht
rechtworden
worden noodig
noodig geacht
geacht tegen
tegenbestrijders
bestrijders ter
ter
pleidooien voor
voor dat
rechterals ter
terlinkerzijde.
linkerzijde. De
Dephilosophische,
philosophische, als
als eene
eene eereerrechter- zoowel
zoowel als
waarde
te eeren
eeren —- zijzijmoet
moetimmers
immerstrachten
trachten te
te
waarde moeder
moeder door
door alle
alle te
leveren
theorie der
derwereld
wereld; j meer
level'en en
en
leveren eene theorie
meer kan 't verstand
verstand niet leveren
minder mag 't niet
met minder
tevreden zijn
zijn —
- zal
zalstraks
straksdedeandere
anderemoeten
moeten
niet tevreden
op de
degeldigheid
geldigheid van
vanhet
hetvijfde
vijfdegebod,
gebod, wat
wataltijd
altijd een
eenteeken
teeken
wijzen
wijzen op
is, dat
't in
is,
dat 't
de wetenschappelijke
wetenschappelijke huishouding
of niet
niet
in de
huishoudingnog
nogniet
niet zoo
zoo is
is of
meer
zoo
is
als
men
mag
wensrhen.
meer zoo is als men mag wenschen.
Er
meer:
onsintellectualisme
intellectualisme;j ons
onsdedejeugd
jeugdvan
vanden
denaanvang
aanvang
Er isis meer
: ons
af volproppen
volproppen met
met allerlei
allerlei wetenswetens-ofof
niet-wetenswaardigedingen
dingen; onze
j onze
niet-wetenswaardige
in plaats
plaatsvan
vanbegrips-ontwikkeling
begrips-ontwikkeling(niet
(nietinindedelioverlovergeheugen-overlading
geheugen-overlading in
lading"
, al
deugt ook
ook deze
deze niet,
niet, maar
maar in
in de
de methode
methode zit
zit de
de fout
fout ()
(*); j
lading",
al deugt
onze dressuur
dressuur voor
voor examens,
examens, nachtmerrie
nachtmerrie bij
bijhooger
hoogerenenmiddelbaar,
middelbaar,
onze
zelfs bij
bij het lager
lager onderwijs,
onderwijs, waar
euvel, als
als zijnde
zijnde de
de fout
fout in
in het
het
zelfs
waar dit
dit euvel,
begin, 't verderfelijkst
verderfelijkst is.
nog zooveel
zoo veel meer.
meer. Een,
Een,die
diemeer
meerrecht
recht
is. Er
Er is nog
tot spreken
spreken heeft
heeft dan
danschrijver
schrijverdezes,
dezes,omschreef
omschreef 't aldus (t):
»De
tot
(t) : DDe
middelen, waarvan
waal'van de
de filosofie
filosofie van
van Hellas
Hellas zich
zich heeft
heeft bediend,
bediend, zijn
zijn de
de
middelen,
ware geweest
geweest:
scherpzinnigheid, opgewektheid
opgewektheid van
van geest,
geest,combinatiecombinatieware
: scherpzinnigheid,
verbeelding....
Onze tegenwoordige
tegenwoordige methode
methode van
van
vermogen, levendige
levendige verbeelding.
vermogen,
. . . Onze
onderzoek staat
verre boven
boven die
die der
der Ouden,
Ouden, maar
maar ten
tenaanzien
aanzienvan
vanhet
het
onderzoek
staat verre
doel van
van alle
alleweten
weten:
filosofie,bedreigt
bedreigtzijzijons
onsmet
met
grootegevaren
gevaren:
doel
: filosofie,
groote
:
de scherpzinnigheid,
scherpzinnigheid, werkeloos
werkeloos gemaakt
gemaakt door
door het
hetvlijtig
vlijtigverzamelen
verzamelender
der
de
verschijnselen j ; de opgewektheid
opgewektheid van
van geest,
geest,verflauwd
ver'flauwdonder
onderden
dendruk
druk
verschijnselen
van' een
een alalf:e
t~omvangrijke
omvangrijke kennis
kennis ;j het
hetcombinatie-vermogen
combinatie-vermogenverlamd
verlamd; j
van
de verbeelding
verbeelding aan
aan teteweinig
weinigrekbare
rekbarebanden
banden gelegd
gelegddoor
door den
den eisch
eisch
de
eener boekhouders-nauwkeurigheid
boekhouders-nauwkeurigheid die
licht
al
het
dichterlijke
besnoeit.
die licht al het dichterlijke besnoeit.
waar alle
alle weten
wetennaar
naar streeft,
streeft, isis zelf
zelfgeen
geenweten
weten;; zij
zij isis
De filosofie,
filosofie, waar
De
minder dan,
dan, eenige
eenige kunst,
kunst, wetenwetenveeleer kunst,
kunst, die
dieevenmin
evenmin als,
als, en
enminder
veeleer
schap kan
kan ontbel'en,
ontbel:en, maar
maar tevens
tevens gaven
gavenonderstelt
onderstelt die
diedoor
door wetenwetenschap
schappelijke studie
studie op
opzichzelf
zichzelfniet
nietworden
wordengevoed."
gevoed."Althans
Althansvvanneer
wanneer
schappelijke
(*)
(Ol Ik ken
ken eene
eeneschool
school voor
voor meer
meer uitgebreid
uitgebreid lager
lageronderwijs,
onderwijs, waar
waar men
mende
dekinderen
kinderen
leert,vbir
vóórzeze
een
voldoendbegrip
begl'ipvan
vanhunne
hunnemoedertaal
moedertaalhebben.
hebben.Wat
Wateen
eenparticipe
participe
Fransch leert,
een
voldoend
présent is,
is, moeten
moeten zezeweten,
weten,vóbr
vóór
ze ooit
tegenwoordig
deelwoordhoorden.
hoorden.
présent
ze ooit
vanvan
een een
tegenw
oordig deelwoord
Eene der
der oorzaken
oorzaken van
van de
de gebrekkige
gebrekkige wijze,
wijze, waarop
waarop men
men in
in Nederland
Nederland leest
leestenenschrijft.
schrijft,
(tl A. Pierson,
Pierson, a,
a. w., blz,
bl~, 3,
3,
(t)
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men, wat
wat Pierson
Pierson hier
hier m.
m. i.i. ten
tenonrechte
onrechte begint
beginttoe
toetetegeven,
geven,»wetenJ>wetenmen,
dien naam
naam waardig
waardig acht,
acht,ook
ookwanneer
wanneerdaaraan
daaraanhet
het
schappelijke studie"
schappelijke
studie" dien
ééne, honderdste
honderdste procent
procent ontbreekt,
ontbreekt, door
door de negen
negen en
ennegentig
negentigandere
andere
ééne,
nichts
wordt verdrongen.
verdrongen. »»Der
Lehrer der
der nur Wisse4
Wisse;.iiberliefert,
übcrlie{ert,istist
nichts
Der Lehrer
Handwerker" (*), maar
maar wie inzicht
inzicht in
in dit
ditweten
wetenwil
wildeelachtig
deelachtig
als ein Handwerker"
worden, wie
inziet, dat
dat »de
»de kennis
kennis ddat
hetzoo
zoois,is,moet
moetworden
wordenaanaanworden,
wie inziet,
a t het
gevuld met
die van
van het
het wwa
I' 0m,”
m,"zoodat
zoodat»wijsheid
J>wijsheidvoor
VOOI' den
denwijswijsgevuld
met die
aara o
geer is
is een
een weten
weten van
(t), die
die is
is
geer
vangronden
gr o n denen
en beginselen"
beginsele n" (-I),
meer dan
dan een
eenhandwerksman.
handwerksman. Wie
"\Vie zoekt
zoekt naar
naar eeen
hei d, »OM
»om tot
meer
enheid,
het
derdel'
feiten
het begrijpen
beg I' ij penen
enverklaren
ver k I a I' ell
feiten in
in hun
hun verband
ver ban d tete
komen" (§),
die is
is meer
meerdan
daneeneen
handwerksmanwederom,
wederom, slechts
slechts
komen"
(§), die
handwerksman
taakopopdedevoorgeschreven,
voorgeschreven,aangeleerde
aangeleerdewijze:
wijze:
volbrengend de
opgelegde taak
volbrengend
de opgelegde
is een
een denker,
denker, want
want »wie
»wiedenkt,
denkt, zoekt
zoektininhet
het.bijzondere
bijzondere het
hetalgealgedie is
die
meene, om
om uit
uitdedewetwet
algemeene
bijzondereteteverklaverklameene,
vanvan
hethet
algemeene
hethet
bijzondere
ren" Cl.
Er isisniets
nietsnieuws
nieuwsonder
onderdedezon
zon:
zekeren zin
zin —
- elke
elke
ren"
(**). Er
: inin zekeren
mank —
- staat
staat ook
ookhier
hierdedephilosophie
philosophie tegenover
tegenover de
de
vergelijking gaat
vergelijking
gaat mank
sophistiek, Socrates
sophisten, het
het niet-weten
niet-weten en
enzich
zich
sophistiek,
Socrates tegenover
tegenover de
de sophisten,
zijn tegenover
tegenover het
hetmaar-al-te-goed-weten,
maar-al-te-goed-weten, het
hettrachten
trachten
daarvan bewust
daarvan
bewust zijn
naar
wijsheid
tegenover
het
de-wijsheid-in-pacht-hebben.
Want
»eene
naar wijsheid tegenover het de-wijsheid-in-pacht-hebben. Want »eene
geleerdheid,
die minder
minder naar
naarveelheid
veelheiddan
dannaar
naaI'
veelzijdigheidvan
vankennis
kennis
geleerdheid, die
veelzijdigheid
zoekt;; die elke
elkestof
stofaan
aanhaar
haar
onderzoekaangeboden
aangebodenniet
nietslechts
slechtsopneemt
opneemt
zoekt
onderzoek
en bewaart,
bewaart, maar
maal' zoo
zoo tracht
trachtte te
bewerken
daardoOl'het
hetinzicht
inzicht
en
bewerken
datdat
daardoor
het oordeel
oordeel juister
juister wordt
wordt; ; die
die er
erzoo
zooook
ook toe
toeleidt,
leidt, dat
dat de
de
dieper, het
dieper,
langer hoe
hoe meer
meerwordt
wordtuitgebreid
uitgebreid en
en de
dezin
zinvoor
voor
gezichtskl'ing
gezichtskring hoe
hoe langer
waarheid hoe
langer hoe
hoe meer
meerwordt
wordtgeoefend
geoefend—- deze
dezegeleerdheid
geleerdheid
waarheid
hoe langer
brengt niet
niet immer
immer tot
totvaste
vaste
overtuigingen,Integendeel,
Integendeel, zij
zij doet
doetons
ons
brengt
overtuigingen.
diep de
de beperktheid
beperktheid van
van ons
ons weten
weten en
endedebetrekkelijke
betrekkelijkewaarde
waardevan
van
te diep
dat zij
zijons
onsveel
veelvrijmoedigheid
vrijmoedigheid zou
zou geven
geven
elke
meening gevoelen,
gevoelen, dan
dan dat
elke meening
tot stellige
stellige uitspraken
uitspraken enenonvoorwaardelijke
onvool'\vaardelijkeoordeelvellingen"
oordeelvellingen" (tt).
(±1-). Dat
klinkt
anders, bescheidener
bescheidener -— om
om 't maar
maar niet
anders te
noemen —
niet anders
te noemen
klinkt anders,
dan
wanneer de
de geleerde
geleerdeverdediger
verdediger van
vanhet
hetpsychisch
psychischmonisme
monisme ten
ten
dan wanneer
onzent,
Prof. Heymans,
Heymans, meent
meent te
te mogen
mogen getuigen,
getuigen, dat
dat wij
wij daarin
daarin te
te
onzent, Prof.
doen
hebben, »met
»meteene
eenehypothese,
hypothese,die
dieopopdedegodsdienstige
godsdienstigevoorstelvoorsteldoen hebben,
lingen
niet slechts
slechts kritiek
kritiek oefent,
oefent, maar
maar ook
ook in
in staat
staatisiszeze
vervangen
lingen niet
te te
vervangen
bU die
die van
van geene
geene
door
opvattingen en
en inzichten,
inzichten, wier
wier gevoelswaarde
gevoelswaarde bij
door opvattingen
enkele
andere wereldbeschouwing,
wereldbeschouwing, welke
welke ook,
ook, achter
achter staat''
staat" (§§).
(§§). Nu
Nu
enkele andere
kan
men grooten
grooten eerbied
eerbied hebben
hebben voor
voorFechner,
Fechner,den
denvader
vader van
van het
het
kan men
psychisch
monisme en
en voor
voor.de
de wijze,
wijze, waarop
waarop dit
ditdoor
doorProf.
Prof.Heymans
Heymans
psychisch monisme
Fechner,Prof.
Prof.Fr.
Fr.Paulsen
Paulsen(***),
(***),
wordt
verdedigd;; een
een andere
andereleerling
leerlingvan
vanFechner,
wordt verdedigd
hecht
meer waarde
waarde aan
aangodsdienstige
godsdienstige voorstellingen;
voorstellingen; op
op welke
welke kritiek,
kritiek,
hecht meer
zij de
de kritiek
kritiek dier
dier liefde
liefde zij,
zij, die
die Dan
Vergnügen
mits zij
»an der Vervollkommnung
Vervollkommnung Vergniigen

n,

(0)
Förster, Jugendlehre, blz. 83.
(t)
Land, a. WO,
w., blz. 9.
(*) Hrster,
(t) Land,
(§)
blz. 10.
(00)
verflauwing der
dergrenzen,
grenzen, blz. 15.
De verjlauwing
(**) Dr,
Dr. A. j{uyper,
Kuyper, ])e
Ibidem, blz.
(§) Ibidem,
(tn
het Plotestantisme,
Plotestantisme, 11,
Geschiedenis van het
II, 103.
103.
(-1-1)Rauwenhoff,
Rauwenhoff, Geschiedenis
(§§§) ])e
Gids, Mei 1906, blz. 291.
(00')
vg,
(***) Zie o. a. zijne Ein!eitung,
339 vg.
Einleitung, blz. 339
De Gids,

HET
SUBSTANTIE-BEGRIP.
HET SUBSTANTIE-BEGRIP.

277
277

gaarne worde
findet"
(.), gaarne
worde toegelaten
toegelaten;; en
en wij
wijmet
metPaulsen,
Paulsen,gedachtig
gedachtigaan
aan
finder (*),
de waarschuwing
in het woord
de
waarschuwing in
woord van
van Lang
Lang (±):
(t): »Nur
zu heiufig
häufig hat
hat
»Nur zu
wenn
Gebildeten
itber
die
Geschichte bereits
bereits gezeigt,
gezeigt, dass,
dass,wenn
die Geschichte
die die
Gebildeten
iiber
die die
zu leicheln
lächeln oder
oderihrihr
We~en
in philosnphische
Abstraktionen
Götler
Giitter zu
Wesen
in philosophische
Abstraktionen
aufzulösen
beginnen, alsdann
alsdann der
derhalbgebiidete
halbgebiideteHaufe,
Haufe:unsicher
unsicherund
und
aufzulbsen beginnen,
unrl!hig
geworden, nach
nach jeder
jederThorheit
Thorheitgreift,
greift,um
wn
Religion
unruhig geworden,
siesie
zurzur
Religion
zu erheben."
erheben." Mij
de eigen
eigen tijd
tijdlevert
levertdaarvoor
daarvoorbewijzen
bewijzen te
teover.
over.
Mij dunkt,
dunkt, de
Men
zie slechts
slechts een
een boekje
boekje als
als Dr.
Dr. Van
Van Nes
Nes schreef
schreef over
over De
Nieuwe
Men zie
De Nieuwe
om erervan
vanovertuigd
overtuigd en
envoor
voorde,
de,bovendien
bovendien nog
nog hypothehypotheMystiek
Mystiek in
in om
tische,
wijsgeerige abstracties
abstractiesvan
vanProf.
Prof.Heymans'
Heymans'psychisch
psychischmonisme
monisme
tische, wijsgeerige
ter vervanging
vervanging van
van de
de best
bestmogelijke
mogelijkegodsdienstige
godsdienstigevoorvoorals
middelen ter
als middelen
stellingen
gewaarschuwd te
te zijn.
zijn.Deze
Dezemogen
mogenhare
hareonmiskenbare
onmiskenbarewaarde
waarde
stellingen gewaarschuwd
bezitten, 't moge
een der
dergebreken
gebreken van
vande
degoede
goedeeigenschappen
eigenschappen des
des
moge een
tam requirit
requirit
geloofs
zijn, dat
dat —
- naar
naarSpinoza's
Spinoza's woord
woord -— fides
geloofs zijn,
fides non tam
vera
quam pia
piadogmata,
dogmata, in
elk geval
geval staan
staan hierin
hierin wijsgeerige
wijsgeerige abstracabstracvera quam
in elk
ties
ten achter
achterbij
bijgeloofsvoorstellingen,
geloofsvoorstellingen, dat
dat
ties ten
Del
IJilàer aind
umzudeuten,
Des Giaube1Ul
Glaubens Bilder
sind unendlick
unendlich umzudeuten,
Das macltt
frraucltbar sie
sie bei
SO verschiednen
fJersckiednen Leuten.
Leuten.
macht &0
so brauchbar
bei so

De
'Yijsbegeerte wachte
wachte zich
zichvoor
voorzelfoverschatting.
zelfoverschatting.Hoogmoed
Hoogmoedkomt
komt
De wijsbegeerte
vóór
Zij zal
zal 't niet
doen, maar
maar schipbreuk
schipbreuk lijden
lijden op
op de
de klip,
klip,
v6Corden
denval.
val. Zij
niet doen,
waarop
zoo menigeen
menigeen isisgestrand,
gestrand, telkens
telkens wanneer
wanneer zij
zij haar
haar zoo
zoo juist
juist
waarop zoo
omschreven
oog verliest
verliest en
endedebescheidenheid
bescheidenheidvergeet
vergeet
omschreven einddoel
einddoeluit
uit het
het oog
te betrachten,
betrachten, waartoe
waartoe 't nastreven
- zonder
zonder ooit
ooit te
te naderen,
naderen, laat
laat
nastreven —
staan
dan te bereiken
bereiken —
- van
vandit
diteinddoel
einddoelhaar
haarvermaant
vermaant (§).
(§).
staan dan
Want die
die klip
klip isiser.
er.Tegenover
Tegenover
denootmoed,
ootmoed,waartoe
waartoe 't streven
Want
den
naar de
h e 0 ri ede
r w ere
I d steeds
vermaant,
maardie
dielicht
licht
naar
de ttheorie
der wereld
steeds
vermaant,
maar
staat
de
hoogmoed,
die
onwillekeurig
overgaat
tot
kleinmoedigheid,
overgaat
kleinmoedigheid, staat de hoogmoed, die onwillekeurig
't deel
deel dreigt
dl·eigt teteworden
wordenvan
van
met
Herbart
philosophiebeschouwen
beschouwen
wiewie
met
Herbart
dede
philosophie
beoefenen als
als eene
eenepBearbeitung
»Bearbeitung der
derBegriffe."
BegrifIe." Incidit in
inScyllam
Scyllam
en beoefenen
Begrippen nu
nu zijn
zijn genoemd
genoemd(**),
r·), odenk»denkqui vult
vultevitare
evitareCharybdim.
Cltarybdim. Begrippen
beelden, veelal
veelal abstracte,
abstracte, doch
doch ook
ook wel
welconcrete,
concrete,in in
beidegevallen
gevallen
beelden,
beide
genoegzaam bepaald
bepaald om
om hun
hun voorwerp
voorwerp van
van alle
alle andere
andere teteonderscheionderscheigenoegzaam
den." John
JohnLocke
Lockemeende,
meende, dat
datonze
onze geest
geestdedeindrukken,
indrukken, die
die wij
wij van
van
den!'
buitenwereld, door
door middel
middel van
van onze
onzezintuigen
zintuigen ontvangen,
ontvangen, verwerkt
verwerkt
de buitenwereld,
tot begrippen.
begrippen. Maar
Maar »een
»een wijsgeerig
wijsgeerig begrip
begrip verliest
verliest evenveel
evenveel van
van
tot
bepaalden inhoud
het wint
wintaan
aanomvang,
omvang,enenhoe
hoealgemeener
algemeenerhet
het
bepaalden
inhoud als
als het
wordt,
zooveel
te
minder
kan
het
bron
zijn
van
wezenlijke
kennis"
(tt).
wordt, zooveel te minder kan het bron zijn van wezenlijke kennis" (±t).
de wet
wetvan
vanhethet
algemeene
wordt
bizondere
te minder
verklaard,
Uit de
algemeene
wordt
hethet
bizondere
te minder
verklaard,
naarmate dat
dat algemeene
algemeene meer
meer ten
ten volle
volle dien
dien naam
naam verdient.
verdient. Omnis
Omnis
naarmate
(*) Leibniz.
Leibniz.
(t) Lang,
Lang, Geschichte
Gesckickte des
des Materialismus,
Materialismu8, blz. 37.
37.
(*)
(t)
(§) Land,
Land, a. w.,
w., blz.
blz. 177.
177(§)
("'''') Men
Men denke
denke hier
hier aan
aan blz.
blz. 261
261 van
vanDr.
Dr.Ritter's
Ritter'swerk.
werk.
(**)
(tt) Theol.
Theol. Tijdschr.
Tijdschr. 1898, blz.
blz. 298.
298.
(ft)
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determinatio est
est negatio.
negatio.
determinatio

En toch
toch zal
zaldedewijsbegeerte,
wijsbegeerte, mits
mits zij
zij dit
dit
En
inziet, en
en zich
zich voor
voor den
den hoogmoed
hoogmoed der
der vBegriffsdichtung"
.Begriffsdichtung" weet te
te
inziet,
wachten,
wachten, niet
niet meent
meent 't alreede
alreede gegrepen
gegrepen te
te hebben,
hebben, onschatbare
onschatbare en
en
onmisbare diensten
diensten kunnen
kunnen bewijzen.
bewijzen.
onmisbare
het meer
meer bizondere
bizondere en
en duistere
duistere van
van het
hetgevoel,
gevoel,mystiek
mystiek
Tegenover het
Tegenover
zijn aard,
aard,dat
datdede
mysteriën
raadselen
zoodanigaanvaardt,
aanvaardt,
uit zijn
mysteriën
en en
raadselen
alsals
zoodanig
»her aspiration
aspiration isis totoreclaim
reclaimfrom
from
mystery
paradox
whatever
Dher
mystery
andand
paradox
whatever
she touches.
touches. ToTo find
find an
an escape
escape from
(rom obscure
obscure and
andwayward
wayward
ten'Ïtory she
territory
personal persuasion
persuasion to
to truth
truthobjectively
objectivelyvalid
va lid
thinkmg man
man
personal
forfor
all all thinktng
has ever
ever been
been the
the intellect's
intellect's most
. ..•
I believe
has
most cherished
cherishedideal
ideal
I believe
thatthat
philosophy will always
alwayshave
haveopportunity
opportunitytotolabor
laboratatthis
this
task.We We
philosophy
task.
and we
wecannot
canJlOtexclude
excludethe
theintellect
intellect
from
part ithinking beings,
beings, and
are thinking
from
partiinany
anyofof
functions.
Even
in soliloquizing
ourselves,
cipating in
ourour
functions.
Even
in soliloquizing
withwith
ourselves,
intellectualy..... Moreover,
Moreover, we must
must
we construe
construe our
ow'feelings
feelings intellectualy
we
feelings tvith
with one
one another,
another, and in
in doing
doing sosowe
wehave
have
exchange ,our feelings
to speak,
speak, and
andtotouse
usegeneral
generaland
and
abstract
verbal
formulas" (*). Wie
Wie
to
abstract
verbal
formulas"
zal steeds
steeds het
hetgoed
goed
de waarheid
waarheid dezer
dezer laatste
laatsteopmerkingen
opmerkingen beaamt,
beaamt, zal
de
recht der
der philosophie
philosophie moeten
moeten erkennen,
erkennen, ook
ook waar
waarhij
hijbedenkelijk
bedenkelijk het
het
recht
hoofd
schudt,
als
Hegel
haar
omschrijft
als
»die
Wissenschaft
des
hoofd schudt, als Hegel haar omschrijft als
Wissenschaft
in der
der Form
Form dialektischer
dialektischer Entwickelung
Entwickelung oder die
die WissenAbsoluten in
WissenAbsoluten
Eerst wadr
waar deze
deze
der sich selbst
selbst begreifenden
Vernunft."
begreifenden Vernunft."
Eerst
schaft der
) Vernunft"
trap der
der volkomenheid
volkomenheid bereikt
zal ook
ook de
de
den trap
bereikt heeft,
heeft, zal
Vernunft" den
philosophie volkomen
Zoolang zij
zij dat
dat echter
echter nog
nog niet
niet deed,
deed, zal
zal
philosophie
volkomenzijn.
zijn. Zoolang
ook zij
zij meer
meerdan
daneens
eens
de vernederende,
althans
verootmoedigende
ook
de vernederende,
althans
verootmoedigende
waarheid leeren
leeren •verstaan,
verstaan, Ddat
Ddat de
dewereld
wereldder
derervaring
ervaringdroevig
droevig spot
spot
waarheid
met
elk systeem."
systeem."
met elk
Wij
spraken van
van een
eentweeledig
tweeledigdoel
doelder
derwijsbegeerte.
wijsbegeerte. Eigenlijk
Wij spraken
heeft
zij
slechts
één
doel,
maar
dit
ééne
doel
wordtverschillend
verschillend omomheeft zij slechts één doel, maar dit ééne doel wordt
langs welken
welken men
men tracht
tracht het
hettetebereiken.
bereiken.
schreven
schreven alal naar
naar den
den weg,
weg, langs
Die
weg is
is 6f
Ofde
de weg
weg der
der Ddialektische Entwickelung"
Entwi~kelung" Of
die, waarwaar6f die,
Die weg
langs
eenheid, althans
althans harmonie
harmonie wordt
wordt gezocht
gezocht ininwat
watvan
vantallooze
tallooze
langs eenheid,
zijden
als eindresultaat
eindresultaat van
vanonderzoek
onderzoekenennavorsching
navorschingwordt
wordtaangevoerd.
aangevoerd.
zijden als
De
laatste weg
wegmag
magdedemeest
me egtbetrouwbare
betrouwbare dunken,
dunken, de
de eerste
eerste is
is —
De laatste
men
herinnere zich
wat James
James deed
deed opmerken
opmerken —
- toch
tochook
ook weer
weer
men herinnere
zich wat
onmisbaar.
Beide vullen
vullen elkander
elkander aan,
aan, moeten
moetentelkens
telkensaan
aanelkander
elkander
onmisbaar. Beide
worden
getoetst,
daartoe
tot
elkander
worden
gebracht,
doen
dit
eigenworden
daartoe tot elkander worden gebracht, doen dit eigenkruisenelkander,
elkander,gedurig
gedurig,
misschien
lijk
uit zichzelve
zichzelvereeds.
reeds.ZijZij
lijk uit
kruisen
, misschien
altijd.
Het gaat
gaat de
dewijsbegeerte
wijsbegeerte als
alsden
denmensch,
mensch,wiens
wiens geest
geestzich
zich
altijd. Het
bevindt
den toestand
toestand van
van Buridan's
Buridan's ezelin
ezelin: : nu
trekt het
het haar
haar
bevindt in
in den
nu eens
eens trekt
naar
deze, dan
dan weer
weer naar
naar gene
gene zijde.
zijde. Ook
Ook hier
hier isisde
deweg
wegvan
vanden
den
naar deze,
vooruitgang
rechte weg,
weg, maar
maardie
dievan
van een
een Jlvoyage
Dvoyage en zigzag."
vooruitgangniet
niet een
een rechte
Meer
dan eens
eens schijnt
schijnt terugkeer
terugkeer naar
naar een
een ofofander
ander punt
puntvan
vanuitgang
uitgang
Meer dan
blijven rusten,
rusten, maar
maar om,
om, wikwiknoodzakelijk.
echter om
om daar
daar teteblijven
noodzakelijk. Niet
Niet echter
kend
wegend, ziende
ziende naar
naarbeide
beidezijden,
zijden,opnieuw
opnieuwden
denverderen
verderentocht
tocht
kend en wegend,
(0)
ofreligious
religiou8experience,
e.zperience, blz.
blz. 432.
Varieties of
W. James, rarietie8
(*) W.
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naar
beloofde land
aanvaarden. Soms
Somszal
zalmen
menstilstaan
stilstaanom
omden
den
naar het beloofde
land te aanvaarden.
uiteen
eenzuiver
zuivermenschelijk
menschelijk
afgelegden
nog eens
eenste te
overdenken; juit
afgelegden weg
weg nog
overdenken
wat geweest
geweest isisenengedacht
gedachtwerd
werdhier
hier; j
gevoel
belangstelling in
gevoel van
van belangstelling
in wat
uit de
uit
de begeerte,
begeerte, uit
uit 't't verleden
heden teteleeren
leerenkennen
kennen daar
daar;j
verleden het
het heden
misschien
met den
denstillen
stillenwensch,
wensch,zich
zichdaardoor
daardooreen
eengedragslijn
gedragslijn
misschien ook
ook met
voor
toekomst te
te zien
zien aangewezen,
aangewezen, althans
althansaanbevolen.
aanbevolen.
voor de
de toekomst
Tot
zulk stilstaan
stilstaan noopt
noopt Dr.
Dr. P. H.
Ritter den
den lezer
lezer in
in het
het werk,
werk,
Tot zulk
H. Ritter
welks
titel boven
boven dit
dit opstel
opstelwerd
werd geplaatst.
geplaatst. Het
Hetbehandelt
behandelt een
een der
del'
welks titel
n.1. het
hetsubstantie-begrip,
substantie-begrip, en
en
belangl'ijkste
de philosophie,
philosophie, n.l.
belangrijkste begrippen
begrippen uit de
geeft
ons eene
eene critische
critische geschiedenis
geschiedenis daarvan
daarvan inindedenieuwere
nieuwerewijswijsgeeft ons
begeerte.
Liever dan
dan dit
ditartikel,
artikel,dat
datniet
nietmeer
meer
dan
eene
aankondiging
begeerte. Liever
dan
eene
aankondiging
wil
in menig
menig opzicht
opzicht lofwaardig
lofwaardig werk,
tot eene
eene »philosowil zijn
zijn van
van het in
werk, tot
phische
Streitschrift" te
maken —
- gesteld
gesteld al,
al, dat
dat wij
wti erertoe
toebevoegd
bevoegd
phische Streitschrift''
te maken
wij den
denlezer
lezerhier
hier
beknopt
mogelijkoverzicht
overzicht
waren
- geven
geven wij
waren —
eeneen
zoozoo
beknopt
mogelijk
van
zijn uit
uit den
den aard
aardder
derzaak
zaakrijken
rijkeninhoud.
inhoud.DeDe
schrijver
zelfnoemde
noemde
van zijn
schrijver
zelf
het
eene »Schets"
lISchets" en
en volgens
])volgens dien
dien titel
titel had
had hij
hij teteleveren,
leveren, niet
niet een
een
het eene
_. -minst
j ;noch
- meest
meest uitgeuitgeontwerp
ontwerp —
minst volledige
volledige
noch ook
ook een
een teekening
teekening —
werkte
ontvouwing van
gedachten;; maar
maar een
eenschets,
schets,werkstuk,
werkstuk, dat
dat
werkte ontvouwing
van gedachten
Ookdoor
doordie
die
tusschen
en teekening
teekening het
hetmidden
middenhoudt.
houdt.—
- Ook
tusSchen ontwerp
ontwerp en
wijze
van
behandeling
heeft
hij
aan
het
werk
het
critische
karakter
wijze van behandeling heeft hij aan het werk het critische karakter
dentitel
titelbeloofd.
beloofd. —
- Van
Vanelk
elkininditditgeschrift
geschrift
trachten
te geven,
geven, ininden
trachten te
zoo veel medegedeeld,
medegedeeld, als
het ververbehandeld
wijsgeerig stelsel
behandeld wijsgeerig
stelsel is zooveel
als naar
naar het
omtetebeoordeelen
beoordeelen
moeden
schrijvers noodig
noodig kon
konzijn
zijnvoor
voorden
denlezer,
lezer,om
moeden des schrijvers
welke plaats
welke
plaats het
het substantie-begrip in
in dat
dat stelsel
stelsel inneemt"
inneemt" C).
Na eene
eene Inleiding
Inleiding (16
(16bladzijden)
bladzijden) wordt
wordt het
het werk
werk gesplitst
gesplitst in
in drie
drie
Na
eerste (17-150)
(17-150)behandelt
behandelt »De
DDeVorming
Vorming van
van het
het
afdeelingen.
afdeelingen. De
De eerste
Substantie-Begrip
j" ;"de
(151-261)»De
])DeBearbeiding
Bearbeiding van
van het
het
Substantie-Begrip
de tweede
tweede (151-261)
j"
de
derde
(262-423)
DDe
Bearbeiding
van
het
Substantie-Begrip
Substantie-Begrip ;" de derde (262-423) »De Bearbeiding van het
Substantie-Probleem." InIn een
tweetal paragrafen
paragrafen kenschetst
kenschetst het
het
Substantie-Probleem."
een tweetal
»Besluit" (424-472)
(424-472)ons
ons»Tijdgenooten"
»Tijdgenooten" en
en»Het
»HetPathempirische
Pathempirische
»Besluit"
Substantie-begrip," terwijl
terwijl ten slotte
slotte een
een Register
Register het
hetnaslaan
naslaan vergevergeSubstantie-begrip,"
makkelijkt.
makkelijkt.
de praktijk
praktijkdes
deslevens
levens
onderscheidenwijwij
dingenvan
vanandere
anderedingen.
dingen.
In de
onderscheiden
dingen
de algemeene
algemeelIe benaming
benaming van
van wat
watbestaat.
bestaat.Aan
Aanhetzelfde
hetzelfdeding
ding
])Ding" is de
»Ding"
verschillende
e i gen
c hap
samenhangen
onderscheiden wijwij
onderscheiden
verschillende
eige snsc
appepen,
n, diediesamenhangen
de ruimte
ruimte en
enininden
dentijd.
tijd.Als
Alsbenaderende
benaderende
en worden
worden waargenomen
waargenomen in
en
in de
,ding"
kan
dienen,
dat
wij
dien
naam
gevenaan
aan
definitie
van
het
definitie van
)(ling" kan dienen, dat wij dien naam geven
eene ons
ons verschenen
verschenen groep
groepvan
vaneigenschappen,
eigenschappen, die
die met
meteene
eenezekere
zekere
eene
ruimtelijke zelfstandigheid
zelfstandigheid en tijdelijke
tijdelijke bestendigheid
bestendigheid samenhangen
samenhangen (-D.
(t).
ruimtelijke
Aan dit
dit»ding"
])ding"nu nu
onderscheidenwijwij
verschillendeeigenschappen.
eigenschappen.
Aan
onderscheiden
de de
verschillende
Zoodra de
de geest
geestzintuigelijke
zintuigelijke indrukken
indrukkenontvangt,
ontvangt, gaan
gaandeze
deze over
overinin
Zoodra
gewaarwordings-complexen, die
geest wederom
wederom naar
naar buiten
buiten werpt
werpt
gewaarwordings-complexen,
die de
de geest
die
wij
dan
voo
r
s
teIl
i
n
gen
noemèn.
])En
de
geest
gaat
nog
en
en die wij dan v oorstellingen noemén. »En de geest gaat nog

(*)
(*) AA.. w.,
W., Voorrede.
Voorrede.

(ti Zie
Zie a.
a. w.,
W., blz.
blz. 44 vg.
vg.
(t)

280

HET
SUBSTANTIE-BEGRIP.
HET SUBSTANTIE-BEGRIP.

verder. Hij vat de
de samengaande
samengaande gewaarwordingen
gewaarwordingen op
op als
alseigenschappen
eigenschappen
alles heeft
heeft plaats
plaats met
met eene snelheid
zon groot,
groot,
van een
een din
d i n g. Dit
Dit alles
van
snelheid zoo
en
met eene vaardigheid
grif, dat
dat de
de menschen
mem,chen niet
niet eens
eens eene
vaardigheid zoo
zoo grif,
en met
gebeurtenis
of handeling
handeling vermoeden.
vermoeden.DeDezintuigelijke
zintuigelijkeindrukken
indrukken alzoo
gebeurtenis of
maar het
het ding
ding isisdoor
doorons
onsgemaakt.
gemaakt.De
De eigenzijn door
door ons
ons ontvangen,
ontvangen, maar
zijn
maar het ding
ding wordt
wordt door
door ons
ons aan
aan de
de
schappen zijn
zijn door
ervaren, maar
door ons
ons ervaren,
ervaring
aan die
die ervaring
ervaring ondergeschoven:
ding is
is eene
ervaring toegevoegd,
toegevoegd, aan
ondergeschoven : het ding
Door haar
het gegevene
gegevene aan
aan te
te vullen
vullen en
en
h y pot
es e. Door
haar trachten
trachten wij
wij het
hyp
o thhes
zoo
het begrijpelijk
begrijpelijk te
te maken.
maken. Dit
Dithypothetische
hypothetische »ding"
)ding" is
is de
de su
zoo het
s u bsta
n tie"
begrip van
van substantie
substantie nu
nu isis »dat
Ddat van
het zijnde
zijnde
e" C). Het
Het begrip
st anti
van het
het eene onder
vele, van
van het
het
tegenover de
de verschijnselen,
ver:,;chijnselen, van
van het
tegenover
onder het
het vele,
blijvende onder
wisselende;; .het begrip
van substantie
substantie is
is de
de synthese
synthese
blijvende
onder het wisselende
begrip van
het simultane
simultane en
enhet
hetsuccessieve,
successieve,dedesynthese
syntheseook
ookvan
van verschilvan
van het
lende
gewaarwordings-inhouden, ergo
van tegenstrijdigheden vol" ct).
lende gewaarwordings-inhouden,
ergo van
(±).
Vandaar
alleen een
eensubstantie-begrip,
substantie-begrip, maar
maarook
ook een
een substantieVandaar dus
dus niet alleen
probleem.
de Nieuwere
Nieuwere
ontwikkeling van
van bedoeld
bedoeld begrip
begrip nu
nu neemt eerst met de
De ontwikkeling
0 r min g van
het
begrip
valt
Wijsbegeerte
haren aanvang.
aanvang. Maar
Maar de
de v or
Wijsbegeerte haren
van het begrip valt
Het substantie-begrip
substantie-begrip isis de
deschepping
schepping van
van Aristotele
A ris tot e les.
vroeger.
vroeger. Het
s.
Hiervan uitgaande
uitgaande omschrijft
omschrijft Dr.
Dr. Ritter
Ritter als
als volgt
volgt wat
wat hij en waarom
waarom
Hiervan
in zijne eerste afdeeling
(§):: »Zonder
DZonder kennis
kennis van
van het
het
hij dit
geeft in
afdeeling (§)
dit geeft
substantie-begrip
de Nieuwere
Nieuwere Wijsbegeerte
Wijsbegeerte niet
niet teteverstaan.
verstaan. Aansubstantie-begrip is
is de
dat elk
elk deel
deelvan
vandederijke
rijkeontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het
getoond zal worden, dat
begrip inde
Nieuwere Wijsbegeerte
Wijsbegeerte in
in kiem
kiemininhet
hetAristotelische
Aristotelischesubsubbegrip
in de Nieuwere
stantie-begrip
Daarom mocht
mocht eene uiteenzetting
uiteenzetting van den
aanwezig was. Daarom
stantie-begrip aanwezig
arbeid
des
Stagyriets
niet
achterblijven.
Maar
Aristoteles'
substantieachterblijven.
Maar
Aristoteles'
arbeid des
de
begrip sluit
zelf
eene
ontwikkelingsreeks
van
begrippen
af.
ontwikkelingsreeks van begrippen af. Het
sluit zelf
Het is de
samenvatting
wat v66r
vóór hem
hem door
door de
de Grieken
Griekenisisgedacht.
gedacht.Ons
Ons eerste
eerste
samenvatting van
van wat
karakter,wijden
wijdenwijwijdaarom
daaromaan
aanden
denoorsprong
oorsprong
hoofdstuk, genetisch van
van karakter,
hoofdstuk,
en
de vaststelling
vaststelling van
van het
hetsubstantie-begrip."
substantie-begrip."
en de
begrippen zijn
met de
decorrelate
correlate begrippen
begrippen het
het w o0 rz ij n en ssttof
of met
De begrippen
den
den v or
0 r m zijn
zijn de
de voorloopers geweest van
van Aristoteles'
Aristoteles' subsuben den
d e n en
beginsel der
der dingen
dingen in
in het
hetwater,
water,
stantie-begrip. Zoekt Thales het
het beginsel
het oneindige,
p e i ron,
Anaximenes in de lucht,
lucht,
oneindige. het aapeiro
n, Anaximenes
in het
Anaximander in
alle drie
drie laten
laten toch
toch de
de dingen
dingen der
der ervaring
ervaring uit
uit de
de wereldstof gevormd
alle
worden. Bij
alle drie
drie vereenigt die wereldstof het Zijn
Zijn met het Worden.
Bij alle
Het voortgezet
voortgezet denken
denken zou
deze twee
twee scheiden.
scheiden. De
De Eleaten zouden
zouden het
Het
zou deze
loochenen voor
voor het Zijn, Heraclitus het Zijn voor het Worden
C·)::
Worden (**)
Worden loochenen
Dalles vloeit,
vloeit, niets
niets blijft." Maar
denken dan
dan ook
ook voor
voor de
de
Maar nu
nu stond
stond het denken
»alles
taak:: de
de oorzaken
oorzaken op
te sporen,
sporen, in
in welke
welkede
deverandering,
verandering, het
het worden,
op te
taak
wortelt (tt).
der vijfde
vijfde eeuw zien
zien uit,
uit, gegeven
gegevende
de
(±t). De natuurphilosofen der
onveranderlijkheid
eenheidvan
vanhet
het
Zijndeenendedeonloochenbaarheid
onloochenbaarheid
onveranderlijkheid en
en de eenheid
Zijnde
van
het Worden en
van de
de veelheid
veelheid der
der dingen,
dingen, naar
naar nieuwe
nieuwe betrekbetreken van
van het
(4).

(*)

(**)

A. w.,
w., blz. 9.
A. w.,
W., blz. 22.

(t) A. w.,
W., blz. 13.
<tt)
(tt) A. w.,
w., blz. 38.

(§)

A. w.,
w., blz. 16.
15.
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kingsvormen
Men heeft aan
aan beide,
beide, de
deEleaten
Eleatenen
enHeraHerakingsvormen tusschen beide.
beide. Men
clitus een
een deel
: de
c1itus
deel ontleend
ontleend zoowel
zoo wel als
als een
eendeel
deelgewijzigd
gewijzigd:
deverandering
verandering
wordt eene
eene verandering
slechtsvan
vanplaats,
plaats,zij
zijwordt
wordt bbeewe
weggin
in gg (*).
(*).
wordt
verandering slechts
Hier
brengt Anaxagoras
Anaxagoras iets
iets nieuws
nieuws inindedewijsbegeerte
wijsbegeerte;
hetsamensamenHier brengt
; het
komen
en uiteengaan
uiteengaan der
der elementen
elementen van
van het
hetHeelal
Heelalwordt
wordtbeheerscht
beheerscht
komen en
door eene
eene redelijke,
bewegende kracht.
kracht. De
De orde
orde en
en harmonie
harmonie van
van het
het
door
redelijke, bewegende
Geheel
verklaart hij
hij door
door dedewerkzaamheid
werkz~amheid van
van den
den Noes
Noes(±).
(t).Maar
Maar
Geheel verklaart
Zijn
en Worden,
Worden, eens
eensscherp
scherptegenover
tegenoverelkander
elkanderstaande,
staande,later
laterdoor
door
Zijn en
meest
de
genoemde natuurphilosofen
natuurphilosofen gezamenlijk
gezamenlijk opgenomen,
opgenomen, zijn
zijn de meest
de genoemde
abstracte
begrippen. Als
Als zoodanig
zoodanig zijn
zijn zij
zij producten
producten van
vanmenschelijken
menschelijken
abstracte begrippen.
geestesarbeid,
dus van
van een
een subject.
subject. De
Debehoefte
behoefte ontstaat
ontstaat nu
nu hun
hun een
een
geestesarbeid, dus
geven. Vat:!
Zijn en
en het
het Worden
Worden wil
wil men
men
objectief
Van het
objectief karakter
karakter te
te geven.
het Zijn
een zijnd
zijnd en
en wordend
wordend Iets.
Iets.Zoo
Zooontstaat
ontstaat een
eennieuw
nieuw
opklimmen
opklimmentot
tot een
0 fo fenen V
r m (§).
Over het
het wezen
wezen der
der stof
stofheeft
heeft
begrippenpaar:
begrippenpaar St
: St
V0 orm
(§). Over
de
atomistiek gedacht.
gedacht. Volgens
Volgens Democritus
Democritus isisdedewereld
wereldopgebouwd
opgebouwd
de atomistiek
hetmiddel
middeldaartoe
daartoededebeweging,
beweging,zonder
zonderaanvang
aanvangen
en
uit
de atomen
atomen en
en het
uit de
noodwendig.
systeem is
is natuurlijk
natuurlijk geen plaats
plaats voor
voor eene
eene onstofonstofnoodwendig.In
In dit
dit systeem
AI is isde de
vorm
der voornaamste
eigenschappenvan
van
felijke
ziel. Al
felijke ziel.
vorm
een een
der voornaamste
eigenschappen
staat het
hetatoom,
atoom,het
hetondeelbare
ondeelbarestoflichaam,
stoflichaam,
Democritus'
toch staat
Democritus' atomen,
atomen, toch
hetmiddelpunt
middelpunt van
van zijne
zijne leer
leer (**).
Cl Den
Den vorm
vorm daarentegen
daarentegen zien
zien wij
wij
in
in het
op den
den voorgrond
voorgrond treden
treden bij
bij Plato.
Plato. Aan
Aanhet
hetwerkelijk
werkelijkZijnde
Zijnde gaf
gafhij
hij
op
den
d e e ë n (eidos
(eidos = gestalte,
gestalte,dat
datwat
watdedevele
veleenenveelveelden naam
naam iideeën
dat algemeene
algemeene is
is het
het wezen
wezen der
der
soortige
deugden gemeen
gemeen hebben
hebben en
en dat
soortige deugden
deugd, hare
hare ii dd e e).
»De blijvende
blijvende waarde
waarde van
van Plato's
Plato's ideeënleer
ideeënleer isis de
de
deugd,
e). »De
stelling, dat
dai er
er onveranderlijke
onveranderlijke normen
normen en typen
typen zijn,
zijn, normen,
normen, volgens
volgens
stelling,
welke een
een mensch
menschbehoort
behoort tetehandelen,
handelen, teteoordeelen
oordeelen en
entetegevoelen,
gevoelen,
welke
worden
ze telkens
miskend,
nochtansopopeerbiediging
eerbiediging
en die,
die, ook
ookal al
en
worden
ze telkens
miskend,
nochtans
volgens welke
welke
onvoorwaardelijk aanspraak
onvoorwaardelijk
aanspraakmaken
makenmogen;
mogen ; vaste
vaste typen, volgens
de natuur
natuur allerwege
allerwege bij
bijdedevoortbrenging
voortbrengingharer
harerveelsoortige
veelsoortigeexemplaren
exemplaren
de
De ideeënleer
ideeënleer van
van Plato
Plato is in
in de
de eerste
eerste plaats
plaats de
de met
met
werkzaam is.
werkzaam
is. De
bewonderenswaardige geestdrift
geestdrift uitgesproken
uitgesproken overtuiging,
overtuiging, dat
dat het
hetverschil
verschil
bewonderenswaardige
recht en
enonrecht,
onrecht, geen
geen
tusschen goed
goed en
en kwaad,
kwaad, waarheid
waarheid en
en leugen,
leugen, recht
tusschen
maar eenvoudig
eenvoudig door
door ons
ons in
in alle
allenederigheid
nederigheid
menschelijke willekeur
menschelijke
willekeur is,
is, maar
erkend moet worden
worden;; dat
dat het,
het,om
ommet
met
Groenvan
vanPrinsterer
Prinsterertetespreken,
spreken,
erkend
Groen
!liet door
door ons
ons isisuitgevonden,
uitgevonden, maar
maar door
doorons
onswordt
wordtgevonden.
gevonden.De
De
niet
ideeënleer van
van Plato
Plato isis inindedetweede
tweede
plaats
erkenning,dat
datdedenatuur
natuur
ideeënleer
plaats
de de
erkenning,
hareoneindige
oneindigeverscheidenheid,
verscheidenheid,haar
haaronuitputtelijken
onuitputtelijken rijkdom,
rijkdom, altijd
altijd
in hare
tracht
te
verwerkelijken
en
het
er
dus
voor
hem,
die
en
overal
typen
en overal typen tracht te verwerkelijken en
er dus voor hem, die
natuurwilwil
verstaan,opopaankomt,
aankomt,onderscheid
onderscheid te
te
de gewrochten
gewrochten der
der natuur
de
verstaan,
maken tusschen
tusschen het
het essentiëele
essentiëele enenhethet
accidenteeleinindedeverschijnverschijnmaken
accidenteele
selen"
selen" (tt).
ware Zijn
Zijn isis alzoo
alzoo bij
bijPlato
Platohet
het
algemeene,hethet
onveranderlijke,
Het ware
algemeene,
onveranderlijke,
in
het
begrip
waar
dan
tegenover
staat:
de
vorm,
de
idee,
gekend
de vorm, de idee, gekend in het begrip — waar dan tegenover staat
:

=

(0) A. w.,
W., blz.
blz. 39.
39.
(*)
(OOl A. w., blz. 66.
(**)

1906. II.
Il.
1906.

(tl A. w.,
W., blz.
blz. 50.
50.
(t)
(tt) A. w.,
W., blz. 78 vg.
vg.
(tt)

w., blz. 54.
(§) A. w.,

19
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de
verschijning, het
het bijzondere,
bijzondere, het
het worden,
worden, de
destof,
stof,het
hetafbeeldsel,
afbeeldsel,
de verschijning,
gevat
door waarneming.
waarneming. De onderscheiding
onderscheiding dezer
reeksen isis door
door
gevat door
dezer twee
twee reeksen
maar hunne
hunne scheiding
scheiding heeft
heefthij
hijverworpen
vel'worpen (*).
(*).
Aristoteles
aanvaard, maar
Aristoteles aanvaard,
Volgens hem
hem isishet
hetbepaalde,
bepaalde,concrete,
concrete, enkele
enkele ding,
ding, waarin
waarin het
het ontontVolgens
wikkelingsproces van
vorm heeft
heeft plaats
plaats gegrepen,
gegrepen, oesia. Dit
wikkelingsproces
vanstof
stof tot
tot vorm
Dit is
zijn metaphysisch
metaphysisch substantie-begrip.
i s ch.h.
zijn
substantie-begrip.Daarnaast
Daarnaastis iserernog
nogeen
een log
logisc
het begrip
begripsubstantie
substanti~ samen
samenmet
methet
het
begl'ipvan
vansubject,
subject,
Hier
valt het
Hier valt
begrip
watgeen
geendienst
dienst
waarover
Substantie is
datgene, wat
waarover geoordeeld
geoordeeld wordt.
wordt. Substantie
is datgene,
(tl.Ook
Ookonderscheidt
onderscheidt hij
hij nog
nog tusschen
tusschen subsubkan
doen als
alspraedicaat
praedicaat(±).
kan doen
enkele, en
en tweede
t wee dsubstanties,
e substanties,de de
soorten,waarin
waarin
stantie,
stantie, het
het enkele,
soorten,
eerste
beteekenis
genomen,
substantieszich
zichbevinden,
bevinden, en
en
de,
in dedeeerste
de, in
beteekenis
genomen,
substanties
naast
deze soorten
soorten ook
ook nog
nog de
degeslachten
geslachtendezer
dezersoorten.
soorten.Vandaar,
Vandaar, dat
dat
naast deze
-— om
om deze
dezetegenstrijdigheid
tegenstrijdigheid —
- inindedemiddeleeuwen
middeleeuwenzoowel
zoowelRealisten
Realisten
op Aristoteles.
Aristoteles.
als
Nominalisten zich
zich kunnen
kunnen beroepen
beroepen op
als Nominalisten
De Oesia
Oesia van
van dezen
dezen wijsgeer
wijsgeer isis dus
dus —
- naar
naarzijn
zijneigen
eigenuitspraak
uitspraak—
De
»ten
eerste tetedenken
denkenalsalsstof
stof;
tweede
vorm,
i. als
actualiteit;
»ten eerste
; tenten
tweede
als als
vorm,
d. d.
i. als
actualiteit
;
ten derde
derde als
ZijZij
is:is 1°.
keIijijkkee
ten
als het
het product
productvan
vanbeide."
beide."
: 10.het
hetwel'
werkel
of
c tue e I e,de
de vorm;
vorm; 2°.
e Ie; 3.).
3". het
het blijvende
b I ij ven dein
of -a
-actueele,
20. het
het enk
enkele;
in
de
wisseling, dat
dat het
hetverschillende
verschillende omvatten
omvatten kan
kan (§).
(§). De
Dezwevende
zwevende
de wisseling,
het substantie-begrip
substantie-begrip nu
nu isisvastgesteld,
vastgesteld,wordt
wordtaanleiding
aanleiding
vorm,
waarin het
vorm, waarin
tot
eenebearbeiding
bearbeidingininverschillende,
verschillende, ininhoofdzaak
hoofdzaak drie
dl'ie richtingen.
richtingen. In
In
tot eene
Ritter'swerk
werkzullen
zullenzezegevolgd
gevolgdworden
worden
de
tweede afdeeling
afdeeling van
vanDr.
Dr.Ritter's
de tweede
in
de reeds
reeds genoemde,
genoemde, in
in de
de derde
derde in
in omgekeerde
omgekeerde volgorde.
volgorde. »De
»De ontontin de
hetsubstantie-probleem
substantie-probleem wordt
wordt ininhet
hetlaatste
laatstehoofdstuk
hoofdstuk
dekking
van het
dekking van
Dehoofd-figuren
hoofd-figllren in
in deze
(Ieze zes hoofddel'
tweede afdeeling
afdeeling medegedeeld.
medegedeeld. De
der tweede
stukken
zijn:: Spinoza,
Spinoza, Leibniz
Locke, Kant,
Kant, Herbart
Herbart en
en Hegel
Hegel(**).
(**).
stukken zijn
Leibniz en
en Locke,
Om
niet teteuitvoerig
uitvoerigteteworden
wonleuininons
onsoverzicht,
overzicht, zullen
zullen wij
wij ons
ons bebeOm niet
perken bij
bij deze
deze hoofdfiguren
hoofdfiguren en,
eu, met
metweglating
weglatingvan
vanden
denarbeid
arbeid der
der
perken
keten
dii
minores, die
die menigmaal
menigmaal de
dekleinere
kleinere schakels
schakels vormen
vormen in
in de
de keten
dii minores,
dezer grootere,
grootere, aan
aan de
de hand
hand van
vanDr.
Dr.R.R.dedeplaats
plaatstrachten
trachten aan
aan tete
dezer
wijzen,
die ieder
ieder hunner
hunner bekleedt
bekleedt in
in de
de geschiedenis
geschiedenis van
vanhet
hetdoor
door hem
hem
\vijzen, die
behandeld begrip.
begrip.
behandeld
dermooiste
mooistepericopen
pel'icopenschetst
schetstDr.
Dr.
onsden
denmensch
menschSpinoza,
Spinoza,
In eene
eene der
In
R.R.ons
metDescartes,
Descartes,zijne
zijnewijsbegeerte
wijsbegeerte
uit dezen
dezen mensch,
mensch, inintegenstelling
tegenstellingmet
uit
verklarend. Zij
Zij luidt
luidt aldus
aldus (tt):
en Descartes
Descartes —
- beiden
beiden vingen
vingen
verklarend.
(-1.±) : »Spinoza
» Spinoza en
aan
met niet
niet tetevinden
vindenwat
watzijzijzochten,
zochten,maar
maarwat
watzijzij
zochtenwas
wasniet
niet
aan met
zochten
goed;
beiden
zochten
hetzelfde.
Beiden
zochten
een
onvervreemdbaar
hetzelfde. Beiden zochten een onvervreemdbaar goed ; beiden zochten
weten, Spinoza
Spinoza zocht
zocht
zekerheid -— Descartes
Descartes zocht
zocht zekerheid
zekerheid voor
voor zijn
zijn weten,
zekerheid
zekerheid voor
voor zijn
zijn gemoed.
gemoed. Descartes
Descartes isisde
dekoel-intellectueele
koel-intellectueelearistocraat,
aristocraat,
zekerheid
vol van
van ingehouden,
ingehouden, gloeienden
gloeienden hartstocht.
hartstocht.
Spinoza
de gemoedsmensch,
gemoedsmenseh, vol
Spinoza de
De!:lcartes vangt
vangt aan
aan als
als scepticus
scepticus —
- als
alsmysticus
mysticusSpinoza.
Spinoza. En
Enterwijl
terwijl
Descartes
rationalisme
vertegenwoordigen, heeft
heeft
beiden in
in dedewijsbegeerte
wijsbegeertehethet
beiden
rationalisme
vertegenwoordigen,
(*) A.
A. w.,
w., blz.
blz. 80.
80.
(**) A.
blz. 92.
92.
A. w., blz.

(t)
A. w.,
w., blz.
blz. 85.
85.
(-0 A.

U"f) A.A.w.,
126.
(i--1-)
w., blz. 126.

(§)
A. w.,
W., blz.
blz. 91.
91.
(§) A.
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Descartes
voor zijn
zijn rationalisme
rationalisme zijn scepticisme
laten varen,
terwijl
scepticisme laten
varen, terwijl
Descartes voor
Spinoza
behalve rationalist
rationalist mysticus
mysticus blitjft
blijft tot
tot het
het einde.
einde. Daarom
Daarom::
Spinoza behalve
Descartes heeft
heeft moeten
moeten afbreken
afbreken vóór
hij begon
begon te
te bouwen,
bouwen, aan
aan zijne
vó6r hij
Descartes
synthese eene analyse
moeten vooraf laten
gaan -— maar Spinoza vangt
laten gaan
analyse moeten
met zijne
zijne philosophie
philosophie aan.
Deze mysticus
mysticus bezat zijn
God
onmiddellijk
aan. Deze
zijn God
onmiddellijk met
voor
en
aleer
hij
eene
leer
ontwierp
omtrent
God.
Deze
mysticus
ontleer
ontwierp
omtrent
God.
Deze
mysticus
voor en aleer hij eene
intuitie;; God
d. i. de
de substantie,
substantie, die
die van
van zichzelf
zichzelf
vangt God
van zijne
zijne intuitie
God d.
God van
met andere
andere woorden
woorden:: wier
wier wezen
wezen het
het bestaan
bestaan in
in zich
zich
de oorzaak is,
is, met
sluit.
m y s ticususSpinoza
Spil10zaziet
zietGod,
God,de
desubstantie
substantie -— de Se
mie t
S emiet
sluit. De
De mystic
zou zijn
zijn meer
meer dan
dan ééne."
Spinoza
Spinoza wraakt
wraakt dat
dat er
er zou
Waardoor
wij tot
tot de
de kennis
kennis van
van God
God?? Het antwoord
antwoord luidt:
luidt :
Waardoor komen
komen wij
niet
door de
de imaginatio,
zinnelijke waarneming,
waarneming, welke
welke individueel
individueel
de zinnelijke
imaginatio, de
niet door
karakter;; ook
nog niet
niet door
door de
de ratio,
logisch denken,
denken, de
de
is
van karakter
ook nog
ratio, ons
ons logisch
is van
ratio worden
kennis van
het begrip,
begrip, van
van het
het algemeene
maar door
door de
de ratio
algemeene ;j maar
kennis
van het
tot de
de hoogste kennis,
de seientia
intuitiva, welke voortwij
geleid tot
scientia intuitiva,
kennis, de
wij geleid
het formeele wezen
wezen van
van somschrijdt van
van de
de adaequate gedachte
gedachte van
van het
Gods (door
(door de
de ratio
ratio gekend)
de adaequate
kennis
mige attributen
gekend) tot
tot de
adaequate kennis
attributen Gods
van het
het wezen
wezen der
derdingen.
dingen. »Deze seientia
intuitiva is
een zoo
zoo hoog
hoog
scientia intuitiva
is een
van
de mensch, in
het eindige
eindige verstrikt,
verstrikt, het
het niet voortdurend
voortdurend
standpunt,
in het
standpunt, dat
dat de
kan innemen.
innemen. Telkens
Telkens wendt
wendt zich
zichzijn
zijnblik
blik terug
terug tot
totdededingen,
dingen, die
die
kan
gelijk zijn
zijn en
en niet
niet zijn,
zijn, daar
daar zij
zij eindig
eindig zijn.
zijn. Doch voorzoover
voorzoover hij erin
te gelijk
slaagt
en met
met den
den Eeuwige
Eeuwige te
te leven,
leven, isishij
hijzelf
zelfeeuwig.
eeuwig.Want
Wanthier
hier
slaagt in
in en
God. Dat
Dat isisdedezaligheid
zaligheid van
van het
het aanvindt de
de mensch zijn
zelf ininGod.
zijn zelf
vindt
schouwend denken, waarbij alles
op eene
ecne nieuwe
nieuwe wijze
wijze gezien,
gezien, alles
alles
alles op
uit een
een en
enhetzelfde
hetzelfde oogpunt,
oogpunt, uit
uitdat
datder
del'eeuwige,
eeuwige, tijdelooze
tijdelooze noodnooduit
beschouwd wordt"
wordt" r).
Aeternitatisspecie.
specie.
(*). Aeternitatis
zakelijkheid beschouwd
Onder »substantie" nu
verstaat Spinoza
Spinoza datgene,
zich is
is en
en
nu verstaat
datgene, dat
dat in
in zich
het begrip
door
zich wordt
wordt begrepen,
begrepen, of
of m. a. w. datgene,
datgene, welks
welks begrip
begrip het
door zich
andere zaak,
zaak, door
door hetwelk
hetwelk het
het gevormd
gevormd moet
moet worden,
niet
worden, niet
eene andere
van eene
absoluut oneindig
oneindig Zijnde,
Zijnde, dat isis:: de
de subsubtoelaat. En
En onder
onder God
God:: het absoluut
toelaat.
stantie, bestaande
uit oneindige
oneindige attributen,
attributen, van
van welke
welke elk
elk een
een eeuwig
eeuwig en
en
bestaande uit
oneindig
uitdrukt (t).
Tusschen God
de wereld
wereld isis de
de betrek(±). Tusschen
God en
en de
oneindig wezen uitdrukt
king mathernatisch
mathematisch:: causa
sive ratio.
ratio. De
De substantie
substantie isis werkelijkheid
werkelijkheid en
en
causa sive
actie
beide. »Zij
llZij is
is de
de natura
natura nat
u I' aann s. A nemine
nemine coactus,
coactus, ex
ex
natur
actie beide.
solis suae
suae naturae
naturaelegibas
legibasDeus
Deus a git.
Maar dit llllaturare"
dit
g i t. Maar
solis
en dit
Dnaturare" en
»agere"
ten slotte
slotteeen
eenmathematisch
mathematisch »sequi"
)sequi" (§).
(§).
is ten
»agere" is
Leibniz noemt
de enkelvoudige
enkelvoudige substantie
0 IJ ad e,
d. i.i. eenheid.
noemt de
substantie m
monad
e, d.
De
natuur dezer
dezer eenheden
eenheden kan
kan geene stof,
en dus
dus deelbaar, moet
stof, en
De natuur
zijn. In
In elke
elkemonade
monadeweerkaatst
weerkaatst zich
zich het
het gansche
daarom kr
k I' ach
a chtt zijn.
het Heelal
Heelal op
op hare
hare wijze
wijze terug.
terug. Groot
Groot
Universum,
elke monade
geeft het
Universum, elke
monacle geeft
noemen -— wij
stemmen
't
aanstonds
Dr.
R.
is zeker de gedachte te noemen
wij stemmen
aanstonds Dr. R.
»in elke
elkezandkorrel
zandkorrel het
hetHeelal
Heelalsluimert
sluimert van
van alle
alle tijden."
tijden,"
toe -— dat
dat »in
ook waar
waar tegen
tegen .Leibniz'
monadenleer nog
nog niet
niet wederlegde
wededegde bezwaren
bezwaren
ook
,Leibniz' monadenleer
zijn ingebracht C).
(**).
(')
A. w.,
W., blz.
blz. 132-135.
(*) A.

(t)
A.w.,
W" blz.
blz. 136
136 vg.
vg.
(f) A.

(§)
A. w.,
W., biz.
blz. 148.
148.
(§) A.

(")
W., blz.
blz. 164.
164.
(**) A. W.,

II.

19*
19*
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Profeet
Leibniz inindit
ditopzicht
opzichtgeweest,
geweest,dat
dathijhijdedegrenzen
grenzentusschen
tusschen
Profeet isis Leibniz
Descheiding
scheidingtusschen
tusschen
de
verschillende soorten
soorten heeft
heeft uitgewischt.
uitgewiscllt. De
de verschillende
organisch
anorganisch mag
volgens hem
hem dan
dan ook
ookniet
nietgemaakt
gemaakt
organisch en
en anorganisch
mag volgens
worden (*).
En zooals
zooals de
demonaden
monaden oneindig
oneindig in
in aantal
aantal stijgen
stijgen tot
tot
worden
(*). En
God,
de monade
monade der
dermonaden,
monaden, heeft
heeftook
ookdedemensch
menscheene
eenecentraalcentraalGod, de
streeft voorts
voorts naar
naar een
een doel,
doel, naar
naar een
een
monade, de
Elke monade
monade streeft
monade,
de ziel.
ziel. Elke
El· isisdus
dusteleologie,
teleologie,
resultaat,
»par
d'abonl." Er
resultaat, :o
parordre,
ordre,qu'elle
qu'ellea areçue
repe d'abord."
praestabilata, den
monaden ingeplant
ingeplant door
door God.
God. Leibniz
Leibniz
een harmonia praestabilata,
den monaden
l'harmoniepréétablie."
préétablie."
noemde zich
zich gaarne
gaarne »l'auteur
»l'auteur du
du système
systèmededel'harmonie
noemde
in dat
dat systeem
systeem de
de mensch
mensch in
in?? Hij
Hij bestaat
bestaat uit
uit
Welke plaats
plaats neemt
Welke
neemt in
centmal-monade;; het
hettweede
tweedewordt
wordt
ziel en
en lichaam
lichaam;; de
de eerste
eer·steisisdedecentraal-monade
ziel
gevormd door
eene menigte
menigte andere
anderemonaden,
monaden, die
diedoor
doordedecentraalcentraalgevormd
door eene
De harmonia praestabilata
pl'aestabilata verklaart
het
monade worden
verklaart het
monade
worden beheerscht.
beheerscht. De
rapport tusschen
en lichaam.
lichaam. Zij
Zijzijn
zijnals
alstwee
tweeuurwerken,
uurwerken,wier
wier
rapport
tusschen ziel
ziel en
nauwkeurigheiddier
dieruurwerken.
uUl·werken.
gelijke gang
gang zijn
zijn oorsprong
oorsprong heeft
heeftinindede
gelijke
nauwkeurigheid
De ziel
ziel isiséén,
één,
lichaam
verandert
(eigenlijkkent
kentLeibniz
Leibnizgeene
geene
De
het het
lichaam
verandert
(eigenlijk
maar hij
hijgebruikt,
gebruikt,
afzonderlijke
en lichaam,
lichaam, alleen
alleen monaden
monaden;; maar
afzonderlijke ziel
ziel en
Eris isdus
dus
geen
zielsverhuizing,maar
maar
exoterisch,
populaire termen).
exoterisch, de
de populaire
termen). Er
geen
zielsverhuizing,
gestadige
verandering des
lichaams. Spiritisten
Spiritisten en
entheosofen
theosofenzullen
zullen
gestadige verandering
des lichaams.
naar't
voorkomt, eenige
eellige verwantschap
verwantschap vinden.
vinden.' ' Ook
Ook in
in zijn
zijn
hier,
ons voorkomt,
't ons
hier, naar
hij een
een hunner
hunner geestelijke
geestelijkevoorouders.
voorouders. Jammer
Jammerintusintusemanatie-leer
emanatie-leer is
is hij
dat Dr.
DI'. R. zooveel
zooveel zwakke
zwakke zijden
zijden in
in Leibniz'
Leibniz' systeem
systeem
schen
voor hen,
hen, dat
schen voor
weet aan
aan te
tewijzen.
wijzen. »De
»Demonade,
monade,die
dienoch
nochatoom,
atoom,noch
nochmathematisch
mathematisch
punt
is, ontsnapt
ontsnapt zoowel
zoo wel aan
aanons
onsdenken
denkenalsalsaan
aan
onzevoorstelling"
voorstelling"(±).
(t).
punt is,
onze
Zoo is
is erermeer.
meel'.Leibniz
Leibnizzou
zou
van
Spinozagezegd
gezegdhebben
hebben:
»gij zoudt
zoudt
Zoo
van
Spinoza
: Dgij
er geene
geenemonaden
monadenwaren."
waren." Om
Om
diereden
redenbehoeft
behoeft
gelijk
hebben, indien
indien er
gelijk hebben,
die
Spinoza
niet in
in het
het ongelijk
ongelijk te
teworden
worden gesteld,
gesteld, al
al ligt
ligt
Spinoza tegenover
tegenover hem
hem niet
in
Leibniz' oordeel
oordeel een
eendiepe
diepezin
zin:
naareene
eeneoplossing
oplossingvan
van»het
,hetprobleem
probleem
in Leibniz'
: naar
bij Spinoza
Spinoza tevergeefs.
tevergeefs.
der
in?ividuatie" zoeken
wij bij
der individuatie"
zoeken wij
Wij
komen tot
tot John
John Locke
Locke en
en met
methem
hemneemt
neemtdedephilosophie
philosophie eene
eene
Wij komen
wending.
wordt nu
nu gesteld,
gesteld, niet
nietdedevraag
vraagnaar
naar het
hetwezen
wezen
wending. »»Voorop
Voorop wordt
der wereldsche
wereldsche dingen,
dingen,maar
maardedevraag
vraagnaar
naardedevoorstelling
voorstellingder
derwereldsche
wereldsche
het
kennen
zelf,
zijne
mogelijkheid
zijne
dingen,
de
vraag
naar
dingen, de vraag naar het kennen zelf, zijne mogelijkheid enenzijne
grenzen"
Locke's verdienste
verdienste isis 't ontdekken
tegenstrijdigheid
ontdekken eener tegenstrijdigheid
grenzen" (§).
(§). Locke's
die
nooit tetevoren
vorenwas
wasopgemerkt
opgemerkt:
tusschen 's menschen gedwongen
die nooit
: tusschen
zijn
tot het
hetaannemen
aannemeneener
eenersubstantie,
substantie,enendedeafwezigheid
afwezigheidder
dersubstantie
substantie
zijn tot
in
de ervaring,
ervaring, die
diealleen
alleenvoorstellingen
voorstellingen geeft
geeftvan
vaneigenschappen.
eigenschappen.
in de
feit van
van eene
eene X,
X,een
eenonbekend
onbekendsubstraat
substraat en
enbij
bij
Locke
Locke constateert
constateert het
het feit
Locke komt
komt die
die X te voorschijn,
voorschijn, omdat
omdat de
de mensch
mensch zich
zich geene
geene qualiqualiLocke
teiten zonder
zonder dat
dat substraat,
substraat, geene
geene qualiteiten,
qualiteiten, die
die op
opzichzelf
zichzelfbestaan,
bestaan,
teiten
kan
voorstellen. Alleen
Alleen het
het feit constateert
hij, het
hetverder
verderverklaren
verklaren
constateert hij,
kan voorstellen.
doet
hij niet
niet(**).
C*). Wij
Wijhebben
hebbenvanvan
de lichamelijke
substanties(die
(die
doet hij
de lichamelijke
substanties
toch, wat
watonze
onzegewaarwordingen
gewaarwordingenbewijzen,
bewijzen,bestaan).
bestaan}geene
geeneadaequate
adaequate
toch,
(0)
hier aan
aan Fechner,
Fcchner, Ueber
(*) Onwillekeurig
Onwillekeurig denk
denk ik
ik hier
Ueber die Seelenfrage.
(t) A. W.,
vgg.
(;)
(00)
W., blz. 202.
187 vgg.
(**) A. w.,
w., blz. 187
(§) A. W.,
w., blz. 190.
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kennis.
De drager
drager der
der qualiteiten
qualiteiten isisons
onsonbekend
onbekend C).
is
kennis. De
(*). Locke
Locke is
gebracht op
op de
de
empirist,
nieuw man,
man, die
diededewijsbegeerte
wijsbegeerte heeft
heeftgebracht
empirist, een
een nieuw
banen
der psychologie.
psychologie. Hij
Hijworstelde
worsteilieechter
echtel'door
dooronbekendheid
onbekendheid met
met
banen der
het
terrein, dat
dat evenwel,
evenwel, ook
ookten
tengevolge
gevolgevan
vanzijn
zijnarbeid,
arbeid,beter
betergekend
gekend
het terrein,
cioor anderen
anderen na
hem. Onverwelkbaar
Onverwelkbaar isiszijne
zijneverdienste,
verdienste,
zou worden
worden door
zou
na hem.
van een
een onderzoek
onderzoek naar
naar den
den oorsprong
oOl'sprong en
endedegrenzen
grenzender
dermenschelijke
menschelijke
van
hoofdzaak te hebben
hebben gemaakt
gemaakt van
van de
dewijsbegeerte
wijsbegeerte (±).
(tJ. BerBerkennis tot hoofdzaak
kennis
keley zal
zal na
na hem,
hem,met
metverwerping
verwerp.ingvan
vandede
abstracte
ideeën,dedeervaring
ervaring
keley
abstracte
ideeën,
beperken
deconcrete
concretevoorstellingen
voorstellingen en
enDavid
David Hume
Hume de
degrondgegrondgebeperken tot de
naar
dachte
zijner wijsbegeerte
wijsbegeerte uitspreken
uitspreken in
in deze
dezewoorden
woorden:: »Hoever
»Hoever naar
dachte zijner
buiten
wij onze
onzeopmerkzaamheid
opmerkzaamheid ook
ook uitstrekken,
uitstrekken, al
al zouden
zouden wij
wij onze
onze
buiten wij
tot
aan
den
hemel,
ja
tot
des
Heelals
uiterste
verbeelding
ook
voeren
verbeelding ook voeren tot aan den hemel, tot des Heelals uiterste
grenzen,
geene enkele
enkeleschrede
schredezouden
zouden wij
wijdaarmee
daarmee gaan
gaanbuiten
buiten onsonsgrenzen, geene
zelf —
- nooit
nooitzullen
zullenwij
wijeene
eene
andere
wijze
van
bestaanontmoeten
ontmoetendan
dande
de
andere
wijze
van
bestaan
Het subsubvoorstellingen,
onszelf" (§).
voorstellingen,optl'edende
optredendeinindedeenge
enge sfeer
sfeer van
van onszelf"
(§). Het
Hume dus
dus verworpen.
verworpen. Volgens
Volgenshem
hembestaan
bestaan
stantie-begrip
stantie-begrip wordt
wordt door
door Hume
de voorstellingen
voorstellingen als
als zoodanig
zoodanig ;; ze
ze hebben
hebbengeen
geendrager
drager
noodig(**).
C).
de
noodig
Leibniz
zal Locke
Locke pogen
pogen te
te weerleggen,
weerleggen. maar
maarterwijl
terwijlzooveel
zooveelgistende
gistende
Leibniz zal
Hannover,onbekend
onbekend
was, lag
lagzijn
zijngeschrift
geschriftonbekend
onbekendin in
bibliotheekteteHannover,
dede
bibliotheek
wegens de
de karakterfijnheid
karakterfijnheid des
des auteurs,
auteurs, die
die niet
niet wilde
wilde uitgeven
uitgeven eene
eene
wegens
werk eens
eensoverleden
overledenschrijvers
Schl'ijvers (tt).
Het lag
lag daar
daar
bestrijding
bestrijding van
van het werk
(tf). Het
tot
1765, 61
61jaar
jaarna
naLocke's,
Locke's, 39
39jaar
jaarnanaLeibniz'
Leibniz' dood.
dood. Hier
Hiermaakt
maakt
tot 1765,
de
laatste onderscheid
onderscheid tusschen
tusschen onbewuste
onbewuste en
enbewuste
bewustevoorstellingen,
voorstellingen,
de laatste
tusschen perceptions
perceptions en
apperceptions. Dit
is niet
nietzonder
zonderinvloed
invloed
tusschen
en apperceptions.
Dit is
geweest op
op Kant.
Kant.
het
Met Immanuel
Immanuel Kant's
Kant's Criticisme
Cl'iticisme vangt
vangt aan
aan de
de bearbeiding
bearbeiding van
van het
Met
substantie-probleem,
verdween de
de geheele
geheelesubstantie
substantieonder
onder
substantie-probleem,want
want alal verdween
Hume's
handen, het
het substantie-begrip
substantie-begrip is
niet zonder
zonder reden
reden een
een worm
worm
Hume's handen,
is niet
genoemd,
De Oesia
Oesia van
van Aristoteles
Aristoteles was
was 1°. het
het
genoemd, die
die niet
niet sterven
sterven kan.
kan. De
werkelijke,
enkele, 3°. het
het blijvende.
blijvende. »De
»Dewerkende
werkende en
en werwerwerkelijke,2°.
2°. het
het enkele,
kelijke substantie
substantie van
van Spinoza
Spinoza is
is ook
ook de
deenkele,
enkele,welker
welkereenheid
eenheid door
door
kelijke
het begrip
begrip der
der alheid
alheid verkregen
verkregen is,
is, en
enniet
lIietminder
minderdedeblijvende,
blijvende,dewijl
dewijl
het
dat blijvende
blijvende berust.
Zoo isis
de
alomvattende eenheid
eenheid bij
bij Spinoza
Spinoza op
de alomvattende
op dat
berust. Zoo
ook
de enkele
enkelesubstantie
substantiebijbijLeibniz
Leibniztevens
tevenswerkend
werkendenenblijvend,
blijvend, de
de
ook de
blijvende
Locke tevens
tevens enkel
enkel en
en werkend"
werkend" (~§).
Wij
blijvende substantie
substantie van
van Locke
(§§). Wij
worden nu
nu gedrongen
gedrongen tot
tot de
deomgekeerde
omgekeerdevolgorde
volgorde:: in
in Kant's
Kant's systeem
systeem
worden
wordt de
de substantie
substantie als
als het
hetblijvende
blijvende opgevat.
opgevat.
wordt
opdedeoude
oudevraag
vraag:
waarin
Kant heeft
heeft een
eennieuw
nieuwantwoord
antwoord gezocht
gezocht op
Kant
: waarin
wortelt de
de erkenning,
erkenning,dat
datkennis
kennis
voorwerp
betrekking
heeft
C"")?
op op
eeneen
voorwerp
betrekking
heeft
(***)?
Het antwoord
antwoord op
op die
dievraag
vraagbrengt
brengtons,
ons,nadat
nadatwij
wijherinnerd
herinnerd zijn
zijn aan
aan
Het
vijf
onderscheidingen, door
door Kant
Kant gemaakt
gemaakt(tusschen
(tusschenvo-rm
vorm en
eninhoud,
inhoud,
vijf onderscheidingen,
aa priori
priori en
en a aposteriori,
posteriori,zinnelijkheid
zinnelijkheid en
enverstand,
verstand,synthetische
synthetische en
en
analytische
oordeelen, eene
eenephaenomenale
phaenomenaleen
eneene
eenenoumenale
noumenalewereld),
wereld), de
de
analytische oordeelen,
zie ook
ook blz.
blz. 211.
(t) A. W.,
blz. 218.
218.
A. W.,
w., blz. 216; zie
w., blz.
A. W.,
(00)
W., blz. 248.
(tt) A. w.,
W., blz. 255,
w., blz. 237.
(**) A. w.,
(§§) A. w.,
W., blz. 262.
COOO) A. W.,
(***)
w., blz. 265.
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volgende slotsom
slotsom van
van het
volgende
het ondérzoek:
synthetische eenheid
eenheid der
der
ondérzoek : »})e
;De synthetische
apperceptie, is
is rond
Hollandsch gezegd
apperceptie,
rond Hollandsch
gezegd:: ons
bewustzijn, isis de
de in
in ons
ons bewustzijn,
aanwezige grond
de noodzakelijke
noodzakelijke wettelijkheid
wettelijkheid van
van alle
alle verschijngrond van
van de
der ervaring.
ervaring. De
De kategorieën, van
oorsprong subjectief, zijn
zijn alzoo
selen der
van oorsprong
objectief vall
van waarde.
wijl
objectief
waarde. De
De kategorieën gelden
voor de
de ervaring,
gelden voor
ervaring , wijl
er geen
is, dan
er
geen ervaring
ervaring is,
dan die
die door
door de
de kategorieën is
gemaakt (*).
is gemaakt
Wijij rrichten
i c h ten ons
0 n s niet
n iet naar
n a a r de
d e dingen,
din gen, de
d e dingen
din gen
W
ricc ht
en zziicchh naar
ri
h ten
n a a I' 0on
n ss (±).
(t). Deze kategorieën brengt
Kant in
in
brengt Kant
betrekking met den
tijd, apriorisch
den tijd,
apriorisch als
deze en
en gelijksoortig
gelijksoortig met
met deze
deze
betrekking
als deze
en
met de
de aanschouwing.
aanschouwing. Krachtens
Krachtenshet
hetbeginsel,
beginsel,dat
datervaring
ervaringslechts
slechts
en met
mogelijk
is
door
de
voorstelling
van
mogelijk is door de voorstelling van eene noodzakelijke
verbinding der
der
noodzakelijke verbinding
waarnemingen,
deze analogie:
alle wisseling
wisseling der
der
waarnemingen,komt
komt Kant
Kant tot deze
analogie : Bij
Bij alle
verschijnselen
substantie, en
en haar
haarquantum
quantumwordt
wordtininde
denatuur
natuur
verschijnselen blijft
blijft de
de substantie,
noch vermeerderd
noch
vermeerderd noch
nochverminderd
verminderd (§). Kant's
dan ook
ook »het
»het
Kant's verdienste
verdienste is
is dan
substantie-begrip als
substantie-begrip
als denknoodwendigheid te hebben hersteld in
in zijn eer,
het als
het
als kategorie eene
onvervreemdbare plaats
hebben aangewezen
aangewezen
eerie onvervreemdbare
plaats te hebben
ons denkleven.
door het wezen
wezen der
der substantie
in ons
denkleven. En
En door
substantie gelegen te achten
in hare
dat isis ten
hare bestendigheid,
bestendigheid, dat
ten slotte
slotte in
in haar
haar qquant
u a n tuum,
m, heeft hij
in
een
vermoeden uitgesproken,
uitgesproken, het
het natuuronderzoek ten licht''
licht" (*.).
Een
een vermoeden
(**). Een
zijner grootste
grootste verdiensten
verdiensten isis:: het
het voeren
voeren van
van de
de psychologie
psychologie op
op cmemzijner
pirische banen (tt).
(±±). Onwillekeurig
hier aan
aan zijn
zijn brief
briefaan
aan
Onwillekeurigdenk
denk ik
ik hier
Hufeland:
»Von der Macht des Gemüths,
dUl'ch den
blossen Vorsatz
Hufeland: DVon
emiiths, durch
den blossen
seiner krankhaften
Gefûhle Meister zu werden."
krankhaften Geftihle
Voor J.J. F.
F. Herbart
Herbart is
is de
de philosophie bearbeiding
bearbeiding van begrippen.
begrippen.
Voor
Aan het
het philosopheeren
philosopheeren gaat
gaat dus
dus vooraf de
de blik
blik op
op de
de wereld,
wereld, dien
dien
Aan
het
begrip
iedereen heeft.
Alsvanzelf
vanzelfkomen
komen wij
wij erel'toe,
toe,dedezaak
zaakvan
vanhet
iedereen
heeft. Als
begrip
dier
zaak te
te onderscheiden
onderscheiden;; die
die begrippen
begrippen nu
nu zijn
zijn het
het voorwerp
voorwerp van
van
dier zaak
AI speculeerend meent hij uit
uit de
de wereld
wereld van
van het
het gegevene
gegevene
de philosophie. Al
zijn opgeklommen
opgeklommen tot
tot de
dewereld
wereld der
derrealia,
realia, die
die zich
zich voor
voor het
hetoog
oog
te zijn
geest nu
nubevinden
bevindenals
alspositieve,
positieve,enkelvoudige
enkelvoudige wezens zonder
zonder
van onzen
onzen geest
van
grootte, ontoegankelijk
ontoegankelijk voor
de begrippen
begrippen ruimte
ruimte en
en tijd
tijd....
grootte,
voor de
. . . . Hoe
komen wij uit
uit deze
deze diepte,
diepte, deze
deze wereld
wereld van
van het
het Dzijn"
»zijn" wederom
echter komen
er ons
onsweer
weerop
ophelpen
helpen door
door zijne
in de
de bewoonde
bewoonde wereld
wereld?? Hij
Hij zal
zal er
in
methode der
der betrekkingen
betrekkingen:: gelijk
gelijk de
de constructie
constructie der
der figuren
figuren en
en het
het
methode
karakter der
der accoorden niet
niet bestaat
bestaat in
in de
delijnen
lijnenen
entonen
tonen zelf
zelf —
karakter
maar in de
de betrekkingen
betrekkingen tusschen die
enkelvoudig als
als ieder
ieder reale,
reaie, —
- maar
enkelvoudig
zooleveren
leverenniet
nietdederealia
realiazelf,
zelf,maar
maardede
duizenderlei
lijnen en
en tonen,
tonen, zoo
lijnen
duizenderlei
de realia
realia de
deconstructies
constructies en
en de
de accoorden der
betrekkingen tusschen de
aan het
het menschdom
menschdom te ervaren
ervaren gegevene
gegevenewereld.
wereld.Zoo
Zoobeschrijft
beschrijft Herbart's
Herbart's
aan
hal ven cirkel.
cirkel. Zij daalt
daalt van
van de
de gegeven
gegeven wereld
wereld in
in de
de
philosophie een halven
nadert daar
daar het
hetreale,
reaIe,enenklimt
klimtdan
danweder
weder
diepst bereikbare
bereikbare diepte,
diepte, nadert
diepst
(*) Kategorieën
I\ategorieën zijn de
de verschillende
verschillende manieren,
manieren, op
op welke
welke gewaarwordingen met
met elkander
elkander
(*)
worden verbonden
verbonden door
Door de
de kategorieën worden
worden dus
dus de
de gewaarworilingen,
gewaarwordingen,
worden
door den
den geest. Door
data der
der zinnen,
zinnen, op
op eene
eene objectieve
objectieve werkelijkheid
werkelijkheid te huis
huis gebracht.
gebracht. Zie a.
a. w., blz.
blz. 269.
269.
de data
(t) A.
A. w., blz.
blz. 294.
294.
(§) A. w., blz.
blz. 297.
297.
('*) A. w.,
W., blz.
blz. 307.
307.
(§)
(**)
(t)
(tt) A. w., blz.
blz. 318.
318.
01)
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omhoog, om
bij het
hetgegevene
gegevenemet
met
verklaringen
daarvan,voorzoover
voorzoover
om bij
de de
verklaringen
daarvan,
die mogelijk
te eindigen
eindigen (*).
(*). Zoo
Zoo isisdus
dusdedesubstantie
substantie hier
hier als
als
die
mogelijk zijn,
zijn, te
bij Leibniz
Leibniz het
het enkele,
enkele, met
metdit
ditverschil,
verschil,dat
datLeibniz
Leibnizdede
monadeponeert
poneert
bij
monade
teI'wijl
Herbart het
reale bereikt
bereikt door
door redeneering.
redeneering. De
Demonade
monadehandhandterwijl Herbart
het reale
actief;
zelfhandhavingvan
vanhet
hetreale
realedaarendaarenhaaft zichzelf,
; dedezelfhandhaving
haaft
zichzelf, is
is louter
louter actief
tegen isis rustig
rustigzichzelf
zichzelf blijven.
blij\'en. Beider
Beidereenheid
eenheid isis geen
geenbeletsel
beletselvoor
voor
tegen
een
veelheid van
van toestanden,
toestanden, maar
maar de
de veelheid
veelheid der
dermonade
monade is
is een
een
een veelheid
het reale
reale als
als 't ware
buiten
veelheid
de monade,
monade, terwijl
terwijl die
die bij
bij het
veelheid i nn de
ware buiten
het reale
reale omgaat
omgaat:: zijne
zijne veelheid
veelheid bestaat
bestaat alleen
alleen ininzijne
zijneverhouding
verhouding tot
tot
de
veelheid der
der andere
andere realia.
realia.»Noch
llNoch
Leibniznoch
nochHerbart
Herbartkunnen
kunnen
de veelheid
Leibniz
een
wereld loochenen
loochenen van
vanveranderen,
veranderen, worden,
worden,bewegen,
bewegen,gebeuren.
gebeuren.
een wereld
dat
dan
ook.
Maar
bij
Leibniz
is
die
verandeGeen
van
beiden
doet
Geen van beiden doet dat dan ook. Maar bij Leibniz is die veranderende,
wordende, bewegende
bewegende wereld
wereld dedewereld
wereldzijner
zijnermonaden
monadenzelf
zelf;
rende, wordende,
;
Herbart daarentegen
daarentegen is
zij de
de wereld
wereld der
derverschijnselen,
verschijnselen, terwijl
terwijl er
er
bij Herbart
bij
is zij
in
de wereld
wereld van
vanhet
hetzijn,
zijn,dedewereld
wereldder
der realia,
realia, niets
niets gebeurt.
gebeurt. De
De
in de
weI'kelijke wereld
wereld is
is bij
bij Leibniz
Leibniz de
detrapladder
trapladder zijner
zijnerlevende
levendemonaden,
monaden,
werkelijke
het leven
leven isisvan
vandedewereld
wereldder
derervaring
ervaring;
bijHerbart
Herbart isisdede
wier
leven het
wier leven
; bij
De monaden
monaden zijn
zijn alle
alle
werkelijke wereld
zijn denken.
denken. De
werkelijke
wereld product
product van
van zijn
in
grond
verschillen
zij;
de
realia
daarentegen
eiusdem
generis,
alleen
eiusdem generis, alleen in grond verschillen zij ; de realia daarentegen
(t).
zijn verschillend
verschillend van
van qualiteit"
qualiteit" (±).
zijn
is mislukt.
mislukt. Lotze
LotzeenenTrendelenburg
Trendelenburgzullen
zullen 't aanstelsel is
Herbart's stelsel
R. geeft
geeft zijne
zijne kritiek
kritiek inindeze
dezewoorden
woorden:: »Herbart
»Herbartontdekt
ontdekt
toonen. Dr.
Dr. R.
De wereld
wereld der
der ververtegenstrijdigheden
tegenstrijdighedenininhet
het begrip
begrip van
van verandering.
verandering. De
schijnselen
ons dat
dat begrip
begrip echter
echteropop,
aandie
diemoeilijk
moeilijkschijnselen dringt
dringt ons
, enenomom
nunu
aan
te ontkomen,
ontkomen, klimt
klimthijhijvan
vandede
verschijnselen op
opnaar
naar het
hetzijn,
zijn,
heid
heid te
verschijnselen
derverschijnselen
verschijnselen
de
werkelijkheid, de
de realia,
realia, en
endoet
doetdede
veranderingder
de werkelijkheid,
verandering
voortvloeien
eene verandering
verandering van
van de
debetrekking
betrekking tusschen
tusschen
voortvloeien uit....
uit . . . . eene
het
van
tegenstrijdigheden
zwangere
veranderings-begrip
al zoo
realia,
realia, het van tegenstrijdigheden zwangere veranderings-begrip alzoo
behoudende,
plaats van,
van, zooals
zooalszijn
zijnopzet
opzetwas,
was,het
hetteteelimineeren"
elimineeren"(§).
(§).
behoudende, in
in plaats
Volgens Lotze
heeft men,
men, wat
wat niet
niet af
af te
te leiden
leiden isis uit
uithet
hetzijnde,
zijnde, tete
Volgens
Lotze heeft
ontwikkelen
wetten. Zoo
Zoodoende
doende wordt
wordt het
het zijnde
zijnde een
een
ontwikkelen uit
uit relaties
relaties en
en wetten.
reeks betrekkingspunten
betrekkingspunten voor
voor algemeene
algemeene wetten,
wetten, een
een begrip,
begrip, evenzeer
evenzeer
reeks
als
dat van
vanHerbart,
Herbart, gegrond
gegrond in
in de
de natuur
natuUI' —
- Sinnesart
Sinnesart —
- van
van den
den
als dat
mensch.
Alleen
desde
tersterke
k een en
gegeweldige
wel d i ge arm
van eeue e umensch.
Aileen
arm van
w i g ew wet
houdt
een bepaaltl
verschijnsel
voortdurendop,
op,en
en
wige
ettenten
houdt
een bepaald
verschijnsel
voortdurend
bewaart
onder de
dewisseling
wisselingvan
vanandere"
andere"(**).
(H).
bewaart het onder
Op
den weg
weg»van
DvanKant
Kanttot
totHegel"
Hegel"ontmoeten
ontmoeten wij
wijallereerst
allereerst J.J, G.
G.
Op den
Fichte, dan
dan F. W.
W. J.J.Schelling:
Schelling. lnIndedevraag,
vraag,ofof
zelfstandigheidvan
van
Fichte,
dede
zelfstandigheid
het
ik zal
zalworden
wordenten
tenoffer
offergebracht
gebracht aan
aan die
die van
van het
het ding,
ding, dan
dan wel
wel
het ik
t iscc h
omgekeerd, heeft
omgekeerd,
heeft Fichte's
Fichte's neiging
neiging beslist
beslist ten
ten gunste
gunstevan
vaneen
eencri
critis
of
t I' a n s s c end ent aidealisme.
a I idealisme.
Welke
philosophieiemand
iemandkiest,
kiest,
of transscendentaal
Welke
philosophie
hangt af
afvan
vanwat
watvoor
VOOI'een
eenmensch
menschhij
hijis.is.De
Degeest
geestalleen
alleenisisoorspronkelijk
oorspronkelijk;;
het niet-ik
niet-ik richt
richt zich
zich naar
naar het
het ik.
ik. Het
Hetikikbegint
begintmet
met
zichzelftetestellen.
stellen.
het
zichzelf
(')
333.
w., blz. 33:!.
(*) A. W.,
("')
blz. 358.
358.
w., blz.
(*') A. W.,

(t)
(f)

A. w.,
W., blz. 349.

(§) A. W.,
blz. 351.
351.
w., blz.
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De
aanvang isii:! dus
duseen
eendaad.
daad.»Dat
:vDatikikstelt
steltverder
verdereen
eenniet-ik,
niet-ik,opdat
opdat
De aanvang
veldhebbe
hebbeom
omte te
bearbeiden,een
eengelegenheid
gelegenheidtottothandelen,
handelen,
het een
eenveld
het
bearbeiden,
m.
idealisme van
h i s ch"
hIJ (*).
(*).
m. a.
a. w.
w. het
het idealisme
vanFichte
Fichteisis et
ethisc
Dat
van Schelling
Schelling isis aaesthetisc
est het i sh.
c h.
:v We IdrazalzalHegel
Hegelkomen,
komen,en,
en,
Dat van
»Weldra
het absolute
absolute ons
onsbeschrijvend
beschrijvend als
alseen
eenzich
zichontwikkelend
ontwikkelendsubject,
subject,de
dephiloph ilosophie
als beweging
bewegingvan
vangedachte,
gedachte,als
alsvertegenwoordiger
vertegenwoordigeroptreden
optredenvan
vaneen
een
sophie als
logisch
subordineert
log
is c hidealisme"
idealisme"(±).
(t).Fichte
Fichte
subordineertde
denatuur
natuur aan
aan den
den geest,
geest,
Schelling
komen, 66k
óók met
met eene
eene ontontSchelling coördineert
coiirdineertze.
ze. Weldra
Weldra zal
zal Hegel
Hegel komen,
hetabsolute
absolutezich
zichvan
vande
denatuur
natuur
wikkelingsleer, maar
eene, waarin
waarin het
wikkelingsleer,
maar met
met eene,
bedient
doorgangsphase, om
worden.»De
:vDetransscendentale
transscendentale
bedient als
als doorgangsphase,
om geest teteworden.
bij Fichte
Fichtehet
hetik,ik,bijhijSchelling
Schellinghet
hetabsolute,
absolute,
apperceptie
Kant wordt
wordt bij
apperceptie van
van Kant
bij
Hegel
de
idee"
(§).
Met
deze
korte
kenschetsing
van
de
betrekkingen
bij Hegel de idee" (§). Met deze korte kenschetsing van de betrekkingen
meer dan
dan aangestipt
aangestiptkonden
konden worden,
worden,
tusschen
Kant en
en Heg,,e1,
Hegel, dié
tusschen Kant
dié niet
niet meer
zoo
il}houdrijkeboek
boek
waarin echter
echter een
eender
derrijkste
rijkste
gedeelten
van
toch
waarin
gedeelten
van
ditdit
toch
zoo
inhoudrijke
totdedevraag
vraag
naar
Hegel'sbeteekenis
beteekenisvoor
voor
ligt
besloten, komen
komen wij
wij dan
dan tot
ligt besloten,
naar
Hegel's
ophet
hetonderonderde geschiedenis
geschiedenis van
vanhet
hetsubstantie-begrip.
substantie-begrip.
Vooruitloopendeop
Vooruitloopende
mede:
»Hegelisisde
de
zoek,
deelen wij
wij hier
hieraanstonds
aanstonds de
deslotsom
slotsomdaarvan
daarvanmede
zoek, deelen
: »Hegel
vader van
dede
hypothese,
dat dat
hethet
sub
sta n tie beg r i p psycholops y c hol 0vader
van
hypothese,
substantiebegrip
gis
c his ivan
s van
gIJ CO).
Waar
lezer
reeds
heeft
begrepen,
gisch
o oroor
sprsp
onron
g" (**).
Waar
de de
lezer
reeds
heeft
begrepen,
dat deze
deze hypothese
hypothese door
door Dr.
Dr. R.
R.wordt
wordtgedeeld,
gedeeld, zal
zalhij
hijtevens
tevensbegrijbegrijdat
pen en
en billijken,
billijken, dat
dat de
de toon,
toon, waarop
waarop Dr.
Dr. R.
R.over
overHegel
Hegelschrijft,
schrijft, een
een
pen
andere
dan die
die van
van menig
menig ander,
ander, die
die zich
zich ergeren
ergeren moet
moet aan
aande
de niet
niet
andere is
is dan
ende
deHegelianen
Hegelianen
geringe pretenties,
pretenties, waarmede
waarmede Hegel's
Hegel's wijsbegeerte
wijsbegeerteoptrad
optraden
of Neo-1.1
Neo-IJegelianen
steeds doen.
doen. Ook
Ook het
het »autos
])autos epha'',
epha", men
men
egelianendat
dat nog
nog steeds
is niet
niet alleen
alleen in
in
spreke
dan van
van gezagsgeloof
gezagsgeloof of
of van
van gezagsovertuiging,
gezagsovertuiging, is
spreke dan
kerkelijk-dogmatisch,
evenmin in
in wijsgeerige
wijsgeerigekringen
kringenvoorgoed
voorgoedde
de
kerkelijk-dogmatisch, maar
maar evenmin
wereld uit.
uit. Het
Het bewustzijn,
bewustzijn, »de
:vde wijsheid
wijsheid in
in pacht
pacht tetehebben",
hebben",uitveruitverwereld
koren te
te zijn,
zijn,althans
althansininzekere
zekeremate
matetottot
uitverkorenengerekend
gerekend
koren
de de
uitverkorenen
mogen worden,
worden, doet
doettrouwens
trouwens licht
licht een
eentoon
toonaanslaan,
aanslaan, die
die kwetst,
kwetst,
te mogen
taak:
:vde
althans
prikkelt.
Hegel's
stoute
opvatting
van
des
wijsgeers
althans prikkelt. Hegel's
opvatting van des wijsgeers taak : »de
zelfbewuste
mensch
heeft
een
zelfbewuste
substantie
te
doorgronden",
zelfbewuste mensch heeft een zelfbewuste substantie te doorgronden",
moet haast
haast wel
welleiden
leidentottot
eene
waardeeringvan
vanzichzelven,
zichzelven, als
alsware
ware
moet
eene
waardeering
men een
een »Uebermensch".
»Uebermensch". En
Enis,is,gegeven
gegevendedeoude
oudesatanische
satanischeverzoeking
verzoeking::
men
God zijn",
zijn", d.
d. w.
w. z.
z. niet
niet in
in de
de liefde
liefde —
- want
want dan
dan isis het
het
»gij
zult als
als God
»gij zult
geene
verzoeking meer,
meer, doch
doch de
deroepstem
roepstemeener
eenerblijde
blijdeboodschap
boodschap —,
-,
geene verzoeking
maar in
in het
hetverstand,
verstand,voor
voorwiewie
altijd
»vallen"kan,
kan,gevaarlijk.
gevaarlijk.
maar
nognog
altijd
» vallen"
Men
vergete toch
toch de
de waarheid
waarheid niet
niet inin wat
watPierson
Piersoneens
eensschreef
schreef:
Men vergete
:
meer
kunnen
beteekenen
dan
»Idealisme
zal,
bij
wien
ook,
nooit
iets
»Idealisme zal, bij wien ook, nooit iets meer kunnen beteekenen dan
geeft"
(tt).
En
eene
wijsbegeerte, waarin
eene wijsbegeerte,
waarinhet
het Idealisme
Idealismeden
dendoorslag
doorslag
geeft"
(it. En
niet tot
tot waanzin,
waanzin, iis
geenwaanzin,
waanzin, den
den eigen
eigen beperkten
beperkten
leidt 't niet
s 't reeds geen
geest de
de volkomenheid
volkomenheid toe
toe te
te kennen,
kennen, die
die enkel
enkel van
van den
den Algeest
Algeest kan
kan
geest
wel in
in de
de deelen,
deelen, maar
maar geen
geen deel
deelomvat
omvat 't geheel
zijn?
zijn ?Het
Het geheel
geheel is
is wel
ten
volle. Wie
Wiedit
ditvoorbijziet,
voorbijziet, moet
moetzelfs
zelfsininzijne
zijnestoutste,
stoutste,meest
meestlogisch
logisch
ten volle.
(0)
W., blz.
blz. 375.
375.
(*) A.
A. w.,
(.0)
A. w.,
w., blz.
blz. 424.
424.
(") A.

(t) A. w., blz.
blz. 375.
375.
(tt)
blz. 106.
106.
WO Hellas,
Hellas, U,
Il, blz.

(§)
A. w.,
w., blz.
blz. 378.
378.
(§) A.
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denkende conceptie
conceptie beschaamd,
beschaamd, zal
straks aan
aan de
de kaak
kaak gesteld
gesteld worden,
worden,
denkende
zal straks
te gereede
gereede aanleiding,
aanleiding, zoodra
zood ra die tijd,
tijd, van
van wien
wien
geeft daartoe
daartoe maar
maar al te
\
is, voortgaat
op zijn
de wijsbegeérte
wijsbegeel'te immer
immer eene
eene dochter
dochter is,
voortgaat op
zijn weg
weg en
en de
de
de
»bearbeiding der
begrippen" getoetst
getoetst moet
moet worden
worden aanaan' wat
wat omtrent
omtl'ent
»bearbeiding
der begrippen"

Jlein Ganzes
Ganzes von
von Vorstellungen
Vurstellungen und
tmd Gedanken
Gedankeniiber
über Gestalt
Gestalt und
ulld
vein
t ndBedeutung
Bedeutung aller
aller Dinge"
Dinge" kan
kan worden
worden
Zusammenhang, iiber
über Sinn ind
Zusammenitang,
en geregistreerd.
geregistreerd.
geconstateerd en
R. heeft
heeft zich
zich in
in den
den onverkwikkelijken
onverkwikkelijken strijd, die zich aan
aan Hegel's
Hegel's
Dr. R.
Dr.
te mengen.
mengen. Zijn
Zijn onderwerp
onderwerp hield
hield hem
hem
naam vastknoopt,
vastknoopt, niet behoeven
behoeven te
naam
De
goede
toon
wOl'dt
in
dit
boek
niet
gemist.
Zoo
buiten
het
perk.
het
perk.
De
goede
toon
wordt
in
dit
boek
niet
gemist.
Zoo
buiten
voegt 't den
den historicus.
historicus. Dat
Dat heeft
heeftdedebeschouwing
beschouwingvan
van het
hetverleden
verleden
voegt
boven den
den strijd
stl'ijd in het
het heden
heden voor.
boven
subject
wil v66r
vóór alles
alles de
de substantie
substantié opvatten
opvatten alsalssu
bj e c t (*).
C). »De
Hegel wil
Hegel
van hun
hun zijn niet in
in zichzelf,
zichzelf, maar
maal'
eindige dingen
dingen. hebben den
den grond
grond van
eindige
0 I u u t idealism
i d e a I i s m e, dat
in de
de algemeene
algemeene goddelijke
goddelijke idee
idee —
bsoluut
aabs
in
het eigendom
eigendom vat'
van de
de philosophie, maar
maar ook
ook de
de grondslag
grondslag is
is
niet enkel
enkel het
niet
het
al
wat
bestaat
in
het
al
wat
bestaat
van
alle
godsdienstig
bewustzijn,
zooverre
van alle godsdienstig bewustzijn, in
God geschapen
geschapen en
en bestuurd
bestuurd (t). Met
Met dit al
al blijft
blijft
beschouwt als
als door
door God
beschouwt
l) het Heelal
Heelal tetehebben
hebbenbeschouwd
beschouwdalsalseen
een
organisch
Hegel's verdienste,
verdienste, »het
Hegel's
organisch
groote gedachte der
door inwendige
inwendige logica
logica beheerscht, en
aan de
de gl'Oote
del'
en aan
geheel door
natuur en des
des geestes,
geestes,
ontwikkeling,
wetenschappen der
ontwikkeling, ideaal
ideaal van
van de
de wetenschappen
der natuur
geofferd" (§).
hebben geofferd"
(§).
al
dekrachten
krachten van
van zijn
zijn veelomvattend brein
brein te hebben
al de
eenzijdig speculatieve
speculatieve zijner
zijner wijsbegeerte
wijsbegeerte blijft
blijft echter
echterhare
hare zwakke
zwakke
Het eenzijdig
dat, als
alsterugslag,
terugslag,na
nahem
hemeen
eenwijsbegeerte
wijsbegeerte isis opgezijde. Te begrijpen
begrijpen isisdat,
treden, even
eenzijdig
empiristisch
als
de
zijne
eenzijdig
speculatief
speculatief was.
even eenzijdig empiristisch als de zijne
Met
zijn systeem
systeem eindigt
eindigt dan
dan ook
ook de
deidealistische
idealistische periode.
periode. Onze
Onze »tijdMet zijn
het
genooten," aan
wie Dr.
Dr. R.
R. zijn
zijn besluit wijdt, zijn de
mannen van
van het
de mannen
aan wie
empirisme,
de ijverige
ijverigebeoefening
beoefeningder
dernatuurwetenschappen,
natuurwetenschappen,het
hetbouwen
bouwen
empirisme, de
van
de wetenschap
wetenschap op
opden
dengrondslag
grondslagder
derervaring.
ervaring. »Geen
beschou»Geen beschouvan de
onderzoek van
van feiten;
speculatie maar
maar posiwingen
meer, maar
geen speculatie
feiten ; geen
maar onderzoek
wingen meer,
tivisme" (**).
CO). Toch
men weldra
weldra weer
weer aan
aan het
het filosofeeren en
levert
en levert
Toch is
is men
de eeuw leekenwerk,
het
materialisme van
van het
hetderde
derde kwartaal
kwartaal der
der 19
19de
het materialisme
van
luttel of
of geen
geen waarde.
waarde. Zijn
»stof" wOl'dt
weldra gerangschikt
gerangschikt
wordt weldra
Zijn »stof"
van luttel
'gewrochten
der
fantasie."
De
behoefte
aan
eene
Jafzondel'·
onder
de
eene
»afzonderder
fantasie."
De
behoefte
aan
»ciewrochten
onder
lijke werkplaats
voor
den
arbeid
van
eene
harmonische,
d.
d. i. van
werkplaats voor den arbeid van
tegenstrijdigheden
weer gelden.
tegenstrijdighedenvrije
vrije wereldbeschouwing"
wereldbeschouwing"doet
doet zich
zich weer
Als
arbeiders in
die werkplaats
werkplaats zien
zien wij achtereenvolgens
Wilhelm
achtereenvolgens Wilhelm
Als arbeiders
in die
H. Bradley,
Bradley, Christoph
Wilhelm Ostwald
Wundt, Fr.
en Wilhelm
Christoph Sigwart en
Ostwald korteFr. H.
H. Gomperz in behan.
lijk geschetst.
Nadezen
dezen komt
komt als
alsallerlaatste
allerlaatste H.
geschetst. Na
behandeling,
het pathempirische substantie-begrip.
Vo.lgens dezen
dezen
substantie-begrip. Volgens
z. het
deling, d.
d. w. z.
hetding
dingboven
boven
toch is
de enkelvoudige
enkelvoudige en blijvende
blijvende substantie,
substantie, die
die bij
bij het
is de
en
behalve dedepluraliteit
pluraliteitzijner
zijner
wisselendeeigenschappen
eigenschappenvoorhanden
voorhanden
en behalve
wisselende
maar een
een zoo
danig , dat
zich in
in het
het
is,
een subjectief
subjectief bestanddeel,
bestanddeel, maar
zoodanig,
dat zich
is, een
(*l
(*) A.
A. W.,
w., blz.
blz. 380,
380.
(§)
(0 A.
A. W.,
w., blz.
blz. 419.
419.

(tl
(t) A.
A. W.,
w., blz.
blz. 402.
402.
(.*)
424.
(**) A.
A. W.,
w., blz,
blz. 424.
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bewustzijn werkelijk
aantoonen, namelijk
e v 0 e1,I, en
enwel
wel
bewustzijn
werkelijk laat
laat aantoonen,
namelijkeen
eenggevoe
dat »G
e s am tein d ruck s g efüh I", die
die Dtotaalimpressie,
btO taal im pre s si e, die
die
dat
»Gesamteindrucksgefiihr,
gaatvan
vande de
voorstellingderder
afzonderlijkequaliteiten,
qualiteiten,
aan de
de spits
spitsgaat
aan
voorstelling
afzonderlijke
zich eerst
eerst daarna
daarna in
in de
dequaliteiten
qualiteiten verbijzondert
verbijzondert en
en die
die qualiteiten
qualiteiten ook
ook
zich
na
na de
deverbijzondering
verbijzondering vereenigt,
vereenigt, daar
da~rzij
zijinindie
dietotaalimpressie
totaalimpressie ingeingelegend
(*).De
De hypothese
hypothese van
van Gomperz
legerd blijven"
blijven" C).
Gomperz isis nog
nog van
van zeer
zeerjongen
jongen
datum; ; de
de critiek
critiek isisnauwelijks
nauwelijksmet
met
haar
arbeid
kunnen
beginnen;
datum
haar
arbeid
kunnen
beginnen
;
maar haar
haar kern
kel'n acht
acht Dr.
Dr. R.R.van
van
blijvendewaarde,
waal'de,ook
ookomdat
omdat de
de
maar
blijvende
het begrip
begrip daarheen
daarheen wijst
wijst ell
ep die
die kern
kern isis
geheele ontwikkeling
ontwikkeling van
geheele
van het
deze: het
sta n tie - beg I' i pis
van oorsprong
0 0 I' S pro n g psyp s ydeze:
hetsub
substantie-begrip
is van
0 gish.
c h.
blijkt
uit eigenschappen
de eigenschappen
van
substantie:
c hol
hologisc
HetHet
blijkt
uit de
van
de de
substantie
:
blijvend,
enkelvoudig,
wer'kend,
»De
mensch
gevoelt
zich
onder
alle
blijvend, enkelvoudig, werkend. »De mensch gevoelt zich onder alle
eenheid;
wisseling dezelfde
dezelfde blijven
blijven;; de
de mensch
mensch gevoelt
gevoeltzichzelf
zichzelfalsalseene
eene
wisseling
eenheid
;
de mensch
mensch gevoelt
gevoelt zichzelf
zichzelf als
als actief."
actief."
de
substantie-begrip isisanthropomorfisch"
anthropomorfisch" (t). »So
bSO wie
wie der
derMensch,
Mensch,
Het substantie-begrip
maarook
ookDseine
»seine PhiloPh iloso ist"
ist" niet
nietalleen
alleen»sein
»seinGott,
Gott,sein
seinGlaube,"
GIaube,"maar
so
Din tune
tunewith
withthe
theInfinite"
Infinite"enen:othe
»theInfinite
Infinite
sophie." Hij
Hij gevoelt
gevoeltzich
zichDin
sophie."
tune with
with himself."
himself." In
Indedemonade
monadevan
vanLeibniz
Leibniz weerkaatst
weerkaatst zich
zich het
het
in tune
in
universum;
het
reale
van
Herbart
staat
tot
alle
realia
in
betrekking;
universum ; het reale van Herbart
tot alle realia in betrekking
mikrokosmos en
makrokosmos gaan
in elkander
elkander op
op;; 't is buiten
buiten zooals
zooals
mikrokosmos
en makrokosmos
gaan in
't binnen
binnen is.
Wieéérie
éénemonade,
monade,één
één
reaIe,
den
mikrokosmosvolkomen
volkomen
is. Wie
reale,
den
mikrokosmos
zou kennen,
kennen, hun
hun wezen
wezenzou
zoudoorgronden,
doorgronden, die
diezou
zoukennen
kennen 't gansch
gallsch
zou
ware het
hetwereldraadsel
wereldraadsel opgelost,
opgelost, voor
voor dien
dien bestond
bestond
Heelal:: voor
voor dien
dien ware
Heelal
geen
wereldwonder meer.
meer. In
Inhet
hetsubstantie-probleem
substantie-probleem liggen,
liggen, gelijk
gelijk in
in
geen wereldwonder
elk
afzonderlijk probleem,
probleem, alle
alleandere
anderebesloten.
besloten.Ook
Ookwaar
waarde
de wijsbegeerte
wijsbegeerte
elk afzonderlijk
en anders
anders niet,
niet, blijft
blijft haar
haar
»bearbeiding
Dbearbeidingvan
van begrippen"
begrippen"schijnt
schijnttete zijn
zijn en
pogen:
»ein
Gallzes
von
Vorstellungen
und
Gedanken
iiber
Gestalt
von
Vorstellungen
und
Gedanken
fiber
Gestalt
pogen : Dein Ganzes

und
Zusammellhang, fiber
übm' Sinn
Sinnund
ulldBedeutung
Bedeutungaller
allerDinge
Dillgezuzu
und Zusammenhang,
ge-gewinnen." Het
zou
misschien
de
moeite
loonen,
na
te
gaan,
in
hoever
Het zou misschien de moeite loonen, na te gaan, in hoever
is op
op het
hetbegrip
begripvan
van
de
kennis van
van Dalle
»alle dingen"
dingen" van
van invloed
invloed geweest
de kennis
geweest is
bhet
ding". De
Delezer
lezerzalzalhebben
hebbenopgemerkt,
opgemerkt,dat
daterersamenhang
samenhangisistusschen
tusschen
»het ding".
de
kennis van
van de
de natuur
natuur en
en het
hetbegrip
begripder
dersubstantie.
substantie. De
Debeteekenis
beteekenis
de kennis
wsrd
van een
een wijsgeer
wijsgeeralsalsKant
Kant
voor
de natuurkundigewetenschap
wetenschapword
van
voor
de natuurkundige
aangeduid;
niet van
van invloed
invloed zijn
zijn geweest
geweestop
op ineer
meer
aangeduid ;zou
zou deze
deze wetenschap
wetenschap niet
dan
een wijsgeer,
wijsgeer,diediezijne
zijne
denkkrachtaanwendde
aanwendde tot
totoplossing
oplossing van
van
dan een
denkkracht
het substantie-probleem
substantie-probleem? ?Ook
kinderen van
hun tijd
tjjd en
en
Ook wijsgeeren
wijsgeeren zijn
zijn kinderen
van hun
ten
slotte
over
een
vaag,
niet
nauwkeurig
te
omin
eIken
tijd
blijft
in elken tijd bli.jft ten slotte over een vaag, niet nauwkeurig te omschrijven
geheimzinnige macht,
macht, die
die alien
allen beheerscht,
beheerscht, naar
naar de
de
schrijven iets,
iets, eene geheimzinnige
wet
van actie
actie den
den een,
een, naar
naar die
Ilie der
der reactie
reactie den
den ander
ander' en
endie
diewij
wij met
met
wet van
een
woord, dat
dat zich
zich immers
immers »treffiich
einstellt", waar
waar de
de rechte
rechte »Be»Beeen woord,
»tread' einstellt",
te noemen.
noemen.
griffe
den tijdgeest
tijdgeest plegen
plegen te
griffe fehlen",
fehlen”, den
menigeen het
hetresultaat
resultaatvan
vanDr.
Dr.R.'s
R.'sonderzoek
onderzoek mager.
mager.
Misschien
Misschien dunkt
dunkt menigeen
Onomwonden
toch
spreekt
deze
't
uit
aan
het
slot
van
zijn
werk::
uit
aan
het
slot
var,
zijn
werk
Onomwonden toch spreekt deze
»Mysterie
blijft
elk
continuurn,
mysterie
elke
eenheid,
mysterie
elk
DMysterie blitjft elk continuum, mysterie elke eenheid, mysterie elk
(")
blz. 464.
46t.
A. W.,
w., blz.
(*) A,

(t)
A.
(t) A.

W.,
W.,

blz.
blz. 472.
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veranderen.
mensch zijn
zijn niets
niets gegeven
gegeven dan
dan betrekkingen,
betrekkingen, en
en die
die
veranderen. Den
Den mensch
betrekkingen zelf
zelf zijn
zijn weder
weder van
vol.
betrekkingen
van raadselen
raadselen en vragen
vragen vol.
DIs
dan al
al dat
datzoeken
zoekenvruchteloos
vruchteloos?? Te
Te weten,
weten, dat
dat men
men iets
iets niet
Iliet
:oh dan
weet,
heeft zijne
zijne waarde.
waarde. Het
Hetonderzoek
onderzoeklost
lostdederaadselen
madselenniet
nietop,
op,
weet, heeft
maar het
het reinigt
maar
reinigt toch
toch de
de begrippen.
begrippen. Niet-weten
Niet-weten isisons
onsaller
allerdeel,
deel,maar
maar
het
niet-weten van
van wie
wienadacht
nadacht isiseen
eendocta
doctaignorantia,
ignorantia, die
die de
de ware
ware
het niet-weten
beschaving bevordert,
wijl zij
zij tot loon
loon van
van zijn
zijn vlijt
vlijt den
den mensch
mensch naar
naar
beschaving
bevordert, wijl
de
diepte voert,
voert, waar
waar de
de woning
woning isis van
vanden
denootmoed"
ootmoed" (*).
(*).
de diepte
Was,
blijft Socrates
Socrates niet
Iliet wijzer
wijzer dan
dandedesophisten
sophisten?
Was, blijft
?
al teteonvolledig
onvolledig résumé
résumé tetehebben
hebben
Hiermede
Hiermede hopen
hopen wij
wij dan
dan een
een niet al
Ritter's
werk.
l\Iisschien
is
't
ons
gelukt,
de
hoofdgegeven
van
Dr.
gegeven van Dr. Ritter's werk. Misschien is
gelukt, de hoofdtrekken
daarvan aan
duiden, enkele,
enkele, de
de hoofdlijnen
hoofdlijnen uit
uit zijne
zijne schets
schets
trekken daarvan
aan te duiden,
meer
naar voren
voren te
te brengen
brengen en
en daardoor
daardoor den
den lezer
lezer' eenig
eenigdenkbeeld
denkbeeld te
te
meer naar
geven
van wat
dit werk
werk hem
hem brengt
brengt en
en biedt.
biedt. Dat
Datis is
inderdaad niet
niet
geven van
wat dit
inderdaad
toteen
eenrecht
recht
wemrg.
Daarin ligt
de vrucht
vrucht van
van veel
veel arbeid.
arbeid. Om
Omtot
weinig. Daarin
ligt de
inzicht
te komen
komen ininhet
het
substantie-begrip der
der vele
veledoor
door hem
hem behanbehaninzicht te
substantie-begrip
delde
wijsgeeren, heeft
heeft Dr.
Dr.R.R.natuurlijk
natuurlijkgeheel
geheelhun
hunstelsel
stelselmoeten
moeten
delde wijsgeeren,
Dat dit
dit niet
niet immer
immer eene
eenegemakkelijke
gemakkelijke taak
taak —
- zelfs
zelfsniet
niet
doorwerken.
doorwerken. Dat
denker —
- kon
konzijn,
zijn,laat
laat
zich
begrijpen,wordt
wordt
voor een
een geschoold
geschoold denker
voor
zich
begrijpen,
eene
enkele maal
maal ook
ook erkend
erkend (t).
Als Dr.
Dr. R.R.dan
danook
ooksoms
somsvoor
voor
eene enkele
(±). Als
dagmetmet
wijsgeerige
geschriftenomgaan,
omgaan,moeilijk
moeilijk tete
wie
niet elken
eIkendag
wie niet
wijsgeerige
geschriften
volgen schijnt
schijnt of
of is,
is,mag
magdit
ditzeker
zekervoor
voor9999procent
procentgeweten
gewetenworden
worden
volgen
aan de
de auteurs,
auteurs, die
diehijhijmoest
moestbehandelen.
behandelen.Soms
Soms
inderdaadschijnen
schijnen
aan
inderdaad
tewillen
willen
dezen de
de juistheid
juistheid van
van Mark
Mark Twain's
Twain's sarcastisch
sarcastisch gezegde
gezegde te
dezen
bevestigen:: »when
l!when one
one fellow
fellow talks
talksabout
aboutwhat
wliathe he
doesn't
urtderbevestigen
doesn't
understand to10another
anotlierfellow
fellowwho
who
doesn'tunderstand
understand
him,
that
is metastand
doesn't
him,
that
is metaphysics." Paulsen
Paulsen heeft
heeft eens
eens scherp,
scherp,maar
maarjuist
juistgezegd,
gezegd, dat
dat 't een
physics."
datdededingen
dingenonszelf
onszelfnog
nog niet
niet helder
helder zijn,
zijn, als
als wij
wij ze
ze niet
niet
bewijs is,
is, dat
bewijs
zÜn Paulsen,
Paulsen, al
al geef
geef ik
ik toe,
toe, dat
dat
helder kunnen
dan zijn
helder
kunnenzeggen.
zeggen. Nu,
Nu, dat)
soms, zoowel
zoowel in
in zijne
zijne Ethik
Ethik als
alsininzijne
zijneEinleitung
Einleitungerermeer
meervan
vanheeft,
heeft,
't soms,
dat hij
hij zich
zich eer
eergeestig
geestigvan
vandede
problemenweet
weetafaftetemaken
makendan
dan
dat
problemen
dat hij
hij zezeoplost,
oplost,enendr.dr.Ritter
Ritterdededingen
dingenwel
welhelder,
helder,zoo
zoohelder
helderals
als
dat
uit den
denaard
aardder
der
zaak
kunnen
zijn,
duidelijkheidvan
vandit
ditboek
boek isis een
een
ze uit
zaak
kunnen
zijn.
DeDe
duidelijkheid
meergewaardeerd,
gewaardeerd,waar
waar
zijner groote
groote verdiensten,
verdiensten, een
eenduidelijkheid,
(luidelijkheid, tetemeer
zijner
zij bij
bij deze
deze soort
soort van
van stof
stofmaar
maar alal tetedikwerf
dikwerfschuil
schuil gaat.
gaat. Qui
Qlli bene
belle
zij
Wie na
na herhaalde
herhaalde lezing
lezing en
enstudie
studie den
den weg
weg
distinguit bene
bene docet.
docet. Wie
distinguit
nog eens
eens overziet,
overziet, die
die wordt
wordt wel
welgetroffen
getroffen door
dool' de
dewijze,
wijze,waarop
waarop het
het
nog
werk
in
elkaar
gezet
is:
vóór
ons
ligt
een
architectonisch
geheel.
werk in elkaar gezet is : v66r ons ligt een architectonisch geheel.
wij den
den schrijver
schrijver der
der Ethische
Ethische en
en
In dit
ditdiepzinniger
diepzinniger' boek
boek herkennen
herkennen wij
In
Dat de
destijl
stijlbij
bijdeze
dezevrij
vrijdorre
done stof
stof
der Paedagogische
Paedagogische Fragmenten.
der
Fragmenten. Dat
niet dor
dor behoeft
behoeft te
te zijn,
zijn. bewezen
bewezen enkele
enkele pericopen,
pericopen, die
die ininhaar
haargeheel
geheel
niet
vraagmag
maggesteld,
gesteld,ofof
behandeling
werden overgenomen.
overgenomen. Evenwel,
Evenwel, de
devraag
werden
dedebehandeling
het substantie-begrip,
substantie-begrip, opgevat
opgevatals
alsanthropomorfisch,
anthropomorfisch,dor
dormag
magworden
worden
van het
zijwordt
wordtgesteld,
gesteld,
mag
ontkennendbeantwoord.
beantwoord.
genoemd. Zoodra
Zoodra zij
genoemd.
mag
zij zij
ontkennend
(*)
(0)

W., blz.
blz. 472.
A. w.,

(f) A. w._blz.
w. _blz. 420.
420.
(-11
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Wie in
In het
hetlicht
lichtder
derlaatste
laatstebladzijde
bladzijde —- trouwens
trouwensreeds
reeds op
opmeer
meer
Wie
dan
eene der
del'voorafgaande
voorafgaande aangeduid
aangeduid —
- het
hetboek
boekbestudeert,
bestudeert, dien
dien
dan eene
het lichter
lichterdoor
dool' dit
ditlicht.
licht.InInzoover
zoo verkan
kanook
ookdeze
dezeaankondiging
aankondiging
wordt
wordt het
den
toekomstigen lezer
- —à bon
bon
den toekomstigen
lezervan
vaneenig
eenignut
nut zijn.
zijn. Trouwens
Trouwens
entendelIl'
demi mot
mot suffit
suffit —
- dedeInleiding
Inleidingbereidt
bereidtreeds
reedsdaarop
daarop voor.
voor,
entendeur demi
de zoo
zoo licht
licht begane
begane
En men
men wordt
wordt aldus
aldus gewaarschuwd
gewaarschuwd tegen
En
tegen de
fout, reeds
fout,
reeds door
door F.
F. A.
A.Lange
Lange (*)
aangewezen in
in de
devolgiende
volgende
C) aangewezen
wOOl'den:: »Nur
aufdem
demGebiete
Gebidc
Abstraction
Gegensatz
woorden
»Nur out
derder
Abstraction
hathat
der der
Gegensatz
und Accidens
Accidens seine
seineBedeutung.
Bedeutung.ZuZuunserer
unserer
Orienvon
Substanz und
von Substanz
Orienund far
fürdiedie
pmctischeBehandlung
Behandlungder
derDinge
Dingewird
wird
man
tirung
tirung und
practische
man
die die
mitmeisterhafter
meisterhafterSchdrfe
Schärfe
ausgeprägten
Gegensätze
von Aristoteles
Aristoteles mit
ausgeprdgten
Gegenseitze
V072
-les MOglichen
Möglic'hen und Wirklichen,
Wirklichen, der
del' Form
farmund
unddes
desStoffes,
Stoffes,der
der
SubSubstanz und
des
Accidens
wohl
niemals
völlig
entbehren
können.
Ebcnso
und des Accidens wohl niemals entbehren k6nnen. Ebenso
manin in
positiven
Forschung
diesen
sicher ist
ist aber,
aber, dass
dassman
sicher
der der
positiven
Forschung
vonvon
diesen
irre gePhrt
geführtwird,
wird,
sobald
man
subjective
Natur
Begriffen immer irre
Begriffen
sobald
man
ihreihre
subjective
Natur
und
relative Geltung
Geltul1gnicht
nichtbeachtet,
beachtet,und
und
dass
daher
auch
nicht
und relative
dass
siesie
daher
ouch
nicht
Wesen der
derDinge
Dingezuzu
dienen
können, unseren
unseren Blick
Blick in das'
das• Objektive
Objektive Wesen
dienen kiinnen,
erweitern.
erweitern.""
Dit laatste
laatste moge
moge waar
waal' zijn,
zijn, toch
toch°rider
onderhet
hetvoorbehoud,
voorbehoud, door
dool' Dr.
Dr. R.
R.
Dit
aldus
uitgesproken: : »De
studie der
der wijsbegeerte
wüsbegeerteleert,
leert,dat
datdedeproblemen
problemen
aldus uitgesproken
»De studie
niet worden
worden opgelost,
opgelost, maar
maal' verschoven
verschoven en
en op
op een
een hooger
hooger niveau
niveau gegeniet
bracht"
op een
een hooger
hooger niveau
ni\'eau verruimt
verruimt zich
zich de
de blik.
blik. Het
Heteigen
eigen
bracht"(t).
(±). En
En op
dat dien
dien troost
troost ons
ons biedt,
biedt,levert
levertererin in
zijn
geheeleen
eenbewijs
bewijsvan.
van.
werk, dat
werk,
zijn
geheel
Welke de
de leidende
leidende gedachte
gedachte daarin
daarin is,
is, treedt
treedtduidelijk
duidelijk aan
aan het
hetlicht.
licht.
Welke
En:: »Une
) Une pensée,
pensée, déduite
déduiteenentermes
termescourts
courtset et
clairs,
avec
preuves,
En
clairs,
avec
preuves,
documents,
exemples, quand
quandononl'imprime,
l'imprime,c'est
c'est
meilleure
action,
documents, exemples,
la la
meilleure
action,
aumonde;
mondecar
j ear
courageuse souvent,
puisse faire
faire au
courageuse
souvent, qu'un'
qu'un' homme
homme puisse
si si
votre
pensée est
est bonne,
bonne,ononen en
profite;
mauvaise,
la corrige
votre pensée
profite
; mauvaise,
onon
la corrige
et et
l'on
profite encore
encore (§).
(§).
l'on profite
De lezer
lezer zal
zal 't ons
niet euvel
euvel duiden,
duiden, dat
dat wij
wij inindeze
dezeaankondiging
aankondiging
ons niet
De
zelfzuchtig en
bescheiden genoeg
genoeg zijn,
zijn, het
hetlichtste
lichtsteenenaangenaamste
aangenaamste
zelfzuchtig
en bescheiden
deel, het
het )profiter",
,profiter",voor
vooronszelven
onszelvelltetenemen
nemen
andere,
moeilijker,
deel,
en en
hethet
andere,
moeilijker,
het »corriger”,
)COITiger", aan
aan anderen
anderen over
over te
te laten.
laten.
het

Enschede.

(*) Ge&ckickte
Materialirmus, blz. 148.
Geschichte des Materialismus,
(t)
(§) P. L.
L. Courier.
w., blz. ·1,72.
472.
(f) A. W.,

P. B.
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Twintig
jaar heeft
heeftdedeheer
heerPhilippe
Philippe
Godetbesteed
besteedaan
aanhet
hetverzamelen
verzameler.
Twintig jaar
Godet
en
uitwerken van
van gegevens
gegevens over
over de
deheldin
heldinvan
vanzijn
zijnnaarstigen
naarstigen speurspeuren uitwerken
arbeid.
Het isis hem
hemgelukt,
gelukt,Mevrouw
MevrouwdedeCharrière
Charrière tetedoen
doenherleven,
herleven, vele
vele
Het
jaren na haar
haar dood,
dood, die
die in
in 11805
voorviel.
jaren
805 voorviel.
vóór ons,
ons, ininschitterglans
schitterglans van
van
Mevrouw de
Charriè.re lééft.
Mevrouw
de Charriè.re
lééft. Zij
Zij staat
staat v66r
weemoed van
van onbevredigd
onbevredigd liefde-leven.
liefde-leven.
oorspronkelijk
oorspronkelijk vernuft;
vernuft ; inin weemoed
'''ij
eerbiedigen haar
haar zedelijken
zedelijken moed
moed;; betreuren
betreuren de
de zwakheid
zwakheid van
van
\Alb eerbiedigen
haar geslirfgerd,
geslin'gerd, smachtend
boeit;; de
de innige
innigegoedheid
goedheid
haar
smachtend hart.
hart. Haar
Haar geest boeit
haar véélomvattende
véél omvattende natuur
natuur verteedert.
verteedert.
van
van haar
verdoffen van
van Bella's
Bella's idealen,
idealen, het
hetschipbreuklijden
schipbreuklijden van
vanMevrouw
Mevrouw
Het verdoffen
wetden
denspotlust
spotlustvan
vandeze
dezebelangwekkende
belangwekkende
de Charrière's
Charrière's verwachtingen,
verwachtingen, wet
vrouw.
precies te zeggen
zeggen
Haar eerlijk,
eel'lijk, hartstochtelijk
hartstochtelijk wezen
wezen noopt
noopt haar,
haar, precies
Haar
waar het
het op
op staat.
staat. Evenals
EvenalsPhilippe
Philippe Godet,
Godet, krijgen
krijgen wij
wij haar
haar lief.
lief.
waar
Mevrouw de
Charrière, geboren
geboren Isabella
Isabella Tuijll
Tuijllvan
vanSerooskerken,
Serooskerken,
Mevrouw
de Charrière,
overleed
Colombier, een
klein plaatsje
plaatsje bij
bij Neuchatel,
Neuchàtel, waar
waar de
de echtechtoverleed te
te Colombier,
een klein
genoote
van Philippe
Philippe Godet
Godet geboren
geboren werd.
werd. Zeer
Zeerbeminnelijk
beminnelijk doelt
doelt hij
hij
genoote van
op
dit
feit,
in
zijn
Dédicace
à
femme,
aanhef
der
twee
lijvige
ma
femme,
Déclicace
et
op dit feit, in zijn
aanhef der twee lijvige
boekdeelen:
boekdeelen :
»A
qui vis,
vis, sans
être jalouse,
jalouse,
DA toi,
toi, qui
sans en être
Pendant
ans, grandir
grandir jour
jour après
après jour
jour
Pendant vingt ans,
L'oeuvre touffue
touffue ou j'ai mis
mis tant
tantd'amour,
d'amour,
L'oeuvre
Je t'en
t'en devais
devais l'hommage,
l'hommage, bonne
bonne épouse.
épouse.
eût aimd,
aimé, celle
celle que
que j'aime
j'aime tant,
tant,
Elle efit
Ton
ton ime
amesans
sansfeinte
fcinte;;
Ton esprit
esprit droit
droit et ton
Son
franc regard,
regard, sa
sa cordiale
cordiale étreinte
étreinte
Son franc
Auraient gagné
ton coeur
coeur en un
un instant.
instant.
Auraient
gagné ton
A Colombier
Colombier finit
flnit sa
sadestinée
destinée;;
tienne aacommencé
commencé;;
Colombier la tienne
A Colombier
Et je
je bénis
bénis le
Ie présent,
présent, leIe passé,
passé,
douceur que
que chacun
chacun m'a
m'adonned."
donneé."
Pour la douceur
Pour
(*) Madame
Madame de
de Charrière
Cltarrwreetetses
sesamis
amÎ8
d'après
de nombrcllz
docllments
inUits par Philippe
Philippe
d'après
de nombreux
documents
inédits
Godet. -— Genève,
Genève, A.
A. Jullien,
Jullien, éditeur,
éditeur, 1906.
1906.
Godet,
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Na milk
zulk een
eenvleiende
vleiendeopdracht
opdracht kon
kon de
deauteur
auteurde
devoorrede
voorrede van
van zijn
zijn
met
werk, zonder
zonder éénig
ééniggevaar
gevaarvoor
voorhuiselijke
huiselijkeoneenigheid,
oneenigheid, aanheffen
aanheffen met
werk,
gulle bekentenis
bekentenis:: »Voici
»Voici vingt
vingtans
ansque
que
j'aime
Madame
Chanière."
de gulle
aime
Madame
dede
Charrière."
De
heer
Godet
is
er
van
overtuigd,
dat
zijne
echtgenoote
zijn symsymDe heer Godet is er van overtuigd, dat zijne echtgenoote zijn
pathie eri
eri vereering
vereering voor
voor Mevrouw
Mevrouw de
de Charrière
Chafl'ière deelt.
deelt.
pathie
waardeerende kritiek
kritiek van
vanSainte-Beuve
Sainte-Beuveover
overdeze
dezemerkwaardige
merkwaardige
De waardeerende
vrouw wekte
wekte allereerst
allereerst de
de belangstelling
belangstelling van
van Godet,
Godet, later
later nog
nog aangeaangevrouw
Suisse van
van Charles
Charles Berthoud,
Berthoud,
wakkerd door
een artikel
artikel in
in de
de Galerie Suisse
wakkerd
door een
zóó bekoord
bekoord was
was door
door de
de schrijfster
schrijfstel' van
van de
de Lettres
Lettl'esneuchei
neuchdteloises
die z66
die
teloises
de Lausanne,
Lausanne, dat hij
hij Madame
Madame de
deCharrière
Charrière noemde
noemde:: NotreNotreen Lettres de
Dame de
de Colombier.
Colombiel',
De heer
heer Charles
CharlesBerthoud,
Berthoud, persoonlijk
persoonlijk bekend
bekend met
metvrienden
vriendenvan
van
De
hetvoornemen
voornemen gehad
gehad een
een
Mevrouw de
Charrière, heeft
zijn leven
leven lang
lang het
Mevrouw
de Charrière,
heeft zijn
te leveren
leverenover
over
»Notre-Damedede
Colombier."
uitgebreide studie
uitgebreide
studie te
»Notre-Dame
Colombier."
haarvrienden
vrienden over
overhaar
haarververMet ijver
ijver verzamelde
verzamelde hij
hij gegevens,
gegevens, liet
liethaar
Met
maar hij
hij leed
leed aan
aan de
de kwaal
kwaal werk
werk van
van
tellen, maakte
maakte aanteekeningen,
aanteekeningen, maar
tellen,
den
geestelijke
opden
denanderen
anderen tetestellen.
stellen.Een
Een
geestelijkekrankte,
krank te,
den eenen
eenen dag
dag op
die Benjamin
Benjamin Constant
Constant —
- een
eenvan
vanMadame
MadamededeCharrière's
Charrière'sintimi
intimi —
die
procrastination
noemde.
procrastination
Op
vér-gevorderden leeftijd
leeftijd begreep
begreep Charles
Charles Berthoud,
Berthoud, dAt
dat hij
hij perperOp vér-gevorderden
zou ten
ten uitvoer
uitvoerbrengen.
brengen, Toen
Toen pakte
pakte
soorllijk
niet zou
soonlijk zijn
zijn geliefkoosd
geliefkoosd plan
plan niet
hij alle
alle kostbare
kostbare paperassen
paperassen bijééri,
bij één, stelde
stelde ze
zePhilippe
Philippe.Godet
.Godet ter
tel'hand,
hand,
hij
zeggende:: »Asjeblieft
»Asjeblieft! ! gebruik
van, wat
watjejekunt,
kunt,mådr,
máár,zet
zetjejeonveronverzeggende
gebruik er van,
te wachten
wachten rest
rest mij
mij niet
nietmeer."
meer."
wijld aan
arbeid, veel
om te
wijld
aan den
den arbeid,
veel tijd
tijd om
In 1886
1886schreef
schreefde
deheer
heel'Godet
Godetzijn
zijneerste
eel'steartikel
artikelover
overMadame
Madame de
de
In
in le Musée
Musée Neucluitelois.
Neud/(îtelois, Van
Van dien
dien tijd
tijd af
af liet
liet»Notre-Dame
»Notre-Dame
Charrière,
Charrière, in
de
Colombier" haar
nieuwen vereerder
vereerder niet
niet los.
los.
de Colombier"
haar nieuwen
Hij sprak
over haar
haar ininconférences
conférences te
te Neuchitel
Neuchàtel en
en wekte
wekte inindie
die
sprak over
mate
de
belangstelling
po
uI'
la
dame
de
ses
pensées,
dat
allerlei
mededame
de
ses
pensées,
mate de belangstelling pour
deelingen
hem kwamen
kwamen van
van vrienden,
vrienden, die
diebrieven
brieven van
vanhaar
haar hadden
hadden
deelingen tot
tot hem
te komen
komen lezen.
lezen.
en
hem aanboden
aanboden die
die epistels
epistels te
en hem
De
heer Godet
Godet besteedde
besteedde zijn
zijn vacanties
vacanties met
metreizen,
reizen,lezen
lezenenenbrieven
brieven
De heer
naarParijs,
Parijs, Londen,
Londen,Berlijn,
Berlijn, den
denHaag,
Haag,Utrecht,
Utrecht,
coplCeren.
Hij trok
trok naar
.copiëeren. Hij
hij ininstadsstads-en
en
Zuylen,
Genève. Dagen
Dagen achtereen
achtereen bracht
bracht hij
Zuylen, Lausanne
Lausanne en
en Genève.
familie-archieven
altijd lezend,
lezend, soms
somsmet
metkoortsige
koortsigehaastigheid,
haastigheid,
familie-archieven door;
door ; altijd
dan
weer uiterst
uiterstlangzaam,
langzaam, met
meteen
een
vergrootglas,turend,
turend,turend
turend op
op
dan weer
vergrootglas,
geelachtige
papieren,
beschreven
met
tergend-klein,
onduidelijk,
bijna
geelachtige papieren, beschreven met tergend-klein, onduidelijk, bijna
niet
ontcijferen,tureluurschmakend
tureluurschmakend kriebelschrift,
kriebelschrift, te méér
mééI' onleesonleesniet teteontcijferen,
baar
door de
de verbleekte
verbleekte inkt.
inkt. Jobs-geduld
Jobs-geduld was
noodig bij
bij dien
dien
baar door
was noodig
moeilijken,
inspannenden arbeid
arbeid; ; en
en die
diebezit
bezitMadame
MadamededeCharrière's
Charl'ièl'e's
moeilijken, inspannenden
vereerder,
daarvan heeft
heeft hij
hij bewijzen
bewijzen geleverd,
geleverd, die
diewij
wijnunudankbaar
dank baal'
vereerder, daarvan
genieten,
genieten.
"903 hield
Godet nog
een paar
paar lezingen over
zijn heldin
heldin te
In 11903
hield Godet
nog een
over zijn
Genève. Toen ontving hij
de
volgende,
geestige
waarschuwing
van eene
hij
volgende, geestige
zijner toehoorderessen:
»Pas maar
op!! gij
maakt, dat
dat de
de menschen
maar op
gij maakt,
toehoorderessen : nPas
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zóóveel van
van uw
uw vriendin
vriendin gaan
gaan houden,
houden, dat
datgijgijeen
een
aantal
medeminnaars
aantal
medeminnaars
z66veel
zult krijgen
krijgen!"
!"
))En,
dát is
is het
hetjuist,
juist,wat
watikikin in
mijne
belangloozeliefde
liefdewensch,
wensch,dat
dat
»En, dtit
mijne
belanglooze
men
haar innig
innig lief
liefkrijge,"
krijge," verklaart
verklaart Godet.
Godet.
men haar
In
zijn uitvoerigen
uitvoerigen compilatie-arbeid
compilatie-arbeid laat
laat de
de auteur
auteurAlálhet
hetlicht
lichtvallen
vallen
In zijn
op
»Notre-Dame de
de Colombier".
Colombier". Háár
moet men
men leeren
leeren kennen.
kennen. ZichZichop »Notre-Dame
fláár moet
Hij isisslechts
slechtsaan
aan't 't
woord om
om
zelf
verbergt hij
hij zooveel
zooveel mogelijk.
mogelijk. Hij
zelf verbergt
woord
leemten
aan te vullen,
vullen, overgangen
overgangen te maken,
maken, en
en dan
dan wig,
nóg,doet
doethij
hijdit
dit
leemten aan
sober,
bescheiden.
sober, bescheiden.
Hij geeft htidr
háár brieven;
brieven; brieven
brieven van
van hAár
háár intieme
intieme vrienden,
vrienden, en
en van
van
Hij
menschen, die
iets geweest
geweestzijn
zijnininhdár
háárleven.
leven.liådr
Háár
levensgeschiedenis,
menschen,
die iets
levensgeschiedenis,
háár gedachten, hádr
háál" inzichten
inzichten en
en wereld-beschouwing,
wereld-beschouwing, leert
leertmen
menkennen,
kennen,
hådr
wat
zij
vlot,
eerlijk
en
onbevangen
schreef.
uit
alles,
uit alles, wat zij vlot, eerlijk en onbevangen schreef.
Wat
in haar
haal' gloeide
gloeideen
envlamde
vlamde;; treurde
treurdeen
enweende
weende;
haarergernissen
ergernissen
; haar
VVat in
haar vreugde
vreugde; ; wat
zij hoopte
hoopte en
en vreesde,
vreesde, schreef
schreef zij
zij ongesmukt
ongesmukt in
in
en
en haar
wat zij
tallooze epistels,
tot in
in
tallooze
epistels, kernachtige
kernachtigebrieven,
brieven,waarin
waarinzijzij wáár
wdár was
was tot
merg
en been
been;; zij
zij schreef
schreefzonder
zonder schroom,
schroom, niet
nietvermoedend,
vermoedend, dat
dat haar
haar
merg en
jubelen en
en snikken
snikken eenmaal
eenmaal zouden
zouden worden
worden leesprooi
leesprooi van
van nimmer
mmmer ververjubelen
zadigd
publiek.
zadigd publiek.
Charrière, Isabella,
Isabella, Agneta,
Agneta, Elisabeth
Elisabeth Tuyll
Tuyll van
vanSeroosSeroosMevrouw
Mevrouw àe
de Charrière,
kerken,
zag
den
:lOsten
October,
1740,
het
levenslicht
te
Zuylen,
dorpje
kerken, zag den 20sten October, 1740, het levenslicht te Zuylen, dorpje
hetoude
oudefamilieslot
familieslot
aan de
de Vecht,
Vecht,tusschen
tusschenUtrecht
UtrechtenenMaarsen,
Maarsen, opophet
aan
del'
Van Tuyll's.
TlIyll's.
der Van
Het
kasteel Wordt
wordt nog
nog steeds
steeds bewoond
bewoond door
door een
een lid
lid der
del'familie
familieVan
Van
Het kasteel
TlIyll. De
dedeingenieur
F. F.L.S.S.F.F.
bamnVan
Van
Tuyll.
De tegenwoordige
tegenwoordigebewoner,
bewoner,
ingenieur
baron
zich verheugt
verheugt in
in 't bezit
Tuyll
van Serooskerken,
Serooskerken, heer v.van
Tuyll van
an Zuylen,
Zuylen, die
die zich
van een
een stamhouder,
stamhouder, zal
zalwel
welniet
nietbreken
brekenmet
metdedefamilie-traditie,
familie-traditie,zoodat
zoodat te
te
van
het slot
slot nog
nog inin lengte
lengtevan
vandagen
dagenzal
zaltoebehooren
toebehooren aan
aan
voorzien is,
voorzien
is, dat
dat het
venvanten van
van de
de geestige
geestigeschrijfster,
schrijfster,die
diehaar
haarbrieven
brievenonderteekende
onderteekende: :
verwanten
Belle
de
Zuylen.
Belle de Zuylen.
Heila
Tuyll sprak
sprak en
schreef in
in de
de Fransche
Fransche taal,
taal, zooals
zooals dit
dit ininhaar
haar
Bella Tuyll
en schreef
tij (I bij
bij Hollandsche
Hollandsche patriciërs
patriciërs en
enaristocraten
aristocraten gebruikelijk
gebruikelijk was.
Het
tijd
was. Het
Fransch-spreken
onze aanzienlijke
aanzienlijke kringen
kringen heeft
heeft zich
zichlange
langejaren
jaren
Fransch-sprekeninin onze
gehandhaafd,
maar wordt
wordt ininonze
onzedagen
dagengrootendeels
grootendeelsvervangen
vervangen door
door
gehandhaafd, maar
Engelsch.
is thans
thans mode
mode onder
onder onze
onze toongevers.
toongevers.
Engelsch-doen is
die zich
zich daartoe
daartoe rekenen,
rekenen, spreken
sprekenonder
onderelkaar
elkaarEngelsch,
Engelsch, zij
zij grijgrijZij, die
pen bij
bij voorkeur
voorkeur naar
uaal' Engelsche
Engelsche boeken
boekenenenvoeren
voerenhun
huncorrespondentie
cOlTespondeutie
pen
in dedeEngelsche
Engelschetaal.
taal.ZijZij
aanbiddenGod
GodininEngelsche
Engelschekerken,
kerken,
liefst
liefst in
aanbidden
zij eigenhandig
eigenhandig tegen
tegen Paschen
PascIJen enen
Kersttijdhelpen
helpenversieren.
versiereu.
die
die zij
Kersttijd
jaarhun
hun bezigheid,
bezigheid, benevens
benevens
))Church-decoration"
paar maal
maalinin't'tjaar
»Church-decoration"isis een paar
het
instudeeren van
van geestelijke
geestelijke liederen
liederen om
om op
op feestdagen
feestdagen te
tezingen
zingeninin
het instudeeren
choir."
)the choir."
Het late
late etensuur
etensuurder
derEngelschen
Engelscitenisisbijbijhen
henininzwang
zwang;
gaarnevoeden
voeden
; gaarne
zij
zich
met
Engelsche
spijzen
en
zijn
verzot
op
Engelsche
])sweets."
zij zich met Engelsche spijzen en zijn verzot op Engelsche »sweets."
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Ja, Brittannia
Ja,
Brittannia rules en
niet enkel
enkel op
op de
degolven.
golven.Zie
Ziemaar
maar het
hetsportsporten niet
terrein, landwatersport;; de
de Engelsche
Engelschespelen,
spelen, ininons
onsland
landbeoefend
beoefend
terrein,
land- en
en watersport
en
uitgevoerd, 66k
óók door
door niet-patriciërs,
niet-patriciërs, maar
maar die
die zich
zich naar
naar 't voorbeeld,
en uitgevoerd,
gegeven in
hetinin
gegeven
in den
den eersten
eersten stand,
stand, ook
ook Engelsch
Engelsch kleeden.
kleeden. Benevens
Benevens het
allerlei kringen ingevoerd gebruik,
gebruik, 's middags
Dafternoon-tea" te
te drinken
drinken en
en
middags »afternoon-tea"
knabbelen op
op een
eenstukje
stukje»
toast".En,
En,dedezich
zichalom-verspreidende
alom-verspreidende
daarbij
daarbij te
le knabbelen
»toast".
te versieren
versieren met
met»mistletoe."
Dmistletoe."
gewoonte
met Kersttijd
Kersttijd onze
onze huizen
huizen te
gewoonte met
Doch,
Belle de
de Zuylen
Zuylen schreef
schreefFransch,
Fransch, en
enwel
welzoodanig,
zoodanig, dat
dat de
de
Doch, Belle
haar taal
taal en
en het
het vernuft
vernuft van
van haar
haar stijl
stijlzijn
zijngeprezen
geprezen als
als
gaafheid
van haar
gaafheid van
Voltairiaansch.
Voltairiaansch.
Bella's
vader, Diederik-Jacob,
Diederik-Jacob, heer
van Zuylen
Zuylen en
en Westbroek,
Westbroek, baron
baron
Bella's vader,
heer van
1707geboren.
geboren.
van
Serooskerken, maarschalk
maarschalk van
van Montfoort,
Montfoort, werd
werd in 1707
van Serooskerken,
sten December
1739huwde
huwdehijhijHelena,
Helena,Jacoba
JacobadedeVicq,
Vicq,stammend
stammend
Den 1isten
December 1739
Hetjonge
jongemeisje
meisje
uit
een voornaam
voornaam Brabantsch,
Brabantsch, niet
adellijk geslacht.
uit een
niet adellijk
geslacht. Het
was nauwelijks
16 jaar,
jaar, toen
toen zij
zij trouwde.
trouwde. In
In 1740
1740werd
werdhun
hunoudste
oudste
was
nauwelijks 16
27jaar
jaarwas,
was,stond
stond zij
zij
dochter
geboren. Toen
Toen Bella's
Bella's moeder
moeder 27
dochter Bella
Bella geboren.
frisch,
krachtig en
en bloeiend
bloeiend aan
aan het
hethoofd
hoofd van
van een
eengezin
gezin van
van zeven
zeven
frisch, krachtig
kinderen,
zij binnen
binnen tien
tien jaar
jaaraan
aanhaar
haarechtgenoot
echtgenootgeschonken
geschonkenhad.
had.
kinderen, die
die zij
Het
jongste kind
kind stierf
stierf op
op zéér
zéérjeugdigen
jeugdigenleeftijd
leeftijd;; aan
aanhet
hetzestal,
zestal,allen
allen
Het jongste
toegerust
een eigen wil, had
had de jonge
jonge moeder
moeder haar
haar handen
handen vol.
vol.
toegerust met een
Belle de
de Zuylen
Zuylen heeft
heeft meermalen
meermalen geschreven
geschl'even over
over het
het stroef,
stroef, puripuriBelle
teinsch, aristocratisch
aristocratisch milieu,
toeval der
der geboorte
geboorte haar
haar
teinsch,
milieu, waarin
waarin het
het toeval
zij was
washaar
haar tijd
tijd inindenken
denken en
en
plaatste.
Haar kloeke
kloeke begrippen,
begrippen, —
- zij
plaatste. Haar
de dompigheidvan
van
durven-uitspreken
- botsten
botsten dikwijls
dikwijls ininde.dompigheid
durven-uitsprekenver
ver vooruit,
vooruit, —
de haar
haar omringende
omringende atmosfeer.
atmosfeer.
de
was zij
zij er
erfier
fierop,
op,tete
behoorentottot
geslacht
VanTuyll-s.
Tuyll"s.
Wél was
behooren
hethet
geslacht
derder
Van
Dit bewijst
bewijst de
de karakteristiek,
karakteristiek, die
die zij
zijinineen
eenvan
van
haar
brievenlicht
lichtover
over
Dit
haar
brieven
verwanten.
haar verwanten.
DOp één
één ding
ding wil
wilikikmij
mijnunueens
eenseen
eenoogenblik
oogenblikverheffen
verheffen:: dat
dat er
er
»Op
onder
ál
de
Tuyll's
die
ik
ken,
geen
gierigaard,
geen
schelm,
geen
onder di de Tuyll's die ik ken, geen gierigaard, geen schelm, geen
lafaard is;
geen wufte
wufte vrouw
vrouw;; niet
niet één,
één, die
die een
eenlage
lagedaad
daadzou
zouwillen
willen
lafaard
is ; geen
doen ten
behoeve van
van wåt
wát dan
dan ook
ook;; ik
ken er
er niet
niet één,
één, ofofhij
hijisismild
mild
doen
ten behoeve
ik ken
en in
in staat
staattot
totedelmoedige
edelmoedigedaden".
daden".
en
geweestdedevreugde
vreugde en
en
Dit schreef
schreef Bella
Bella van
van Tuyll
Tuyll aan
aan hem,
hem, die
die isis geweest
Dit
smart van
van haar
haar leven
leven:: David,
David,Louis,
Louis,baron
baronConstant
Constant de
deRebecque,
Hebecque,
de smart
vanVillars-Mendraz
Villars-Mendraz en
en d'Hermenches,
d'Hermenches, zoon
zoonvan
vanden
dengeneraal
generaalmajoor
majoor
heer van
zichonderscheidde
onderscheiddeininHollandschen
Hollandschenkrijgsdienst.
krijgsdienst.
Samuel de
de Constant,
Constant,die
diezich
Samuel
Constant de
de Rebecque,
Rebecque, die
die zijn
zijn brieven
brieven aan
aan Bella
Bellavan
vanTuyll
Tuyllonder-.
onder-'
Constant
in 1723
1723tete
Lausannegeboren.
geboren.
teekende : Constant
Constant d'Hermenches,
d'Hermenches, werd
werd in
teekende:
Lausanne
Hij was
was zeventien
zeventien jaar
jaar ouder
ouderdan
dandededoor
dool'hem
hemzoozoo
hoogvereerde
vereerdeBelle
Belle
Hij
hoog
die hij
hij naar
naar haar
haartweeden
tweedennaam
naam»Agnes"
»Agnes"noemde.
noemde.
Zuylen, die
de Zuylen,
Als kadet
kadet kwam
kwam
Evenals zijn
zijn vader
vader trad
trad hij
hij in
in Hollandschen
Hollandschen dienst.
dienst. Als
Evenals
in het
hetregiment
regimentvan
vanzijn
zijnvader
vader
was
18jarigen
leeftijdkapitein.
kapitein.
hij in
hij
en en
was
opop
18jarigen
leeftijd
in den
den Haag.
Haag. Zijn
Zijnechtgenoote,
echtgenoote,Louise
Louise
Constant de Rebecque
Rebecque woonde
woonde in
Constant
jaarouder
ouder
Seigneux, een
eenkribbige
kribbige vrouw
vrouwzonder
zonder vernuft,
vernuft, was
waszeven
zevenjaar
de Seigneux,
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dan haar
haar man,
man, aan
aan wien
wien zij
zij in
in 4750
1750een
eenzoon
zoon schonk,
schonk, die
dieten
tendoop
doop
dan
gehouden werd
wel'd door
door Willem
Willem IV, prins
Oranje, en
en zijne
zijne gemalin,
gemalin, Anna
Anna
prins van Oranje,
gehouden
van
Engeland. Constant
Constant d'Hermenches,
d'Hermenches,buitengewoon
buitengewoonbegaafd
begaafden
enontwikontwikvan Engeland.
keld,
herhaaldelijk in
briefwisseling met
met Voltaire,
VoltaÏl'e, was
wasininaristocratische
aristocratische
keld, herhaaldelijk
in briefwisseling
harermanmankringen
de verwende
verwende lieveling
lieveling van
van alle
alle dames
dames en
endedeschrik
schrikharer
kringen de
dooI' hem
hem
nen.
Hij bezat
bezat de
de bijtende
bijtende slagvaardigheid
slagvaardigheid van
van Voltaire,
Voltaire, den
den door
nen. Hij
bewonderden Gallischen
Vlijmend was
waszijn
zijnspottend
spottendvernuft.
vernuft.
bewonderden
Gallischen dichter.
dichter. Vlijmend
Meedoogenloos waren
uitvallen. d'Hermenches
d'Hermenches was
waseen
eenvolleerd
volleerd
Meedoogenloos
waren zijn
zijn uitvallen.
hofrnaker, die de
de hulde,
hulde,hem
hemdoor
doorvrouwen
vrouwen
gebracht,niet
niet
onbeantwoord
hofmaker,
gebracht,
onbeantwoord
vive zijn.
liet. Tegenover
Tegenover hem
hem moesten
moesten gehuwde
gehuwde mannen
mannen op
op hun
hun qui vive
liet.
Zij
hadden te
waken voor
voor den
den goeden
goeden naam
naamhunner
hunnervrouwen,
vrouwen, die
diedoor
door
Zij hadden
te waken
kwamen;
en
tegede
beminnelijkheden
van
d'Hermenches
in
opspraak
de beminnelijkheden van d'Hermenches in opspraak kwamen; en tegelijkertijd moesten
tact ontwikkelen,
ontwikkelen, om
om het
het niet
niet aan
aanden
den
lijkertijd
moesten zij
zij vrij
vrij wat
wat tact
te krijgen
krijgenmet
metden
denschoonen,
schoonen,
gevierdenvrouwen-afgod,
vrouwen-afgod,wiens
wienstoorn
toorn
stok
stok te
gevierden
en
hoon zij
zij duchtten.
duchtten.
en hoon
De ontmoeting
ontmoeting van
van Belle
Belle de
deZuylen
ZuylenenenConstant
Constantd'Hermenches
d'Hermenches was
was
De
Ze
coup de
de foudre.
f"oudre ....
le coup
Doch hun
liefde, al werd
werd zij
zij bliksemsnel
bliksemsnel geboren,
geboren, kwam
kwam te
te laat.
laat. De
De
Doch
hun liefde,
37jarige
man was
was getrouwd.
getrouwd.
37jarige man
jaar, toen
toenzijzijden
denDVeroveraar"
, Veroveraar" (*) voor
voor
Belle was
was ongeveer
ongeveer twintig
twintig jaar,
Belle
het
eerst zag
zag op
op een
eenbal
balininden
denHaag.
Haag.Van
Vandat
datoogenblik
oogenblikafafontstond
ontstond
het eerst
tusschen hen
heneen
eenwederzijdsche
wederzijdscheaanbidding
aanbidding en
en een
eendrukke
drukke correspondentie,
correspondentie,
engeëindigd
geëindigd kort
kort na
na Belle's
Belle's huwelijk
huwelijk; ; —
- haar
haar wanwanvoortgezet tot,
tot, en
voortgezet
hoops-huwelijk met den
den onbeduidenden,
onbeduidenden, goedigen,
goedigen,lichtelijk
lichtelijkstotterenden
stotterenden
hoops-huwelijk
Zwitser, de
de Charrière.
Charrière.
Zwitser,
Op
de danspartij
danspartij in
in den
den Haag
Haag had
hadBella
Bella van
van Tuyll
Tuyll het
het eerst
eerst het
het
Op de
woord
den schitterenden
schitterenden d'Hermenches,
d'Hermenches, een
feit, dat
dat zij
zij inin
woord gericht
gericht tot den
een feit,
een
van haar
haar talrijke
talrijke epistels
epistelsaan
aanhem
hemininherinnering
herinneringbrengt
brengt:: »Weet-u
»Weet-u
een van
't
nog,
bij
den
hertog,
nu
vier
jaar
geleden?
U
merkte
mij
op,
't nog, bij den hertog, nu vier jaar geleden ?
niet op,
mij niet
maar ik zag U! ,Danst-u
VI'oeg ik,
ik, oln
om een
een praatje
praatje
pDanst-u niet,
niet, meneel',"
meneer," vroeg
met
maken. Nooit
Nooitheb
hebikikmij
mijom
ometikette
etikettebekommerd,
bekommerd, en
en als
als
met uu tetemaken.
,kop" ontdek,
ontdek, bekruipt
bekruiptmij
mijeen
eenonweerhoudbare
onweerhoudbarelust
lustom
om
ik
ergens een
eenDkop"
ik ergens
dien
aan 't't spreken
spreken te
te brengen."
brengen."
dien aan
Gedurende
twaalfjaar
jaarwas
wasConstant
Constantd'Hermenches
d'HermenchesBella's
Bella'svertrouwde
vertrouwde;
Gedurende twaalf
;
de
man, voor
voor wien
wien zij
zij geen
geengeheimen
geheimenhad,
had,aan
aanwien
wienzijzijzich
zich
uitsprak,
de man,
uitsprak,
met onverschrokken
onverschrokken eerlijkheid
eedijkheid en
enonkreukbare
onkreukbarewaarheidsliefde.
waarheidsliefde.
De heer
heer en
enMevrouw
Mevrouw Van
Van Tuyll
Tuyllvan
vanSerooskerken
Serooskerkenwaren
warenininde
deeerste
eerste
De
jaren
onkundig
van
de
briefwisseling
hunner
oudste
dochter
Isabella
met
jaren onkundig van de briefwisseling hunner oudste dochter Isabella met
den charmeur
charmeur d'Hermenches.
Bella oefende
oefende door
door haar
haar gulheid,
gulheid, gevatgevatd'Hermenches. Bella
heid
en hartelijkheid
hartelijkheid z66veel
zóóveelinvloed
invloed uit,
uit, dat
datrnenigeen
menigeenzich
zichgelukkig
gelukkig
heid en
achtte,
iets voor
voor haar
haal' tetekunnen
kunnendoen,
doen,haar
haarinin't 'tgevlei
gevleitetekomen,
komen, haar
haar
achtte, iets
een
dienst te
tebewijzen,
bewijzen, enenvoorkomendheden
voorkomendheden te
tebetuigen,
betuigen,zelfs
zelfsalaldroedroeeen dienst

n

(*) Onweerstaanbaar
held uit
uithet
hetpakkend
pakkendtooneelwerk
tooneelwerk
Onweerstaanbaarwas
was d'Hermenches,
d'Hermenches,als
als de held
van Mevrouw
Mevrouw Simons—
Simons-Mees.
Mees.
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gen
die een
eenmin
minofof
meer
dubbelzinnigkarakter,
karakteI',zooals
zooalshet
hetbegunstigen
begunstigen
gen die
meer
dubbelzinnig
haar clandestine
c1andestine correspondentie.
correspondentie.
van
van haar
Mevrouw
van den
den welbekenweIbekenMevrouw Geelvinck,
Geelvinck, Mevrouw
MevrouwHasselaer,
Hasselaer, echtgenoote
echtgenoote van
BeHa
dikwijlslogeerde,
logeerde,zélfs
zélfshaar
haar
den
magistl'aat uit
uitAmsterdam,
Amsterdam,bijbijwie
wie
den magistraat
Bella
dikwijls
zwagel'
De Perponcher,
Perponcher, belastten
belastten zich
zich met
met de
de bezorging
bezorging der
der epistels.
epistels.
zwager De
Het hart
hart der
derbriefschripter
briefschrijfsterbonsde
bonsdedikwijls
dikwijlsvan
van angst
angst bij
bijde
degedachte,
gedachte,
dat
het geheim
geheim ontdekt
ontdekt zou
zouworden
worden!! Dan
Dan greep
greepzijzijopnieuw
opnieuwnaar
naarhaar
haal'
dat het
rappe
veder, en
en met
met kloeke,
kloeke, duidelijke,
duidelijke, haastige
haastige letters
letters richtte
richtte zij
zij het
het
rappe veder,
dringend
aan d'Hermenches
d'Hermenches haar
haar brieven
brieven teteverbranden.
verbranden.
dringend verzoek
verzoek aan
brieven!.
al kost
kosthet
het
»In Godsnaam,
Godsnaam, tneneer,
meneer, verbrand
verbrand toch
mijn brieven
»In
toch mijn
! . ,.
. . al
uu eenige
eenige moeite,
moeite, doe
doe het
het!! IkIkvind,
vind,dat
datu die
u die
kleine
opoffering
moet
kleine opoffering moet
gemoedsrust".
brengen
aan mijn
mijn gemoedsrust".
brengen aan
Kort voor
voor haar
haar huwelijk
huwelijk met
met den
denheer
heerDeDeCharrière
Charrière heeft
heeftzij
zijernstig,
ernstig,
Kort
d'Hermenches aan
aan brieven
brieven van
van
gebiedend zelfs,
zelfs, verzocht
verzocht:
gebiedend
: ALLES wat d'Hermenches
haar
bezat, te
te vernietigen.
vernietigen.
haar bezat,
Hij was
er niet
niet toe
toe tetebewegen.
bewegen.
Hij
was er
het »Fonds
DFonds Constant"
Constant" inindedebibliotheek
bibliotheek te
te Genève
Genève liggen
liggen 178
178
In
In het
brieven van
de hand
hand van
van Belle
Belle de
de Zuylen,
Zuylen, gericht
gerichtaan
aalld'Hermenches.
d'Hermenchel3.
brieven
van de
Zij
schreef hem
hem:: oGij
»Gij zijt
zijtdedeéénige
éénige
man,
wien
volkomen
Zij schreef
man,
in in
wien
ik ik
volkomen
en
gehéél van-zelf
van-zelf vertrouwen
vertrouwen stel.
stel. Tegenover
Tegenoveruuben
benikikniet
nietvoorvooren gehéél
preutsch;; en,
en,wat
watnég
nógmerkwaardiger
merkwaardiger is,
is,
zichtig, niet
ingetogen, niet
niet preutsch
zichtig,
niet ingetogen,
ik geneigd
geneigd ben,
ben, álálmijn
mijnfouten
fouten en
en
voor uu ben
hen ik
ik ook
ook niet
niet ijdel,
ijdel, zoodat
zoodat ik
voor
dwaasheden, die
mij in
in eigen
eigen oog
oog vernederen,
\'emederen, uu te
te biechten.
biechten. Als
Alswij
wij
dwaasheden,
die mij
samen
leefden, zou
zou ik
ik 66k
óók niets
nietsverzwijgen."
vel'Zwijgen."
samen leefden,
De
hoffelijke d'Hermenches
d'Hermenches antwoordt:
waart gij
gij leelijk
lee lijk en
en
De hoffelijke
antwoordt : )lAl
»Al waart
nóg zou
innig liefhebben.
liefhebben. Zonder
Zonderoverdrijven
overdrijven kan
kan
humeurig,
humeurig, dan'
dan •nóg
zou ik
ik uu innig
ik uuzeggen,
zeggen,dat
datgijgij
béter
schrijftdan
danwie
wie
ook,
zelfs
Voltairezonder
zonder
ik
béter
schrijft
ook,
zelfs
Voltaire
hecht
mij
niet
aan
u
om
uw
geest,
maar
om
uw
ik
niet
uit.
Ik
ik niet uit. Ik hecht mij niet aan u om uw geest, maar om uw
goedheid ... ,"
goedheid..
DIk
heb veel
veel leed
leedgekend,
gekend,dierbare
dierbareAgnès,
Agnès, maar
maar gij
gij doet
doet mij
mij dit
dit
»Ik heb
alles vergeten
vergeten j ; gij
verzoent mij
met het
het leven,
leven, met
metdedemenschen"
menschen" ....
alles
gij verzoent
mij met
..
De
geraffineerde vrouwen-kenner
vrouwen-kenner! ! Niemand
Niemand beter
beter dan
dan deze
dezeXVIIIde
XVIIIde
De geraffineerde
man heel
heel diep
diep zich
zich nestelt
nesteltininde
de
eeuwsche
» Veroveraar" wist,
eeuwsche »Veroveraar"
wist, dat
dat een
een man
koesterende, troostende,
troostende, beschermende
beschermende liefde
liefde eener
eener vrouw,
vrouw, wanneer
wanneerhij
hij
koesterende,
haar doet
doet trillen
trillen de
de uiterst-gevoelige
uiterst-gevoelige snaar
snaarvan
vanhet
hetmedelijden.
medelijden.
bij haar
bij
Bella
snakte
naar
vrijheid.
Haar
fiere,
open
natuur
had er
er geen
geen
Bella snakte naar vrijheid. Haar fiere, open natuur had
verbergenvoor
voor
haarouders,
ouders,die
diezijzijvereerde
vereerdeen
en
vrede
mee, iets
ietste te
vrede mee,
verbergen
haar
liefhad.
haar smartelijke,
smartelijke, bekommerde
bekommel'de gegeIn
vicieuzen cirkel
cirkel kringden
kringden zich
zich haar
In vicieuzen
Zijstreecl
stree9een
eenfellen
felienstrijd
strijd;
doorleefdemoeilijke
moeilijketijden.
tijden.Haar
Haar
dachten.
dachten. Zij
; doorleefde
machtige liefde
liefde voor
voor d'Hermenches
d'Hel'menches lión
kón en
enwilde
wildezij
zijniet
nietprijsgeven.
prijsgeven.
machtige
haar
leven,
waarin
zij
zooveel
mogelijk
afwisseKleurloos,
eentonig
was
Kleurloos, eentonig was haar leven, waarin zij zooveel mogelijk afwisseling
bracht,
door
zich
met
nerveuzen
ijver
vast
te
klampen
aan
een
ling bracht, door zich met nerveuzen ijver vast te klampen aan een
of andere
andere studie
studie:: mathesis,
mathesis, schilderen,
schilderen, literatuur,
literatuur, muziek.
muziek. Zij
Zij snakte
snakte
naar
verandering j naar
naar vrijheid
vrijheid allermeest.
allermeest.
naar verandering;
."
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De
familie Tuyll
Tuyll bracht
bracht ininUtrecht
Utrechtdedewinterrnaanden
wintermaanden door.
door. Ook
Ook
De familie
dáár,
in het
hetbeperkt
beperkt
milieu
waarindede
aristocratischejonkvrouw
jonkvrouw zich
zich
dåár, in
milieu
waarin
aristocratische
bewoog,
vond zij
zij weinig
weinigaantrekkelijks
aantrekkelijksvoor
voorhaar
haar wakkeren,
wakkeren, werkzamen,
werkzamen,
bewoog, vond
hadden misschien
Dehaar
haaromringende
omringendemenschen
menschen hadden
strijdlustigen
strijdlustigengeest.
geest. De
eigen
oordeel en
en inzichten
inzichten;; doch
doch zij
zijwisten
wistendie
dieomzichtig
omzichtigte te
verbergen;
eigen oordeel
verbergen
;
angstvallig
huldigden zij
traditie; ; algemeen
algemeen gangbare
gangbal'e begrippen
begrippen waren
waren
angstvallig huldigden
zij traditie
pasmunt
voor hun
hun dagelijksch
dagelijksch verkeer.
verkeer. Natuurlijk
Natuurlijk kwam
kwamBella
BellaTuyll
Tuyll
pasmunt voor
dikwijls
botsing, zoowel
zoo welteteUtrecht
Utrechtals
alsininden
denHaag
Haagen
enAmsterdam,
Amsterdam,met
met
dikwijls in botsing,
vrienden
die hun
hun woorden
woorden wikten
wikten en
en wogen,
wogen, terwijl
terwijl zij,
zij,
vrienden en
en kennissen,
kennissen, die
het hart
hartop
opdedetong
tongdroeg
droeg
de
temperamentvolle, de
vaak rebelleerende,
rebelleerende, het
de temperamentvolle,
de vaak
haar meening
meening ongesmukt
ongesmukt uitte.
uitte.
en
en haar
Het liefst
liefst was
was Bella
Bella ininZuylen,
Zuylen,doch
(lochhet
hetweinig
weinigemotioneel
emotioneelkarakter
karakter
Het
der
tamme,
rechte
Vechtoevers,
der
eindelooze,
saaie
weilanden
en
der tamme, rechte Vechtoevers, der eindelooze, saaie weilanden en
den duur
duur te
te kras.
kras.
slotoen,
slotoen, werd
werd haar
haar op
op den
Zij
naderde de
dertig, haakte
haakte naar
naar verandering
verandering in
in haar
haar lot.
lot.
Zij naderde
de dertig,
Het aangaan
aangaan van
van een
eenhuwelijk
huwelijkscheen
scheenhaar
haarhet
hetéénig
éénigmiddel,
middel, om
om
Het
brekend met
oude, het
het nieuwe
nieuwe tegemoet
tegemoet te
te gaan.
gaan.
brekend
met het
het oude,
minder dan
dan twaalf
twaalf pretendenten,
pretendenten, onder
onder wie
wie een
een Schot,
Schot, Boswell,
BosweIl,
Niet minder
Duitsche graven,
graven, een
een neef
neefvan
van Tuyll,
Tuyll, dedeheeren
heerenVan
VanPallandt
Pallandten
en
twee Duitsche
markies:: de
de Bellegarde,
BelIegarde, kwamen
kwamen
Van Obdam,
Fransehe, katholieke
katholieke markies
Van
Obdam, en een Fransche,
of meer
meer ininaanmerking.
aanmerking.
min of
min
Het liefst
liefst zou
zou zij
zij Marquise
Marquise de
de Bellegarde
Bellegal'de zijn
zijn geworden,
geworden, omdat
omdatdie
die
pretendent een intieme
intieme vriend
vriend was
wasvan
vand'Hermenches.
d'Hermenches.DeDemogelijkheid
mogelijkheid
pretendent
BeHa van
van Tuyll
Tuyll met
met een
eenkatholiek
katholiek bracht
bracht onder
ondel'
van
huwelijk van
van Bella
van een huwelijk
haar
Calvinistische verwanten
verwant~n niet geringe
geringe ontsteltenis
ontsteltenis teweeg.
teweeg. Het
Hetv66r
vóór
haar Calvinistische
en tegen
tegen der
derverschillende
verschillendehuwelijksaanzoeken
huwelijksaanzoeken werd
werdmet
metd'Hermenches
d'Hermenches
Het éénige
éénige
besproken.
Voor Bella
Bella was
was een
eenhuwelijk
huwelijk4een
.een lotswisseling.
lotswisseling. Het
besproken. Voor
wat
zij er
er ininzag
zagen en
vel'langde.Niets
Niets
meer
nietsanders.
anders.
wat zij
vanvan
verlangde.
meer
enen
niets
haar, met
met wien
wien zij
zijtrouwde,
trouwde,nu
nuzij
zijden
den
Volmaakt
Volmaakt onverschillig
onverschilligwas
was het
het haar,
man
dien zij
zij liefhad,
liefhad, niet
nietkon
kontoebehooren.
toebehooren.
man dien
Toen
zij heel
heel ernstig
ernstigdacht
dachtaan
aaneen
een
huwelijkmet
metBellegarde,
BelIegarde,schreef
schreef
Toen zij
huwelijk
zij aan
aan d'Hermenches,
d'Hermenches, die
huwelijk toejuichte
toejuichte: : DWat
]) Wat uu doet,
doet,vind
vind
zij
die dit huwelijk
ik
schoon, grootsch
grootsch en
moeilijk. Iemand
Iemand die
die niet
niet weet
weet wat
watliefhebben
liefhebben
ik schoon,
en moeilijk.
zeggen:: DU
»U kan
kan zij
zij niet
niet toebehooren,
toebehoOl'en, dus
dus haar
haar aan
aan een
eenvriend
vriend
is,
zou zeggen
is, zou
willen geven
geven acht
acht ikikgeen
geenopoffering."
opoffering." Ik oordeel
hierover gansch
gansch
willen
oordeel hierover
anders;
voel maar
maar 6,1
ál te
goed, dat,
dat,wanneer
wanneer men
men met
meteigen
eigenhand
hand
anders ; ik
ik voel
te goed,
nieuwe
scheidingen toevoegt
toevoegt aan
aan reeds
reeds bestaande,
bestaande, wanneer
wanneer men
men een
een
nieuwe scheidingen
tusschen zichzelf
zichzelf en
enzijn
zijn
eeuwige
en onverwinnelijke
onverwinnelijke hinderpaal
hinderpaal zet
eeuwige en
zet tusschen
datmen
mendaarvoor
daarvooreen
een
verhevenedelmoedigheid
edelmoedigheid moet
moet
liefste
neiging, dat
liefste neiging,
verheven
bezitten. "
bezitten."
Zij betuigt
betuigt den
den geestigen,
geestigen, wuften
wuften vriend,
vriend, dat
dat zij
zij gaarne
gaarne in
in zijn
zijn hart
hart
Zij
de plaats
plaats wil
wil blijven
blijven innemen,
innemen, die
diegéén
géénandere
anderevrouw
vrouw er
el'ininbezat,
bezat,
de
máár dat zij
zij niet wil
behooren tot
het aantal,
aantal, die
die hij
hij op
opzijn
zijnvingers
vingers
mid?.
wil behooren
tot het
te véél
véélhebben
hebbenliefgehad
liefgehad!! ....
»En toch
toch ...
wat
kan natellen,
natellen, die
die hem
hem te
kan
. . DEn
. . . wat
ons soms afschuwelijk
wáárom vinden
vinden wij
wij dat
dat niet
niet altijd
afschuwelijk lijkt,
lijkt, witárom
altijd afschu11.
20*
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welijk??!! Ik
Ik weet
weet niet
niethoe
hoeandere
anderemenschen
menschenhethet
klaar-spelen,wanneer
wanneer
klaar-s-pelen,
welijk
mij betreft,
iij zich
zich wagen
wagen aan
aan ernstig
ernstig zelfonderzoek,
zelfonderzoek, maar,
maar, wat
wat mij
zoobetreft, zooik éérlijk
éérlijk bespied,
bespied, wat
wat er
er in
in mijn
mijn hart
hart omgaat,
omgaat~ loop
loop ik
ik geen
geen
lang
als ik
lang als
gevaar ijdel
ijdel te
te worden.
worden .... "
gevaar
slot te
te Zuylen.
Zuylen. Hij
Hij
Markies
de BelIegarde
Bellegardekwam
kwamten
ten bezoek
bezoek op
op het
het slot
Markies de
kwaliteitvan
vanBella's
Bella'saanstaanden
aanstaandenechtgenoot.
echtgenoot.Zij,
Zij,persoonlijk,
persoonlijk,
toefde er,
er, ininkwaliteit
had geen
geen bezwaren
bezwaren om to't
töt de
de katholieke
katholieke kerk
kerk over
over te
te gaan.
gaan.Zij
Zijwilde
wilde
had
dat d'Hermenches
d'Hermenches zijn
zijn vriend
vriendvolkomen
volkomenzou
zouinlichten
inlichtenaangaande
aangaande
echter,
echter, dat
haar
persoonlijkheid, én
aangaande haar
haar fortuin,
fortuin, want
want monsieur
monsieur leIe
haar persoonlijkheid,
én aangaande
marquis had
had zwaar
zwaar belaste
belaste domeinen
domeinen en
en geen
geencomptanten
comptanten ..... IID Wat
marquis
humeur
betreft, dit
dit acht
achtikikeen
eeneven
even
belangrijkpunt
puntalsalsdeugdzaamdeugdzaamhumeur betreft,
belangrijk
heid;
néén,
nóg
belangrijker
is
het;
een
wufte
vrouw
is
beter
verheid; néén, nóg belangrijker is het; een wufte vrouw is beter teteverdmgen
dan een
een humeurige;
humeurige;ikikzou
zouvéél
véél
lievereen
eenontrouwen
ontrouwenechtgenoot
echtgenoot
dragen dan
liever
hebben,
die wrokkerig
wrokkerig is of
of ruw.
ruw.
hebben, dan
dan een
een die
máár, ik
ik
»Ik ben
ben niet ondeugend,
ondeugend, niet
niet knorrig,
knorrig, niet
niet lastig
lastig of
ofgrillig,
grillig, máår,
ben
niet altijd
altijdhetzelfde;
hetzelfde;mijn
mijnzwak
zwak
organisme,mijn
mijnbruisend
bruisendbloed
bloed
ben niet
organisme,
geestvatbaar
vatbaar
en
mijn opgewondenheid
opgewondenheid maken
maken mijn
mijn gestel
gestel enenmijn
mijngeest
en mijn
voor
groote, snelle
snelle en
en -vreemde
vreemde overgangen
overgangen als
als ik
ik nog
nog nooit
nooit heb
heb
voor zülke
zillke groote,
bij wie
wie ook.
ook.
gezien,
gezien, bij
:tAls
mij niet
niet herkende
herkende aan
aan mijn
mijn gezicht
gezicht en
enaan
aanmijn
mijnhart,
hart,zou
zou
men mij
»Als men
oogenblik op 't andere
voor twee
twee verschillende
verschillende
men
mij van
van 't eene
men mij
eene oogenblik
andere voor
den loop
loop van
van één
één dag,
dag, soms
somsvoor
voorzes
zes
menschen kunnen
menschen
kunnen houuen,
houden,en,
en, in
in den
verschillende personen.
personen.
verschillende
:DAlles
mij aan
aan;; geen
geenoogenblik
oogenblik inin't'tleven
levenisismij
mijonverschillig,
onverschillig,
doet mij
»Alles doet
ófgelukkig,
gelukkig, 6f
ófongelukkig,
ongelukkig, maar
maar zij
zij zijn
zijn iets.
Als
ál
mijn uren
uren zijn
zijn 6f
dl mijn
iets. Als
driftig ben,
ben, zal
zal hij
hij het
het mij
mij dan
dan
ik
maal' niet
nietonrechtvaardig,
onrechtvaardig, bits
ik maar
bits of driftig
niet
kwalijk nemen,
nemen, als
alsikikhem
hem
hoofd
duizelen
UOOI·
mijndrukke
drukke
niet kwalijk
hethet
hoofd
doedoe
duizelen
door
mijn
praten, en wanneer
wanneer ik
ik soms
somsiningeen
geenuren
uren
woord
zeg?
zonder
praten,
éénéén
woord
zeg
? alsalsikikzonder
éénige
merkbare aanleiding
aanleiding uitgelaten
uitgelaten vroolijk
vroolijk ben
ben en
en huil,
huil, zonder
zonder dat
dat
éénige merkbare
ik
eigenlijk
weet
waarom?
ik eigenlijk weet waarom ?
»Zullen
de flauwtes
flauwtes die
dieikikkrijg,
krijg,evengoed
evengoeddoor
doornietsdoen
nietsdoen als
als door
door
»Zullen de
ZÜnoogen
oogen?
overspanning, mij
mij niet
nietbelachelijk
belachelijkenen
onverdmaglijkmaken
makenininzijn
overspanning,
onverdraaglijk
?
Ik kan
kan mij
mij wel
welgeweld
geweldaandoen,
aandoen,mijn
mijnblijdschap
blijdschap temperen,
temperen, lachen
lachen als
als
Ik
maar dat
datdoet
doetmen
men
tegenover
vreemdelingen,
ik
verdrietig ben,
ben, maar
ik verdrietig
tegenover
vreemdelingen,
doch niet
niet tegenover
tegenover den
den echtgenoot
echtgenoot dien
dien men
men liefheeft.
liefheeft. Trouwens,
Trouwens, als
als
doch
ik
te druk
druk ben
ben mar
lIaarzijn
zijnzin,
zin,zou
zouhijhijmij
mijkunnen
kunnenverzoeken
verzoekeneen
eenbeetje
beetje
ik te
zijn;; als
als ik
ik hem
hem het
hethoofd
hoofd dol
dol maak
maak met
met een
een deuntje,
deuntje, een
een
stiller
stiller te zijn
heeft
hij
maar
een
loopje
met
mij
boek,
een
of
andere
nietigheid,
dan
boek,
of andere nietigheid, dan heeft hij maar een loopje met mij
nemen en
en mij
mijopopmijn
mijnééntje
ééntjevan
van
mijn
dwaasheidtetelaten
latengenieten.
genieten.
te nemen
mijn
dwaasheid
Beurtelings
musicienne, wiskundige,
wiskundige, quasi-dichteres,
quasi-dichteres, wereldsche
wereldschevrouw,
vrouw,
Beurtelings musicienne,
weerkoel
koelenenrustig-filosofisch,
rustig-filosofisch, misschien
misschien
hartstochtelijke vrouw,
dan weer
hartstochtelijke
vrouw, dan
dat
die groote
groote verscheidenheid
verscheidenheid hem
hem wel
welzou
zouaanstaan;
aanstaan;ikikben
bentenminste
tenminste
dat die
overtuigd,
ik hem
hem niet
niet zou
zouvervelen,
vervelen,enendat
dathijhij
niet
spoediggenoeg
genoeg
overtuigd, dat
dat ik
niet
spoedig
hebben;
wat
mijn
innerlijk
wezen,
mijn
hart
betreft,
dat
van
mij
zou
van mij zou hebben ; wat mijn innerlijk wezen, mijn hart betreft, dat
zou
hij iederen
iederendag
dag
onveranderdhehetzelfde
vinden;; mijn
mijnongeduldige
ongeduldige
zou hij
onveranderd
tzelfde vinden
."
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buien komen weinig voor en zijn van korten duur j toorn ken ik zoo
goed als niet; als ik IUd, ben ik zacht en geduldig j als ik huil, brom
ik niet. . .. Ziezoo ! hiermede is alles gezegd, geloof ik; u kunt over
mij en over mijn fortuin oOl'deelèn; als ik niet genoeg waard ben, en
als ik niet rijk genoeg ben, zeg het eerlijk, zonder omwegen. Doe met
mijn biecht wat u goed dunkt." Bella' s fortuin bleek niet opgewassen tegen de eischen van den
markies; De BelIegarde kwam niet meer te Zuylen en huwde spoedig
daarna een andere rijker erfgename.
d'Hermenches had de onkieschheid of onhandigheid gehad aan zijn
)adorable Agnès" te schrijven, dat De BelIegarde niet van verdriet zou
sterven, voor het geval een echtverbintenis van hem met Bella niet
tot stand zou komen.
Rustig en waardig antwoordt zij:
DLe marquis ne mourra pas de chagrin". - Ah! vraiment, je Ie
crois. Combien de quarts d'heure m'a-t-il vue? Mais quand je mourrais
moi-même demain, je vous pro mets bien que vous vivriez et que tout
Ie monde vivrait, et que l'univers irait son train, Ie mieux du monde.
Si pourtant il était des gens affligés, ce serait ceux qui m'ont connue
depuis que j'existe; ils me chercheraient encore, et puis enfin ils
cesseraient de me chercher; vous et eux trouveraient mille autre choses,
et bientót il n'y paraîtrait plus .... Vous seriez étonné de voir combien
il est facile de prendre son parti de toute chose."
In de kamkteristiek van »Zélide" heeft BeHa van Tuyll zichzelf
geteekend. Om aan te toon en, hoezeer deze Nederlandsche aristocrate
uit de XVIIIde eeuw het meesterschap bezat over de Fransche taal,
laat ik Bella's oorspronkelijke beschrijving onvertaald:
llCompatissante par tempérament, libérale et généreuse par penchant,
Zélide n'est bonne que par principe, quand elle est douce et facile,
sachez lui en gré, c'est un effort. Quant elle est longtemps civile et
polie avec des gens dont elle ne se soucie pas, redoublez d'estime, c'est
un martyre. Naturellement vaine, sa vanité est sans bornes: la
connaissance et Ie mépris des hommes lui en eurent bientOt donné.
Cependant elle va encore trop loin au gré de Zélide elle-même. Elle
pense déjà que la gloire n'est rien au prix du bonheur, mais elle ferait
encore bien des pas pour la gloire. Quand est-ce que les lumières de
}' esprit commanderont aux penchants du coeur? Alors Zélide cessera
d'êtI'e coquette. Triste contmdiction! Zélide, qui ne voudl'ait pas sans
raison frapper Uil chien, ni écrasel' Ie plus vil insecte, voudrait peutêtre, dans certains moments, rendre un homme malheureux, et cela
pour s'amuser, pOU!' se procurer une espèce de gloirc, qui même ne
flatte point sa raison et ne touche qu'un instant sa vanité. Mais Ie
prestige est court, l'apparence du succès la fait revenir à elle-même,
elle n'a pas plutót reconnu son intention qu'elle la méprise et veut y
renoncer pour jamais.
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Vous me
me demanderez peut-être
peut-être si
si Zélide est
belle, ou
jolie, ou
ou
Vous
est belle,
ou jolie,
Je ne
ne sais;
c'est selon
selon qu'on
qu'on l'aime
l'aime ou
ou qu'elle
qu'elle veut
veut se faire
passabIe?? Je
passable
sais; c'est
Ie sait, et s'en
s'en pare
pare un peu
peu trop
trop
aimer. Elle
Elle a lala gorge
gorge belle,
belle, elle
elle le
de la
la modestie. Elle n'a pas
pa" la main
main blanche,
blanche, elle le
Ie sait aussi,
au gré de
et
en badine,
badine, mais
mais elle voudrait bien n'avoir pas
sujet d'en
bad in er.
et en
pas sujet
d'en badiner.
Tendre
I'excès, et non
non moins
moins délicate,
délicate, elle
ne peut
peut êtI'e
heureuse ni
ni
Tendre àl'excès,
elle ne
être heureuse
par I'amour,
ni sans
sans amour.
amoUt·. L'amitié
L'amitié n'eut
n'eut jamais
jamais un
un temple
temple plus
plus
l'amour, ni
saint,
plus digne
d'elle, que Zélille.
voyant trop
trop sensible
sensible pour
pour être
saint, plus
digne d'elle,
Zélide. Se voyant
prétendre aubonheur,
bonheUl", elle s'attache
heureuse, elle
elle aa presque
presque cessé de prétendre
àA la
la vertu,
vertu, elle
elle fuit Ie
les amusements. Les
Les plaisirs
le repentir, et cherche
cherche les
pour elle,
elle, mais,
mais, ils
ils sont
sont vifs,
vifs, elle les
les saisit
saisit et les goilte
goûte avec
sont rares
rares pour
ardeur.
Cormaissant la vanité des projets et I'incertitude
ardeur. Connaissant
l'incertitude de l'avenir,
surtout rendre heureux Ie
moment qui
qui s'écoule. Ne
Ne le
Ie
elle veut
veut surtout
le moment
devinez-vous pas
pas?? Zélide
Zélide est un peu voluptueuse;
imagination sait
voluptueuse ; son
son imagination
être riante même
quand son
coeur est
est affligé. Des sensations
sensations trop
même quand
son coeur
trop fortes
fortes pour
pour sa
samachine,
machine. une activité
activité excessive qui
qui manque
vives et trop
d'objet
satisfaisant, voilA
voilà la
la source
source de
de tous ses maux. Avec des organes
d'objet satisfaisant,
moins sensibles,
sensibles, Zélide
Zélide etit
eûteueul'Ame
I'àmed'un
d'un grand hom
me, avec moins
moms
moins
homme,
de raison,
raison, elle
elle Wait
n'eût été qu'une
qu'une femme tit&
très faible."
d'esprit et de
het Fransch van Jonkvrouwe Isabella
Isabella van
van Tuyll vol Gallischen
Is
niet het
Is niet
niet van
vanGallisch
Gallisch vernuft
vernuft?? Doen
Doen haar
haar schalke wenzwier?
zwier
? Tintelt
Tintelt het niet
oprechtheid en
de puntige
puntige sierlijkheid van
haar
dingen, haar speelsche oprechtheid
en de
van haar
stijl niet denken
denken aan
aan Madame
Madame de
de Sévigné?
verscheen te Amsterdam,
Amsterdam, zonder
zonder auteursnaam, een geestige
In 1764 verscheen
Noble. De
ondeugende satyre werd
verslonden
getiteld : Le Noble.
De ondeugende
brochure getiteld:
werd verslonden
en druk
druk besproken.
Men verdiepte
verdiepte zich
zich in
in gissingen aangaande den
den schijver.
besproken. Men
er een
een beetje geraakt
over, dat
dat zijne
Agnès, die
was er
d'Hermenches was
geraakt over,
zijne Agnès,
het
schrijven
en
van
Le Noble
hem
alles
meedeelde,
publiceeren
hem alles meedeelde, het schrijven en
.Le
ook
voor
hem
had
verzwegen.
ook voor hem had verzwegen.
Zij verontschuldigde
verontschuldigde zich,
en beweerde
beweerde dat
dat het
hetboekje
boekje niet
nietwaard
waard
Zij
zich, en
was, dat
dat men
men er
er zooveel aandacht
schonk.
was,
aandacht aan schonk.
Toen
Bella van
van Tuyll als
Mevrouw de
de Charrière, schrijfster
van de
de
Toen Bella
als Mevrouw
schrijfster van
écrites de
Lausanne en Lettres
Lettres neucheiteloises,
neuchäteloisps, bekend
was
Lettres écrites
de Lausanne
bekend was
geworden,
in 1787 een
een tweede
tweede druk
druk van
van Le Noble
Noble verschenen.
geworden, is
is in
Tot
dusverre echter
echter was
washaar
haarletterkundige
letterkundige arbeid
arbeid van
van te
te vluchtigen
Tot dusverre
om Bella
Bella den
den tijd
tijdaangenaam
aangenaam te
te korten,
korten, haar
haar
en sporadischen aard
aard om
geest
te
boeien,
het
verdriet
over
haar
hopelooze
liefde
te
sussen,
de
geest te boeien, het verdriet over haar
liefde te sussen, de
haar leven
leven te
te kleuren,
kleuren, en
en aan
aan te
te vullen
vullen de
de
grauwe
eentonigheid van
grauwe eentonigheid
van haar
haar -— na
den dood
dood van
van haar
haar moeder
moeder
groote eenzaamheid
eenzaamheid die
die haar
na den
- meer
meer dan
dan ooit
ooit drukte.
drukte.
(December 1768)
1768) —
Bella aan
aan d'Hermenches, aan wien zij
zij haar
haar trouwIn 1770 schreef Bella
medegedeeld, maar
maar voor
voor wien zij
den naam
naam van
van haar
haar
plannen had
had medegedeeld,
zij den
toekomstigen echtgenoot
had
verzwegen,
dat
zij
er
zich
over
verheugde,
echtgenoot had verzwegen, dat zij er zich
dat
hij eindelijk had
geraden, aan
aan wien zij
zij haar
haar hand
hand zou
zou reiken.
reiken.
dat hij
had geraden,
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Zij kende
kende haar
weten, dat
dat hij
hij op
op hooghoogZij
haar vriend
vriendtete goed,
goed, om
om niet
niet te weten,
metden
dengoedigen.
goedigen.maar
maar
hartige wijze
wijze een
eenverbintenis
verbintenis van
van»Agnès"
llAgnès"met
hartige
niet bij
bij haar
haal' passenden
passenden de
deCharrière
Charrière zou
zou afkeuren.
afkeuren. De
Deéénige,
éénige,bij
bij
niet
Bella steun
steunenensympathie
sympathievond
vondvoor
voorhaar
haal'nieuwe
nieuwehuwelijksplannen,
huwelijksplannen,
wien Bella
bij Ditie,
Ditie,haar
haarlievelingsbroer.
lievelingsbroer.Deze,
Deze,waarschijnlijk
waarschijnlijk66k
óókeen
eengewezen
gewezen
was bij
leerling
van
den
heel'
de
Charrière,
kende
zijn
.aanstaanden
zwager
als
leerling van den heer de Charrière, kende zijn _aanstaanden zwager als
verstandig, bedaard,
bedaard, vriendelijk,
vriendelijk, inschikkelijk
inschikkelijk mensch.
mensch.
een verstandig,
vond het veilig,
veilig, dat
dat zijn
zijnimpérieuse
impérieusezuster,
zuster,die
diehijhijzeer
zeerliefhad,
liefhad,
Ditie vond
maar tegen
tegen wie
wie hij
hO opzag,
opzag,haar
haarlotlotzou
zoutoevertrouwen
toevert['ouwenaan
aaneen
eensoliden,
soliden,
maar
dóór en (166r
dóór eerlijken
man, als
als de
de Charrière.
Charrière.
dóór
eerlijken man,
Sedert meer
meer dan
dan zeven
zeven jaren
jaren hadden
hadden Bella
Bella van
van Tuyll
Tuyll en
en de
deheer
heer
Sedert
de Charrière
Charrière elkander
elkander in
in den
den dagelijkschen
dagelijkschen omgang
omgang kunnen
kunnen gadeslaan.
gadeslaan.
de
is vrijwel
vrijwel een
een uitgemaakte
uitgemaakte zaak,
zaak, dat
dat de
de heer
heerdedeCharrière
Charrière bij
bij de
de
Het is
Het
familie van
van Tuyll
Tuyll kwam
kwam ininkwaliteit
kwaliteitvan
vangouverneur
gouverneurvan
vanBella's
Bella'sbroers,
broers,
familie
het vertrek
vertrek van
van den
den vroegeren
vroegeren gouverneur,
gouverneur, den
den heer
heer Catt.
Catt.
na het
na
Het kostte
kostte Bella's
Bella's vader
vader eenige
eenige moeite,
moeite, den
denex-onderwijzer
ex-onderwijzer en
en
Het
in zijn
zijn huis
huistetebegroeten
begroeten als
alsden
den
opvoerler van
zijn zoons
zoons opnieuw
opnieuw in
opvoeder
van zijn
man, op
op wien
wienziejn
zijn oudste
oudstedochter,
dochter,om
omwier
wierhand
handzoo
zooherhaaldelijk
herhaaldelijk
man,
haar keuze
keuze had
had gevestigd.
gevestigd.
aanzoek was
gedaan, haar
aanzoek
was gedaan,
hetuitgegaan,
uitgegaan, de
decorrespondentie
correspondentie met
met den
den heer
heer de
de
Van Bella
Bella was
was het
Van
Charrière
te
hervatten.
Hij,
van
zOn
kant,
bescheiden
en
ingetogen,
Charrière te hervatten. Hij, van zijn kant, bescheiden en ingetogen,
zou nooit
nooit tot
totdien
dienstap
stap
overgegaan,hoewel
hoewelhijh!j
Jonkvrouwevan
van
zou
zijnzijn
overgegaan,
Jonkvrouwe
Tuyll altijd
altijd had
had bewonderd
bewonderd om
om haar
haar zeldzame
zeldzame begaafdheid,
begaafdheid, en
engewaargewaarTuyll
deerd om
om de
de innige
innige goedheid
goedheid van
van haar
haar hart.
hart.
deerd
het einde
eindevan
van1 770
1770naar
naarHolland
Hollandteruggekeerd,
teruggekeerd, schreef
schreef de
de
Tegen
Tegen het
Bella feitelijk
feitelijk te
te
uit.verkoren
Zwitsersche verwanten,
uitverkoren man
man aan
aan zijn
zijn Zwitsersche
verwanten, dat
dat Bella
begaafd,
rijk, en
envan
vante te
aanzienlijkegeboorte
geboortewas,
was,om
omdedeechtgenoote
echtgenoote
begaafd, te rijk,
aanzienlijke
worden van
van een
eendood-eenvoudigen,
dood-eenvoudigen, armen,
armen, Zwitserschen
Zwitserschen edelman.
edelman.
te worden
het
was
háár
uitdrukkelijk
verlangen,
en
de
brave
de
Charrière
Doch,
Doch, het was há,dr uitdrukkelijk verlangen, en de brave de Charrière
peinsde
Ce que
Dieu le
Ie veut".
veut".
peinsde allicht:
allicht : )DCe
que femme
femme veut,
veut, Dieu
Bella
geen anderen
anderen weg
wegom
omverandering
verandering tetebrengen
brengen in
in haar
haar
. ag geen
Bella zzag
leven,
dan het
het sluiten
sluiten van
vaneen
eenhuwelijk.
huwelijk. Zij
Zijverheugde
verheugde zich
zich in
in het
het
leven, dan
vooruitzicht,
vochtige, Hollandsche
Hollandsche klimaat
klimaat te
te verlaten,
verlaten, om
om zich
zich
vooruitzicht, het
het vochtige,
vestigen in
in het
hetland
lam!van
vanblauwe
blauwemeren,
meren,groene
groenevalleien
valleien
metterwoon
metterwoon te
te vestigen
en
witte bergtoppen.
bergtoppen. Zij
Zijhoopte
hoopteininZwitserland
Zwitserland aan
aan te
te sterken,
sterken, diár
dáár
en witte
een
betere gezondheid
gezondheid te
genieten, wat
wat helaas!
helaas! niet
nietgebeurde.
gebeurde.
een betere
te genieten,
BeHa
was dikwijls
dikwijlsonrustig,
onrustig,pijnlijk,
pijnlijk,zenuwachtig,
zenuwachtig,prikkelbaar.
prikkelbaar.
Bella was
haar
Slapelooze
nachten,
duizelingen
en
flauwten
wa['en
kwellingen
vanhaar
Slapelooze nachten, duizelingen
flauwten waren kwellingen van
leven.
Duldeloos waren
waren soms
soms haar
haar pijnen.
pijnen. Eerst
Eerst na
nahaar
haardood
dood heeft
heeft
leven. Duldeloos
men
ontdekt, dat
een inwendige
inwendige kwaal
Een lijden,
lijden, ververmen ontdekt,
dat zij
zij aan
aan een
kwaal leed.
leed. Een
moedelijk
het moederschap
moederschap haar
haar niet
nietdeelachtig
deelachtigwerd,
werd,
moedelijk oorzaak,
oorzaak, dat
dat het
wat
voor dedegevoelige,
gevoelige,liefdevolle
liefdevollenatuur
natuurvan
vanMevrouw
MevrouwdedeCharrière
Charrière
wat voor
een
groot
verdriet
is
geweest.
een groot verdriet geweest.
Haar
verloving met
met den
denheer
heerdedeCharrière
Charrièrelokte
lokteheel
heelwat
watspotternijen
spotternijen
Haar verloving
opzijn
zijnv adorable
lH\llorableAgnès"
Agnès"schreef
schreef
uit.
Constant d'Hermenches,
d'Hermenches, woedend
woedend op
uit. Constant
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haar,
alleen zij
zij een
eenopperste
opperstedwaasheid
dwaasheidkon
konbegaan,
begaan,als
alshet
hetsluiten
sluitp.n
haar, dat alleen
van
van ziilk
ztilk een
een belachelijk
belachelijk huwelijk.
huwelijk.
17 den Februari
werd in
in het
hetkerkje
kerkje te
te
Den
Den 17den
Februarivan
vanhet
het jaar
jaar 1771
1771 werd
Zuylen
de
echtverbintenis
gesloten
van
Jonkheer
de
Charrièl'e
de
Zuylen de echtverbintenis gesloten van Jonkheer de Charrière de
metJonk
Jonkvrouwe
Isabella van
vanTuyll
Tuyllvan
van Serooskerken.
Serooskerken. VVolmaakt
Penthaz met
vrouwe Isabella
olmaakt
zondel' illusies,
illusies, —
- zij
zij was
was een
een
rustig, zonder
zonder ontroeripg
ontroeripg maar
rustig,
maar ook
ook zonder
haar nieuw
nieuw
geboren »désillusionnée"
»désillusionnée" -— ging
ging Belle
Belle de
de Zuylen
Zuylen over
over in
in haar
geboren
levens-stadium,
levens-stadium.
De
heer en
enmevrouw
mevrouwdedeCharrière
Charrièrebleven
bleven
nog
eenigen
tijdininHolland,
Holland,
De heer
nog
eenigen
tijd
toen vertrokken
vertrokken zij
zij naar
naar Parijs,
Parijs,waar
waarzijzijeenige
eenige
maanden
doorbrachten.
toen
maanden
doorbrachten.
teParijs
Parijswas
was
voor
Mevrouw
Charrièrededevervulling
vervulling
Dit verblijf
verblijf te
Dit
voor
Mevrouw
dede
Charrière
harer
liefste
wenschen.
van
een
van
harer liefste wenschen.
De heer
heer De
DeCharrière
Charrièrewas
wasdede
inschikkelijkste,zorgzaamste,
zorgzaamste,vriendevriendeDe
inschikkelijkste,
lijkste. geduldigste
geduldigste echtgenoot
echtgenoot dien
dien men
men zich
zich denken
denken kan.
kan.
lijkste,
BeHa
was verrukt
verruktenenverteederd
verteederdover
overzijn
zijnonbegrensde
onbegrensdetoewijding.
toewijding.
Bella was
In
geen énkel
énkelopzicht
opzicht had
had zij
zij reden
reden om
omhaar
haarDmariage
Dmariage de
de raison"
raison" te
te
In geen
betreuren.
lof over
overdedebeminnelijkheid
beminnelijkheid van
van haar
haar
betreuren. Onuitputtelijk
Onuitputtelijkisis zij
zij in lof
echtgenoot.
Aan haar
haarbroer
broerDitie,
Ditie,diedie
gezondheidsredenennaar
Haar
echtgenoot. Aan
omom
gezondheidsredenen
Lausanne
vertrokken, schrijft
de Charrière
Chanière alles
alles doet
doet wat
wat
Lausanne was
was vertrokken,
schrijft zij,
zij, dat
dat de
in zijn
zijn vermogen
vermogen is,
om haar
haar het
het leven
leven teteveraangenamen,
veraangenamen, en
en dat
dat zij
zij
in
is, om
haal' stil geluk
geluk volmaakt
volmaakt zou
zou genieten,
genieten,indien
indienzijzijminder
minderwerd
werdgefolterd
gefolterd
haar
door
zenuwpijnen,
door zenuwpijnen.
in Genève
Genèvevernomen
vernomenopopwelke
welkewijze
wijzed'Hermenches
d'Hermenches zich
zich
Ditie had
had in
Veroveraar" was
wasinin
uitliet over
over Bella
Bella enenover
overhaar
haal'
huwelijk,De De])
uitliet
huwelijk.
DVeroveraar"
Colombier
kijkje gaan
gaan nemen,
nemen, en
enover
overzijn
zijnbevindingen
bevindingenaldaar
aldaar en
en
Colombier een
een kijkje
met Bella
Bellahing
hinghij
hijininLausanne
LausanneenenGenève
Genèvetafereelen
tafereelen
zijn
correspondentie met
zijn correspondentie
op, die den loyalen Ditie
Ditie van
van Tuyll
Tuyll ziedend
ziedend maakten.
maakten,Hij
Hij wilde
wilde d'Hermenches
d'Hermenches
op,
te lijf
lijf om
om diens
diensschandelijke
schandelijke insinuaties.
insinuaties,
Op
riddedijke wijze
wijze waarschuwt
waarschuwt hij
hij zijn
zijn zuster.
zuster_ Als
Alsedelman
edelmanvan
van
Op ridderlijke
den
bloede trekt
trekt hij
hij tetevelde
veldemet
met
fierheid;
met
opgeslagenvizier
vizier
den bloede
fierheid
; met
opgeslagen
zuster te
te naderen.
naderen. Ditie's
Ditie'sbrief,
brief,
wenscht
hij den
den beleediger
beleediger van
van zijn
zijn zuster
wenscht hij
gedateerd
Augustus 1771,
1771, geschreven
geschreven teteLausanne,
Lausanne, luidt:
luidt:
gedateerd 20 Augustus
. . .. .. Ook
moet ikik u ueen
eenbeetje
beetje
beknorren,ofofliever
lieveru uvermanen,
vel'manen,
Ook moet
beknorren,
wat voorzichtiger
voorzichtiger te
te zijn
zijn ininuw
uwbriefwisseling
briefwisselingmet
metd'Hermenches.
d'Hermenches.
toch wat
toch
maakt er
ermisbruik
misbruikvan.
van.Zijn
Zijngekrenkte
gekrenkte
ijdelheid,omdat
omdatzijn
zijnplannen
plannen
Hij maakt
Hij
ijdelheid,
ten
opzichte
van
u
schipbreuk
leden,
neemt
wraak
op
u,
en
zooals
men
ten opzichte van u schipbreuk leden, neemt wraak op u, en zooals men
hoogstonkiesche
onkiesche wijze.
wijze. Hij
Hijpronkt
pronkt met
met uituitzegt,
doet hij
hijzulks
zulksopophoogst
zegt, doet
hun-verband-gerukte volzinnen
schijnt de
de menschen
menschen
hun-verband-gerukte
volzinnenuit
uituw
uw brieven,
brieven, en
en schijnt
daarmee
willen wijsmaken,
wijsmaken, dat
dat hij
hij het
het feitelijk
feitelijk is,
is,dien
diengijgijliefhebt,
liefhebt,
daarmee te
te willen
dat gij
gij een
eenrol
rolhebt
hebtgespeeld
gespeeldininzijn
zijn
po,gingentottotechtscheiding,
echtscheiding,enendat
dat
dat
pogingen
hij
oorzaak was
was van
van uwe
uwe weifelingen,
weifelingen, en
enhet
hettelkens
telkensweer
weer
verschuiven
hij oorzaak
verschuiven
van
uw huwelijk
huwelijk met
met den
den heer
heer de
de Charrière.
Chal'l'ière. , ..
Genèveben
benikik
van uw
. InInGenève
dit
alles teteweten
wetengekomen.
gekomen.DieDie
man
schijnt
mijdede
vriendschapdie
die
dit alles
man
schijnt
mij
vriendschap
hebttoegedragen,
toegedragen, evenals
evenalshet
hetvertrouwen
vertrouwen van
van een
een
gij
hem steeds
steedshebt
gij hem
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oprechte
persoonlijkheid als
zijt, ten
ten eenenmale
eenenmale onwaardig.
onwaardig. Indien
Indien
oprechte persoonlijkheid
als gij
gij zijt,
gij.' hem
hierover spreekt,
spreekt, noem
noem mijn
mijn naam;
naam; ik
ik houd
houd niet
niet van
van
hem hierover
mi
geheimzinnigheden, enen ik
verklaar mij
mij vijand
vijand van
van een
een man,
man, die
die een
een
geheimzinnigheden,
ik verklaar
vrouw, aan
aan wie
wie hij
hij eerbied
eel'biedverschuldigd
verschuldigd is,
is, opoffert
opoffert aan
aanzijn
zijngekrenkte
gek1'enkte
vrouw,
ijdelheid, "
ijdelheid."
Menouw de
de Charrière,
Charrière, doodelijk
dood el ijk verschrikt,
verschrikt, bedroefd
bedroeftl en
enverontwaarverontwaarMevrouw
digd, antwoordde
antwoordde::
digd,
verzekel' u,
dat ik
ik er
erkoud
koud van
vanwerd,
werd,enendat
dat
hevig
ontroerde
u, dat
ik ik
hevig
ontroerde
DIk verzeker
ZUn bedenksels
bedenksels aangaande
aangaande mijne
mijne gevoelens
gevoelens
van
ergernis en
en schaamte.
schaamte. Ziejn
van ergernis
te zijnen
zijnen opzichte
opzichte wekken
wekkenechter
echtermeer
meel'
mijn
medelijdendan
danmijn
mijnwoede.
woede.
mijn
medelijden
Ik
vermoed, dat
dat hij
hij dit
dit heeft
heeft gezegd,
gezegd, zonder
zonder zich
zich rekenschap
rekenschap te
te geven
ge\'en
Ik vermoed,
hetgeen hij
hij beweerde,
beweerde, dat
dathijhijden
deninhoud
inhoudenendedebeteekenis
beteekenisvan
van
van hetgeen
van
hethem
hemvoornamelijk
voornamelijk ontging,
ontging, hoezeer
hoezeer
mijn brieven
brieven was
was vergeten,
vergeten, en
en het
mijn
met kracht
kracht en
enklem
klemheb
heb
afgekeurdzijn
zijnhouding
houdingtegentegenik
altijd met
ik altijd
afgekeurd
over
zijne vrouw.
vrouw. Over
Overechtscheiding
echtscheidingheeft
heefthijhUmij
mijnooit
nooitgesproken,
gesproken,
over zijne
opdedehoogte
hoogte
brachtvan
vanmijn
mijn
evenmin
Toen ik
ik hem
hem op
evenmin over
over liefde.
liefde. Toen
bracht
den heer
heel' dedeCharrière,
Charrière, heeft
heefthij
hUmij
mijdit
dithuwelijk
huwelijk
trouwplannen
trouwplannenmet
met den
ontraden
een wijze,
wijze,die
dieMevrouw
Mevrouw d'Athlone
d'Athlone (nicht
(nicht van
van Bella)
Bella)deed
deed
ontraden op
op een
dat
daal'
iets
achter
stak
j
aan
het
slot
van
zijn
brief
deelde
vermoeden,
vermoeden, dat daar iets achter stak ; aan het slot van zijn brief deelde
dat zijn
zijn vrouw
vrouw ernstig
ernstig ziek
ziek was;
was; inindedevolgende
volgendebrieven
brieven
hij mij
mij mede
mede dat
hij
beklaagde hij
zich over
over haar,
haar, ik
ik vermaande
vermaande hem,
haal' toch
toch goed
goed te
te
beklaagde
hij zich
hem, haar
behandelen. Dat
Dat isis alles,
alles,wat
watdienaangaande
dienaangaande voorviel.
voorviel. Ik
Ik schreef
schn~ef hem
hem
behandelen.
altijd,
hoewel ik
ik walgde
walgde van
van alles
alles wat
wat mij
mij steeds
steeds over
over hem
hem ter
tel' oore
oore
altijd, hoewel
kwam;
wilde hem
hemniet
nietlaten
laten
merken
waarvanikikhem
hemverdacht
verdacht;j
kwam ; ik
ik wilde
merken
waarvan
evenmin
wilde ik
ik het
het doen
doenvoorkomen
voorkomen dat
dat mijn
mijn huwelijk
voor hém een
een
evenmin wilde
huwelijk voor
vel'driet zou
zijn",.
Ikbeloof
beloofu,u,zoo
zoovoorzichtig
voorzichtig te
te zijn
zijn als
alsgij
gijmij
mij
verdriet
zou zijn.
. . . Ik
aanraadt.
Ik moet
moet hem
hemvoor
voorden
denschijn
schijntetevriend
vriendhouden,
houden, het
het doen
doen
aanraadt. Ik
methem
hembreken,
breken, omdat
voorkomen alsof
gebeurd is,
is, niet
nietmet
voorkomen
alsofel'er niets
niets gebeurd
on2dat
ik hem
hem vroeger,
vroeger, vooral
vooral ininden
dentijd
tijd van
vall De
De Bellegarde
Bellegarde met
met een
een vrijvrijmoedigheid heb
heb geschreven
geschreven waarvan
waarvan hij
hijmisbruik
misbruikzou
zoukunnen
kunnen
maken,
moedigheid
maken,
als
meent het
hetrecht
rechttetehebben
hebbenkwaadaardig
kwaadaardigte te
zijn.
als hij meent
zijn.
—"- "
Van een
een vrouw
vrouw als
als Mevrouw
Mevrouw de
Charrière, die
die als
als héél
hééljong
jongmeisje
meisJe
Van
de Charrière,
de
wereld reeds
reedsverbaasde
verbaasdedoor
dOOl'haar
haarschranderheid
schranderheidenendoor
dOOl'haar
haal' buitenbuitende wereld
gewone
menschenkennis, verwondert
verwondert het niet,
niet, dat
datzijzijeen
eendiplomatieken
diplomatieken
gewone menschenkennis,
weg.
weg . ging
ging bewandelen
bewandelenmet
meteen
eenman,
man,dien
dienzUzijhad
hadteteduchten.
duchten. »Belle
Ode
de
Zuylen" hdd
hád Constant
Constant d'Hermenches
d'Hermenches innig
lief, doch,
doch, ondanks
ondanks haar
haal'
de Zuylen"
innig lief,
zij
hem
die
teere
gevoelens
nooit
bekend.
Ware
openhartigheid,
heeft
openhartigheid, heeft zij hem die teere gevoelens nooit bekend. Ware
hij ongehuwd
ongehuwd geweest,
zU zou
zou niets
uietsliever
lievergewenscht
gewenschthebben
hebbenclan
dan
hij
geweest, zij
teworden.
worden, Ongetwijfeld
Ongetwijfeldwas
waszijzijverblind
verblinddoor
dool'den
den»Ver»Verzijn
vrouw te
zijn vrouw
hart, ininhaar
haal'eerlijk
eerlijkgemoed
gemoedkwam
kwamdedegedachte
gedachte
overaar."
haal' rein
rein hart,
overaar.” In
In haar
op dat
dat hij
hUzijn
zijnDAgnès"
»Agnès"zou
zouwillen
willenrangschikken
rangschikkenonder
onderzijn
zijn gewone
gewone
niet op
niet
willen voegen,
voegen, hij
hij het
hetaantal
aantalvrouwen,
vrouwen, die
die
IJverovel'ingen", háár
»veroveringen",
IAA'szou
zou willen
onweerstaanbare
met
lach
en
kus
willig
in
de
armen
gleden!
den
den onweerstaanbare met lach en kus willig in de armen gleden !
September van
vall het
het jaar
jaar 1771
1771kwam
kwamhet
hetechtpaar
echtpaardede
Chal'l'ière
Eind
Eind September
Charrière
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Colombier aan
vestigde zich
zich in
in het
het huis,
huis, dat
datreeds
reedssedert
sedertlange
lange
te Colombier
aan en
en vestigde
tijden bewoond
bewoond was
was door
door den
denouden
oudenheer
heerdedeCharrière
Charrièrede
dePenthaz,
Penthaz,
tijden
tweeongehuwde
ongehuwdedochters,
dochters,
vader van
van Bella's
Bella'sechtgenoot,
echtgenoot,zijn
zijnzoon
zoon
zijntwee
vader
enen
zijn
Louise
en
Henriette.
Louise en Henriette.
De
De vriendelijke,
vriendelijke, reeds
reeds bejaarde
bejaarde Louise,
Louise, wijdde
wijdde alalhaar
haarzorgen
zorgen en
en
tU(1 aan
aan moestuin
mo~stuin en
en bloemenhof.
bloemenhof. DeDedertigjarige,
dertigjarige,kribbige,
kribbige,zure
zureHenHentijd
. et nooit
riette, die
die hhet
nooit met
methaar
haarschoonzuster
schoonzustel' heeft
heeftkunnen
kunnenvinden,
vinden, had
had
riette,
de teugels
teugels van
van het
hethuishoudelijk
huishoudelijk bestuur
bestuur ininhanden.
handen.
de
mooie, ruime
ruime huis
huis dat
dat de
de
zijn ligging
ligging en
en omstreken,
omstreken, het mooie,
Colombier, zijn
BeHadedevolle
vollebekoring
bekoring
familie de
de Charrière
Charrière bewoonde,
bewoonde, hadden
hadden voor
voorBella
familie
van het
het nieuwe.
nieuwe,
van
zijhaar
haarfrissche
frisscheindrukken
indrukkenaan
aan
Met groote
groote opgewektheid
opgewektheid schrijft
schrijft zij
Met
Wanneer deze
deze doelt
doeltopopzijn
zijnechtscheiding,
echtscheiding,vermaant
vermaant
d'Hermenches. Wanneer
d'Hermenches.
zij hem
hem ernstig,
ernstig, in
in dit
dit korte
korte leven
leven zijn
zijn geluk
geluk niet
niettetekoopen
koopenten
tenkoste
koste
zij
van anderen.
anderen.
van
bijden
denheer
heerenenmevrouw
mevrouwdedeCharrière,
Charrière,
ten bezoek
bezoekbij
d'Hermenches komt ten
Colombier. Hij
Hij blijft
blijft er
er twee
tweedagen.
dagen.Bella
Bella
pleitte
opnieuwvoor
voor
te Colombier.
pleitte
opnieuw
de rechten
rechten van
vanmevrouw
mevrouwd'Hermenches
d'Hermenches en
en ontried
ontried hem
hemzijn
zijnhuwelijk
huwelijk
de
te ontbinden.
ontbinden.
Oneindig voorzichtiger
de Zuylen"
Zuylen" schrijft
schl'ijftdedeechtgenoote
echtgenoote
Oneindig
voorzichtiger dan
dan »Belle de
d'Hermenches.
van den
den heer
heel' de
deCharrière
Charrière aan
aand'Hermenches.
van
Zij vertelt
vertelt dood-onschuldige
dood-onschuldige feitjes,
feitjes, die
dieniet
nietanders
andersraken
rakendan
danden
den
Zij
buitenkant van
van haar
haar bestaan
bestaan:
buitenkant
:
DIn Maart
Maart denk
denk ik
ik een
een reisje
reisjetetemaken
makennaar
naar Lausanne.
Lausanne. Ik
Ik voel
voel
»In
wel,ondanks
ondankssneeuw
sneeuwen
Noordenwind. Men
Menis istamelijk
tamelijk
mij nog
nqg alalwel,
mij
en Noordenwind.
tevI'eden over
over mij,
mij, en
enikikben
benbizonder
hizondervoldaan
voldaanover
overmijne
mijnehuisgenooten.
huisgenooten.
tevreden
Ik werk,
werk, ik
ik schaak,
schaak, ik
ik schrijf
schrijf en
en ontvang
olltvang veel
veel brieven.
Ik
vous ai
parceque
" .. Bonsoir, Monsieur d'Hermenches. Je ne
ne vous
ai pas
pas écrit
kilt parceque
j'ai
arrangé
un
coin
de
jardin
et
lavé
du
linge
à
notre
belle
fontaine,
h
belle fontaine,
j'ai arrangé un coin de jardin et lavé
étaitprincesse
princesse
comme
une certaine
certaineprincesse
princesse de
del'Odyssée
l'Otlyssée:: mais
mais elle
elleétait
comme une
et
ne lavait
lavait que
que des
desrobes
robesdede
laine:
moi, j'ai
j'ai lavé
lavé de
de tout.
tout. C'est
C'est
et ne
laine
: moi,
un
des plaisirs
plaisirs les
les plus
plusvifs
vifs que
que jejeconnaisse.
connaisse. J'ai
J'ai été jardinière
jardinière et
un des
laveuse
passion et un
un excès
excès qui m'ont rendue un peu malade."
malade."
laveuse avec
avec Hne
une passion
Dewufte
wufted'Hermenches,
d'Hermenches, was
was noch
noch
Onschuldiger
Onschuldigerkàn
Ianhet
het wel
wel niet.
niet. De
van
zulke schrijverij
schrijverij gediend,
gediend, noch
noch van
vandergelijke
dergelijkevulgaire
vulgairebezigheden
bezigheden
van zulke
antwoordt::
door
'bAgnès" verricht.
verricht. Hij
Hijantwoordt
door »Agnès"
»Cette
princesse de
I'Odyssée n'avait
n'avait pas
pas de
de l'esprit
I'esprit comme
comme vous.
vous.
de l'Odyssée
»Cette princesse
Je
ne puis
puissouffrir
souffril' que
que vous
vous fassiez
fassiez lala lavandière,
lavandière, ni
ni lala nymphe
nymphe potapotaJe ne
vos dents
dents tomberont
tornberont et
et vos
voscheveux
cheveux
gère.
Vous deviendrez
deviendrez couperosée,
couperosée, vos
Ore. Vous
restertant
tantqu'elle
qu'elle peut
peutune
unejolie
joliefemme,
femme,
aussi.
Une jolie
jolie femme
femme doit
doit rester
aussi. Une
et
un beau
beaugénie
géniedoit
doitseseconserver
conserver une
une bonne
bonne sauté.
santé. Vous
Vous ne
neconconet un
Ie
sol
ei
I
helvétique,
et
vous
vous
ferez
du
mal
avec
ces
naissez
pas
naissez pas le soleil helvétique, et vous vous ferez du mal avec ces
agrestes."
gaîtés
gait& agrestes."
Wat Mevouw
MexrouwdedeCharrière's
Charrière'sschoonheid
schoonheid betreft,
betreft,hieromtrent
hieromtrentwaren
waren
de
meeningen verschillend,
verschillend.
de meeningen
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die het
het betreurde,
betreurde, dat
dat in
In ZwitDe Fransclle
Fransche criticus Sainte-Beuve, die
serland niet
een uitvoerige studie
over Mevr.
Mevr. de
de Charrière geleverd was,
studie over
niet een
op zich
zich tetenemen,
nemen,
een
wenk, die
diePhilippe
PhilippeGodet
Godetnoopte,
noopte, dien
dien arbeid
arbeid op
een wenk,
zegt:
de Charrière
»médiocrement jolie."
jolie."
Charrière était
était »médiocrement
zegt : Madame
Madame de
uiterlijk der
der Nederlandsche
Nederlandsclle arisSainte·Beuve
had zich
zich omtrent het uiterlijk
Sainte-Beuve had
hij bewonderde,
geest, schrijftalent en
vloeiend Fransch hij
bewonderde,
en vloeiend
tocrate, wier
wier geest,
laten inlichten
inlichten door
door den
den heer
heer de
de Brenles, die haar persoonlijk
persoonlijk gekend
gekend had.
had.
laten
Van
»Belle de
de Zuylen" werd
een prachtig
prachtig portret
portret in
in olieverf gemaakt
werd een
Van »Belle
La Tour,
door
den beroemden
Fransehen portretschilder
portretschilder La
Tour, die
die voor
VOOI' dat
dat
door den
beroemden Franschen
doel
was uitgenoodigd
uitgenoodigd eenigen
eenigen tijd
tijd op
op het
het kasteel
kasteel Zuylen te komen
komen
doel was
werkte La
La Tour
Touraan
aan
doorbrengen.
Met grooten
ijver en
opgewektheid werkte
en opgewektheid
doorbrengen. Met
grooten ijver
Bella's portret,
portI'et, terwijl
terwijl hij
hij gretig
gretigluisterde
luisterde naar de vernuftige gesprekken,
gesprekken,
Bella's
met hem
hem en
en met
met anderen voerde, terwijl zij
poseerde.
die
zijn model
model met
zij poseerde.
die zijn
het portret
portret voltooid
voltooid was,
was,vernietigde
vernietigdededeschilder
schilderzijn
zijnwerk,
werk,
Toen
Toen het
en verzocht Jonkvrouw
Jonkvrouw van
van Tuyll opnieuw
willen poseeren.
opnieuw te willen
La
Tour vond,
vond, dat
dat hij
hij niet
niet genoeg de levendigheid van
van Bella's
Bella'" trekken
La Tour
ha(l·
wisseling van
van uitdrukking
uitdrukking van
van oogen
had weergegeven. Die rustelooze wisseling
en
mond maakte
maakte den
den artist
artist soms
soms wanhopend.
wanhopend. Het
Het portret,
portret, ten
ten slotte
slotte
en mond
hem
geleverd,
werd
algemeen
geroemd.
Dit
portret,
eenige
door
door hem geleverd, werd algemeen geroemd. Dit portret,
marmerenbuste
bustedoor
door Houdon
pastels
en silhouettes,
silhouettes, enendedeprachtige
prachtigemarmeren
pastels en
van Mevrouw
Mevrouw de
de Charrière te Parijs gemaakt, -— een
buste waarvan
waarvan
een buste
van
veel
gips-afdrukken voor
voor familieleden
familieleden en
en vrienden
vrienden zijn vervaardigd, —
veel gips-afdrukken
herhaaldelijk door
Philippe Godet
Godet bekeken.
bekeken. Zéér scherp
en
scherp en
door Philippe
werden herhaaldelijk
want van
van hhá árr wilde
hij alles
alles weten.
weten.
kritisch bekeken,
bekeken, want
wilde hij
kritisch
hij van
van het
hetuiterlijk
uiterlijkvan
vanNotre-Dame
Notre-DameDe
De Colombier
Colombiel' zegt
zegt::
Ziehier wat
Ziehier
wat hij
»Eerlijk
gezegd, was
was Mevrouw de Charrière noch
noch mooi,
mooi,
noch schoon, noch
)DEerlijk gezegd,
was ~bekoorlijk.
bekoorlijk. Zij
Zij behoorde
behoorde tot
tot die
die menschen, wier gelaat
gelaat bekoort
zij was
doOI' groote bewegelijkheid,
de pikante
pikante
door
levendigen blik,
blik, door
bewegelijkheid, door
door de
door levendigen
bezieling, die
die een
een oorspronkelijke
oorspronkelijke geest
geest aan
aangelaatstrekken
gelaatstrekken verleent.
bezieling,
haar hooggewelfd voorhoofd,
voorhoofd, haal'
blonde, een
een ietsje weerbarstige
Met haar
Met
haar blonde,
losjes achterwaarts gekapt, haar
haar neus
neus vrij
vrij
haren, tamelijk kort geknipt en losjes
mettrillende
trillende neusvleugels,
neusvleugels,
krachtig gebogen,
gebogen, doch onberispelijk
onberispelijk van lijn,
lijn, met
krachtig
lippen omspeeld
omspeeld door
vaag lachje,
lachje, vriendelijk
vriendelijk en
enontgoocheld
ontgoocheld
haar lippen
door een vaag
tevens, haar parel-blanke
parel-blanke tanden,
haar oogelI
oogen vooral,
tanden, met haar
vooral, die
die zeegroene
helderen, open
open blik, waarvan
- en
dit is
is kenkenoogen met
met helderen,
waarvan het ééne
ééne —
en dit
schetsend
vol ondeugende
ondeugende schalkernij kon
kon zijn,
zijn, terwijl
tel'wijl het
het andere
andere
schetsend —
vol
streelde,
was Mevrouw
Mevrouw de
de Charrière
zulk een verrassende
verrassende verschijning,
verschijning,
Charrière zulk
streelde, was
een mengeling
mengeling van
van openhartigheid,
openhartigheid, schaIkheid,
opgewektheid
gratie,
schalkheid, opgewektheid en
en gratie,
dat
niemand haar
haar met
metonverschilligheid
onverschilligheid kon
kon aanzien,
aanzieFl, of
of ooit
ooit kon
kon verdat niemand
haar eens
eens ontmoet
ontmoet te
te hebben. Van
hoeveel mooie
mooie vrouwen,
vrouwen,
geten, na
Van hoeveel
na haar
zeggen!?"
van hoeveel
hoeveel klassieke
klassieke schoonheden,
schoonhedeIJ, kan
kan men
men hetzelfde
hetzelfde zeggen
! ?"
van
tijd bij
bij zijn
zijn zuster
zuster te
te Colombier doorbrengen.
Ditie kwam eenigen tijd
Het samenzijn
samenzijn met
met den
den broer
broer dien
dien zij zoo
zoo liefhad,
liefhad, was
was voor
voor Mevrouw
Het
maar ook
ook een
een reden
reden tot
tot
de Charrière een
hoogst welkome
welkome afwisseling,
afwisseling, maar
een hoogst
bezorgheid.
Ditie's longen
waren aangedaan,
aangedaan, en,
weldra moest
moest hij zich
bezorgheid. Ditie's
longen waren
en, weldra
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advies van
van den
den medicus
medicus aan
aan Zwitsersche
Zwitsersche kou
kou en
en gure
gurewinden
winden
op advies
in een
een warmer
warmer
onttrekken
voor zijn
zijn kwaal
kwaal genezing
genezing gaan
gaan zoeken
zoeken in
onttrekken en
en voor
klimaat.
Vol levenslust
levenslust en
en hoop
hoop op
op volkomen
volkomen herstel,
herstel, vertrok
vertrok hij
hij naar
naar
klimaat. Vol
Napels, waar
verblijf· niet van
Arme Ditie
Ditie!! hij
hij
Napels,
waar zijn
zijn verblijf•niet
van langen
langen duur
duur was.
was. Arme
steu Mei
van het jaar
jaar 11773
was véél zieker,
wist. Den
Den 21
zieker, dan
dan hij
hij zelf
zelf wist.
2/Udell
Mei van
773
overleed
Napels.
overleed hij
hij te Napels.
in haar
haar aroot
groot verdriet
verdriet om
om het
hetverlies
verlies
Mevrouw de
Charrièl'e dacht
dacht in
Mevrouw
de Charrière
lichamelijk
van dien
dien lievelingsbroer
lievelingsbroer niet alleen
alleen aan
aan zich
zichzelf.
zelf.Hoewel
Hoewelzijzijlichamelijk
van
dientijd
tijdverbonden
verbondenmet
methet
het
zwak was en
en de
degroote
grootevermoeienissen,
vermoeienissen, inindien
zwak
maken
van groote
groote reizen,
reizen, nadeelig
nadeelig inwerkten
inwerkten op
op haar
haar gestel,
gestel, toch
toch
maken van
bedacht zij
zij zich
zich niet
niet lang
lang en
envertrok
vertroknaar
naarHolland,
Holland, om
om haar
haar vader
vader tete
bedacht
troosten
gezelschap te
te houden.
houden.
troosten en gezelschap
te
Liefhebben, troosten,
troosten, opbeuren,
opbeuren, helpen,
helpen, steunen,
steunen, goed
goed doen,
doen, al
al te
Liefhebben,
gader
levensvoorwaarden voor
VOO1' Mevrouw
Het was
was haar
haar
gader levensvoorwaarden
Mevrouwde
de Charrière,
Charrière. Het
een
behoefte, sympathie
sympathie te
geven en
en die
die teteontvangen.
ontvangen.
een behoefte,
te geven
doen afzien
afzien van
van
Me\Touw
Charrièl'e's pogingen
pogingen d'Hermenches
d'Hermenches te doen
Mevrouw de Charrière's
haarwaardige
waardige en
en ernstige
emstige
zijn echtscheiding,
echtscheiding, leden
leden schipbreuk.
schipbreuk. Ondanks
Ondanks haar
zijn
al'gumenten
zij aan
aan een
eendoovenmans-deur.
doovenmans-deur. Hij
Hijdreef
dreefzijn
zijnzin
zin
argumenten klopte
klopte zij
door,
liet
zich
scheiden
van
Louise
de
Seigneux,
die
reeds
geruim
en
door, liet zich scheiden van Louise de Seigneux, die reeds geruimen
tweemaanden
maanden na
nadedeontbinding
ontbinding van
vanhaar
haar
tijd
lijdend was,
was, en
en twee
tijd lijdend
huwelijk
overleed.
huwelijk overleed.
Zijn'
gekrenkte ijdelheid"
ijdelheid" waarover
waarover de
de nobele
nobele Ditie
Ditie zich
zichergerde,
ergerde,
Zijn
.»gekrenkte
Zou
hijhij
datdatcoc ûo tte
e que
que
speelde
speelde hem
hem allicht
allicht weerzinwekkende
weerzinwekkendeparten.
parten.
Zou
co
herwinnenvan
vanzijn
zijn
vrijheidniet
niet
hebbendoorgedreven,
doorgedl'even,om
omMevrouw
Mevrouw
c o ût te eherwinnen
vrijheid
hebben
de
Charrière's gemoedsrust
gemoedsrust te
verstoren?? Om
Om haar
haar tetepijnigen
pijnigen?
Haar
de Charrière's
te verstoren
? Haar
op
wreede wijze
wijze tot
totdedeheillooze
heilloozeovertuiging
overtuiging te
te brengen,
brengen, dat
dat zij
zijhaar
haar
op wreede
huwelijk
met den
den Zwitserschen
Zwitserschen edelman
edelman wat
wat tetehaastig
haastighad
hadgesloten
gesloten?
huwelijk met
?
Zou
hij zich
zichopopMevrouw
MevrouwdedeCharrière
Chal'l'ièrehebben
hebben willen
willenwreken,
wreken,omdat
omdat
Zou hij
de Zuylen,
Zuylen, zijn »adorable
had geluisterd,
geluisterd, toen
toen hij
hij
Belle
»adorable Agnès",
Agnès", niet had
Belle de
haar toornend
toomend en
spottend een
een echtverbintenis
echtverbintenis met
met den
den heer
heer De
De
haar
en spottend
Charrière
had ontraden
ontraden?!
Charrière had
?!

***
Mevrouw de
Chal'l'ière was
was spoedig
spoediggewend
gewendaan
aanhaar
haarZwitsersche
Zwitsersche
Mevrouw
de Charrière
omgeving.
Zij
reed
in
haar
fraaien,
gemakkelijken
caros
dool'
Colombiers
omgeving. Zij reed in haar fraaien, gemakkelijken caros door Colombiers
omstreken
en bracht
brachtbezoeken
bezoekenaan
aanvrienden
vrienden teteNeuchåtel,
Neuchàtel,waaronder
waaronder
omstreken en
du
Peyrou, intimus
intimus van
vanJean
JeanJacques
JacquesRousseau,
Rousseau, wiens
wienswerken
werkendoor
door
du Peyrou,
Mevrouw de
Charrière gelezen
gelezen en
en gewaardeerd
gewaardeerd werden,
werden, maar
maar die
die
Mevrouw
de Charrière
den auteur
auteur van
van Emile en le Contrat
persoonlijk en omgang
Contrat social
persoonlijken
omgang met
met den
vermeed. Te Neuchåtel,
Neuchàtel, v66ral
vóóral in
in Lausanne,
Lausanne, en
en allerméést
allerméést teteGenève,
Genève,
vermeed.
werd
Mevrouw
de
ChalTière
met
onderscheiding
behandeld,
kwam
werd Mevrouw de Charrière met onderscheiding behandeld, kwam men
Zij had
niet beter kUllllen
En
haal'
verlangen. En
kritmen verlangeu.
trad niet
haar hartelijk
hartelijk tegemoet.
tegemoet. Zij
zich eenzaam,
eenzaam, onrustig,
onrustig, onvoldaan,
onvoldaan, zij
zij had
had
tóch,
tóchvoelde
voelde zij zich
t6ch, -t6ch
behoefte
aan érnotie,
émotie, zij
zij moest
moestjubelen
jubelenininongetemperde
ongetemperdeblijdschap,
blijdschap, of,
of,
behoefte aan
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leed ; een
uitklagen haar leed;
effen, vreedzaam
vreedzaam bestaan
bestaan was
niet wat
wat zij
zij
een effen,
was niet
begeerde ; grauwe
grauwe gelijkmatigheid
was prikkel
begeerde;
gelijkmatigheid was
prikkel noch
noch voedsel
voedsel voor
voor
haar romantisch
en geest.
Botte verveling deed
haar tobben
tobben en zich
zich
romantischen
geest. Botte
deed haar
verontrusten
haar gezondheid.
gezondheid. Rusteloos
Rusteloos reisde
reisde zij
zij van
van de
de eene
verontrusten over
over haar
zoowel als kwakbadplaats naar
naar de andere;
andere ; raadpleegde geneesheeren
badplaats
geneesheeren zoowel
zal
vers;; verkeerde
tijdlang onder
onder de
de suggestie
suggestie zoowel van
zalvers
verkeerde een
een tijdlang
van bevoegde
op eigen
eigen houtje
houtje isolatie-kuren,
isolatie-kuren, die
die zelfs
zelfs
als
niet-bevoegde medici;; deed
als niet-bevoegde
deed op
haarbekommerden
bekommerdenechtgenoot
echtgenootmochten
mochten
niet
door een
een bezoek
bezoekvan
vanhaar
niet door
onderbroken worden.
heer De
De Charrièrre, die
buitengewoon veel
veel geduld,
geduld, toewijVoor
Voor den
den heer
die buitengewoon
het een
eenhachelijke
hachelijke taak
taak om
om
ding
en verdraagzaamheid
verdraagzaamheid toonde,
ding en
toonde, was
was het
met eene hem
dierbare maar
maar grillige
grillige
zijn huwelijksboot, bevracht
bevracht met
hem dierbare
doen kantelen.
kantelen. Héél wat stuurmanskunst
stuurmanskunst moest
moest de
de brave
brave
lading,
lading, niet
niet te doen
toepassen !
man toepassen!
Isabella
zou dankbaar
dankbaar zijn
zijn geweest,
geweest, indien
indien n:et
altijd de klippen waren
Isabella zou
niet altijd
zij verlangde
dat haar
haar man
man zou
zou bulderen
bulderen en
en dreigen.
drei:gen.
vermeden;
vermeden ; zij
verlangde soms,
soms, dat
Zijn
bezadigde toon,
toon, zijn
zijn correcte
correcte manier
manier om
om haar terecht
Zijn bezadigde
terecht te wijzen,
wi,jzen,
tot
betere inzichten
inzichten tetebrengen,
brengen,maakten
maaktendedeopgewonden,
opgewonden, nerveuse,
tot betere
hartstochtelijke
vrouw wanhopend.
wanhopend. »Zij kreeg
nog liever
liever een pak slaag,
hartstochtelijke vrouw
kreeg nog
dan
altijd die
die'•tamme,
onberispelijke preekjes
preekjes te moeten
moeten aanhooren,"
dan altijd
tamme, onberispelijke
klaagt zij.
Op aandoenlijke
wijze deed
deed de
de heer
heer de
de Charrière wat in
in zijn vermogen
aandoenlijke wijze
het zijn
zijn vrouw
vrouw naar
naar den
den zin
zin te
te maken.
maken. InInhaar
haarafwezigheid
afwezigheid
was,
om het
was, om
over fouten
fouten en
en tekortkomingen
tekortkomingen die
die zij hem verweet
verweet;; was daartobde hij over
zóó doordrongen,
hij zijn vrouw
mede z66zeer
zóózeer vervuld,
vervuld, en
en daarvan
daarvan z66
mede
doordrongen, dat
dat hij
te keuren
keuren;; dat hij
hij de hem
hem toegedichte
toegedichte gebregelijk gaf,
gaf, allerlei in hem af te
gelijk
ken thans
thans scherp
scherp en
en duidelijk
duidelijk zag
zag ininzuster
zusterHenriette,
Henriette,met
metwie
wiehij
hij v6cir
vóór
ken
zijn huwelijk
huwelijk in
in volmaakte
volmaakteeendracht
eendrachthad
hadgeleefd.
geleefd.Zelfs
Zelfshet
hetvoorlezen
voorlezenvan
van
zijn
eens, dat
dat zijn
zijn zuster
zuster te
Henriette prikkelde
prikkelde hem,
hem, want
want hij vond
vond op
Henriette
op eens,
goed las, en
en hij
hij schreef
schreef aan
aan zijn
zijn vrouw
vrouw:: Dliu
llNu ik Henriette
Henriette hoor voorbegrijp ik
het verwijt dat gij mij
mü doet,
doet, over
over mijn te goed
ik het
lezen, begrijp
lezen. Ik
Ik erger
erger mij aan
aan vele
vele fouten
fouten waarop
waarop gij
gij mij opmerkzaam
opmel'kzaam hebt
hebt
lezen.
gemaakt, want
want ik
ik vind al
al die
dieonhebbelijkheden
onhebbelijkheden in
in Henriette
Henriette terug."
gemaakt,
Deze bekentenis
bekentenis zal de
de stroeve
stroeve verhouding
verhouding tusschen Henriette
Hem'iette en
Deze
gemaakt!!
Isabella wel niet
niet gladder
gladder hebben
hebben gemaakt
Isabella
Man en
vrouw, beiden,
beiden, waren
waren tetebeklagen.
beklagen.Ieder
Ieder
afzonderlijkhad
had
Man
en vrouw,
afzonderlijk
beminnelijke kanten,
kanten, aantrekkelijke
aantrekkelijke hoedanigheden
hoedanigheden en
eneigenschappen,
eigenschappen,
beminnelijke
maar de
de vereeniging
vereeniging hunner
hunner deugden
deugden en gebreken
gebreken vormde
vormde een
eenschril
schril
maar
geheel, een
een mengelmoes
mengelmoes waaruit
waaruit voor
voor beide
beide partijen
partijen weinig
weinig meer
meer dan
dan
geheel,
schijntje van
van geluk
geluk kon
kon schemeren.
schemeren.
een schijntje
Dit is
is de
de tragische
tragische zijde
zijde van
van Mevrouw de Charrière's
Charrière's echtverbintenis,
echtverbintenis,
Dit
dat zij,
zij, de
de vrouw
vrouw met
metteer-gevoelig
teer-gevoelighart,
hart,zij,
zij,wier
wier
gedachtenrusteloos
rusteloos
dat
gedachten
dwaalden en
zochten naar
naar koestering
koestering en
en machtige
machtige liefde,
liefde, zij,
zij, die
die hemel
hemel
dwaalden
en zochten
en aarde
aarde verzette
verzette om
om anderen
anderen genoegen
genoegen te
te doen,
doen, die
die bij
bij nacht
nacht en
en
en
ontij den hulp
hulp verleende
verleende aan
aan ieder die bij haar
haar aanklopte,
aanklopte, wier
wier vreugde
vreugde
ontijden
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was:: goed-zijn
goed-zijn en
wèldoen, dat
die vrouw
vrouw geen
geen geluk
geluk vond,
vond, maar
maar het
het
was
en wèldoen,
dat die
ook niet
niet vermocht
vermocht te
te geven
geven aan
aanden
denman,
man,wiens
wienslot
lotaan
aanhet
hethare
hal'e
ook
verbonden was.
was.
verbonden
jaren koesterde
koesterde Mevrouw
Mevrouw de
de Charrière
Charrière een
een ziezieGedurende eenige
Gedurende
eenige jaren
zij tete
kelijke genegenheid
genegenheid voor
man, véél
véél jonger
jonger dan
dan zij,
zij, dien
dien zij
kelijke
voor een
een man,
Genève had
had leeren
leeren kennen.
kennen. Wie
Wiedit
dittroetelkind
troetelkindwas,
was,isiszelfs
zelfsPhilippe
Philippe
Genève
te weten
wetengekomen.
gekomen.
Godet niet
niet te
Godet
Het jongmensch
jongmensch liet
liet zich
zich kalmpjes
kalmpjes aanbidden,
aanbidden, huwde
huwde later
later een
een
Het
bekoorlijke, jonge
vrouw, en
enschrapte
schrapteMevrouw
Mevrouw de
deCharrière
Charrière uit
uit zijn
zijn
bekoorlijke,
jonge vrouw,
leven, die
die zoo
zoo gekrenkt
gekrenkt was
wasover
overdedehandelwijze
handelwijzevan
vanden
denondankbare,
ondankbare,
leven,
dat zij
zij ininallerijl
allerijlGenève
Genèveontvluchtte,
ontvluchtte,haar
haarman
manenentwee
twee
bedienden
dat
bedienden
boel liet
liet inpakken
inpakken en
en de
demeubels
meubelsverkoopen
verkoopenuit
uitdedeappartementen
appartementen
den boel
den
door de
de familie
familie de
de Charrière
Charrière te
te Genève
Genève bewoond.
bewoond. Nimmermeer
Nimmermeer zette
zette
door
zij een
een voet
voet in
in de
destad
stad'• aan
Lémans
meer.
zij
aan Um
. ans meer.
1784 was
washet
het
stadje
Neuchàtelininrep
repen
e~roer
roer!! DeDe»Lettres
DLettres
In 1784
In
stadje
Neuchåtel
neuchàteloises", zonder
zonder auteursnaam
auteursnaam verschenen,
verschenen,verspreidden
verspreidden verontverontneuchateloises",
rustige gelederen.
gelederen.
waardiging en
ontsteltenis onder
onder de
de rustige
waardiging
en ontsteltenis
volcouleur
couleurlocale
locale;
Een pikant
pikant romannetje
romannetjeininbriefvorm
briefvorm;
bladzijden vol
Een
; bladzijden
;
vermetele bladzijden,
bladzijden, waarin
waarin de
de eerzame
eerzameNeuchåtelois
Neuchàteloisgeteekend
geteekendworden
worden
vermetele
héél nauwkeurig
nauwkeurig in
in hun
hun zeden
zeden en
engewoonten,
gewoonten,tartend
tartendduidelijk
duidelijk ininhun
hun
héél
manier van
van spreken,
spreken, met
met hun
hun kreupele
kreupele Fransche
Fransclle wendingen
wendingen! ! En
En die
die
manier
háár, de
de vreemdelinge,
vreemdelinge, voor
voor wie
wiemen
menargeloos
argeloos en
en
roman was
was van
van hAár,
roman
haard!!
vriendelijk
plaats had
had ingeruimd
ingeruimd aan
aan den
denhuiselijken
huiselijkenhaard
vriendelijk een
een plaats
algemeene woede
woedebarstte
barstteloslos
boven
MevrouwdedeCharrière's
Charrière'shoofd.
hoofd.
De algemeene
boven
Mevrouw
bleef niet
niet lang
lang verborgen,
verborgen, dat
dat zij
zij de
deschrijfster
schrijfster was
was der
der .Lettres
Lettres
Het bleef
neuchdteloises. "
neuchetteloises."
De heer
heer Chaillet,
Chaillet, predikant
predikant teteColombier,
Colombier,huisvriend
huisvriendder
derCharrière's,
Charrière's,
De
het
echter
herhaaldelijk
met
Bella
aan
den
stok
had,
nam in
in
die
die het echter herhaaldelijk met Bella aan den stok had, nam
DLe
journal
helvétique"
de
partij
op
voor
de
auteur
der
ontsteltenis
»Le journal helvétique" de partij op voor de auteur der ontsteltenis
aanrichtende
brieven. Hij
Hij roemde
roemdeden
denonberispelijken
onberispelijkenvorm
vormvan
vanMevrouw
Mevrouw
aanrichtende brieven.
de
Charrière's letterkundigen
letterkundigen arbeid
arbeid en
enhuldigde
huldigdehaar
haarvernuft
vernuften
enhumor.
humor.
de Charrière's
neuchàteloises gaf
de auteur
auteur niets
niets meer
meer dan
dan uunn ee
In
de Lettres
gaf de
Lettres neucheiteloises
In de
tra
n c h ede
v i e.
tranche
de vie.
aanden
denroman,
roman, bebeOm
een slot,
slot,vooral
vooralom
omeen
een
bevredigendslot
slotaan
Om een
bevredigend
haar tijd
tijd vér
vér vooruit
vooruit was,
was, zich
zich reeds
reeds bitter
bitter
kommerde
alles haar
kommerdezij,
zij, die
die in
in alles
weinig,
weinig, in
in 1784.
De
door haar
haar ten
ten tooneele
tooneele gevoerde
gevoerde personen
men
De door
personen kreeg
kreeg men
men lief;
lief; men
in het
hetlot
lotvan
vanhethet
naaistertje
Juliane,men
menhad
hadsympathie
sympathie
stelde
belang in
stelde belang
naaistertje
Juliane,
voor
Meyer, men
men bewonderde
bewonderde de
de fiere,
fiere, eerlijke
eerlijkejonkvrouwe
jonkvrouwe de
de lalaPrise,
Prise,
voor Meyer,
zij Meyer
Meyer liefhad,
liefhad, hem
hem in
in 't bijzijn van
zijn vriend
vriend mee-,
mee-.
die,
hoewel zij
van zijn
die, hoewel
dat
zij
wist
dat
Juliane
moeder
moest
worden,
en
dat
het
zijn
deelde,
deelde, dat zij wist dat Juliane moeder moest worden, en dat het zijn
plicht
was,
de
aanstaande
moeder
van
zijn
kind
te
trouwen.
plicht was, de aanstaande moeder van zijn kind te trouwen.
Meyer huwde
huwde en
en met
met wie.
wie.
Iedereen
Iedereen wilde
wilde weten
weten óf
6f Meyer
hetalgemeen
algemeen verzoek.
verzoek.
DGeef
ons toch
toch een
een slot",
slot", luidde
luidde het
»Geef ons
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De in
in jonkheid
jonkheid en
en vernuft
vernuft stralende
stralende Madame
Madame de
de Staël,
Staël, die
diezich
zichlater
later
De
beroemd
maakte door
doorhaar
haarletterkundigen
letterkundigenarbeid
arbeid:
Lettres sur JeanJeanberoemd maakte
: Lettres
Jacques Rousseau
De la littéralw'e
Delphine (1802)
(1 788); De
llousseau (1788);
littérature (1800);
(1 800); Delphine
(1 802) ;;
Corinne
Allemagne (1810-1813),
mengde haar
haar stem
stem in
in
Corinne (1807);
(1 807); De l'l'Allemagne
(1 810-1 81 3), mengde
koor, om
om Mevrouw
Mevrouw de
de Charrière
Charrière te
te bewegen
bewegeneen
eenslot
slottetemaken
makenaan
aan
het koor,
Lettres neuchd
neuchäteloises"
de Lettres
teloises". ,
Aan
de Vrouwe
Vrouwe van
van Colombier
Colombier schreef
schreefzij
zij::
Aan de
neuchateloises j mais,
»Je me
me suis
suis vivement
vivement intéressée
intéressée aux
aux Lettres neuchaleloises;
ne sais
saisrien
riende
deplus
pluspénible
pé ni bIeque
quevotre
votremanière
manièrededecommencer
commencersans
sans
je ne
finir,
sont des
des amis
amis dont
dont vous
VOliSnous
nousséparez,
séparez,etetlalacessation
cessationde
detoute
toute
finir. Ce
Ce sont
d'humeur",
correspondance
donne contre
contre vous
vous un
un peu
peu&humeur".
correspondanceavec
aveceux
eux me
me donne
Sainte·Beuve
oordeelde,
dat
er
geen
vervolg
noodig
was
opde
de Lettres
Lcttres
Sainte-Beuve oordeelde, dat er geen vervolg noodig was op
de lezer
lezer erernaar
naareigen
eigengoedvinden
goedvinden een
eenslot
slotbij
bij
neuchûteloises, dat
neuchateloises,
dat de
mocht fantazeeren.
fantazeeren.
mocht
Hij schrijft
schrijft:: »Les
»Les Lettres
Lettres neuchåteloises
neuchàteloises n'eurent
n'eurent pas
pas de
de suite
suite et
et
Hij
u'en devaient
devaient pas
pas avoir."
avoil',"
teen
aanBenjamin
Benjamin
In
een brief,
brief,door
doorMevrouw
MevrouwdedeCharrière
Charrièreinin1 1802
In een
802 aan
het meesterwerk
meesterwerk Adolphe
Adolphe gericht,
deelt zij
zij hem
hem
Constant,
schrijver van
van het
Constant, schrijver
gericht, deelt
mede
dat de
de Lettres neuclidteloises
neuchäteloises op
haar kosten
kosten gedrukt
gedrukt waren
waren en
en
mede dat
op haar
haal'
nooit een
een cent
centhebben
hebben opgebracht.
opgebracht.
haar nooit
zij met
met haar
haal' boek
boek Mistress
Mish'ess Henley,
Henley, de
de tegentegenHetzelfde
ondervond zij
Hetzelfde ondervond
stelling
op Le mari
ma)'i sentimental
van Samuel
Samuel Constant.
Constant,
sentimental van
stelling op
Zij zond
zond 200 exemplaren
exemplaren van
van Mistress Henley
Henley aan haar
haal' broer Vincent
Vincent
Zij
om ze
ze in
in Utrecht
Utrecht aan
aande
deboekenmarkt
boekenmarkt te
tebrengen.
brengen,
van Tuyll,
Tuyll, om
van
Broer Vincent
Vincent geeft in
in het
hetFransch
Franschverslag
verslagaan
aanzijn
zijnzuster
zuster over
overzijn
zijn
Broer
Spruijt:
bezoek aan
aan den
den Utrechtschen
Utrechtschenboekhandelaar
boekhandelaarSpruijt
bezoek
:
DWat zoudt
gelachen hebben,
hebben, indien
indiengij
gijmijn
mijngesprek
gesprekmet
metSpruijt
Spruijt
»Wat
zoudt gij gelachen
hadt!
's
Mans
dwaas,
ouwelijk
gezicht,
zijn
hebzuchtige
en
gehoord
gehoord hadt ! 's Mans dwaas, ouwelijk gezicht, zijn hebzuchtige en
nieuwsgierige
en zijn
zijn afschuwelijk
afschuwelijk taaltje,
taaltje, zouden
zouden uu
nieuwsgierige manier
manier van
van doen,
doen, en
rechts-om-keer!! hebben
hebben doen
doen maken
maken;; maar,
maar, dat
dat
misschien van
van schrik
schrik rechts-om-keer
misschien
daargelaten,
tranen gelachen
gelachen om
om dien
dien kerel.
kerel.
daargelaten, heb
heb ik
ik tranen
»En
hoe gaat
gaat het
hetmet
metMevrouw
MevI'ouwdedeCharrière
Chal'l'ière?
Jongens, ik
ik heb
heb een
een
»En hoe
? Jongens,
goeie
klant aan
aan d'r
d'r verloren!
verloren! Ja
Jawél
wél!
hebwel's
wel'sover
overd'rd'rhooren
hooren
goeie klant
! ikikheb
hebt-u? Zijn
Zijn zezezoo
zoodunnetjes
dunnetjes!
Gebonden
spreken,
Hoeveel exemplaren
exemplaren hebt-u?
spreken. Hoeveel
! Gebonden
nietsvan
vanover
over!
Hoeveelmeneer?
meneel'?
en
onder de
de pers
pers gezet,
gezet, blijft
blUftererniets
en onder
! Hoeveel
Acht
stuivers kan
kan ik
ik er
erniet
nietvoor
voorvragen
vragen . ,. ,. .enendan
dannog
noginkomende
inkomende
Acht stuivers
rechten
- ach,
ach,God
God!
wordentegenwoordig
tegenwoordig
zóóveel
vandie
diedingetjes
dingetjes
rechten —
! ererworden
z66veel
van
dat het
het van
van uw
uw zuster
zuster is?
is? —
- Néén,
Néén,
uitgegeven,
Mag ik
ik zeggen,
zeggen, dat
uitgegeven., .". . Mag
Nou,, meer
meer dan
dan 6 stuivers
er niet
niet voor
voor
waarachtig
waarachtigniet'
niet Nou
stuivers kan
kan ik
ik er
vragen" ,. ,. .,
vragen"
»Enfin, ik
heb hem
hem de
de boeken
boeken voor
voor 8 en
en voor
voor 6 stuivers
gelaten,
ik heb
stuivers gelaten.
DToen ik
de deur
deur uitging,
uitging, liep
liep hij
hijme
meachterna,
achterna,om
omte te
vragen,ofofhij
hij
ik de
vragen,
»Toen
krant
mocht
zetten,
dat
het
werk
was
van
een
aanzienlijke
in
de
in de krant mocht zetten, dat het werk was van een aanzienlijke
Néén!-"
dame,
Ik heb
heb geantwoord
geantwoord: : Néén
dame. Ik
! —"
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De heeren
De
heeren Ditie
DitieenenConstant
Constantvan
vanTuyll
Tuyllschreven
schrevenonberispelijk
onberispelijk Fransch,
Franseh,
evenals hun
hun zuster
zuster Bella.
Bella. Ook
evenals
Ook zij
zij hadden
hadden een
een vlotten
vlotten stijl,
stijl, een
eenpittige,
pittige,
te
zeggen.
Ook
hun
komt
wel
iets
toe,
guitige
wijze
van
de
dingen
guitige wijze van de dingen te zeggen. Ook hun komt wel iets toe,
de waardeering,
waardeering, die
dieSainte-Beuve
Sainte-Beuvehad
hadvoor
voordedeongedwongenheid
ongedwongenheid
van
van de
van
Mevrouw de
deCharrière's
Charrière'sschrijfwijze,
schrijfwijze, wanneer
wanneerzij
zijdood-eenvoudige
dood-eenvoudige
van Mevrouw
dingen vermeldt.
dingen
vermeldt.
De
Fransche criticus
criticus zegt
daarvan: : »Ce
riens, mais
mais on
on aa
De Fransche
zegt daarvan
»Ce sont
sont des
des riens,
Ie
ton; comme
comme c'est
c'est net
net etetbien
biendit
dit!"
le ton;
!"

Le Mari
Mari sentimental
sentimental van
Samuel Constant
Constant werd
werd geruimen
geruimen tijd
tijd voor
voor
van Samuel
het boek
boek van
van
werk
gehouden van
van Mevrouw
Mevrouw de
Toen deze
deze het
werk gehouden
de Charrière.
Charrière. Toen
Samue"1
Constant gelezen
had, zette
zette zij
zijzich
zichonverwijld
onverwijld aan
aan den
denarbeid
arbeid
Samuel Constant
gelezen had,
om
een tegenstelling
tegenstelling te
te leveren
leveren van
van den
den Mari sentimental.
sentimental.
om een
Mistress Henley
Zij schreef: Mistress
Henley en
teekende daarin
daarin haar
haar eigen
eigen leven.
leven.
en teekende
De
brieven van
vanMistress
MistressHenley
Henleyaan
aaneene
eenevriendin
vriendinzijn
zijndedeklaaglijke
klaaglijke
De brieven
haar huwelijksleed.
huwelijksleed.
uitzegging van
uitzegging
van haar
Na
deverschijning
verschijning van
vanditdit
werkje
ontving
MevrouwdedeCharrière
Charrière
Na de
werkje
ontving
Mevrouw
met:
brieven
van vrienden
vrienden en
enkennissen,
kennissen, die
diehun
hunepistels
epistelsaanhieven
aanhieven met
brieven van
:
»Lieve
Mistress Henley"
Henley"!! Allen
Allenwaren
warenervan
ervanovertuigd,
overtuigd,dat
datMevrouw
Mevrouw
»Lieve Mistress
maar waarheid
waarheid had
had geleverd.
geleverd.
de
Charrière geen
geen verdichting
verdichting maar
de Charrière
Wat het
het geschiedenisje
geschiedenisje betreft,
betreft, isis Le mari
murisentimental
sentimental boeiender
Wat
Mistress _Henley
Henley;
subtiele uiteenuiteendan Mistress
; maar
maar fijner,
fijner, ongesmukter
ongesmukter isis de subtiele
Zijbeschuldigt
beschuldigt niet,
niet,
zetting
van Mistress
Mistress Henley's
Henley's gemoedsstemming.
gemoedsstemming. Zij
zetting van
zij vertelt
vertelt slechts
slechts feiten
feiten en
en kleine
kleine gebeurlijkheden,
gebeurlijkheden, en
toont aan,
aan, hoe
hoe
zij
en toont
een
correct, bezadigd
bezadigd man,
man, die
dieopopingetogen,
ingetogen,kalme
kalmewijs
wijszijn
zijnvrouw
vrouw
een correct,
liefheeft, die
die vrouw
vrouw doodongelukkig
doodongelukkig maakt,
maakt, haar
haar kwelt
kwelt en
enbedroeft,
bedroeft,
liefheeft,
omdat
hij
niets
begrijpt
van
het
grillige,
impulsieve,
vurige
wezen
van
omdat hij niets begrijpt van het grillige, impulsieve, vurige wezen van
zijn
echtgenoote.
zijn echtgenoote.
Mistl'ess Henley
Henleyschildert,
schildert,is isdede
onhoudbaarheidvan
vaneen
eentoestand
toestand
Wat Mistress
onhoudbaarheid
de Code
Code Napoldon
Napoléon geboekt
geboekt als
als::
tusschen man-en-vrouw,
man-en-vrouw, later
tusschen
later in
in de
)incomptabilité d'humeur",
reden tot
totechtscheiding.
echtscheiding.
»incomptabilité
d'humeur", met
met reden
Samuel Constant
Constant teek{lnt
lijden van
van een
eenman,
man,getrouwd
getrouwdmet
meteen
een
Samuel
teekent het lijden
jongere vrouw,
vrouw, die
dieininhuis-en-hof
huis-en-hof
veranderingenmaakt,
maakt,nieuwigheden
nieuwigheden
jongere
veranderingen
invoert, zonder
zonder zich
zich tetebekommeren
belwmmerenom
omdedegewoonten,
gewoonten,eigenaardigheden
eigenaardigheden
invoert,
haar echtgenoot.
echtgenoot. Familie-portretten
Familie-portretten die
die een
een
en liefhebberijen
liefhebberijen van
van haar
en
eereplaats hadden
hadden in
in den
den salon,
salon, werden
werdenweggenomen
weggenomen; ; een
een ouwe,
ouwe,
eereplaats
getrouwe huisknecht
huisknecht wordt
wordt door
door de
de nieuwe
nieuwe meesteres
meesteres ontslagen
ontslagen;; de
de
getrouwe
verlangen afgemaakt.
afgemaakt. De
De arme
arme man
man
lievelingshond wordt
lievelingshond
wordtop
op haar
haar verlangen
kwijnt, lijdt,
lijdt, is
is tegen
tegen zijn
zijnvrouw
vrouwen
haarkwellende
kwellendehervormingen
hervormingen niet
niet
kwijnt,
en haar
opgewassen, en
maakt een
een eind
eind aan
aanzijn
zijnmistroostig
mistroostigleven.
leven.
opgewassen,
en maakt
Mistriss Henley
Henley komt
komt niet
niet tot
totuiterste
uiterstemaatregelen,
maatregelen, doch
dochook
ookzijzij
Mistriss
begroet den
den dood
dood als
alseen
een
verlossing:
»Over een
een ofoftwee
tweejaar,
jaar,hoop
hoop
begroet
verlossing
: »Over
dat
ik
verstandig
en
gelukkig
ben,
..
"
óf,
dat
ik
ik,
zult
gij
hooren,
ik, zult gij hooren, dat ik verstandig
gelukkig ben, .. . . 6f, dat ik
er niet
niet meer
meer zijn
zijn zal."
zal."
Nauwelijks was
men teteNeuchåtel
Neuchàtel dedeontsteltenis
ontsteltenis der
der Lettres
Leltres
Nauwelijks
was men
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neuclläteloises
boven, ofofreeds
reedshet
hetvolgend
volgend jaar,
jaar, 4785,
1785,werden
werden de
de
te boven,
neuchdte/oises te
Lettres de
deLausanne
Lausanne aangekondigd,
Benjamin Constant
Constant:: »Het
bHet
Lettres
aangekondigd, volgens
volgens Benjamin
dat Mevrouw
Mevrouw de
de Charrière
Charrière gemaakt
gemaakt heeft."
heeft."
beste werk,
werk, dat
beste
De drukproeven
drukproeven van
van de
de Lettres de
de Lausanne
Lausanne werden
aan den
den heer
heer
De
werden aan
de
Salgas gezonden,
gezonden, huisvriend
huisvriend der
der Charrière's.
ChalTière's. De
De heer
heer de
deSalgas,
Salgas,
de Salgas
heerde
deCharrière,
Charrière, was
was volkomen
volkomen op
op de
de hoogte
hoogte
studiegenoot
den heer
studiegenoot van
van den
het wel-en-wee
wel-en-weederder
de-CharJ·ière-van-Tuyll-verbintenis. Hij
Hijwist
wist
van
van het
de-Charrière-van-Tuyll-verbintenis.
welk een
een crisis
crisisvan
vanmoedeloosheid
moedeloosheidMevrouw
MevrouwdedeCharrière
Charrière had
had doordoorwelk
Hij beschouwde
beschouwde het
het als
als een
eengeluk,
geluk,dat
datzij
zijweer
weermet
metopopgemaakt. Hij
gemaakt.
gewektheid aan
den arbeid
arbeid was
was gegaan.
gegaan.
gewektheid
aan den
Het schrijven
schrijven van
van kleine
kleine komediestukjes,
komediestukjes, die
die wel
wel eens
eens teteGenève
Genève
Het
werden
opgevoerd,
schilderen
en
musiceeren
achtte
de
heer
De
Salgas
werden opgevoerd, schilderen en musiceeren achtte de heer De Salgas
maargeen
geenbezigheden
bezigheden
aangename
vertroostingen voor
voor zijne
zijne vriendin,
vriendin, maar
aangename vertroostingen
haar voldoende
voldoende ininbeslag
beslagnamen,
namen, zoodat
zood at zij
zij niet
nietkon
kontobben
tobbenover
over
die
die haar
haar
gezondheid en
zich eindeloos
eindeloos verdiepen
verdiepen inineen
eenonbevredigend
onbevredigend
haar gezondheid
en zich
huwelijksleven.
De heer
heer de
de Salgas
Salgas verbeterde
verbeterde de
de interpunctie
interpunctie in
in de
de Lettres
Leltres de
de LauLauDe
sanne, maal'
rest schreef
schreef hij
hij aar,
aan de
de auteur
auteur:: »Je
»,Te me
megarderai
garderai
maar voor
voor de
de rest
faire le
Ie plus
plusléger
légerchangement."
changement."
bien,
bien, d'y faire
Mevrouw
de
Charrière
typeerde
de heldin
heldin »Cécile"
»Cécile" uit
uit de
de Lettres
Lettres
Mevrouw de Charrière typeerde de
Rose, Cornélie,
Cornélie, Louise
Louise Roëll,
Roëll, dochter
dochtervan
van Willem
Willem
Lausanne op
op Rose,
de Lausanne
Utrecht, in
in 't zelfde
zelfde jaar
jaar (1760)
(t 760) als
alsIsabella
Isabella van
van
Roëll,
geboren te
Roëll, geboren
te Utrecht,
1805overleden.
overleden.Willem
WillemRoëll
Roëllvestigde
vestigde zich
zich
Tuyll,
en, evenals
evenals zij,
zij,inin1805
Tuyll, en,
metterwoon tete Lausanne,
Lausanne, waar
hij in
in 1762
1762huwde
huwdemet
met
Catherine
metterwoon
waar hij
Catherine
1763
werd
MevrouwdedeCharrière's
Charrière's»Cécile"
:&Cécile" Rose
Rose
Rose
Secretan. InIn1763
Rose Secretan.
werd
Mevrouw
Mevrouwdede
Charrière
Roëll geboren.
geboren. lnIndedemoeder
moedervan
van»Cécile"
»Cécile"gafgaf
Roëll
Mevrouw
Charrière
zichzelf. Reeds
Reeds bij
bij het
hetverschijnen
verschijnen der
der Lettres
Lettres de
de Lausanne
Lausanne nam
nam de
de
zichzelf.
auteur
zich
voor
op
dien
nieuwen
roman
een
vervolg
te
schrijven.
auteur zich voor op dien nieuwen roman een vervolg te schrijven.
llCaliste",
door Mevrouw
Mevrouw de
de Staël
Staël tienmaal
tienmaal gelezen
gelezen en
en steeds
steeds
een door
»Caliste", een
opnieuw
bewonderden roman,
roman, isisde
de aansluiting
aansluiting op
op de
de Lettres
Lettres de
de Lausanne.
Lausanne.
opnieuw bewonderden
Tijdens
schrikbewind schreef
schreefMevrouw
Mevrouw de
deStaël
Staël:
»MonDieu,
Dieu,que
que
Tijdens het schrikbewind
: »Mon
voudrais n'avoir
n'avoir pas
pas luluCaliste
Calistedix
dixfois
fois!
J'aurais devant
devant moi
moi une
une
je voudrais
! J'aurais
heure
de suspension
sus pension de toutes
toutes mes
mes peines.”
peines."
heure sûre
Are de
Mevrouw
Staël reisde
reisdenaar
naarColombier,
Colombier, om
ompersoonlijk
persoonlijk kennis
kennis te
te
Mevrouw de
de Staël
maken met
met de
de schrijfster
schrijfster van
van het
het boek,
boek,dat
dathaar
haarzoozeer
zoozeergeboeid
geboeidhad,
had,
maken
op
van den
den roman,
roman, die
diezulk
zulkeen
eenmachtigen
machtigenenenonvergetelijken
on\'ergetelijkenindruk
indruk op
van
haar levendigen
levendigen geest
geestbewerkt
bewerkthad,
had,dat
dat·
zonder »Caliste
»Caliste"Madame
Madame de
de
haar
• zonder
haar meesterstuk
meesterstuk Corinne zou
hebben.
Staël
misschien niet
niet haar
Staël misschien
zou geschreven hebben.
Caliste, de
tooneelspeelster,
en
de
dichteres
Corinne
zijn
vrouwen
de tooneelspeelster, en de dichteres Corinne zijn vrouwen
De door
door
wier
liefde-geluk aan
aan vooroordeel
vooroordeel ten
ten offer
offer wordt
wordt gebracht.
gebracht. De
wier liefde-geluk
)Üswald"zijn
zijnbeiden
beidengeboortig
geboortiguit
uit
haal' geliefde
geliefde mannen
mannen »William"
»William" en
en )0swald"
haar
het puriteinsche
puriteinsche Engeland,
Engeland, waar
waar een
een echtverbintenis
echtverbintenis tusschen
tusschen een
eenman
man
haar talenten
talenten in
in het
het openopenvan aanzienlijken
aanzienlijken huize
vrouw, om
om haar
van
huize en
en een
een vrouw,
baar besproken
besproken en gehuldigd,
gehuldigd, onbestaanbaar
onbestaanbaar werd
werd geacht.
geacht.
baar
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Mevrouw
Charrière, wier
wier gevoelig
gevoelig hart
hart haar
haal' dreef
dreef tot
tot het
het aanaanMevrouw de
de Charrière,
knoopen
van vriendschapsbanden
vriendschapsbanden en
welwillende verhoudingen,
verhoudingen, was
was
knoopen van
en welwillende
stroef
en ontoegankelijk
ontoegankelijk voor
voor Mevrouw
Mevrouw de
Staël. Men
Menzou
zougeneigd
geneigd
stroef en
de Staël.
dat Mevrouw
Mevrouw de
de Charrière
Charrière er
ereen
eenangstig
angstigvoorgevoel
vOOl'gevoel
zijn aan
aan te nemen
nemen dat
zijn
van had,
had, dat
dat Mevrouw
Mevrouw de
deStaël
Staëlininvolheid
volheid van
van talent
talent en
en jeugd,
jeugd, een
een
van
zeer
gevaarlijke mededingster
gunst en
en de
de bewonbewonzeer gevaarlijke
mededingster zou
zou worden
worden naar
naar de
de gunst
dering
van Benjamin
Benjamin Constant.
Constant.
dering van
Mevrouw de
aan Mevrouw
Mevrouw de
de CharCharVriendschapsuitingen dOOl'
door Mevrouw
de Staël aan
rière
bewezen, in
in den
den vorm
vorm van
vanbezoeken
bezoekenenenbrieven
brievenvol
volwaardeering
waardeering
rière bewezen,
voor
Mevrouw de
ChaITière als
als auteur,
auteur,werden
werdenwantrouwend
wantrouwendaanvaard
aanvaard
voor Mevrouw
de Charrière
Lettres
en
een beetje
beetjehooghartig
hooghartigenenspottend
spottenddoor
dool'dedeschrijfster
schrijfster der
der Lettres
en een
Lausanne gecommentariëerd.
de Lausanne
De
loyale Belle
Belle dedeZuylen
Zuylenwas
was
tegenoverMevrouw
Mevrouw de
deStaël
Staëleen
een
De loyale
tegenover
spijtige,
jaloersche vrouw,
vrouw, die
diewel
welvriendelijk
vriendelijkgewaagde
gewaagdevan
vanMevrouw
Mevrouw
spijtige, jaloersche
converseeren,maar
maar
ookzoo
zooopzettelijk
opzettelijk
de
Staël's zeldzame
zeldzame gratie
gratie om
omteteconverseeren,
de Staël's
ook
datMevrouw
MevrouwdedeStaël
Staëlten
tenslotte
slottealle
allepogingen
pogingenvervel'onwelwillend
kon zijn,
zijn, dat
onwelwillend kon
meed
om zich
zich de
de vriendschap
vriendschap van
van Mevrouw
Mevrouw de
Charrièretete
verzekeren.
meed om
Charrière
verzekeren.
1786brachten
brachtendedeheer
heel'enenMevrouw
MevrouwdedeCharrière
Charrière nog
nog een
eenjaar
jaar
In
In 1786
in
Parijs
door.
Gedurende
dit
verblijf
voelde
Mevrouw
de
Charrière
in Parijs door. Gedurende dit verblijf voelde Mevrouw de Charrière
zich
herleven in
een haar
haar passend
passend intellectueel
intellectueel milieu,
milieu, waarvan
waarvan zij
zij het
het
zich herleven
in een
midden- en
glanspunt was,
dat haar
haarde
devale
valeeentonige
eentonigetijden
tijdenvan
van
middenen het
het glanspunt
was, dat
.. Zij
Zij ontlook,
ontlook, bloeide
bloeide op,
op, stelde
steldebelang
belang in
in
Colombier
Colombierdeed
deed vergeten
vergeten.
kunstuitingen
haar te genieten
genieten gaf.
gaf. OverOverkunstuitingenop
opallerlei
allerleigebied
gebied die
die Parijs
Parijs haar
zij door
door de
de bewondering,
bewondering, openlijk
openlijk voor
voor haar
haal' aan
aan den
dendag
dag
gelukkig
gelukkig was
was zij
ook in
in Parijs
Parijs was.
was.
gelegd door
door Benjamin
Benjamin Constant,
Constant, die
toen ook
gelegd
die toen
Benjamin Constant,
Constant, neef
neefvan
van Constant
Constant d'Hermenches,
d'Hermenches, die
die zijn
zijn oom
oom
Benjamin
was,
maakte op
opnegentienjarigen
negentienjarigen leeftijd
leeftijd kennis
kennis met
met de
de toen
toenzes-enzes-enwas, maakte
veertig-jarige
Mevrouw de
de Charrière.
Charrière. Benjamin
Benjamin Constant
Constant was
wasechter
echter
veertig-jarige Mevrouw
door
opvoeding en
aanleg op
op dien
dien teeren
teerenleeftijd
leeftijdrijper
rijper en
enspotzieker
spotzieker
door opvoeding
en aanleg
dan
menig veertigjarig
veertigjarig man.
man.Mevrouw
MevrouwdedeCharrière
Charrièrevoelde
voeldezich
zichbizonder
bizonder
dan menig
tot
hem
aangetrokken.
Zij
kon
met
dien
jongen
man
redeneeren
.en
tot hem aangetrokken. Zij kon met dien jongen man redeneeren ,en
filosofeeren
ware hij
hij haars
haars gelijke.
gelijke. Het
Hetgroote
grooteverschil
verschil ininleeftijd
leeftijd
filosofeeren als
als ware
te
was voor
voor hun
hun omgang
omgang geen
geenbezwaar.
bezwaar. Er
El' viel
viel tusschen
tusschen hen
hen niets
niet;; te
was
vereffenen
heffen. Zij
Zij waren
in voelen
voelen en denken.
denken. BenBenvereffenenof
of op
op te
te heffen.
waren één
één in
in zijn
zijnhoonende
hoon endeminachting
minachtingvoor
voorde
de menschen
menschen niet
niet
jamin Constant
Constant deed
deed in
jamin
onder
voor zijne
zijne oudere
oudere vriendin,
vriendin, dedegeboren
geboren»désillusionnée",
»désillusionnée", wier
wiel'
onder voor
met het
het leven
leven
naargeestige
geleid hadden
hadden haal'
naargeestige ervaringen
ervaringenel'erniet
niet toe
toe geleid
haar met
te verzoenen.
verzoenen.
Ten opzichte
opzichte van
van Benjamin
Benjamin Constant
Constant was
wasMevrouw
Mevrouw dedeCharrière
Charrière
Ten
dat
alweder
de zwakke,
zwakke, verblinde
verblinde vrouw
vrouw;; hij
hij was
washaar
haartroetelkind,
troetelkind, dat
alweder de
zij
liefhad enenkoesterde,
koesterde,ondanks
ondankszijn
zijnvele
vele
ongerijmdheden, die
diehare
hare
zij liefhad
ongerijmdheden,
aangeboren
paedagogische bekwaamheden
bekwaamhedenhadden
haddenbehooren
behoorentetebestrijden.
bestrijden.
aangeboren paedagogische
Zij
was bekoord
bekoord en
en geboeid
geboeid door
door zijn
zijn vernuft,
vernuft, zij
zij keek
keek hem
hem naar
naar de
de
Zij was
oogen
en
beuierf
hem
naar
hartelust.
oogen en bedierf hem naar hartelust.
metden
den
De heer
heerDeDeCharrière
Charrièrevond
vondden
denomgang
omgang van
vanzijne
zijne vrouw
vrouw met
De
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jeugdigen, genialen
genialen Benjamin
Benjamin Constant
Constant een
eengewenschte
gewenschteafleiding
afleidingvoor
voor
jeugdigen,
haar. Hij was
haal'.
was ook
ook ditmaal
ditmaal niet
nietjaloersch,
jaloersch, —
- een
eenervaring
ervaringdie
diezijn
zijn
hetgroot
groot
opgewonden vrouw
vrouw soms
soms pijnlijk
was, doch,
opgewonden
pijnlijk was,
doch, in
in dit
ditgeval,
geval,door
doorhet
verschil
leeftijdtusschen
tusschen Mevrouw
Mevrouw de
de Charrière
Charrière en
enhaar
haarjeugdigen
jeugdigen
verschil in leeftijd
hor
s de
de
aanbidder,
zou
naijver
van
de
zijde
van
Bella's
echtgenoot
aanbidder, zou naijver van de zijde van Bella's echtgenoot hors
ssai
a iso
zijn geweest.
geweest.
sonn zijn
Als
alle verwende
verwendekinderen
kinderenwist
wist
BenjaminConstant
Constantdikwijls
dikwijls niets
niets
Als alle
Benjamin
beter
doen dan
dan een
een loopje
loopje te
te nemen
nemen met
metde
devrouw,
vrouw,die
diehem
hemoveroverbeter te doen
methaar
haarop
opéén
éénlijn,
lijn,enensloeg
sloegsoms
soms
dreven
hij stelde
stelde zich
zich met
dreven liefhad,
liefhad, hij
een
hinderlijk familiaren
aan. Wanneer
Wanneer hij
hij teteColombier
Colombierlogeerde,
logeerde,
een hinderlijk
familiaren toon
toon aan.
wat in
in den
denloop
loopderder
tijden
herhaaldelijkgebeurde,
gebeurde,eindigden
eindigden hun
hun
wat
tijden
herhaaldelijk
kibbelarijen
een steeds
steedszich
zichherhalende
herhalende en
enhernieuwde
hernieuwdeovertuiging,
overtuiging,
kibbelarijen in
in een
dat
zij niet
niet buiten
buiten elkaar
elkaarkonden.
konden.
dat zij
1794maakte
maakteBenjamin
Benjamin Constant
Constant kennis
kennis met
metMevrouw
Mevrouw de
de Staël.
Staël.
In
In 1794
deze merkwaardige
merkwaardige vrouw,
vrouw, zijne
zijne geestgeestZijne
hooge ingenomenheid
ingenomenheid met deze
Zijne hooge
driftige
bewondering voor
voor haar
haar talent,
talent,deden
dedenMevrouw
MevrouwdedeCharrière
Charrière
driftige bewondering
haar de
de folterende
folterende verzekering,
verzekering, dat
dat zij
zij grootengrootensmartelijk
aan, gaven
gaven haar
smartelijk aan,
deels
door deze
deze geduchte
geduchte rivale
rivaleuit
uitdedegenegenheid
genegenheid en
endededenksfeer
denksfeer
deels door
van Benjamin
Benjamin Constant
Constant was
was verdreven.
verdreven.
van
meeraan
aanMir
háár
zelf
wijtendan
danaan
aanDConstantinue,
»Constantinus",
En
tóch was
wasdit
ditmeer
En téch
zelf
te te
wijten
zij
hem
noemde.
Zij
wilde
voor
haar
afgod
alléén
knielen;; zij
zij
zooals
zooals zij hem noemde. Zij wilde voor haar atgod alléén knielen
duldde
àndere vrouw
vrouw hem
hem lief
liefhad
hadenenaanbad
aanbadzooals
zooalszij.
zij.
duldde niet,
niet, dat
dat een indere
trachtteBenjamin
BenjaminConstant
Constantaan
aanMevrouw
Mevrouw
Met geduld
geduld en
enbeminnelijkheid
beminnelijkheidtrachtte
Met
de
Charrière duidelijk
duidelijk te
te mak
maken,
hoeonverstandig
onverstandig enenliefdeloos
liefdeloos zij
zij
de Charrière
en, hoe
jegens hem
hem handelde.
handelde. Het
Het mocht
mocht niet
niet baten.
baten. Grooter
Grooter en
engrooter
grooterwerd
werd
jegens
hen;
scherpenen
spitsvondigwas
washun
hunbriefwisseling
briefwisseling
de
kloof tusschen
tusschenhen
de kloof
; scherp
spitsvondig
1795ophield,
ophield,waardoor
waardooreen
eeneinde
eindewerd
werd
gemaaktaan
aanhun
hunvriendvrienddie
in 1795
die in
gemaakt
zij
schap,
aan hun
hun wederzijdsche
wederzijdsche waardeering
waardeering en
enbewondering,
bewondering,waarin
waarinzi,j
schap, aan
zich
ongeveer 99 jaren
jaren hadden
hadden gekoesterd.
gekoesterd.
zich ongeveer
Mevrouw de
Staël was
wasjong,
jong,
geestdl'iftig,
arbeidzaam;
verwachtte
Mevrouw
de Staël
geestdriftig,
arbeidzaam
; verwachtte
het
leven,
snakte
naar
littérairen
roem.
Zij
spoorde
Benjamin
veel
van
veel van het leven, snakte naar littérairen roem. Zij spoorde Benjamin
werken aan
aan;; prikkelde
prikkelde zijn
zijnijdelheid
ijdelheiden
enzijn
zijneerzucht,
eerzucht,
Constant
Constant tot
tot werken
terwijl
zijn oude,
oude, moe-gestreden
moe-gestredenvriendin
vriendin alalzijn
zijn
plannenaanhoorde
aanhoorde
terwijl zijn
plannen
met haar
haar eindeloos,
eindeloos, ontmoedigend:
quoibon
bon?"
met
ontmoedigend »A
: quoi
?"
Andere menschen,
menschen, nieuwe
nieuwe vrienden
vrienden namen
namen een
eentijd
tijdlang
langMevrouw
Mevrouw
Andere
de
Charrière's denken
denken en
en zorgen
zorgenininbeslag
beslag:
tallooze Fransche
Fransche uitgeuitgede Charrière's
: tallooze
wekenen, die
vóór en
en na
na het
hetuitbreken
uitbreken der
derrevolutie
revolutie elders
elders een
een
wekenen,
die vó6r
Zwitserland vestigden.
vestigden. Waar
Waar" tete
heenkomen zochten,
zich ininZwitserland
heenkomen
zochten, en
en zich
helpen"
te troosten
troostenviel,
viel,stond
stondMevrouw
Mevrouw de
deCharrière
ChalTière inin 't voorste
helpen . en
en te
zij
ten
offer
omleed
leedte te
verzachten,
gelid.
Rust,
tijd,
geld,
alles
bracht
gelid. Rust, tijd, geld, alles bracht zij ten offer om
verzachten,
tranen te
te drogen.
drogen.Over
Overeigen
eigen
verdriet,
smartelijkeervaringen,
ervaringen,lichalichatranen
verdriet,
smartelijke
melijke pijnen,
pijnen, veroorzaakt
veroorzaakt door
niet, zelfs
zelfs niet
niet
melijke
door haar
haar kwaal,
kwaal, sprak
sprak zij
zij niet,
met
haar intiemste
intiemste vrienden.
vrienden. De woorden
woorden van
van Gresset,
Gresset, die
die zij
zij als
alsjong
jong
met haar
zij door
door de
de lange
lange gangen
gangen van
van het
meisje dikwijls
dikwijls herhaalde,
herhaalde, wanneer
wanneer zij
meisje
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kasteel
te Zuylen
Zuylen draafde,
draafde, zijn
zijn haar
haarbijgebleven
bijgebleven tot
totaan
aanhet
heteinde
einde
kasteel te
dagen::
harer dagen
l>
Un esprit
male et vraiment
vraiment sage
sage
»Un
esprit m'ale
Ie plus
plus invincible
invincible ennui,
en nu i,
Dans
Dans le
Dédaigne le
Ie triste
triste avantage
avantage
Dédaigne
se faire
faire plaindre
plaindre d'autrui."
d'autrui."
De se

In den
den huiselijken
huiselijken kring
kring begon
begon men
men zich
zichsteeds
steedsongeruster
ongerustertetemaken
maken
In
over
de toenemende
toenemende lichaamszwakte
lichaamszwakte van
van Mevrouw
Mevrouw de
deCharrière.
Charrière.
over de
tottwee
tweedagen
dagen
vóórhaar
haardood.
dood.
Haar geest bleef
bleefhelder,
helder,onvermoeid,
onvermoeid, tot
Haar
v66r
de
heer
d'Oleyres,
Henriette
I
'Hardy
Trouwe
vrienden
en
vriendinnen,
Trouwe vrienden en vriendinnen, de heer d'Oleyres, Henriette l'Hardy
met
en
Thérèse Forster,
Forster, dochter
dochter van
vanden
denpredikant
predikant Chaillet,
Chaillet, zagen
zagen met
en Thérèse
bekommernis, hoeveel
inspanning het Mevrouw
Mevrouw dedeCharriAre
Charriêre kostte
kostte
bekommernis,
hoeveel inspanning
's avonds
haar salon
salon te verschijnen
verschijnen en
en een
een opgewekten
opgewekten toon
toon jegens
jegens
avonds in
in haar
slaan.Lichamelijk
Lichamelijkwas
waszij
zijuitgeput,
uitgeput, enengedurende
gedurende
haar bezoekers
bezoekers aan
aan teteslaan.
haar
haar
slapelooze nachten
A quoi
quoi bon
bon?? Wåårom
Wáárom nog
nog
haar slapelooze
nachtenvroeg
vroegzij
zijzich
zichaf:
af: A
zij niet
niet meer
meerwas
was?
willen schijnen,
schijnen, wat
willen
wat zij
?
rijke, véélvuldige
véélvuldige gaven
gaven van
van hoofd
hoofd en
en hart
hart heeft
heeft zij
zij
Ondanks
Ondanks haar
haar rijke,
gezocht
naar
geluk,
gejaagd
naar
bevrediging,
zonder
die
te
vinden.
gezocht naar geluk, gejaagd naar bevrediging, zonder die te vinden.
De heer
heer De
DeCharrière
Charrièrebetreurde
betreurdehet,
het,datdat
zijneechtgenoote,
echtgenoote,altijd
altijdonvolonvolDe
zijne
daan
over zichzelf,
zichzelf, bij
bij anderen
anderen te
te weinig
weinig steun
steun vond
vond om
om haar
haar tot
tot
daan over
blijmoedigheid tete stemmen.
Hij was
waszich
zichsmartelijk
smartelijk bewust,
bewust, bij
bijdede
blijmoedigheid
stemmen. Hij
op zijn
zijn kalme
kalme wijze
wijzeliefhad
liefhadenenhoog
hoogstelde,
stelde,niet
nietde
deplaats
plaats
vrouw die
hij op
vrouw
die hij
in
te nemen,
nemen, die
die hij
hij wenschte.
wenschte.
in te
haar dood,
dood, dicteerde
dicteerdededelijdende
lijdendevrouw
vrouwaan
aanThérèse
ThérèseForster
Forster
Kort voor
voor haar
Kort
een briefje
briefje voor
voor Benjamin
Benjamin Constant
Constant over
overhaar
haarnaderend
naderend eind.
eind.Een
Eenpaar
paar
vanzijn
zijnvrouw.
vrouw.
dagen
later meldde
meldde de
de heer
heerdedeCharrière
Charrièrehem
hemden
den
doodvan
dagen later
dood
Benjamin Constant was ontroerd
ontroerd en
en schreef
schreefin
inzijn
zijndagboek
dagboek:: DJ'apprends
DJ'apprends
de
Tuyll.
Encore
une
amie
dévouée
la
mort
de
Madame
de
Charrière
la mort de Madame de Charrière
Tuyll. Encore une amie dévouée
perds!! Le
Lemonde
mondesesedépeuple
dépeuplepour
pourmon
moncoeur."
coeur."
que
que je perds
December van
van het
het jaar
jaar 11805,
drie uur,
uur,
Den 27sten December
805, 's morgens
morgens om drie
leven in
in den
den dood.
dood.
vergleed
vergleed Mevrouw
Mevrouwde
de Charrière
Charrièrevan
van het
het leven
Haar
echtgenoot en
en haar
haarbedroefde
bedroefde vrienden
vrienden voelden
voelden haar
haarheengaan
heengaan
Haar echtgenoot
als
een leegte,
leegte,die
diedoor
doorniemand
niemandkon
konworden
wordenaangevuld.
aangevuld.
als een
sten December,
op een
eenkouden,
kouden,mistigen
mistigenZondag,
Zondag, werd
werd zij
zij
Den 29
298ten
December, op
begraven. Zij
Zij werd
werduitgeleid
uitgeleiddoor
dooreen
een
klein
aantaltrouwe
trouwevrienden.
vrienden.
begraven.
klein
aantal
De Heer
Heer de
deCharrière
Charrière was
wasniet
nietininstaat
staatzich
zichbijbijden
denlijkstoet
lijkstoetaan
aan
De
te sluiten.
sluiten. Sprakeloos
Sprakeloos zat
zathijhijneer,
neer,met
met
weemoedigen
blik
voor
zich
weemoedigen blik voor zich
overpeinzend het
het leven
levenvan
vandedeaantrekkelijke,
aantrekkelijke,boeiende,
boeiende,
uit starend
starend ;j overpeinzend
uit
rusteschitterende
Belle de
de Zuylen,
Zuylen, van
vande
degoedhartige,
goedhartige,hulpvaardige,
hulpvaardige, rusteschitterende Belle
loos arbeidende,
arbeidende, onvoldane
onvoldane Mevrouw
Mevrouw de
de Charrière,
Charrière, wier
wier stoffelijk
stoffelijk overoverloos
schot
werd vervoerd
vervoerd naar
naar het
het kerkhof
kerkhof van
van het
hetkleine
kleineZwitsersche
Zwitsersche
schot werd
dorp
Colombier.
dorp Colombier.
ANNE
SMIT KLEINE-FASTRÉ.
KLEINE-F ASTRÉ.
ANNE SMIT
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Er werd
werd aan
aan de
devoordeur
voordeur gescheld.
gescheld.
Er
,Alweer
I
Juist
nu
ik
Neeltje
hebuitgezonden,
uitgezonden, komt
komtereriemand
iemand!"I"
Juist
nu
ik
Neeltje
heb
»Alweer !
Juffrouw Betzy zag
zag door
doorhet
hettraliewerk
traliewerkder
derdeur
deureen
eenman
manop
opde
destoep.
stoep.
Juffrouw
»Zeker weer een
een koopman
koopman met
metpapier
papierenenpotlooden,"
potlooden,"prevelde
Pl'eveldezij,
zij, Dik
»Zeker
zal hem
hem toch
toch maar
maar even
even te woord
woord staan.”
staan." Zij
Zij deed
deedopen.
open.
zal
7"
»Dag Juffrouw.
Juffrouw. IsIsmeneer
meneerWichers
Wichersthuis
thuis?"
»Dag
,Neen."
»Neen."
Niet?? Dat
Dat is lastig.
lastig. IkIkzou
zouhem
hemgraag
graaghebben
hebbengesproken."
gesproken."
Niet
,Ga dan
dan maar
maar naar
naar 't
't kantoor
kantoor in
de stad,"
stad," —- zijzijgaf
gaf't
adresop
op—
in de
't adres
»Ga
,dáár
mijnheer eiken
is nu
nu —
»dåár is
is mijnheer
elkendag
dagtot
tot vier
vieruur
uurtete spreken.
spreken. Het
Het is
met een
eenblik
blikopopdedeouderwetsche
ouderwetschestaande
staande gangklok
gangklok —
- het
hetisisnu
nu twéé.
twéé.
met
gaat
Vóór etenstijd
etenstijd komt
komt mijnheer
mijnheer Wichers
Wichers zelden
zelden thuis
thuis;; maar
maar daarna
daarna gaat
V66r
hij gewoonlijk
gewoonlijk niet
niet meer
meer lift."
uit."
hij
,Als
hem dan
dan maar
maar zeggen
zeggen wil,
wil, dat
dat schipper
schipper Klein
Klein er
er geweest
geweest isis
»Als u hem
en
dat ik
ik om
om zes
zefl uur
uur terugkom.
terugkom. Dan
Dan weet
er alles
alles van
van en
en zal
zal wel
wel
en dat
weet ie er
thuis
blijven, in
elk geval."
geval."
thuis blijven,
in elk
Was
het dedebrutale
brutaletoon
toonwaarop
waaropdit
het
ditlaatste
laatstegezegd
gezegd werd
werd of
ofhet
Was het
onaangename
den man
man?? Juffrouw
Juffrouw Betzy
Betzy voelde
voelde dat
dat zij
zij
onaangenamegezicht
gezicht van
van den
verbleekte,
toen zij
zij antwoordde
antwoordde::
verbleekte, toen
,Ik
boodschap aan
aan mijnheer
mijnheer overbrengen.”
overbrengen." Tegelijk
Tegelijk sloot
sloot zij
zij
zal de boodschap
»Ik zal
de
deur
met
een
druk.
de deur met een druk.
methaar
haar mand
mand met
met
Vijf
minuten later
later kwam
kwam Neeltje
Neeltjeaandraven,
aandraven, met
Vijf minuten
beschuiten.
,Is
waar, Juffrouw
Juffrouw j ; isis hij
hij er
er weer
weer geweest
geweest?7Jannetje
Jannetje van
van hier
hier
»Is het waar,
naast
vertelde mij,
mij, dat
datu uhem
hem
had
te woord
gestaan
denbakker
bakker
naast vertelde
had
te woord
gestaan
enen
bijbijden
ook weer in
in de
de buurt
buurt zien
zienrondslenteren.
rondslenteren ....
hadden
hadden zij
zij hem
hem ook
. . .""
,Maar
over wien
wien heb
heb jejehet
hettoch
toch?
hier
niemand
Neeltje, over
? ErEris is
hier
niemand
»Maar Neeltje,
geweest
dan
een
schipper,
Klein
noemde
hij
zich,
die
mijnheer
wilde
geweest dan een schipper, Klein noemde hij zich, die mijnheer wilde
spreken
....
spreken.
. . .""
,0
die ...
Juffrouw,dat
datisisjuist
juist die
die akelige
akelige kerel
kerel...
. . . die.
. .""
10 Juffrouw,
,Ja,
prettig uiterlijk
niet, maar
maar dat
dat kan
kan de
de man
man niet
niet
een prettig
uiterlijkheeft
heefthij
4 niet,
»Ja, een
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helpen.
Hij heeft
heeftgevraagd,
gevraagd, ofofikikaan
aanmijnheer
mijnheer wilde
wilde zeggen,
zeggen, dat
dathij
hij
helpen. Hij
om zes
zes uur
uur terugkomt."
terugkomt."
om
"Heel
goed. Dan
Dan kan
kanmijnheer
mijnheerWichers
Wichers
alvastvooruit
vooruitzijn
zijnportemenee
portemenee
"Heel goed.
alvast
Want ziet
ziet u,u,Juffrouw,
Juffrouw, ik
ik wil
wilgeen
geenkwaad
kwaadvan
vanuw
uwbroer
broer
vullen. Want
vullen.
zeggen; ; dat
dat past
past mij
mij niet,
niet, al
al ben
ben ikikeene
eeneoude
oudedienstbode
dienstbode en
en hier
hier alal
zeggen
tien
jaren over
over huis,
huis, —
- maar
maarhet
hetisistoch
tochmaar
maarwaar,
waar,dat
datmijnheer
mijnheer
tien jaren
dien
kerel vreeselijk
vreeselijk royaal
royaal behandelt
behandelt; ; en
nog altijd
altijd voor
voor die
die paar
paar
dien kerel
en dut
dat nog
zijn kwajongen
kwàjongen heeft
heeft toegetoegeonnoozele
onze. jongeheer
aan zijn
onnoozele klappen,
klappen, die
die onze.
jongeheer aan
diend.
Mijnheer Wichers
Wichers is
is een
een best
bestmensch,
mensch,die
dieveel
veelvoor
vooreen
eenander
ander
diend. Mijnheer
over heeft —
- wat
wathad
hadhijhijhaar
haaroude
oudemoeder
moederkostelijk
kostelijkaan
aandat
datmangelmangelover
is goed
. . ."""
"
goed en
en al
al te
te goed
goed isis .....
standje
geholpen! ! —
- maar
maar D
D Dgoed
»goed is
standje geholpen
nou, het
het gaat
gaat mij
mij niet
niet aan,
aan, dat
dat is
is zeker
zeker ....
en brommendtrok
trok
nou,
." en" brommend
Neeltje
naar de
de keuken.
keuken.
Neeltje naar
opden
denbepaalden
bepaaldentijd
tijdtehuis.
tehuis.Zijn
Zijndochtertje
dochtertje
Mijnheer
Wichers
kwam op
Mijnheer
kwam
stond
naast hem
hem v66r
vóór op
op de
de tram.
tram.
stond naast
DNiet
Fietje, wij
wij hebben
hebben wat
watprettig
prettigsamen
samengetramd
getramd?"
waar, Fietje,
?"
»Niet waar,
DHeerlijk, pa!
Ik was
was zoo
zoo blij
blijtoen
toenik ik
u zag
staan,want
wanttoen
toen
»Heerlijk,
pa! Ik
u zag
staan,
zoumeênemen."
meênemen."
hoopte ik
dadelijk dat
mij zou
hoopte
ik dadelijk
dat uu mij
DJij bent
ook niet
nietiedereen
iedereen!"
. klonk het
hetlachend,
lachend, terwijl
terwijlhij
hijzijn
zijn
bent ook
!" Alonk
»Jij
jaar ininde
destevige
stevigearmen
armen
eenige
dochter, een
een aardig
aardig meiske
meiske van
van tien
tien jaar
eenige dochter,
kneep.
Zoodra )de
jongens" een kwartiertje
kwartiertje later
later thuis
thuis kwamen,
kwamen, ging
gingmen
men
"de jongens''
aan
tafel. —
- Sedert
Sedert
overlijdenvan
vanmevrouw
mevrouwWichers
Wichers nam
nam eene
eene
aan tafel.
hethet
overlijden
zuster van
van mijnheer
mijnheer voorloopig
voorloopig de
de huishouding
huishouding waar.
waar. Juffrouw
Juffrouw Betzy
Betzy
zuster
er ininzou
zou zijn
zijn
had beloofd
beloofd zoolang
zoolang te
te zullen
zullen blijven,
blijven, tot
tothaar
haar broer
broer er
had
geslaagd
vaste huishoudster
huishoudster te
te vinden.
vinden.
geslaagd eene vaste
De toon
toon onder
onder het
het kleine
kleine gezelschap
gezelschap was
was tamelijk
tamelijk druk,
druk, dank
dank zij
zij de
de
De
opgewekte jongelui.
Papa sprak
sprak ook
ook wel
wel mede,
mede, maar
maarals
alshij
hijlachte,
lachte,
opgewekte
jongelui. Papa
er iets
ietswas
was
was zijne
zijne vroolijkheid
vroolijkheid toch
toch een
een weinig
weinig gedwongen
gedwongen;; alsof
alsof er
was
dat
hem hinderde
hinderde en
hij niet
niet van
van zich
zich af
af kon
kon zetten.
zetten.
dat hem
en dat
dat hij
Na het
het eten
eten liep
liep hij, volgens
volgens zijn
tuin in en
en Betzy,
Betzy,
zijn gewoonte,
gewoonte, den
den tuin
Na
die
instinctmatig begrepen
begrepen had,
had, liever
liever niet
niet ininhet
hetbijzijn
bijzijnder
derkinderen
kinderen
die instinctmatig
over
die boodschap
boodschap van
van schipper
schipper Klein
Klein te
te moeten
moeten spreken,
spreken, voegde
voegdezich
zich
over die
bij
hem.
bij hem.
DKarel, er
om twee
tweeuur
uur een
eenman
man hier
hier geweest.
geweest. Klein
Kleinnoemde
noemde
»Karel,
er isis om
hij
zich;; schipper
schipper Klein."
Klein."
hij zich
Wichers zag verschrikt
verschrikt op.
op.
DKlein, wat
moest die
die hier
hier doen
doen?"
»Klein,
wat moest
DDat zal
zal hij
hij je zelf
zelf wel
wel zeggen,
zeggen, want
want om
om zes
zesnur
nurkomt
komthij
hijterug."
terug."
»Dat
Wichers
keek
met
bijzondere
belangstelling
naar
een
nieuw
verplaatWichers
met bijzondere belangstelling naar een nieuw verplaatsten boom.
boom.
Neeltje kwam
kwam zeggen
zeggen dat
dat schipper
schipper Klein
Klein er
er was.
was.
Neeltje
DGoed.
Laat hem
hem maar
maar in
in de
de voorkamer.
voorkamer. Ik
Ik kom."
kom."
»Goed. Laat
Een uur
uur later
latervinden
vinden wij
wijBetzy
B~tzyininde
degezellige
gezelligehuiskamer
huiskamer aan
aan het
het
Een
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theeblad en
theeblad
haar broeder tegenover haar
haal' zittende
zittende;; hij
hij schijnt
schijnt in
in gedachten
gedachten
en haar
te zijn
te
zijn verdiept,
verdiept.
Plotseling ziet
ziet hij
hij op
op en
en zegt
zegt::
Plotseling
_Komaan
ik zal
zaljejealles
allesvan
vandiedieellendige
ellendigehistorie
historievertellen.
vertellen.
•Komaan Betz,
Betz, ik
Het
zal mij
mij misschien
misschien lucht
lucht geven
geven mij
mijerover
erover uit
uit tetespreken
spreken en
en ikik
Het zal
weet,
dat ik
ik jou
jouvolkomen
volkomen vertrouwen
vertrouwen kan."
kan."
weet, dat
»Dat weet
,Dat
je van
vanouds,
ouds,Karel,"
Karel,"antwoordde
antwoorddezij,
zij,hem
hemvriendelijk
vriendelijk
weet je
toeknikkende, "spreek
»spreek gerust."
gerust." -— Hij
toeknikkende,
Hij begon
begon::
"Het
zal nu
nu ruim
ruim een
een jaar
jaar geleden
geleden zijn,
zUn. Ik
Ikzat
zatmet
metmijne
mijne beste
beste
»Het zal
Mina,
drinken. Zij
Zijhad
hadeen
eenstapeltje
stapeltjenaaiwerk
naaiwerk
Mina, ook
ook zooals
zooalsnu,
nu, thee
thee te drinken.
bij
zich en
en ik
ik had
hadde
decourant,
courant,waaruit
waaruitikikhaar
haareene
eene
aardigeopmerking
opmel'king
bij zich
aardige
de dierenwereld
dierenwel'eld voorlas,
voorlas, —
- ikikherinner
herinner het
hetmij
mijnog
nogzoo
zooduidelijk
duidelijk
uit
uit de
Wij zaten
zaten zoo
zoo gezellig
gezellig samen
samen in
in de
deveranda
veranda en
en
alsof
alsof 't't gisteren
gisterenwas.
was. Wij
onze suite
suite op
opdedeMaas,
Maas,waarop
waarop
genoten
van het
het aardige
aardige gezicht
gezicht door
door onze
genoten van
gedurig
scheepjes voorbij
voorbij voeren.
Op eens
eenskomt
komtSophietje
Sophietje met
met een
een
gedurig scheepjes
voeren. Op
boos
en half
halfschreiende
schreiendebinnenloopen.
binnenloopen.
boos gezicht en
»Paatje, kom
deur.Die
Dieakelige
akeligestraatstraatllPaatje,
asjeblieft eens
eens even
even aan
aandededeur.
kom u asjeblieft
zoo vreeselijk,
vreeselijk, terwijl
terwijl zij
zij aan
aan de
de stoep
stoep werkt.
werkt.
jongens
plagen Neeltje
Neeltje zoo
jongens plagen
Z\j
schelden haar
haar uit
uit en
engooien
gooien haar
haar met
metallerlei
allerlei vuile
vuile dingen
dingen en
en als
als
Zij schelden
zij
hun verbiedt
verbiedt dan
dan schreeuwen
schreeuwen zij
zij hoera!
hoera!enendoen
doen't 't
nogerger
erger!"
zij het hun
nog
!"
"Die
miserabele jongens
Ik zal
zal zeze!"
I"
»Die miserabele
jongensI ! Ik
Mijn
wandelstok als
dwangmiddel in
in de
dehand,
hand, loop
loop ik
ik met
metFietje
Fietje
Mijn wandelstok
als dwangmiddel
kwA-jongens van
van
mede.
Een viertal
viertal bengels
bengels maakten
maakten het
het Neeltje
Neeltje lastig,
lastig,kwåjongens
mede. Een
een
jaar
of
veertien.
Ik
laat
mijne
stem
hooren,
maar
de
verregaande
een jaar of veertien. Ik laat mijne stem hooren, maar de verregaande
brutaliteit waarmede
mij de
degemeenste
gemeenstewoorden
woordennaar
naarhet
hethoofd
hoofd
brutaliteit
waarmede zij
zij mij
wierpen, maakte,
ik den
den eersten
eersten den
den besten
bestertbij
bijzijn
zijnbuis
buispakte.
pakte.
wierpen,
maakte, dat
dat ik
me los
los!"
jongen; ; _je
mag mij
mij toch
toch niet
niet slaan
slaan;; dat
dat
llLaat me
»Laat
!" gilde
gilde de
de jongen
sje mag
dul'f je
niet I! Dan
Dankomt
komtdedepolisje
polisje!"
durf
je niet
!"
aanhoudend sarrend
sarrend gelach
gelach der
der toestroomende
toestl'Oomende menschen
menschen —
- het
het
Het aanhoudend
is niet
nietom
omzijne
zijnegoede
goedemanieren
manierenbekend
bekend!! —
Rotterdamsche straatpubliek
straatpubliek is
Rotterdamsche
bracht mijn
Ikschudde
schudde den
den knaap
knaap ter
ter dege
de gedoor
door
bracht
mijn bloed
bloed aan
aan 't koken.
koken. Ik
stompte van
van zich
zich af.
af. Op
Ophet
hetoogenblik
oogenblik
elkandel'; ;hij
elkander
hij schopte,
schopte, sloeg
sloeg en
en stompte
op dedestraat
straatvalt
valt
hemniet
nietlosloswilde
wildelaten
lateninindede
dat hij
hij op
dat
enen
ik,ik,
diedie
hem
hoop dat de
de politie
politie verschijnen
verschijnen zoude,
zoude, met
met hem,
hem,stormt
stormtJohan
Johanhet
hethuis
huis
hoop
uit. Hij
Hijgrijpt
grijptden
denjongen
jongenenennanaeen
een
driftig:
"Laathem
hemmaar
maaraan
aan
uit.
driftig
: »Laat
mij over,
over, vader
vader !"
I" begint
begint mijn
mijnoudste
oudste den
den patiënt
patiënt toe
toe tetetakelen
takelenop
op
mij
eene manier
manier die
die lang
lang niet
niet malsch
malsch was.
was.Je Je
kent
Jantjes
kolossale
eene
kent
Jantjes
kolossale
handen en
ik zou
zou liever
liever niet
nietonder
onderzijn
zijngeoefende
geoefendevuisten
vuisten op
opdedestraat
straat
handen
en ik
liggen, dat
dat verzeker
verzeker ik
ik je.
je.
liggen,
Toen hij
hij den
den jongen
jongen bont
bontenenblauw
blauwgeslagen
geslagenhad,
had, zeide
zeidehij
hijmet
met
Toen
gewilde bedaardheid
bedaardheid:
gewilde
:
llZOO, je
hebt voor
voor vandaag
vandaag je
je portie.
portie. Pas
Pasopopdat
datjejeniet
nietweer
weer
»Zoo,
je hebt
komt! ! Marsch
Marsch —
- naar
naarhuis
huis!"
komt
!"
Maar de
slimme klant
Hier en
endaar
daarklonk
klonk een
een
Maar
de slimme
klant verroerde
verroerdegeen
geenlid.
lid. Hier
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gemompel : »Hij
gemompel:
lHij is
bewusteloos; ;- — de
als ie
ie em
em
is bewusteloos
de schrik
schrik zit
zit erin;
erin ;-— als
maar
dood geslagen
geslagen;; hij
hij heit
heit em
em kapot
kapot geslagen
geslagen!"
maar niet
niet heit dood
!"
De stemmen
klonkenhoe
hoe langer
langerhoe
hoe luider.
luider. Een
De
stemmen klonken
Een man
man in
in een
eengrijs
gl'ijS
mijn kind
kind —
- mijn
mijnjongen
jongen
boezeroen
boezeroen komt
komt aanloopen,
aanloopen. ,Groote
»Groote God
God -— mijn
is dood
!” schreeuwt
aanstonds
is
dood!"
schreeuwt hij.
hij, EnEn
aanstondsroepen
roepenverscheidene
verscheidene der
der toetoeschouwers : :DHij
»Hij heeft
heeft den
den armen
armenjongen
jongendood
doodgeranseld
geranseld—
- die
diemeneer
meneer
schouwers:
uit het
!"
het mooie
mooie groote
groote huis,
huis,dáår
dáár!"
uit
Onder
woestgetier
getierenen
schreeuwenvan
van»Moordenaar
,Moordenaar!! KinderKinderOnder een woest
hethet
schreeuwen
beul!"
ell meer
meersoortgelijke
soortgelijkescheldnamen
scheldnamen begon
begon de
deopgewonden
opgewonden troep
troep
beul !" en
steenen
de ruiten
ruiten te
te werpen.
werpen. Anton,
Anton, die
dieininden
dentuin
tuinmet
metzijn
zijn
steenen in
in de
konijnen
door de
suite zag
zag wat
wataan
aanden
den
konijnen bezig
bezig was,
was, klauterde,
klauterde, toen
toen hij
hij door
de suite
straatkant
over, de
schutting naar
naar buurman
buurman Smits
Smits en
en op
op
straatkant voorviel,
voorviel, snel
snel over,
de schutting
hetbureau
bureauvan
vanpolitie,
politie,
zijn dringend
zijn
dringend verzoek
verzoek liep
liep deze
dezeonmiddellijk
onmiddellijk naar
naarhet
met
het gevolg,
gevolg, dat
dat spoedig
spoedig door
door eenige
eellige agenten
agenten aan
aan den
denoploop
oploop voor
voor
met het
Opdedevraag
vraagwat
wathier
hier
wasgebeurd,
gebeUl'd,
ons
huis een
een einde
einde werd
werd gemaakt.
gemaakt. Op
ons huis
was
dat hij
hij schipper
schipper was
was enenmet
metzijn
zijnbeurtschip
beurtschip te
te
vertelde
vader dat
vertelde de
de vader
Maassluishier
hierdichtbij
dichtbijlag,
lag,en
en dat
dat zijn
zijn jongen
jongen -— het
Maassluis
het wurm
wurm zou
zou geen
geen
hond
kat kwaad
kwaad doen
doen!! —
- dat
datzijn
zijn
kind
doordien
dienmooien
mooienjongenheer
jongenheer
hond of kat
kind
door
ereerst
eerstvoor
voordood
dood bij
bij gelegen,
gelegen, maar
maar juist
juist
was mishandeld.
mishandeld. Hij
Hij had
had er
was
nu
zich
even
bewogen
en
gekermd.
Dat
zijn
arme
jongen
voor
zijn
nu zich even bewogen en gekermd. Dat zijn arme jongen voor zijn
leven lang
lang ongelukkig
ongelukkig geslagen
was, dit
dit stond
stond bij
bij hem
hem vast.
vast.
leven
geslagen was,
Voorzichtig droegen
den knaap
knaap in
in huis
huis en
en Dokter
Dokter Kriens,
Kriens, die
die
Voorzichtig
droegen wij
wij den
mijnverzoek
verzoekbevoelde
bevoelde en
en
gelukkig hier
hier langs
langs kwam
kwam enendie
diehem
hemopopmijn
gelukkig
gelooven, maar
maar
betastte, verklaarde,
verklaarde, niet aan
aan eene
eeneernstige
ernstigekwetsuur
kwetsuurtetegelooven,
betastte,
zoolang de
de patiënt
patiënt niet
niet spreken
spreken kon,
kon, liet
liet er
erzich
zichmet
metzekerheid
zekerheid niets
niets
zoolang
van zeggen.
zeggen.
van
Ik had
had Johan
Johan naar
naar zijne
zijne kamer
kamer gezonden
gezonden met
met streng
streng verbod
verbod die
die te
te
Ik
verlaten. Ik
Ik was
wasbang
bangdatdat
grauw
hem
aanvallen,wanneer
wanneer
verlaten.
hethet
grauw
hem
zouzou
aanvallen,
in het
het oog
oogkretg.
kreflg.Maar
Maar nu
nuscheen
scheenhet
hetpubliek
publiek mij
mij voor den
men hem
hem in
men
dader te
te houden,
houden, teteoordeelen
oordeelen naar
naar 't'tgeschreeuw
geschreeuw:: »Voor
»Voor zen
zen eigen
eigen
dader
kinderen isis hij
hij best,
best, maar
maar die
die van
vaneen
eenander
anderranselt
ranselthijhijdood
dood!"
kinderen
!"
Mijne goede Mina,
Mina, doodsbleek,
doodsbleek, maar
maar schijnbaar
schijnbaar kalm,
kalm, deed
deedden
denvader
vader
Mijne
voorstel den
den jongen
jongen hier
hier te
te verplegen
verplegen;; op
ophet
hetschip
schipzou
zoudaarvoor
daarvoor
het voorstel
bij te
te
misschien minder
Onderwijl scheen
de jongen
jongen bij
misschien
minder gelegenheid
gelegenheidzijn.
zijn. Onderwijl
scheen de
komen. Hij
Hij kermde
kermde en
ensteunde
steundeenen
begon
naar
zijnachterhoofd
achterhoofd te
te
komen.
begon
naar
zijn
grijpen. De
dokter beloofde
beloofde over
half uur
uur nog
nog eens
eens aan
aantetekomen.
komen.
grijpen.
De dokter
over een
een half
De agent
agent van
van politie
politiemoest
moestproces-verbaal
proces-verbaal opmaken
opmaken van
van het
hetvoorgevoorgeDe
Op mijne
mijne aanmerking,
aanmerking, dat
dat die
dieellendige
ellendigejongens
jongenshadden
haddengesard
gesard
vallene. Op
vallene.
:DDatis is
best
mogelijk,
mijnheer.
Maal'niemand
niemand
gescholden, zeide
zeidehijhij:,
en gescholden,
:, »Dat
best
mogelijk,
mijnheer.
Maar
mag zijn
zijn eigen
eigenrechter
rechterzijn.
zijn.U had
U had
hem
kunnen'
vasthouden tot
totwij
wij
mag
hem
kunnen'
vasthouden
kwamen, maar
maar uu mocht
mocht hem
hem niet
nietslaan.
slaan.Als
Alsdiediejongen
jongenniet
nietdood
doodgaat,
gaat,
kwamen,
zal het
het een
een geluk
geluk voor
voor uuzijn."
zijn."
zal
nader onderzoek
onderzoek van
van den
den dokter
dokter bleek
bleek mijn
mijn vermoeden,
vermoeden, dat
dat
Bij een nader
de jongen
jongen zich
zich erger
ergervoordeed
voordeed dan
danhij
hijwas,
was,niet
niet
ongegrond;
ten
minste
ongegrond ; ten minste
een uur
uur later
laterliep
liepdede
patiënt
tusschen
den
dokterenenzijn
zijnvader
vaderinin
een
patiënt
tusschen
den
dokter
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naar
schip terug.
terug. Vóór
nog eens
heen. Ik
Ik
V66r den
den nacht
nacht ging
ging ik
ik er
er nog
eens heen.
naar het schip
herhaalde
mijn reeds
reeds aanstonds
aanstonds gedaan
gedaan aanbod
aanbod om
kosten voor
voor de
de
herhaalde mijn
om de kosten
nemen en
en bood
bood den
den vader
vader nog
nog eene
rekening te
te nemen
verpleging
voor mijne rekening
verpleging voor
bovendien aan.
mij dan
dan
aanzienlijke
als schàvergoeding
aan. Hij zou
schåvergoeding bovendien
aanzienlijke som
som als
zou nib
wel het
het genoegen
genoegen willen
willen doen
doenop
ophet
hetpolitiebureau
politiebm'eau tete verwederkeerig wel
zijn zoontje
zoontje geen
geenernstige
ernstigekwetsuur
kwetsuur door
door mijne
mijne wel
wel wat
wat
dat zijn
klaren, dat
hardhandig
had?
bekomen had?
hardhandig toegepaste strafoefening bekomen
die ondoordachte
ondoordachte woorden
woorden hebben
hebben voor
voor mij
mij allertreurigste
Zie, Betzy, die
allertreurigste
gevolgen
gehad. Mijne vrienden
vrienden spraken
spraken over
over »een
)een oogenblik
oogenblik van drift,"
gevolgen gehad.
het Johan
Johan geweest,
geweest, maar
maal' ,dien liet
ik er
er
waarin ik -— eigenlijk
eigenlijk was
was het
liet ik
liever buiten, merkende
merkende dat men
men op
ophem
hemminder
minder had
had gelet
gelet -— den bengel
geraakt dan
mijne bedoeling
Geenhunner
hunner
forscher had
had geraakt
dan mijne
bedoeling geweest
geweest was.
was. Geen
wat mij inderdaad
het
hart
bezwaarde;
ik
heb
er
tegen
anderen
wist wat
inderdaad het hart bezwaarde ; ik heb er tegen anderen
nooit
over gesproken.
gespl'Oken. Mina
Mina alleen
alleen wist
wist mijn geheim.
Nu echter
echter is
is
nooit over
geheim. Nu
het inij
mij voor
voor het eerst
eerst een
eenbehoefte
behoefteronduit
ronduitover
overdeze
deze
dingenmet
metmijn
mijn
dingen
spreken.
tl'Ouwe zusje te spreken.
trouwe
Op
mijn voorstel
voorstel trok
trok schipper
schipper Klein
Klein een
een leelijk gezicht.
Er volgden
volgden
Op mijn
gezicht. Er
arm ventje,
ventje, dat
dat voor
voorzijn
zijn geheele leven
nieuwe
verzuchtingen over
zijn arm
nieuwe verzuchtingen
over zijn
suf
en ongelukkig
ongelukkig geslagen
geslagen was
was;; die
dokter mocht
mocht zoo
zoo mooi
mooi praten
praten
suf en
die dokter
als
ie wilde,
wilde, m-aar
m'aar hij wist
wel beter
beter..
enz. Maar
Maar eindelijk
eindelijk
wist het wel
. . .• enz.
als ie
enz. enz.
stemde
hij ererinintoe,
toe,door
doordede
aanbiedingvan
vannog
nogmeer
meergeld
geldhiertoe
hiertoe
stemde hij
aanbieding
bewogen, die
die gewenschte verklaring
vel'klaring tete zullen
als zijn
zijn jongen
jongen in
in
zullen doen,
doen, als
bewogen,
't leven
bleef.
leven bleef.
Er
verliepen twee
twee dagen.
dagen. DeDe
knaap
bleef
hardnekkigzwijgen
zwijgen en
en
Er verliepen
knaap
bleef
hardnekkig
gebruiken en
en aan
aan eetlust
eetlust
versuft kijken.
kijken. Zijne
Zijne leden
leden kon
kon hij weer
versuft
weer gebruiken
hem geenszins,
minste de
de lekkere
lekkere schoteltjes
schoteltjes
ontbrak
indien ten
ten minste
ontbrak het
het hem
geenszins , indien
en soepjes die mijne vrouw
vrouw voor
voor hem
hem klaar
klaar maakte,
maakte, hunne bestemming
dOOl' andere kinderen zijn
opgesmuld. Den
hebben bereikt
niet door
zijn opgesmuld.
hebben
bereikt en
en niet
om
tien
uur
moesten
wij
op
hét
gerechtshof
Een
derden
dag
hèt
derden dag om tien uur moesten wij op
gerechtshof komen.
komen. Een
boodschap van
van den
den
kwartier
voor den
den bepaalden
bepaalden tijd kreeg ik een
kwartier voor
een boodschap
schipper,
ik nog
nog even
even bij
bij hem
hem aan
aan wilde
wilde komen,
komen, eer
eer ik
ik naar
naar »De
DDe
schipper, of
of ik
Heeren" ging.
wasook
ooklang
langniet
nietgerust.
gerust.IkIkging
gingnaar
naarhet
hetschip.
schip.
Mina
verbleekte en
en ikikwas
Mina verbleekte
Klein
van zijn
zijn neef,
neef, die
die zooveel als
portier aan
aan het
het gerechtshof
gerechtshof
Klein had
had van
als portier
dat hij zou
moeten beginnen
beginnen met
een eed
eed af
af teteleggen,
leggen,
was, gehoord,
gehoord, dat
was,
zou moeten
met een
zijn overgehaald
overgehaald tot het
het verwaarbij
hij verklaarde
vel'klaarde door
door niemand
niemand te zijn
waarbij hij
zwijgen van
van de
de waarheid,
waarheid, of
of ten
ten minste
minste van
van de
de geheele waarheid.
Meneer zou
zou ook
ook moeten bezweren
bezweren hem,
noch door
door geld,
geld, noch door
Meneer
hem, noch
belofte
van
geld,
daartoe
te
hebben
omgekocht.
En
als hij
hij dat
dat verbelofte van geld, daartoe te hebben omgekocht. En als
loog hij, want
meneer had
had hem
hem wel
wel degelijk
degelijk voor
voor geld
geld
klaarde, dan
dan loog
want meneer
omgekocht;
nu had
had hij, of vooral
vooral zijne vrouw, gewetensbezwaren.
omgekocht ; en
en nu
Hij was
was maar
maar een
een eenvoudige
eenvoudige burgerman,
burgerman, maar
maar zie
zie je,
je, zulk een
groot
Hij
een groot
dat deed
deed hij
hij niet
niet en
en
kwaad
doen als
als een
een valschen eed
zweren, neen,
neen, dat
kwaad doen
eed zweren,
ik
ook
niet
van
hem
verlangen.
Wat
ik
voor
mij
kon
verdat
kon
dat kon ik ook niet van hem verlangen. Wat ik voor
antwoorden, moest
moest ik
ik zelf
zelf weten,
weten, maar
maar hij
deed het
hetniet."
niet."
hij deed
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Het koude
koude zweet
zweetparelde
parelde opopmijn
mijnvoorhoofd.
voorhoofd. Het
Hetslaan
slaanvan
vanden
den
het
jongen was
was eene
eene overtreding
overtreding der
niet meer.
meer. Maar
Maar het
jongen
der wet
wet geweest,
geweest, niet
ovelTeden tot
tot het
het afleggen
afleggen van
van een
eenvalsch
valschgetuigenis
getuigenisdoor
doorbelofte
beloftevan
van
overreden
Mijnnaam
naamgeschandvlekt
geschandvlekt;; —
- mijne
mijne
geld, was
was oneindig
oneindig veel
veelerger.
erger.Mijn
geld,
jongens met
met den
denvinger
vingernagewezen,
nagewezen, omdat
omdathun
hUilvader
vadervoor
voor zulk
zulk een
jongens
feit was
was gestraft
gestl·aft met
met.
. misschienmet
metgevangenis.
gevangenis ...•
Allesdraaide
draaide
feit
. . .. misschien
. . . Alles
mij voor
voor· de
oogen. In
In den
den angst
angst van
van mijn
mijn hart
hart bedacht
bed~cht ik
ik niet,
niet, welk
welk
mij
de oogen.
speelde;
wasdankbaar,
dankbaar,toen
toenikikeindelijk,
eindelijk,door
door het
het gezegde
gezegde
hoog spel
spel ikikspeelde
hoog
; ikikwas
vol geld
geldniet
nietaanging,"
aanging,"lont
lont
van Klein
Klein »dat
»dat dit
dit alles
alles voor
voor zoo'n
zoo'n handje
handje vol
van
ruikende, de door
~oor mij
mij vroeger
vroegeraangeboden
aangeboden som
somverdubbelde.
verdubbelde .... verdrierlubbelde. De
De helft
helft zou
zouik ik
hem
dadelijkuitbetalen
uitbetalenen
endedeandere
andere
driedubbelde.
hem
dadelijk
helft zouden
zouden wij,
wij, van
van het
het gerechtshof
gerechtshofterugkomende,
terugkomenrle, op
op mijn
mijn kantoor
kantoor
helft
bij
gaan halen.
halen. Ik
Ik had
had lang
langniet
nietvoldoende
voldoendeaan
aangeld
geldenenbankpapier
bankpapier bij
gaan
mij om
om die
die eerste.
eerste helft
helft tetevoldoen,
voldoen, maar
maarKlein
Klein was
was zoo
zoo goed
goed aanaanmij
ook met
met dat
dat weinige
weinige tevreden
tevreden te
te willen
willen zijn.
zijn. Hij
Hijvertrouwde
vertl"Ouwde
vankelijk ook
vankelijk
hi, hi
hi!! »Wij
»Wijkenden
kendenmekaar
mekaar immers
immers en
en wisten
wisten wat
watwij
wij
mij wel,
wel, Ili,
hi, hi,
mij
aan elkaar
elkaar hadden
hadden?
- Het
Hetwas
wasafschuwelijk
afschuwelijk!!
aan
? hihihi!" —
Ik was
wasvolkomen
volkomenovertuigd
overtuigddat
datdeze
deze
geheele
onderhandelingniets
niets
Ik
geheele
onderhandeling
meergeld
geldafaftetepersen
persen;
maar
anders was
dan een
een toeleg
toeleg om
om mij
mij nog
nogmeer
anders
was dan
; maar
op dat
dat vreeselijk
vreeselijk oogenblik
oogenblik gevoelde
gevoelde ik
ik mij
mij machteloos,
machteloos, aan
aan de
dehanden
handen
op
van den
den schurk
schurk overgeleverd.
overgeleverd. Nooit
Nooit vergeet
vergeet ikikden
denvalschen
valschenblik
blikdien
dien
van
op mij
mijwierp,
wierp,toen
toenwij
wijuit
uithet
hetgerechtshof
gerechtshofop
op de
de
de
man zijdelings
zijdelings op
de man
straat
terug kwamen.
kwamen. Eene
Eene boete
boete iningeld
geldwas
wasmijne
mijnestraf
straf»voor
»voor
straat terug
eigenmachtig handelend
handelend optreden."
optreden."
er alles
alles van.
van. Toen
Toen
Ik
was gejaagd
gejaagd en
en zenuwachtig.
zenuwachtig. Mina
Mina begreep
begreep er
Ik was
zij
mijne ijskoude
ijskoude handen
handen drukte,
dl·ukte, verbleekte
verbleekte zij
zij en
enals
alsikikhaar
haarniet
niethad
had
zij mijne
gesteund,
zoude zij
zij op
op den
dengrond
grondzijn
zijngevallen.
gevallen. Zij,
Zij,dedeeenvoudige
eenvoudige
gesteund, zoude
vrouw,
de oprechtheid
oprechtheid in
in eigen
eigen persoon,
persoon, die
diededegeringste
geringstenoodleugen
noodleugen
vrouw, de
of
de
kinderen
streng
bestrafte,
zij
wist
nu dat
dat
van
de
dienstboden
van de dienstboden of de kinderen streng bestrafte, zij wist nu
haar
een meineedige
meineedige was.
was . .. .. ..
haar man
man een
Het verdriet
verdriet verteerde
verteerde haar.
In den
den laatsten
laatsten tijd
tijd had
hadhare
haregezondgezondhaar. In
heid
toch vaak
vaak te
te wenschen
wenschen overgelateni
overgelaten) maar
maarikikkan
kandedegedachte
gedachteniet
niet
heid toch
dathet
hettobben
tobbenover
overdeze
deze
ongelukkigezaak
zaakhaar
haareinde
einde
van
mij afzetten,
afzetten, dat
van mij
ongelukkige
haardood
dood
bespoedigd
al isisdeze
dezeniet
niet
feitelijkdede
oorzaakvan
vanhaar
bespoedigd heeft,
heeft, al
feitelijk
oorzaak
geweest.
En
nu, juist
juist een
eenjaar
jaarnadat
nadat
ik mijne
lieve
vrouwbegraven
begravenheb,
heb,
En nu,
ik mijne
lieve
vrouw
komt
die man
man mij
mij vragen
vragen om
om nog
nog meer
meergeld.
geld.InInden
denloop
loopvan
vanhet
hetjaar
jaar
komt die
is
hij reeds
reeds een
een paar
paar keeren
keeren met
met hetzelfde
hetzelfde doel
doel hier
hier geweest
geweest;; ikikheb
heb
is hij
hem
dan zoo
zoo kort
kort mogelijk
mogelijk te woord
woord gestaan
gestaan en
en hem
hem gegeven
gegeven wat
wathij
hij
hem dan
vroeg
maar van
te zijn.
zijn.
vroeg om
om maar
van hem
hem af te
Heden
zulk eene
eene groote
groote som,
som, dat
dat die
die de
deperken
perken al
al te
te
Heden eischte
eischte hij
hij nu
nu zulk
veel
overschreed j ; en
toen ik
ik bezwaar
bezwaar maakte,
maakte,zeide
zeidehijhUgrinnikend
grinnikend:
veel overschreed
en toen
:
»Het
hangt er
er van
van af
af hoe
hoe je
je de
de dingen
dingen bekijkt.
bekijkt. Ik
Ikben
benmaar
maar een
een
»Het hangt
Mijn
jongen
kan
niet
leeren,
daar
is
niets
aan
eenvoudige
schipper.
eenvoudige schipper. Mijn jongen kan niet leeren, daar is niets aan
te
doen;; maar
maar dat
dat is
is zoo
zoo heel
heel erg
erg niet
niet;; hij
hijzal
zalerertoch
tochwel
welkomen,
komen,
te doen
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ook al
al moest
moest zijn
zUn vader
vader een
een tijdlang
tijdlang Dbrommen."
»brommen." Want
Want ik
ik weet
weet heel
heel
ook
goed dat
dat ik,
ik, wanneer
wanneer ik
ik aan
aanvDe
»DeHeeren"
Heeren"vertel
vertelhoe
hoedede
vorkaan
aanden
den
goed
vork
steel steekt,
steekt, er zelf
zelf ook
ook aan
aan moet
moet gelooven.
gelooven. Maar
Maardat
datisisvoor
VOOI'zoo'n
zoo'u
steel
best.Mijn
Mijnoudste
oudste
deftigen mijnheer
mijnheer natuurlijk
natuurlijk veel
veel erger,
erger, dat
datbegrijp
begl'ijpikikbest.
deftigen
jongen,
Frans,
is
Goddank
in
Duitschlalld
j
die
behoeft
het
niet
te
weten."
jongen, Frans, is Goddank in Duitschland ; die behoeft het niet te weten."
Naar Duitschland
Duitschland j ;- — buitenslands
buitenslands -— dat
dat was
was een
eengoede
goedeingeving
ingeving!
Naar
!
metschipper
schipperKlein
Kleineene
eeneovereenkomst
overeenkomst gegelangpraten
praten heb
heb ikiknu
numet
Na lang
waarbij hij
hij belooft
belooft tegen
tegen eene,
eene, tusschen
tusschenons
onsbepaalde,
bepaalde, levenslange
levenslange
sloten, waarbij
vergoeding, die
die ik
ik hem
hemjaarlijks
jaarlijks zal
zal laten
latenuitbetalen,
uitbetalen, naar
naar Amerika
Amerika tete
vergoeding,
vertrekken, met
zijne vrouw
vrouwen'
Keesje, en
entevens
tevensverklaart,
verklaart, zich
zichnooit
nooit
vertrekken,
met zijne
en Keesje,
te vertoonen.
vertoonen. Komt
Komt hij
hij ooit
ooit weder
weder inin't'tland,
land,dan
danhoudt
hondthet
het
meer hier
hier te
meer
jaargeld onmiddellijk
onmiddell\jk op.
Ditheb
hebikikopgeschreven
opgeschrevenenendie
dieverklaring
verklaring
jaargeld
op. Dit
door mij
mij en
en door
door hem
hem geteekend.
geteekend.
is door
Ik weet
weet wel,
wel,Betzy,
Betzy,dat
datditditmijne
mijne,onoverlegde
. onoverlegde daad
daad nooit
nooit kan
kan wegwegIk
cijferen; ; het berouw
berouw daarover
daarover zal
zal mij
mijbijblijven,
bijblijven, zoolang
zoolang als
als ikik leef.
leef.
cijferen
tenminste
minste
Vl"ees
voor
dienellendigen
ellendigenschurk
schurkweggenomen.
weggenomen.
Maar nu isis ten
Maar
dede
vrees
voor
dien
datmijne
mijnegeldelijke
geldelijkeomstandigheden
omstandigheden het
het mij
mij
Ik ben
ben innig
innigdankbaar
dankbaardat
Ik
veroorlovl.ln zulk
kostbaren maatregel
maatregeltetenemen.
nemen.Mijne
Mijnearme,
arme, lieve
lieve
veroorloven
zulk eenen kostbaren
zij het
hetoffer
offermoest
moestworden
wordenvan
vanmijne
mijneonbedachtzame
onbedachtzamedaad,
daad,
Mina! Dat
Dat zij
Mina!
is mijn
mijn ergste
ergste straf."
straf."
een poosje
poosje hernam
hernam Wichers
Wichers::
Na een
,Je
zegt niets
niets;; jejekeurt
keurtdus
dusmijne
mijnehandelwijze
handelwijzeaf;
af;zeer
zeer
natuurl\jk!
Jae zegt
natuurlijk
!
ikanders
andersdoen
doen?"
7"
Maar
kon ik
Maar wat kon
,Het
niet ofofwij
wijde de
feiten
achternabeoordeelen.
beoordeelen. Zulk
Zulkeen
een
baat niet
feiten
achterna
pliet baat
oordeel
nooit geheel
geheel onpartijdig.
onpartijdig. Maar
geloof toch,
toch, dat
dat ik
ik ininzulk
zulk
oordeel is
is nooit
Maar ik
ik geloof
een
geval anders
anders zoii
zoü hebben
hebben gedaan,''
gedaan," zeide
zeide Betzy.
Betzy.
een geval
,Hoe dan?
maar ronduit
ronduit j; wat zou
zou jejehebben
hebbengedaan
gedaan?"
dan ? Spreek
Spreek maar
?"
:alk
zou,
als
ik
het
kind
van
een
ander
al
te
hardhandig
had
bestraft,
DIk zou, als ik het kind van een ander al te hardhandig had bestraft,
onmiddellijk
bureau van
van politie
politie zijn
zijn gegaan,
gegaan, zorider
zonder eerst
eerst
onmiddellijkzelf
zelf naar
naar het
het bureau
de
aanklacht van
van den
den vader
vader af
aftetewachten.
wachten.IkIkzou
zou
aan
dencommissaris
commissaris
de aanklacht
aan
den
ronduit
gebeurd was
was en
en mij
mijbereid
bereidhebben
hebben ververronduit hebben
hebbengezegd
gezegd wat
wat er gebeurd
klaard
daarop staande
staande straf,
straf, eene
eenegeldboete,
geldboete,ofofdes
desnoods
noodsgevangenisgevangenisklaard de
de daarop
straf,
te ondergaan.
ondergaan. Alles
Allesliever,
liever,dan
danzulk
zulkeene
eene
onware
verklaringonder
onder
straf, te
onware
verklaring
eede
leggen. Zelfs
Zelfsalalhad
hadjejeeen
eenpaar
paarweken
wekeninindedegevangenis
gevangenis
eede af
af te leggen.
moeten
doorbrengen, dan
dan zou
zou dit
ditjejenaam
naamvan
vaneerlijk
eerlijkman
manniet
nietgekrenkt
gekrenkt
moeten doorbrengen,
hebben.
Door zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk de
deaanleidende
aanleidende oorzaak
oorzaak daartoe
daartoe bekend
bekend
hebben. Door
te
maken, zou
zouhet
hetgeval
geval
prikkel
geheimzinnigheidverloren
verloren
te maken,
denden
prikkel
derder
geheimzinnigheid
hebben
spoedig vergeten
vergeten zijn
zijn geworden."
geworden."
hebben en
en spoedig
zoo behooren
behooren te
handelen Maar
Maar wat
wat geschied
geschied is,
is,
»Misschien
DMisschien had
had ik
ik zoo
te handelen
kan
ongedaan worden
Ware ik
ik ongetrouwd
ongetrouwd gegekan helaas
helaas niet
niet ongedaan
wordengemaakt.
gemaakt. Ware
weest;
had ik
ik alleen
alleen met
met mijzelf
mijzelf rekening
rekening te houden,
houden, dan
dan zou
zou ik
ik er
er
weest ; had
waarschijnlijk
overhebben
hebbengedacht;
gedacht maar
j maarmijne
mijnekinderen,
kinderen,
waarschijnlijkinin jouw
jouw geest over
vooral
vooral mijne
mijne jongens
jongens...•
. .""
,Luister
eens
Karel
wil en
en mag
mag je niet
niet hard
hard vallen.
vallen. Je
Je hebt
hebt
pLuister eens Karelj ; ik
ik wil
waarlijk
geboet voor
voor deze,
deze, ininmijne
mijneoogen,
oogen, verkeerde
verkeerde
waarlijk zwaar
zwaar genoeg
genoeg geboet
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daad. Maar
Maar doe
doe nu
nu je
je best
best om
omweer
weermijn
mijnoude,
oude, opgewekte
opgewekte broer
broer tete
daad.
worden
van voorheen,
voorheen, ter wille
wille van
van je
je kinderen,
kinderen, voor
voor wie
wie jejeimmers
immers
worden van
het offer
offer hebt
hebt gebracht."
gebracht."
,Ik
mijn best
best doen
doen;; ik
ik beloof
beloof het
het je,
je, Betzy."
Betzy."
DIk zal
zal mijn

Na dit
dit gesprek
gesprek tusschen
tusschen Karel
Karel Wichers
Wichers enenzijne
zijnezuster
zusterzijn
zijn tien
tien
Na
jaren verloopen.
verloopen. Betzy
Betzy isismet
metden
denheer
heerBeukenhorst,
Beukenhorst, leeraar
leeraar aan
aan de
de
jaren
Rotterdam, getrouwd.
getrouwd. Wichers
Wichers heeft
heefteene
eeneuitmuntende
uitmuntende
handelsschool
handelsschool te
te Rotterdam,
»huiszorg",
noemt. Sophie
Sophie isisvolwassen.
volwassen.
»huiszorg", zooals
zooals hij
hij juffrouw
juffrouwDe
De Wilde
Wilde noemt.
en zij
zij staat
staat op
op
Het
mooie, lieve
lieve meisje
meisje brengt
brengt de
de vroolijkheid
vroolijkheid in
Het mooie,
in huis
huis en
den
besten
voet
met
»Juffie."
Toch
meent
papa
dat
zijne
groote
den besten voet met »Juffie." Toch meent papa dat zijne groote
dochter
wel voor
voor hem
hem enendedebroers
broerskan
kanzorgen
zorgen en
en het
het isisafgeafgedochter nu
nu wel
DeWilde
Wildetegen
tegenNovember
Novemberde
defamilie
familieWichers
Wichers
sproken,
dat juffrouw
juffrouw De
sproken, dat
verlaten
zal.
verlaten zal.
. Tante
Betzy isisdaar
daarjuist
juistmet
meteen
een
aardig
plan
voorden
dendag
daggekomen.
gekomen.
Tante Betzy
aardig
plan
voor
Zij vertelde,
vertelde, dat
zij en
en haar
haar man
man inindedevacantieweken
vacantieweken eene reis naar
naar
Zij
dat zij
Noorwegen wilden
gaan doen
doen en
ennunuwas
was
Beukenhorstop
opden
.deninval
inval
Noorwegen
wilden gaan
Beukenhorst
gekomen
Sophie mee
mee tetevragen
vragen;
danhad
hadzijzijprettig
prettiggezelschap
gezelschapals
als
gekomen Sophie
; dan
oom
Hendrik
nu
en
dan
grootere
toeren
te
voet
wilde
ondernemen
en
oom Hendrik nu en dan grootere toeren te voet wilde ondernemen en
Fietje zoude
zoude er,
er,naar
naarzijne
zijnemeening,
meening,zeker
zekerniet
niettegen
tegenhebben
hebbenkennis
kennis
Fietje
met een
een gedeelte
gedeelte van
vanhet
hetschoone
schoone Noorwegen
Noorwegen te
maken. Nu
Nu Djur
DjUf"
met
te maken.
nog hier
hier was,
was, zou
zouhethet
goedgeschikt
geschiktkunnen
kunnen worden.
worden. Hoe
Hoeofofpapa
papa
nog
goed
dacht?
erover dacht
?
Mijnheer Wichers
weer tamelijk
tamelijk de
dezwaarmoedige
zwaarmoedige stemming
stemmingover
over
Mijnheer
Wichers is weer
het verleden
verleden te
te boven
boven gekomen.
gekomen. Alleen
Alleenwanneer
wanneerhij
hijinindedenoodzakenoodzakehet
lijkheid
om een
een eed
eed afafteteleggen,
leggen,zooals
zooalsnunuonlangs
onlangs
lijkheid gebracht
gebracht wordt
wordt om
bij
het aanvaarden
aanvaarden van
van de
devoogdijschap
voogdijschap over
over dedekinderen
kinderenvan
van zijn
zijn
bij het
overleden broeder,
broeder, is hij
hij dagen
dagen lang
langonder
onder den
denindruk
indruk eener
een er angstige
angstige
overleden
metzeer
zeer
groote
inspanningoverwinnen
overwinnenkan.
kan.
gejaagdheid,
hij slechts
slechtsmet
gejaagdheid, die
die hij
groote
inspanning
De
herinnering aan
aan dien
dien anderen
anderen eed
eedwordt
wordtdan
danweder
wederlevendig
levendig bij
bij
De herinnering
hem
opgewekt.
hem opgewekt.
gun je dat
dat genoegen
genoegen hartelijk
hartelijk gaarne,
gaarne, kindlief.
kindlief. Je
Jehoort,
hoort, oom
oom
DIk gun
en
tante gaan
gaan reeds
reeds over
overacht
achtdagen
dagen op
op reis.
reis. Kan
Kaneen
eennufje
nufjezooals
zooals
en tante
mijne Sophie
Sophie in
in zulk
zulk een
eenkorten
kortentijd
tijd
reisvaardigzijn
zijn?''
?" vroeg
vroeg hij,
hij,
mijne
reisvaardig
vriendelijk plagend.
plagend.
vriendelijk
,0
ik overmorgen
overmorgen gereed
gereed zijn
zijn I! Hoe
Hoe heerlijk
heerlijk!! Naar
Naar
DO papa,
papa, al
al moest ik
Noorwegen! ! —
- waarover
waarover ik
ik in
in den
den laatsten
laatstentijd
tijdzooveel
zooveel gelezen
gelezenheb!
heb!
Noorwegen
Naar dat
u, en
en wat
wat isisoom,
oom,
Naar
dat schoone,
schoone, ernstige
ernstigeland!
land !0 0 tante,
tante, wat
wat zijt
zijt u,
toch lief
lief voor
voor mij
mij!! Laat
Laatik iku maar
u maar
vast
eens
hartelijkenkus
kus
toch
vast
eens
eeneen
hartelijken
geven, , oom
er strakjes
strakjes twee
twee geven,
geven, want
want oom
oom isis op
op die
die
geven
oom zal
zal ik
ik er
kostelijke gedachte
te nemen."
nemen."
kostelijke
gedachte gekomen
gekomen mij
mij mee te
Volgens
afspraak gingen mijnheer
mijnheer en
enmevrouw
mevrouwBeukenhorst
Beukenhorstmet
methun
hun
Volgens afspraak
den
nichtje
Sophie den
den 10
Juli op
op reis.
reis. Veertien
Veertien dagen
dagen later
latervinden
vinden wij
wij
'Odell Juli
nichtje Sophie
het drietal
drietal in
in Noorwegen
Noorwegen terug.
terug. Zij
Zij zijn
zijnininhethet
eenvoudigemaar
maar
het
eenvoudige

EEN ONBEWAAKT
ONBEWAAKT 00GENBLIK.
OOGENBLIK.
EEN

325

vriendelijke hotel
hotel DPrestegaarden"
»Prestegaarden" gelogeerd,
gelogeerd, teteOdde
OddeininHardanger,
Hardanger,
vriendelijke
het aan
aan den
denStirefjord
Sörefjord zoo
zoo verrukkelijk
verrukkelijk gelegen
gelegenoord.
oord.
Druk pratende
pratende over
over het
het genot
genotder
dervaart
vaartover
overden
denfjord,
fjord, van
van Eide
Eide
Druk
langs
Vik en
en Ullvik,
UlIvik, wordt
wordthun
hungesprek
gesprekplotseling
plotselingafgebroken
afgebrokendoor
dooreene
eene
langs Vik
beweging met
de hand
hand van
van Sophie,
Sophie, die
die tot
tot luisteren
luisteren uitnoodigt.
uitnoodigt. Haar
Haar
beweging
met de
fijn
gehoor heeft uit
uit het
hetvertrek
vertrekboven
bovendedekamer
kamerwaar
waarzijzijgezeten
gezetenzijn,
zijn,
fijn gehoor
enkele tonen
het yolksvolksenkele
tonen opgevang
opgevangen
van D't
»' t Wien
Wien Neerlands
Neerlands bloed";
bloed"; het
. en van
op eene
eenevrij
vrÜ goede
goede piano
piano zacht
zacht gespeeld
gespeeld en
en toen,
toen, na
na een
een
lied
wordt op
lied wordt
paar inleidende
inleidende akkoorden,
akkoorden, door
door eene
eene frissche
frissche stemstem' aangeheven.
aangeheven. De
De
paar
waardin beduidde
de kleine
kleine bovenzaal
boven~aal was.
Of
waardin
beduiddehun,
hun,dat
dathet
het zingen
zingen in
in de
was. Of
zij daar
misschien ook
ook wilden
wilden heengaan, terwijl
terwijlhier
hierde
detafel.werd
tafel werd gedekt?
gedekt?
zij
daar misschien
Zij
gaven aan
aan dien
dien wenk
wenk gevolg.
gevolg.Het
Het
keurigesalon
salonstond
stondopen.
open.
Zij gaven
keurige
Onze
reizigers bleven
bleven op
op den
den drempel
drempel staan
staan luisteren
luisteren en
toen zij
zij met
met
Onze reizigers
en toen
het laatste
laatste moor
»voorVaderland
Vaderland en
en Vorst
Vorst!"
vroolijk instemden,
instemden, sprong
sprong de
de
het
!" vroolijk
zanger verheugd
verheugd van
zijn pianostoel
pianostoel op,
op, en
en't 't
gezelschap met
meteene
eene
zanger
van zijn
gezelschap
beleefde buiging
buiging tegemoet
tegemoet gaande,
gaande, zeide
zeidehij
hij:
beleefde
:
»Mijne
is waarlijk
waarlijk gelukt.
gelukt. Bij
Bij het
hetaankomen
aankomen der
derboot
bootdacht
dachtikik:
list is
:
DMijne list
als
ik nunueens
eenseindelijk
eindelijkreizigers
reizigers mocht
mocht ontmoeten,
ontmoeten, die
die geen
geenDuitsch
Duitsch
als ik
of
Engelsch spreken
spreken —
- wat
wat zou
zou ik
ik dat
dat prettig
prettig vinden
vinden! ! Ik
Ik zong
zong het
het
of Engelsch
»DWien
Wien Neerlands
Neerlands bloed"
bloed" met
met voorbedachten
voorbedachten rade,
en zie
zienu
numijne
mijne
rade, en
proefneming met
schitterenden uitslag
Mag ik
ik mij
mij aan
aan
proefneming
met een
een schitterenden
uitslag bekroond.
bekroond. Mag
vangeboorte
geboorte;j Duitscher
Duitscher
voorstellen?? Ik
Ik ben
benFrans
FransKlein,
Klein,Hollander
Hollander van
u voorstellen
van opvoeding
opvoeding;; geologisch
geologisch student
studentvan
vanberoep
beroep; jwereldburger
wereldburgernaar
naarmijne
mijne
van
in de
de vacantieweken."
vacantieweken."
leefwijze;
althans in
leefwijze ; althans
zichzelf wederkeerig
wederkeerig aan
aanden
denjongen
jongenHollander
Hollander
stelde zichzelf
Beukenhorst stelde
ook zijne
zijnevrouw
vrouwen
zijnnichtje.
nichtje. DeDekennis
kenniswas
wasalalspoedig
spoedig
voor
en ook
voor en
en zijn
gemaakt.
Frans Klein
Kleinhad
hadeeneen
bijzondergunstig
gunstiguiterlijk
uiterlijkenendaarbij
daarbij
gemaakt. Frans
bijzonder
hoogst beschaafde,
beschaafde, aangename
was den
den vorigen
vorigen dag
dag te
te
hoogst
aangenamemanieren.
manieren. Hij
Hij was
Odde
vast een
een toertje
toertje naar
naar de
degletschers
gletschersop
opden
den
gekomenj ; hij
hij had
had al
al vast
Odde gekomen
Buarbrae gemaakt
gemaakt en
op den
den fjord
fjord gezeild.
gezeild. Er
Erwerd
werdafgesproken
afgesproken den
den
Buarbrae
en op
volgenden morgen
uit te
tegaan
gaanen
enonder
onder het
hetgoed
goedgeleide
geleide van
van
volgenden
morgen vroeg
vroeg uit
den
gids, Odd
Odd Oddeson,
Oddeson, gezamenlijk
gezamenlijk een
tocht naar
naar den
den Skaeggedalsfos
Skaeggedalsfos
den gids,
een tocht
te ondernemen.
ondernemen.
Het was
was een
een dag
dag vol
vol genot.
genot.
Het
De prachtige
prachtige Stirefjord
Sörefjord -— een
eengedeelte
gedeeltevan
vandenden
Hardangerfjord
De
Hardangerfjord
draagt
was als
alseen
eenspiegel,
spiegel,telkens
telkensdedenu
nueens
eenskale,
kale, dan
dan
draagt dien
dien naam
naam -— was
begroeide
ronde rotskoppen
rotskoppen weerkaatsend,
weerkaatsend, terwijl
terwijl gedurig
gedul'Ïg groote
groote en
en
begroeide ronde
kleine watervallen
watervallen afwisseling
afwisseling en
enbeweging
bewegingaan
aanhet
hetlandschap
landschap gaven.
gaven.
kleine
Sophie
had nog
nog nooit
nooitzulk
zulkeen
een
verrukkelijken roeitocht
roeitocht gedaan
gedaan j; het
het
Sophie had
verrukkelijken
scheen
haar toe,
toe, dat
datde de
knappestudent,
student,diediein in
zijne
hemdsmouwen,
scheen haar
knappe
zijne
hemdsmouwen,
den
gids flink
flink bij
bijhet
hethanteeren
hanteerender
derriemen
riemen hielp,
hielp, eene
eeneaardige
aardigestoffeering
stoffeering
den gids
in
die omgeving
omgeving vormde.
vormde.
in die
Na
een goed
goeduur
uurte te
hebbengevaren
gevarenstapten
staptendedereizigers
reizigersaan
aanden
den
Na een
hebben
oever
van den
den fjord
fjord bij
bij het
hetTyssedal
Tyssedal uit
uit;j eene
eenekorte
kortewandeling
wandelingdoor
door
oever van
dit
liefelijke dal
bracht hen
hen aan
aan Skaeggedal
Skaeggedal en
en hier
hier vonden
vonden zij
zij eene
eene
dit liefelijke
dal bracht
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eenvoudige woning,
niet meer
meerdan
daneen
eenhut,
hut,waar
waariets
iets
eenvoudige
woning, eigenlijk
eigenlijk was
was het niet
van den
den meegenomen
meegenomen mondkost
mondkost zoude
zoude worden
worden gebruikt.
gebruikt.
van
Daar slappe
slappe koffie
koffie zonder
zonder melk
melk minder
minder smakelijk
smakelijk werd
werd gevonden
gevonden —
Daar
de
de koeien
koeien zijn
zijn op
op de
de bergen
bergen en
en de
demelk
melkblijft
blijftboven,
boven,om
ominindedesaeters
saeters
kaas teteworden
worden bewerkt
bewerkt—- gebruikte
gebruiktemen
meneen
een
glas
frisch
Noorsch
tot kaas
glas
frisch
Noorsch
bier (61)
(öl) bij
bij brood,
brood, kaas
kaas en
en hard
hard gekookte
gekookte eieren,
eieren, die
dieuit.
uit'dedetasch
taschvan
van
bier
den
tevoorschijn
voorschijn werden
werden gehaald.
gehaald. Mannen,
Mannen, vrouwen
vrouwen en
enkinderen
kinderen
den gids
gids te
erwel
welschilderachtiger
schilderachtigermaar
maar
niet
zindelijkeruituitdan
danons
onsHollandsch
Hol\andsch
zagen er
niet
zindelijker
straatpubliek ; ; reden
waarom de
de onvermijdelijke
onvermijdelijke handdruk
handdruk der
der geheele
geheele
straatpubliek
reden waarom
familie bij
bij het
hetafscheid,
afscheid,tenten
dankvoor
voordedeontvangen
ontvangenfooi
fooi()drickpengar"),
()drickpengar"),
familie
dank
door Mevrouw
Mevrouw Beukenhorst
Beukenhorst met eenige
eenigeaarzeling
aarzelingbeantwoord
beantwoordwerd.
werd.
door
Sophie daarentegen,
daarentegen, die
die juist
juist in
in de
derechte
rechtestemming
stemminghiervoor
hiervoor was
was en
en
Sophie
llZOO karakteristiek"
karakteristiek" voor
voor het
hettochtje
tochtjevond,
vond,pakte
pakteniet
nietalleen
alleende
devuile
vuile
het zzoo
en handjes
handjes dapper
dapper aan,
aan, maar
maar deelde
deelde ook
ook nog
nog koekjes
koekjes uit
uit aan
aan
handen en
handen
vriendelijkheidleverde
leverde
de als
alsledepoppen
ledepoppennijgende
nijgende kleine
kleinemeisjes.
meisjes.DieDie
de
vriendelijkheid
Frans
nog vier
vier extra
extra warme
warmehanddrukjes
handdrukjes op,
op, een
eenvoorrecht,
voorrecht,waarmede
waarmedeFrans
nog
Klein niet
niet naliet
naliet haar
haar te
te plagen.
plagen.
Klein
toteen
een
Behoorlijk versterkt
gezelschap de
de wandeling
wandeling voort
voort tot
Behoorlijk
versterkt zette
zette het gezelschap
ander gedeelte
gedeelte van
van den
denHardangerfjord,
Hardangerfjord, waarop
waarop weder
weder een
eenboottocht
boottocht
ander
hetdoel,
doel,de
de Skaeggedalsfos,
Skaeggedalsfos, bracht.
de
reizigers na
na een
een paar
paar uren
uren aan
aan het
de reizigers
verstandige gids
gids had
had gezorgd
gezorgdnu
nueen
eentweeden
tweeden
roeiermede
medetetenemen.
nemen.
De verstandige
roeier
hetbuitendien
buitendienwarm
warmgenoeg
genoegkrijgen
krijgenbij
bijhet
hetbeklimmen
beklimmen
Mijnheer zou
zou het
Mijnheer
van de
de DRingdalsvand".
])Ringdalsvand".
van
Onder
den invloed
invloedder
derernstige,
ernstige,indrukwekkende
indrukwekkendenatuur
natuurvan
vandit
ditheerlijk
heerlijk
Onder den
overmoedigestemming
stemmingder
derjonge
jonge
schoone
stukje van
van Noorwegen,
Noorwegen,had
hadde,de,overmoedige
schoone stukje
lieden allengs
allengs plaats
plaatsgemaakt
gemaaktvoor
voorzwijgende,
zwijgende,eerbiedige
eerbiedigebewondering.
bewondering.
lieden
Het
oog latende
latende weiden
weiden over
over het
hetgrootsche
grootschevergezicht,
vergezicht, over
overden
denfjord,
fjord,
Het oog
waar
de met
met eeuwige
eeuwige sneeuw
sneeuwbedekte
bedektetoppen
toppender
der Folgefond zich, in het
waar de
zonlicht
schitterend, verhieven
verhieven; ; straks
straks in
in verrukking
verrukking gebracht
gebracht door
door de
de
zonlicht schitterend,
Tyssesträngen,
twee
kolossale
watervallen,
die
op
eene
hoogte
van
600
TyssestrAngen, twee kolossale watervallen, die op
hoogte van 600
voet
boven de
de watervlakte
watervlakte ininelkaar
elkaarloopen
loopenenenmet
meteen
een
donderend
voet boven
donderend
al de
de kleuren
kleuren van
van den
den regenboog
regenboog —
- zat
zatoud
oud
geraas
omlaag storten
geraas omlaag
storten in
in al
en
jong stil
stil inindedekleine
kleineboot.
boot.Nu Nu
maakte
fjordeen
eenbocht
bocht en
en
en jong
maakte
dede
fjord
llGod, hoe
hoe schoon
schoon!"
vier monden
monden tegelijk.
tegelijk.
onwillekeurig
onwillekeurig klonk
klonk het:
het : »God,
!" uit vier
het einde
eindevan
vanditdit
stukfjord,
fjord,minstens
minstensopopeen
eenhalf
halfuur
uurafstand,
afstand,
Aan
Aan het
stuk
Skaeggedalsfos
op
den
achtergrond
van
het
grootsche
verscheen
de
op
den
achtergrond
van
het
grootsche
Skaeggedalsfos
verscheen de
tooneel,
waarvoor grijze,
grijze, bruine,
bruine, bronzen
bronzen en
en bijkans
bijkans zwarte
zwarte rotsen
rotsen de
de
tooneel, waarvoor
ruimveertien
veertien
coulissen
Den indruk
indruk weer
weer tetegeven
gevendie
diedederuim
coulissen vormden.
vormden. Den
van den
den Hardangerfjord
en in
in
honderd
hooge waterval,
waterval, van
Hardangerfjord gezien,
gezien, en
honderd voet
voet hooge
deze
omgeving, op
op den
den beschouwer
beschouwer maakt,
maakt, is onmogelijk.
onmogelijk. Men
Men moet
moet
deze omgeving,
daar
heengaan;; men moet
moet het
hetinteressante
interessanteschouwspel
schouwspelzelf
zelfgenieten
genieten ....
daar heengaan
..
Maar
niet altijd
altijd was
wasdedereis
reis
voor
onze
toeristenzoo
zoogemakkelijk.
gemakkelijk.
Maar niet
voor
onze
toeristen
Men
begon de
de Ringdalsvand,
rots langs
langs Skaeggedalsfos,
Skaeggedalsfos, op
op te
de rots
Ringdalsvand, de
Men begon
het
bootje
aan
den
voet
van
den
waterval
was
vast
klimmen,
nadat
klimmen, nadat het bootje aan den voet van den waterval was vast
gelegd. Bij
Bij die
diewandeling
wandelingover
oversteile,
steile,glibberige
glibberigerotsblokken,
rotsblokken,versteende
versteende
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boomwortels, langs
een diepen
diepen afgrond
afgrond over
over een
een smal
smal pad
pad (Jlsteg"),
langs een
(»steg"),
de natuur
natuur gevormde,
gevormde, ongelijke
ongelijke trappen,
trappen, die
die ruim
ruim
over kloveu en
door de
en door
twee uren
uren duurde,
duurde, kwam
kwam de
de goede
goede zorg der
waardin, die
die aan
aan ieder
twee
der waardin,
del'
reizigers een flinken
/linken bergstok had medegegeven, dezen
te pas.
pas.
der reizigers
dezen best te
Op
halve hoogte achter
de fos
fos gekomen,
gekomen, verklaarde
verklaarde de
de gids
gids den
den
Op de halve
achter de
hetschuimende,
schuimende, bruiberg
verder voor
voor ontoegankelijk
ontoegankelijk en
na zich
zich door
door het
berg verder
en na
te hebben
hebben laten
laten besproeien,
besproeien, werd
werd de
de terugsende, opspattende
opspattende water
water te
met zijn
zijn ervaren
ervaren blik
blik al
al spoedig ontdekt,
De gids
gids had
had met
aanvaard. De
tocht aanvaard.
het viertal
viertal zijne helpende
helpende hand
meest behoefde.
behoefde. Hij nam
wie
van het
hand het meest
wie van
Din de
de hand,''
hand," zooals
zooals de
Noor dit
dit eigenstevig »in
mevrouw Beukenhorst stevig
de Noor
aardig uitdrukt. Mijnheer
Mijnheer Beukenhorst
Beukenhorst kon
kon zichzelf
zichzelf redden
sturedden en
en de stuin Zwitserland
Zwitserland en
en Tyrol
Tyrol in
in het
hetklimmen
klimmen
dent,
die door
door zijne reizen
reizen in
dent, die
en dalen
dalen geoefend
geoefend was,
was, nam
nam de
de jonge
jonge dame
dame voor
voor zijne rekening.
Odd
en
rekening. Odd
Oddeson waarschuwde,
waarschuwde, dat
dat het
het dalen
dalen meer
meerbezwaren
bezwaren zoude opleveren
dan
beklimmen van
van den
den rotsberg.
rots berg.
dan het beklimmen
Een
poosje was
was het
het best
bestgegaan,
gegaan, toen
toenSophie,
Sophie,die
dieop
op een smal
Een poosje
geleider had
had losgelaten,
losgelaten, uitriep
uitriep:»
0 mijn
mijn voet! Mijn
Mijn voet !"
!"
paadje haar
haar geleider
paadje
: »0
Allen
stonden stil;
maar op
op 't volgend oogenblik was Klein
Klein bij
bij haar
haar;;
stil ; maar
Allen stonden
aanstonds
dat zij
zij met
met een
een voet
voet in
in eene gleuf tusschen twee
aanstondszag
zag hij
hij dat
steenblokken
gegleden was.
was.
steenblokken gegleden
doodstil ; beweeg
niet," waarschuwde
DSta vooral doodstil;
beweeg uw
uw voet
voet volstrekt
volstrekt niet,”
»Sta
Frans. Hij
Hij knielde
knielde op
den steen, liet
liet Sophie
Sophie op
op zijn
zijnschouders
schouders met
met de
de
Frans.
op den
handen
steunen en
en trok
trokzeer
zeervoorzichtig
voorzichtig en
enzeer
zeerbedaard
bedaardden
denkleinen
kleinen
handen steunen
voet
recht op
op uit
uitdedeklem.
klem.Behalve
Behalve
lichte
schram
door
denscherpen
scherpen
voet recht
eeneen
lichte
schram
door
den
er zonder
zonder letsel
letsel af.
af. Maar
Maardedestudent
student
steen
veroorzaakt, kwam
steen veroorzaakt,
kwam zij
zij er
het toch
toch bepaald
bepaald noodig dat
zij hem
hem verder
verder goed
goed vasthield en
vond het
vond
dat zij
op zijn
zijn arm
arm leunde
leunde -— om
haar voet
voet zooveel mogelijk
vooral stevig
vooral
stevig op
om haar
te ontzien.
ontzien.
Zeer voldaan
voldaan over
over den
den heerlijken
heerlijken dag
dag kwamen
kwamen dedereizigers
reizigers dien
dien
Zeer
in
opgewekte
stemming
te
Odde
terug,
met
avond
wel
vermoeid,
doch
avond wel vermoeid, doch in opgewekte stemming te Odde terug, met
het
roeibootje.
Men
maakte
onder
het
gezamenlijk
genuttigde
avondhet roeibootje. Men maakte onder het gezamenlijk genuttigde
weder plannen
plannen voor
voor morgen,
morgen, maar!
maar ....
maal weder
Sophie
werd den
den volgenden morgen
wakker met
meteen
eengezwollen
gezwollenenkel,
enkel,
Sophie werd
morgen wakker
die haar
haar geducht
geducht pijn
pijn deed
deed;; en
het regende
regende zoo
zoo »alsof
ulsof de
wolken een
een
die
en het
de wolken
wedstrijd met de
de Skaeggedalsfos wilden houden," zeide oom Beukenhorst
wedstrijd
Beukenhorst
nood eene deugd
makend trachtte
men het
het zich
zich
lachende.
den nood
lachende. Van
Van den
deugd makend
trachtte men
na
het ontbijt in
de kleine
kleine bovenzaal zoo
zoo gezellig
gezellig mogelijk
mogelijk te maken.
maken.
in de
na .het
er later
lateropopden
dendag
dagnog
nogwel
weleens
eens
gelegenheidkomen
komen
Misschien zou
zou er
gelegenheid
voor een
vaar- of
of rijtoertje,
tusschen de
buien
door;
van
wandelen
rijtoertje, tusschen
voor
een vaarde buien door ; van wandelen
de familie
familie Beukenhorst toch
geen spraak,
spraak, want
wantSophie's
Sophie's voet
voet
was
voor de
was voor
toch geen
eischte rust.
rust. Klein
Klein hield
hield zich
zich geheel
geheel alsof
alsof hij
hij tot
tothet
hetgezin
gezinbehoorde.
behoorde.
hij::
Met veel
veel deftigheid
deftigheid zeide hij
Met
DVandaag kunnen wij natuurlijk
gaan wandelen.
wandelen. Ons
Ons voetje
voetje
»Vandaag
natuurlijk niet
niet gaan
weer in
in orde
orde zijn,
zijn, maar
maar wij
wij mogen
mogen het
het niet inspannen
zal morgen
morgen wel
zal
wel weer
en
moeten het
het een
een dag
dagrust
rustgunnen."
gunnen."
en moeten
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De
dames hadden
hadden een
eenhandwerkje
handwerkje tetevoorschijn
voorschijn gehaald.
gehaald. Sophie
Sophie
De dames
bij een
een paar
paarliederen
liederen van
van Frans
Frans de
debegeleiding
begeleiding
had piano
piano gespeeld
gespeeld en bij
had
zij stemden
stemdenbijzonder
bijzonder goed
goed overeen
overeen inin
voor hare
hare rekening
rekening genomen
genomen en
en zij
voor
hunne
opvatting der
liederen van
van Schumann
Schumann en
en Brahms.
Brahms. Nu
Nu zaten
zaten
hunne opvatting
der liederen
zij,
eener geurige
geurige sigaar,
sigaar, over
over allerlei
allerlei te
te
zij, de
de heeren
heeren onder
onder 't genot
genot eener
praten.
meer zult
zult
»Ik begrijp
begrijp zeer
zeer goed,
goed, mijnheer
mijNheer Beukenhorst,
Beukenhorst, dat
dat uu iets meer
ware in
in uw
uw kringetje
kringetje isis
willen
van een
een student,
student, die
die als
als 't ware
willen weten
weten van
komen vallen
als het uu niet
niet verveelt,
verveelt, wil
wil ik
ik uu gaarne
gaarne het
het een
een en
en
komen
vallen en
en als
op
ander
van mijne
mijne familieomstandigheden
familieomstandigheden vertellen",
En op
ander van
vertellen", zeide
zeide Frans.
Frans. En
de
betuiging van
van ingenomenheid
ingenomenheid met
dit voorstel
voorstel begon
begon de
de student
student op
op
de betuiging
met dit
zijne
eigenaardige humoristische
humoristische manier
manier te
te keuvelen.
keuvelen.
zijne eigenaardige
Hij was
was van
van zeer
zeereenvoudige
eenvoudigeafkomst.
afkomst.Zijn
Zijnvader
vader
was
vrachtschipper
Hij
was
vrachtschipper
op het
het schip,
schip, dat
dattoen
toenteteMaassluis
Maassluis aan
aan wal
wallag,
lag,geboren.
geboren.
en
hij was
was op
en hij
het niet
nietruim,
ruim, maar
maardaar
daar hun
hun gezin
gezin niet
niet groot
groot
Zijne ouders
ouders hadden
hadden het
Zijne
paar
jaren
jongerwas
wasdan
danhij
hij —
was —
- hij
hijhad
hadnog
nogéén
éénbroer
broer
was
diedie
eeneen
paar
jaren
jonger
zij het
het daarvoor
daarvoor noodige
noodige verdienen.
Hij had
had al
al vroeg
vroeg lust
lust in
in
konden
konden zij
verdienen. Hij
leeren
getoond en
en daar
daar het
hetvoortdurend
voortdurend heen
heen en
en weer
weervaren
varentusschen
tusschen
leeren getoond
metgeregeld
geregeld
Rotterdam en Maassluis
Maassluis niet
niet goed
goedwas
wasovereen
overeentetebrengen
brengenmet
Rotterdam
toegestemd hem
bij zijn
zijn oom,
oom, die
die
schoolbezoek,
schoolbezoek, had
had zijn
zijn vader
vader er
er in
in toegestemd
hem bij
Rotterdam was,
laten wonen.
wonen. Zijn
Zijnbroertje
broertje kon
kon wel
wel
kleermaker te
kleermaker
te Rotterdam
was, te
te laten
op
het schip
schip blijven.
blijven. Moeder
Moeder had
had hem
hem wat
watlezen
lezenenenschrijven
schrijvengeleerd
geleel'd
op het
's winters
winters ging
ging hij
hij te
teMaassluis
Maassluis naar
naar de
de kostelooze
kostelooze school.
school. Hij
Hij kon
kon
en
en 's
niet veel
veelleeren,
armejongen.
jongen.Voor
Voorguitestreken
guitestrekenwas
wasonze
onzeKees
Kees
niet
leeren, dedearme
te vinden
vinden en,
en, opopzijne
zijnemanier,
manier, kon
konhij
hijook
ookslim
slimwezen
wezen; j maar
maar
altijd
altijd te
leeren
- rekenen
rekenen b.v.
b.v.ofofvaderlandsche
vaderlandsche geschiedenis,
geschiedenis, daar
daar begreep
begreep hij
hij
leeren —
niets
van, hoe
hoeduidelijk
duidelijk meester
meesterhet
hethem
hemook
ookvoorstelde.
voorstelde.DeDestadsdokter
stadsdokter
niets van,
had gezegd,
gezegd, dat
dat men
men den
den jongen
jongen maar
maar niet
niet met
metleeren
leerenmoest
moestplagen
plagen;j
had
Kees
kon het
hetniet
niethelpen
helpendat
datzijne
zijne
hersenen
gevormd
warenzooals
zooals
Kees kon
hersenen
nietniet
gevormd
waren
datonnoozele
onnoozelebroertje
broertjeeen
eengrooten
grooten
die
van andere
andere kinderen.
kinderen.Nu
Nuhad
had
juistdat
die van
juist
Frans uitgeoefend,
uitgeoefend, zooals
zooals hij
hij vertellen
vertellenzoude.
zoude.
invloed op
invloed
op Frans
Een
heer voor
voor wien
wien zijn
zijn oom
oomteteRotterdam
Rotterdamwerkte,
werkte,had
hadeen
eenzoontje
zoontje
Een heer
Hijzond
zondden
denknaap
knaapnaar
naar
Duitschland
van denzelfden
denzelfden leeftijd
leeftijd als
als Frans.
Frans. Hij
van
Duitschland
om
de zaak,
zaak, peen
»eenhandel
handeliningemaakte
gemaaktekleederen",
kleederen",zooals
zooalsmen
mendie
diedaar
daar
om de
leeren; en
j en
door
allerlei
bijkomende
noemt, bij
bij een
eenhandelsvriend
handelsvriend teteleeren
noemt,
door
allerlei
bijkomende
Frans met
metzijn
zijnvriendje
vriendjeenenschoolkameraad
schoolkameraad ook
ook
omstandigheden
omstandigheden was
was Frans
naar
Duitschland verzeild
hij kon
kon daar
daar in
in »het
»het magazijn"
magazijn" meer
meer
naar Duitschland
verzeild geraakt,
geraakt, hij
verdienen
te Rotterdam,
Rotterdam, meende
meende vader.
vader. Dus
Duswaren
warendedejongens
jongens
verdienen dan
dan te
vertrokken. In
Indie
die academiestad
academiestadhad
hadde
deopgroeiende
opgroeiende
samen naar Heidelberg vertrokken.
totstudeeren
studeeren gekregen,
gekregen, maar
maar.. .. ... .!!
knaap hoe
hoe langer
langer hoe
hoe meer
meer lust
lust tot
knaap
wie zou
zou dat
dat betalen
betalen?? Neen,
Neen, die
die luchtkasteelen
luchtkasteelen mocht
mocht hij
hij niet
nietbouwen.
bouwen.
Hij
bleef met
met bewonderende
bewonderende blikken
blikken de
de gymnasiasten
gymnasiasten met
methunne
hunnewitte,
witte,
Hij bleef
op dedestraat
straatstaan
staannakijken.
nakijken. Vooral
Vooral
groene
en blauwe
blauwe klassepetjes
klassepetjes op
groene en
0,wie
wieininhunne
hunneplaats
plaats
wekten
de studenten
studenten zijne
zijne jaloerschheid
jaloerschheid op.
wekten de
op. 0,
mocht komen
komen I ! Wie
Wie leeren
leeren mocht,
mocht, zooals
zooals zijzij—- heusch
heuschenenernstig
ernstig
mocht
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studeeren !I Op
studeeren
zekeren middag
middag van
van een
eenboodschap
boodschap voor
voor het
het kantoor
kantoor
Op zekeren
En welk
welk een
een brief!
brief!
thuis
thuis komende,
komende,vond
vondhij
hijeen
een brief
brief van
van zijn
zijn vader.
vader. En
Vader
Kees aan
aan een
een vstandje"
utandje" aan
aan den
denMaaskant,
Maaskant, even
even
Vader schreef
schreef dat
dat Kees
buiten
Rotterdam, had
had meegedaan.
meegedaan. Het
Hetschip
schip lag
lagdaar
daartoevallig
toevallig aan
aan
buiten Rotterdam,
den
wal en
en toen
toenhad
hadhijhijmet
met
paar
andere
jongenseen
eendienstmeisje,
dienstmeisje,
den wal
eeneen
paar
andere
jongens
dat
de stoep
stoep van
van een
een groot
groot huis
huisschrobde,
schrobde, geplaagd.
geplaagd. Eerst
Eersthadden
hadden zij
zij
dat de
de
niet meer
meer jonge
jonge meid
meiduitgejouwd,
uitgejouwd, maar
maartoen
toenzijzijboos
booswerd
werden
enterug
terug
de niet
haar met
met vuil
vuil van
van de
de straat
straat gegooid.
gegooid. Op
Op eens
eens was
was
schold,
schold, hadden
hadden ze
ze haar
Hij had
had op
op goed
goed geluk
geluk
mijnheer
deur uit
uit komen
komen stormen.
stormen. Hij
mijnheer nijdig
nijdig de
de deur
pakkenkon
konkrijgen,
krijgen,bijbijzijn
zijnbuis
buis
den
eersten der
derboosdoeners
boosdoenersdien
dienhijhijte te
den eersten
pakken
flinkpak
pakslaag
slaagtoegediend.
toegediend. Toevallig
Toevallig was
was die
die
gegrepen
en hem
hem een
eenflink
gegrepen en
van zich
zich
ongeluksvogel
Daar de
de jongen
jongen van
ongeluksvogeljuist
juistonze
onzeKees
Kees geweest.
geweest. Daar
den grond
grond gerold
gerold en
en toen
toenhad
haddie
diemijnheer
mijnheer
afschopte,
afschopte,waren
waren beiden
beiden op
op den
er
zijndolle
dolledrift
driftzoodanig
zoodanig op
op losgeslagen,
losgeslagen, dat
datKees
KeesererDheelemaal
»heelemaal
er ininzijn
dood op
op de
de straat
straatgelegen
gelegenhad.
had.
beduusd"
geworden en
en voor
voor dood
beduusd" van
vant was
was geworden
Mijnheer
daar later
later zooveel
zooveel spijt
spijt van,
van, dat
dat hij
hij maar
maar niet
niet wist
wist
Mijnheer had
had daar
hetbij
bijvader
vadergoed
goedkon
konmaken
maken; hij
j hijverbeeldde
verbeelddezich,
zich,dat
dathij
hijden
den
hoe
hij het
hoe hij
zoon
jongen
geslagen had.
had. Vader
Vaderhad
hadhem
hemtoen
toenvan
vanzijn
zijnoudsten
oudstenzoon
jongen suf geslagen
verteld,
die ininHeidelberg
Heidelberg op
op een
een kantoor
kantoor werkzaam
werkzaam was
was;; hoe
hoe Frans
Frans
verteld, die
vreeselijk
graag zou
zou willen
willen leeren,
leeren, maar
maardat
datstudeeren
studeerenvoor
voormenschen
menschen
vreeselijk graag
duurwas,
was,zoodat
zood atzijn
zijnoudste
oudstezich
zichdie
diegedachten
gedachten
van
hun stand
stand veel
veel teteduur
van hun
Hetwas
waswel
weljammer,
jammer, maar.
maar. ." . En
En toen
toen
uit
het hoofd
hoofd moest
uit het
moest zetten.
zetten. Het
de
kosten
voor
aanvankelijke
lessen
en,
wat
meer
had
mijnheer
beloofd
had mijnheer beloofd de kosten voor aanvankelijke lessen en, wat meer
jaren aan
aan de
deuniversiteit,
universiteit, voor
voor Frans
Frans
beteekende, die
die voor
voor de
de noodige
noodige jaren
beteekende,
te zullen
zullen betalen.
betalen.
Wié
Wie na
na de
de ontvangst
ontvangst van
van dien
dien brief
brief »den
»den koning
koning te
te rijk
rijk was,"
was," dat
dat
Hij had
had zijn
zijn best
bestgedaan,
gedaan, met
metlust
lustenenijver
ijverernstig
ernstig
was Frans
Fram; Klein.
Klein. Hij
was
hijvierentwintig
vierentwintig jaar
jaar en
enleeraar
leeraarininnatuurnatuur- en
en
gestudeerd en
en nu
nu was
washij
gestudeerd
plantkunde aan
gymnasium te
teHeidelberg.
Heidelberg.
plantkunde
aan het gymnasium
jaar ofoftien
tiengeleden
geleden
waren
zijne
ouders
naar
Amerikavertrokken
vertrokken
Een jaar
waren
zijne
ouders
naar
Amerika
en hij
hij kreeg
kreegzelden
zeldenbrieven
brievenvan
vandaar.
daal" Toch
Tochhad
hadzijn
zijnvader
vaderonlangs
onlangs
en
zij maakten
maakten het
allen goed.
goed. Kees
Keeswas
wasvoor
voor
weder eens
eens geschreven
geschreven j ; zij
weder
het allen
Op zijn
zijn
boerenarbeid best
lichamelijk was
boerenarbeid
bestgeschikt,
geschikt, want
want lichamelijk
was hij
hij gezond.
gezond. Op
om
den
naam
en
de
woonplaats
van
zijn
onbekenden
herhaald
verzoek
herhaald verzoek om den naam en de woonplaats van zijn onbekenden
weldoener te mogen
mogen weten,
weten,had
hadhij
hijnooit
nooitantwoord
antwoord gekregen.
gekregen. Toch
Toch
weldoener
zoo gaarne
gaarne den
den edelen
edelen man
man willen
willen danken,
danken, die
die hem
hem ininstaat
staat
zoude hij
zoude
hij zoo
had gesteld
gesteld aan
aan zijn
zijn lust
lust tot
totstudeeren
studeeren tetevoldoen
voldoen en
endie
diehierdoor
hierdoor de
de
had
bewerker was
was geweest
geweestvan
vanzijne
zijnetegenwoordige,
tegenwoordige,zeer
zeeraangename
aangenamebetrekbetrekbewerker
in de
demaatschappij.
maatschappij.
king in
Onder het verhaal
verhaal van
van den
denjongen
jongenleeraar
leeraarhad
hadmijnheer
mijnheerBeukenhorst
Beukenhorst
Onder
zachtjes op
op de
detafel
tafelgetrommeld,
getrommeld,mevrouw
mevrouwijverig
ijveriggeborduurd
geborduurd en
en
heel zachtjes
Sophie, die
die een
een haakwerkje
haakwerkje onder
onder handen
handen had,
had, hare
hare tante
tante van
van·ter
ter
Sophie,
zijde vragend
vragend aangezien.
aangezien. Een
Eenbijna
bijna
onmerkbaarhoofdschudden
hoofdschuddenhad
had
zijde
onmerkbaar
fijngevoelende
gevoelendemeisje
meisje
haar beduid
beduid dat
zeggen" beter
beter was.
was. Het
Hetfijn
haar
dat Jniet
)niet zeggen"
was het
hetvolkomen
volkomen met
met tante
tante Betzy
Betzy eens
eens:: immers,
immers, het
hetzoude
zoude er
erveel
veel
was
1906. II.
Il.
22
1906.
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van hebben
hebben of
ofmen,
men,als
alsnaaste
naastebloedverwanten
bloedverwantenvan
vandien
dien
bedelenman",
man",
van
Dedelen
maal' vast
vast den
den dank
dank van
van Frans
Frans Klein
Klein in
in ontvangst
ontvangst wilde
wilde nemen.
nemen.
maar
het eten
etengingen
gingendedeheeren
heereneen
een
wandelinglangs
langs
denfjord
fjordmaken.
maken.
Na het
Na
wandeling
den
haar voet
voet nog
nog wat
wat rust
rust moest
moest geven
geven en
en tante
tante haar
haar niet
niet
Daar
Sophie haar
Daar Sophie
alleen
wilde laten,
laten, gingen
gingen de
de dames
damesbrieven
brieven schrijven
schrijven naar
naar huis.
huis.
alleen wilde
Een gedeelte
gedeelte van
van den
denbrief
brief
mevrouwBeukenhorst
Beukenhorstaan
aanhaar
haar
Een
vanvan
mevrouw
broeder Karel
lezen wij
wij over
overharen
haren schouder
schouder in
in de
de hoop
hoop dat
dat zij
zij ons
OIIS
broeder
Karel lezen
die
onbescheidenheid niet
kwalijk zal
zal nemen.
nemen.
die onbescheidenheid
niet kwalijk

»» . . . . . . . . Aan
Aan eene
eene beschrijving
beschrijving van
van het
hetheerlijk
heerlijkgedeelte
gedeeltevan
van
dat wij
wij hebben
hebben gezien,
gezien,zal
zalikikmij
mijmaar
maarniet
nietwagen.
wagen. Genoeg,
Genoeg,
Noorwegen dat
Noorwegen
wij genieten
genieten volop
volop van
van die
dieprachtige
prachtigenatuur,
natuur,doorgaans
doorgaansdoor
doorfraai
fraaiweer
weer
wij
begunstigd.
Er
komt
af
en
toe
wel
eens
een
regendag,
zoo
als
b.v.
begunstigd. Er komt af en toe wel eens een regendag, zoo als b.v.
heden; ; maar
verveeld hebben
Ditdanken
danken wij
wij aan
aan
heden
maar verveeld
hebbenwij
wij ons
ons toch
toch niet.
niet. Dit
ons
prettig reisgezelschap.
reisgezelschap. Sophie
Sophieisiseen
een
lieve
reismakoker,opgewekt
opgewekt
ons prettig
lieve
reismak.ker,
dat ons
ons niet
nietalleen
alleenvoor
voor haar
en
opwekkend; ; een
degelijk meisje,
meisje, dat
en opwekkend
een lief degelijk
genoegen vergezelt,
vergezelt, dat
dat verzeker
verzeker ik
Onskringetje
kringetje heeft
heeft nog
nog een
een
genoegen
ik je.
je. Ons
vierden
man gewonnen,
gewonnen, een
eenHollander,
Hollandel',leeraar
leeraal'inin
natuur-enenplantkunde
plantkunde
vierden man
natuuraan
hetgymnasium
gymnasiumte te
Heidelberg,diedie
n.iettegenstaandezijn
zijnveeljarig
veeljarig
aan het
Heidelberg,
nyiettegenstaande
Duitschland zijne
moedertaal en
zijn land
land volstrekt
volstrekt niet
niet
verblijf in
verblijf
in Duitschland
zijne moedertaal
en zijn
heeft vergeten.
vergeten.
Oddebijbijons
onsaangesloaangesloVoor
enkele dagen
dagen heeft
heeft hij
hijzich
zichhier
hierte te
Voor enkele
Odde
hetbegrijpen,
begrijpen, dat
datwij
wijelkander
elkander nog
nog
ten
en geen
geenvan
vanons
onsvieren
vierenka'n
kanhet
ten en
pas sedert
sedert zulk
zulk een
een korten
korten tijd
tijdkennen.
kennen. Dr.
Dr.Klein
Klein —
- hoewel
hoewel nog
nog
pas
jaar oud,
oud, heeft
heeftonze
onzevriend
vriendtoch
tochden
dendoctorgraad
doctorgraad
slechts
vierentwintig jaar
slechts vierentwintig
in de
de natuurnatuur- en
enplantkunde
plantkunde reeds
reeds behaald
behaald —
- is iseeneen
alleraangein
alleraangenaamst
Sophie. die
die op
op onze
onze bergtochten
bergtochten veel
veel met
met hem
naamst mensch.
mensch. Sophie.
hem heeft
gepraat, zegt
zegt dat
dat hij
hij geducht
geduchtknap
knap is,
is,maar
maal'geen
geengreintje
greintjeverwaand.
verwaand.
Hij
maakt ons
ons nu
nuenendan
dan
zijne
eemolldigemanier
manieropmerkzaam,
opmerkzaam, als
als er
er
Hij maakt
opop
zijne
eenvoudige
zich
in onze
onze omgeving
omgevingeen
eeneigenaaardig
eigenaaardigNoorsch
Noorscllverschijnsel
verschijnselvoordoet
voordoet:
zich in
:
eene bijzondere
bijzondere steenvorming,
steenvorming, of
ofop
op buitengewone
buitengewonewijze
wijzegevormde
gevormde oevers,
oevel'S,
zeldzame
enz. enz.
enz. Dan
Dan wil
wilhij
hijSophie
Sophieook
ookeen,
eenweinig
weinigNoorsch
Noorsch
zeldzame planten,
planten, enz.
leeren spreken.
spreken. Dat
hij de
de landstaal
landstaal zoo
zoo goed
goed kent,
kent, komt
komt ons
onsnu
nusoms
soms
leeren
Dat hij
reeds
te pas,
pas,maar
maarvooral
vooralbijbijonze
onz~
verderereis
reis
door
Telemarkenhopen
hopen
reeds te
verdere
door
Telemarken
te profiteeren.
profiteeren. Want
Wantinindat
dàtgedeelte
gedeeltevan
van
wij
van zijne
zijne taalkennis
taalkennis te
wij van
met
Noorwegen kan
men niet,
niet, zooals
zooals tot
totdusver
dusverbijna
bijnaoveral,
overal,zich
zich met
Noorwegen
kan men
Duitsch of Engelsch
Engelsch verstaanbaar
verstaanbaar maken.
maken.
Duitsch
er al
alom
heen praat
praat —
- het
hethelpt
helpt niet,
niet,
Maar, beste
Maar,
besteKarel
Karel- — of
of ik
ik er
om heen
het
groote
woord
moet
er
toch
uit:
Frans
Klein,
de
Heidelbergsche
het groote woord moet er toch uit : Frans Klein, de Heidelbergsche
deoudste
oudstezoon
zoonvan
vanschipper
schipperKlein,
Klein,diedie
tegenwoordiginin
leeraal', is de
leeraar,
tegenwoordig
Amerika woont.
woont.
Amerika
datnununiet
niet
zonderlinge
samenloopder
deromstandigheden,
omstandigheden, die
die
Is
Is dat
eeneen
zonderlinge
samenloop
ons
dat jonge
jongemensch
menschhier,
hier,in in
den
vreemde,doet
doetvinden
vinden?
Hij weet
weet
ons dat
den
vreemde,
? Hij
niet, dat
dat wij
wijdede
bloedverwanten zijn
zijn van
V:Ul zijn,
zijn, hem
hem nog
nogsteeds
steedsonbeonbeniet,
bloedverwanten
studeeren;; en
enhij
hijverkeert
verkeertinin
kenden,
weldoener, die
die hem
hem heeft
heeft laten
latenstudeeren
kenden, weldoener,
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de
gelukkige dwaling
dwaling dat
dat die
dieRotterdamsche
Rotterdamsche mijnheer
mijnheer ininzijn
zijnspijt
spijtover
over
de gelukkige
wat alalte te
hardhandigestrafoefening
strafoefeninginindrift
drift
aanzijn
zijnbroertje
broertje
eene
eene wat
hardhandige
aan
toegediend, alles
had willen
willen doen
doen om
om dit
ditonrecht
onrechtzooveel
zoo veelmogelijk
mogelijkweer
weer
toegediend,
alles had
goed
maken. Uw
Uwnaam
naamheeft
heeftzijn
zijnvader
vadervoor
voorhem
hemverzwegen.
verzwegen.
goed te maken.
ook zeer
zeermet
metden
denjongen
jongenKlein
Kleiningenomen
iugenomen en
endaar
daar
Beukenhorst is
is ook
met ons
ons hetzelfde
hetzelfde reisplan
reisplan heeft
heeft—- ofof
misschiengemaakt
gemaaktheeft?
heeft?—
hij
hij met
misschien
zullen wij
nog een
een paar
paar weken
weken van
van zijn
zijnaardig
aardig enentevens
tevensnuttig
nuttig
zullen
wij nog
gezelschap kunnen
kunnen genieten.
genieten.
gezelschap
brief nu
nu eindigen.
eindigen. Sophie
Sophie wil
wil erernog
nogeen
eenpaar
paarwoordjes,
woordjes,
Ik zal
zal mijn
mijn brief
Ik
groet aan
aan papa
papa en
en »de
»dejongens,"
jongens,"bijvoegen.
bijvoegen.
een
een groet
—

Wichers met
met haar
haar oom
oom
Na eene
eene reis
reis van
van zes
zes weken
weken keerde
keerde Sophie
Sophie Wichers
Na
tante Beukenhorst
Beukenhorst naar
Ilaar huis
huis terug.
terug. Zij
Zijwas
wasniet
nietuitgepraat
uitgepraatover
over
en
en tante
die
heerlijke natuur
natuur in
in Noorwegen.
Noorwegen. Iedereen
Iedereenmoest
moesthare
harefotografieën
fotografieën
die heerlijke
bewonderen;
de huisgenooten
huisgenooten had
had zijzijaardige
aardigeoorspronkelijke
oorspronkelijke
bewonderen ; voor
voor de
medegebracht in houtsnijwerk
houtsnijwerk en
en zilver
zilver;
voor
Noorsche geschenken
geschenken medegebracht
Noorsche
; voor
oude
Neeltje een
eenpop,
pop,gekleed
gekleedals
alsdededienstmeisjes
dienstmeisjes ininTelemarken,
Telemarken, in
in
oude Neeltje
nationaalkostuum, op
op Zondag.
Zondag.
nationaalkostuum,
eenigszins vreemd,
vreemd, van
van haar
haar broeder
broeder
vond het eenigszins
Mevrouw Beukenhorst vond
te
hooren dat
dat zijn
zijn meisje
meisje slechts
slechts even
even en
en als
als inin 't voorbijgaan
hun
voorbijgaan hun
te hooren
met wien
wienzijzijtoch
tochzulke
zulkegenoeglijke
genoeglijkedagen
dagen
reisgenoot
had genoemd,
genoemd, met
reisgenoot had
hadden
doorgebracht, maar
spoedig zouden
zouden zij
zij de
dereden
reden voor
voor die
die
hadden doorgebracht,
maar al spoedig
omtrent
hem
begrHpen.
Een
brief
uit
Heidelberg,
stilzwijgendheid
stilzwijgendheid omtrent hem begrijpen. Een brief uit Heidelberg,
een aan
aan»Frdulein
»Fräulein Sophie
Sophie Wichere
Wichers"was
wasingesloten,
ingesloten, helhelwaarin
waarin er
er een
derde
de zaak
zaak op.
op. Karel
Karel Wichers
Wichers ontstelde.
ontstelde. Hij
Hijwas
wasalleen
alleenininzijne
zijne
derde de
kamer, toen
toen dat
datschrijven
schrijven hem
hemdoor
doorNeeltje
Neeltje
werd
binnengebracht:
kamer,
werd
binnengebracht
:
) Van de
de post,
post, mijnheer
mijnheer I"
Hij had
had dus
dus tijd
tijd eerst
eerst na
natetedenken
denken over
over
»Van
!" Hij
met
den
inhoud van
van den
den brief
briefvan
vanDr.
Dr.Klein,
Klein,die
diehem
hemverlof
verlofvroeg
vroeg met
den inhoud
zijne dochter
dochter in
in briefwisseling
briefwisseling te
mogen treden,
treden, na
na die
die voor
voor hem
hem zoo
zoo
zijne
te mogen
hoogst
aangename kennismaking
kennismaking met
met mejuffrouw
mejuffrouw Sophie.
Dewarme,
warme,
hoogst aangename
Sophie. De
gafgenoegzaam
genoegz~am
hartelijke toon
toon waarop
waarop hij
hij verder
verder over
over Sophie
Sophie sprak,
sprak, gaf
hartelijke
de
bedoeling van
kennen. En
En Frans
Frans Klein
Klein was
was de
de
de bedoeling
van den
den jongen
jongen man
man te
te kennen.
zoon
zijn vijand
vijand -— van
van zijn
zijn éénigen
éénigen vijand
vijand in
in de
de wereld.
wereld. Hij
Hijzou
zou
zoon van
van zijn
zoo al
al niet
nietininaanraking,
aanraking, dan
dantoch
tochininbriefwisseling
briefwisselingmoeten
moetenkomen
komen
nu, zoo
nu,
met
den man
mandie
diehem
hem
zoovele
treurigejaren
jarenhad
hadbezorgd
bezor·gd;; die
die zijn
zijn
met den
zoovele
treurige
huiselijk
verstoord, zijn
gemoedsvrede vernietigd
Het was
was
huiselijk geluk
geluk verstoord,
zijn gemoedsvrede
vernietigd had!
had ! Het
een
vreeselijke gedachte,
gedachte, dat
datzijn
zijnkind,
kind,zijne
zijneSophie
Sophiejuist
juist dien man
een vreeselijke
ook
vader zou
zou moeten
moeten noemen.
noemen...
Neen, neen
neen!!
ook vader
. . Neen,
Maar
als zijne
zijne dochter
dochter nu
nu dien
dien degelijken
degelijken jongen
jongen man,
man, die
die
Maar toch
toch -— als
Beukenhorst en
enBetzy
Betzyzoo
zoobijzonder
bijzonder geprezen
geprezen werd,
werd,
door
zijn zwager
zwagerBeukenhorst
door zijn
watdan
dan?
Dekinderen
kinderen waren
waren toch
tochonschuldig
onschuldig aan
aan
had liefgekregen
liefgekregen —
- wat
had
? De
die
ellendige
historie
van
tien
jaren
geleden.
Hij
zelf
was
niet
vrU
vrij
die ellendige historie van tien jaren geleden. Hij zelf was
van
schuld. Moest
Moest hij
hij niet,
niet,zooals
zooalshijhijreeds
reeds
vaakhad
hadgedaan,
gedaan,
van schuld.
zoozoo
vaak
eerst te
tehebben
hebben omgekocht
omgekocht en
en hem
hemdaarna
daarna te
te
bekennen den
bekennen
den man
man eerst
hebben overgehaald
overgehaald om
hem, en
en te
tezijnen
zijnen bate,
bate,onder
ondereede
eedevoor
voor
hebben
om met
met hem,
11.
22<
22*
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gerecht te verklaren,
't gerecht
verklaren, dat
dat dit
dit niet
niet was
wasgeschied
geschied?? Als
Als hij
hij van
van Sophie
Sophie
mocht
vernemen, dat
dat de
deindruk
indruk dien
dien zij
zijvan
vanden
denaardigen
aardigenreismakker
reismakker
mocht vernemen,
gekregen had,
had, niet
niet zoo
zoo ernstig
ernstig was,
was, dat
dat zij
zU verlangde
verlangde de
de reis
reis door
door het
het
gekregen
leven
aan zijne
zijne zijde
zijde tetevervolgen,
vervolgen,—- hoe
hoegelukkig
gelukkigzoude
zoude hem
hem dat
dat
leven aan
maken!
Maar na
na eene
eene kortstondige
kortstondige opwelling
opwelling van
van hoop,
hoop, door
door die
die
maken ! Maar
gedachte gewekt,
gevenaan
aaneen
eendroombeeld,
droombeeld,
gedachte
gewekt, besloot
besloothij
hijzich
zichniet
nietover
overtetegeven
Immers, zoowel
zoowel Beukenhorst
Beukenhorst als
als
waarvoor
waarvoorzoo
zoo weinig
weinig reden
reden bestond.
bestond. Immers,
Betzy
hadden hem
hemteteveel
veelverteld
verteldvan
vanden
den
vriendschappelijken, soms
soms
Betzy hadden
vriendschappelijken,
meer
dan vriendschappelijken
vriendschappelijken toon,
die tusschen
tusschende
dejongelieden
jongelieden had
had
meer dan
toon, die
geheerscht;
dan dat
dat zwijgen
zwijgen van
van Sophie
Sophie —
- was
wasdit
ditniet
nietwelsprewelspregeheerscht ; en
en dan
in vele
velewoorden
woorden?? Hij
Hij kon
kon niet
niet zeggen,
zeggen, hij
hij
kender
een loflied
loflied in
kender dan
dan een
mocht
zeggen:: )Kindlief,
,Kindlief, ik
ik kan
kan jejemijne
mijnetoestemming
toestemmingniet
nietgeven
geven
mocht niet
niet zeggen
tot
eene innige
innige verbintenis
verbintenis met
met den
den zoon
zoon van
van den
den man,
man, dien
dien ik
ikmijn
mijn
tot eene
ergsten
vijand noemen
noemen moet."
moet." Wat
Watzou
zouhijhijdan
danmoeten
moetenantwoorden
antwoorden
ergsten vijand
op
de natuurlijke
natuurlijke vraag,
vraag, wat
wat er
ertusschen
tusschen hem
hem en
enschipper
schipper Klein
Klein was
was
op de
voorgevallen?
Maar na
na ernstig
ernstig zelfzelfvoorgevallen .? .. .. .Hij
Hijstreed
streed een
een zwaren
zwaren strijd.
strijd. Maar
met Sophie
Sophie tetespreken.
spreken. Endien
lndien zij
zij den
denjongen
jongen
onderzoek
hij met
onderzoek besloot
besloot hij
doctor
als hij
hij vermoedde,
vermoedde, —
- als
als hij
hij vreesde,
vreesde, —
- dan
dan
doctor zoo
zoo genegen
genegen was
was als
totdedebriefwisseling
briefwisselingenendedemogelijke
mogelijkegevolgen
gevolgen
zou
hij zijne
zijne toestemming
toestemming tot
zou hij
daarvan
weigeren. Hij
het geluk
geluk van
van zijn
zijnkind
kindniet
niethinderend
hinderend'
daarvan niet
niet vveigeren.
Hij zou
zou het
in
den weg willen
willen staan
staan en —
- men
men kon
kon het
hetniet
nietweten
weten—- misschien
misschien
in den
liep
alles nog
nog anders!
anders!
liep alles
Met
een hoogen
hoogen blos
blosbekende
bekendeSophie
Sophieuituitsommige
sommigewoorden
woordenenenvooral
vooral
Met een
uit de
de wijze
wijze waarop
waarop hij
hij haar
haal' soms
soms had
had aangezien,
aangezien, wel
wel tetehebben
hebben bebeuit
aard de
degevoelens
gevoelens van
vanFrans
Frans voor
voor haar
haar waren
waren en
en
grepen
van welken
welken aard
grepen van
haar had
had gemaakt.
gemaakt. Hij
Hijhad
had haar
haar
ook, hoe
hoe gelukkig
gelukkig die
dieontdekking
ontdekking haar
ook,
reeds bij
bij het
hetafscheid
afscheidnemen
nemengevraagd
gevraagdmet
methaar
haarininbriefwisseling
briefwisseling tete
reeds
mogen treden
treden; ; op
haar verzoek
verzoek had
had hij
hij beloofd
beloofd hiervoor
hiervoor eerst
de toetoemogen
op haar
eerst de
stemming van
van haren
haren vader
vader te zullen
zullen vragen.
vragen. Hij
Hij had
hadhaar
haarook
ookverteld
verteld
stemming
van zijne
zijne gegronde
gegronde hoop
hoop om
om spoedig
spoedig tot
tot»Oberlehrer"
bOberlehrer" te
te worden
worden bebevan
noemd.
De
tegenwoordige
Oberlehrer
in
planten
'natuurkunde,
aan
noemd. De tegenwoordige Oberlehrer in plant- en •natuurkunde, aan
gymnasium te
te Heidelberg,
Heidelberg, dr.
dr. Friedrichs,
Friedrichs, had
had er
erininden
denlaatsten
laatsten
het gymnasium
tijd dikwijls
dikwijls over
overgesproken
gesprokeneene
eenegroote
grootereis
reis
voor
wetenschappelijke
tijd
voor
wetenschappelijke
willen ondernemen.
ondernemen. Dit
Ditplan
planzou
zoununuten
tenuitvoer
uitvoerworden
worden
doeleinden te
doeleinden
te willen
gebracht en
en van
van bevoegde
bevoegde zijde
zijde was
was aan
aan dr.
dr. Klein
Klein de
de verzekering
verzekering gegegebracht
datmen
menin in
hem
den
plaatsvervangerenenopvolger
opvolgervan
vandr.
dr.Friedrichs
Friedrichs
geven, dat
hem
den
plaatsvervanger
kunnen
zag. Dan
Dan zou
zou zijn
zijninkomen
inkomengroot
grootgenoeg
genoegzijn
zijn
omaan
aantrouwen
trouwentetekunnen
zag.
om
hij zoover
zoo ver was,
was, wilde
wilde hij
hij geen
geenmeisje
meisjevragen
vragenzijne
zijnevrouw
vrouw
denken. Eer
denken.
Eer hij
worden, al
al mocht
mocht hij
hij misschien
misschien reden
reden hebben
hebben tetedenken
denkendat
datzijzijniet
niet
te vvorden,
het stuitte
stuitte hem
hemtegen
tegende
deborst
borst alalwas
washet
het
onbemiddeld was;
onbemiddeld
was; want
want het
ook maar
maar gedeeltelijk,
gedeeltelijk, van
geld zijner
zijner vrouw
vrouw te
te moeten
moeten leven.
leven. Dit
Dit
ook
van het geld
heteen
een
en ander
meer
gunste
van
haarvriend,
vriend,deelde
deelde
en nog
nog het
en
en ander
meer
tenten
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vrij, tenzij
tenzij iemand
iemand verlangde
verlangde overgezet
overgezet te
te worden.
worden.
verweerde trekken
eene ernstige
ernstige uitdrukking.
uitdrukking. Hij
Hijhad
had
Renowden's verweerde
trekken hadden
hadden eene
zwareknevels.
knevels.Zijne
Zijne
voorheen
grijzekleederen
kleed eren
diepe,
donkere oogen
oogen enenzware
diepe, donkere
voorheen
grijze
zoo doortrokken
doortrokken van
van zeewater
zeewater en
en zand,
zand, dat
datdedekleur
kleurervan
ervan
waren nu
waren
nu zoo
onder~cheiden was
van de
de klei
klei waarop
waarop hij
hij stond.
stone1. Zijne
Zijnetaak
taak
nauwelijks te
nauwelijks
te onderscheiden
was van
van verantwoordelijke
verantwoordelijke zorg
had aan
aan zijn
zijn gelaat
gelaateene
eene ernstige
ernstige
van
zorgvoor
voor de
de lichten had
endedevischvangst
vischvangstwaren
waren voor
voor
uitdrukking gegeven.
gegeven. De
])ekalkoenenfokkerij
kalkoenenfokkerij en
uitdrukking
hem bijzaak
bijzaak —
- dedelichten
lichtenwaren
waren zijn
zijn leven.
leven. Zoodra
Zoodrahet
hetwater
waterboven
boven peil
peil
hem
zij aangestoken
aangestoken zijn.
zijn. Dag
Dag en
en nacht
nachtbestond
bestond voor
voorhem
hemniet
niet—
stotid, moesten
moesten zij
stolid,
was alles
alles —
- dederest
restging
ging
hem
hij lette
lette eenvoudig
eenvoudig op
op de
degetijen
getijen;; zijn
zijn plicht
plicht was
hij
hem
aan. Hij
Hijwas
waslangzaam
langzaam in
inzijn
zijnbewegingen
bewegingen en
enspreken.
spreken.Zijne
Zijneomgeving
omgeving
niet aan.
bevorderde de gewaarwording
gewaarwording van
van eindeloosheid.
eindeloosheid.
bevorderde
zee liep
liep het
hetkanaal
kanaaltottoteeneen
breede
watervlak teuit,
uit,die
dieaan
aanden
den
Naar zee
Naar
breede
watervlakte
j aan
weerszijdenververhorizont hare
hare golven
golven tegen
tegenden
denoever
oeverliet
lietspelen
spelen
lagen horizont
; aan
weerszijden
zich eene
eene heuvelenreeks,
heuvelenreeks, de „Towans".
,,'rowans". De
])e enkele
enkele spoorweglijn
spoorweglijn langs
langs de
de
hief zich
een sprekende
sprekende tegenstelling
tegenstelling tusschen
tusschen tijdelijk
tijdelijk
kust naar
naar Porthia
Porthia vormde
vormde een
kust
c1enspoorweg
spoorweg
menschenwerk en
de eeuwige
eeuwige vorderingen
vorderingen inindedenatuur.
natuur.Achter
Achterden
menschenwerk
en de
lagen de
duinen. Van
Van tijd
tijdtottot
maakte
zeilschip,dat
dattegen
tegenden
den
lagen
de duinen.
tijdtijd
maakte
eeneen
zeilschip,
van een
een zwerveling
zwerveling in
ineen
een
westelijken horizont
uitkwam, den
den indruk
indruk van
westelijken
horizont grillig
grillig uitkwam,
zich
hooren;voor
voor
oningewijdenwas
washet
het
vergeten land.
land. Eene
Eene klok
klokliet
lietzich
vergeten
hooren.;
oningewijden
moeilijk teteonderscheiden
onderscheiden vanwaar
vanwaardit
ditgeluid
geluidkwam,
kwam,maar
maarRenowden
Renowclenwist,
wist,
moeilijk
dit de
deroepstem
roepstem was
was v.an
vim den
den wachter
wachter bij
bij den
denvuurtoren
vuurtoren van
van Pen
PenEnys.
Enys.
dat dit
dat
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Hij zag
zag dan
danininzijn
zijn
verbeeldingvreemde
vreemdedingen
dingen:
eengolvende
golvendelijn
lijnvan
van
Hij
verbeelding
: een
hem op
op een
een geheimzinnige
geheimzinnige wijze
wijze lokten
lokten en
en
gebogen loopende
loopende grijsaards
grijsaards die hem
gebogen
wenkten, zich
voegen. Dit
Ditwas
wasvoor
voorhem
hemhet
heteinde.
einde.Wanneer
Wanneer hij
hij
wenkten,
zich bij
bij hen
hen te
te voegen.
ten laatste
laatste genoeg
genoeghad
hadvan
van
verantwoordelijkheid voor
voor die
dielampen,
lampen, van
van
ten
dede
verantwoordelijkheid
drukte der
derbuitenwereld,
buitenwereld,die
diedede
menschen,alsalszijzijwilden
wildenovergezet
overgezetworden,
worden,
de drukte
menschen,
medebrachtrIl.
van de
de zorgen
zorgen voor
voor zijne
zijne kuikens,
kuikens, dan
dan zoude
zoude hij
hij ininzijn
zijn
medebrachten,en
en van
Noorsche pittam
p<"am stappen
stappen; ; in dat
dat blauw
blauwen
witgeschilderde
geschilderdevaartuig
vaartuig zoude
zoude
Noorsche
en wit
hij
hij
dan den
aenzwijgenden
zwijgendengang
gangder
dergolven
golvenzeewaarts
zeewaarts volgen'.
volgen'. Vaak
Vaakhad
hadhij
hij dan
dien
weg ininzijne
zijne
droomenafgelegd
afgelegd;
maar telkens
telkens als
als lAj
hij zoover
zoovel' was,
was, dat
dat
dien weg
droomen
; maar
de
praam, naar
naar den
van eb
eb en
en vloed
vloed berekend,
berekend, vier
vier mijlen
mijlen in een
een uur
nur
de praam,
den tijd
tijd van
had afgelegd,
afgelegd, herleefde
herleefde erel'ininzijn
zijnhart
hartdede
herinneringaan
aaneen
eenverzuimden
verzuimden
had
herinnering
plicht, aan
aan eene
eenereeds
reedsverloren,
verloren, maar
maar toch
toch niet
nietgeheel
geheel opgegeven
opgegeven hoop
hoop;; en
en
plicht,
dan werd
werd hij
hij wakker,
wakker, gloeiend
gloeiend van
vanhet
hetingespannen
ingespannenroeien
roeienom
omdedekust
kustweder
weder
dan
In den
denlaatsten
laatstentijd
tijdhad
had
hoop
den
vorm
aangenomenvan
vaneene
eene
bereiken. In
te bereiken.
diedie
hoop
den
vorm
aangenomen
vrouw, die
die met
met naar
naar hem
hem uitgestrekte
uitgestrekte armen
armen zijn
zijn naam
naam over
over het
het water
water riep.
riep.
vrouw,
trein deed
deed hem
hem plotseling
plotseling uit
uit zijn
zijn gepeins
gepeins opzien
opzien enen
Het
ratelen van
Het ratelen
van een
een trein
na
een vluchtigen
vluchtigen blik
de overzijde,
overzijde, ging hij
hij hot
het strand
stmnd op
op en
en zijne
zijne hut
hut
na een
blik op de
binnen. Hier
Hier was
was een
eengeheele
geheeleverzameling
verzamelingtegen
tegendede
witte
muren
opgehangen:
binnen.
witte
muren
opgehangen
:
touwen, handlijnen,
handlijnen, snoeren
snoeren en
de groote
groote steenen
steenenkuipen
kuipenwaarin
waarin Renowden
Renowden
touwen,
en de
zijn
lokaas voor
voor de
devissehen
visschenbewaarde.
bewaarde. Een
Eenhengelroede
hengelroededie
dieaan
aantwee
tweespijkers
spijkers
zijn lokaas
hing, verried
verried dat
dat hij
hij ook
ook aan
aan de
defijnere
fijnere vischvangst
vischvangst deed.
deed.
hing,
op eene
eene bank
bank inindede
zitten
in eene
afwachtende
Renowden ging
ging op
huthut
zitten
in eene
afwachtende
houding. Van
Van tijd
tijdtot
tottijd
tijdkeek
keekhij
hijuit
uiteen
eenraampje
raampjedat
datop
opmanshoogte
manshoogte te
te
houding.
doorzien was
was;; het
het benedengedeelte
benedengedeelte was
wasdoor
dool'opgehoopt
opgehooptduinzand
duinzandbedekt.
bedekt.
doorzien
Telkens
hij opstond,
opstond, luisterde
lnisterde zijn
zijn hond
hond met
met spitse
spitseooren.
ooren.
Telkens als
als hij
Het
kanaal was
was door
door een
eenstrook
strook van
van land
landinintwee
tweehelften
helftenverdeeld
verdeeld;; die
die
Het kanaal
stl"Ook
liep smaller
smaller:uit
uit ininde de
richtingvan
vandede
kust,
waareene
eeneophooging
ophooging
strook liep
richting
kust,
waar
van duinzand
duinzand maakte,
maakte, dat
datmen
mel~van
vanTrenanvor
Trenanvorkomende
komende menschen
menschen niet
niet eer
eer
van
kon
zien, dan
dan wanneer
wanneer zij
zij vlak
dak bij
bij waren.
waren. Na
Na nog
nog eens
eensgoed
goedinindie
dierichting
richting
kon zien,
te hebben
hebben uitgezien,
uitgezien, verliet
verliet Renowden
Renowden de
dehut,
hut,stapte
staptenaar
naarden
den
oever,maakte
maakte
oever,
zijne
praam los
los en
en er
er in
in staande,
staande, stiet
stiet hij
hij die
die van
van wal;
wal; de
de hond,
hond, die
die elke
elke
zijne praam
hem na
na en
envlijde
vlijdezich
zichopopden
denbodem,
bodem,tusschen
tusschen
beweging gevolgd
had, sprong
sprong hem
beweging
gevolgd had,
de uitgespreide
uitgespreide beenen
oeenen van
van zijn
zijn baas.
baas.
Aan
de overzijde
overzijde stonden
stonden een
een man
man en
eneene
eenevrouw
vrouwstil
stilte te
wachten.
Aan de
wachten.
Renowden
hen niet
niettetezien
zien;
haddenhem
hemniet
nietaangeroepen
aangeroepen en
en
Renowden veinsde
veinsde hen
; zijzijhadden
hij keek
keek niet
niet rond.
rond.Door
Door
stroom
werd
eerstgenoodzaakt
genoodzaakt op
op een
een
hij
denden
stroom
werd
hijhij
eerst
tamelijken
blij ven, maar
maar allengs
zette de
de boot
bootkoers
koersinindederichting
richting
tamelijken afstand
afstandtete blijven,
allengs zette
der
landingsplaats.
der landingsplaats.

Il.
„Dat was
"Dat
vriendelijk van
van Renowden,"
ltenowden,"zeide
zeidededeman,
man,
eenwelvarende
welvarendeknaap
knaap
was vriendelijk
een
met
de
zelfbewuste
houding,
die
den
rijk
geworden
man
van
lage
afkomst
met de zelfbewuste houding, die den rijk geworden man van lage afkomst
kenmerkt.
"Ik
begrijp wel,
wel, waarom
waarom Jim
niet heeft
heeft laten
laten wachten."
wachten." Het
Hetmeisje,
meisje,
„Ik begrijp
Jim ons
ons niet
dat
deze woorden
woorden sprak,
sprak, was
was bijna
bijna zoo
zoogroot
grootalsalshij.
hij.ZijZijhad
haddonkere,
donkere, schitteschittedat deze
eenwijden
wijdengrijzen
grijzen mantel
mantel en
en op
op
rende oogen.
oogen. Over
Over haar
haal' kleed
kleeddroeg
droegzijzijeen
rende
het hoofd
hoofd een
een roode
roode baret,
baret, waaronder
waaronder het
het zware
zware glanzige
glanzige haar
haar in
incell
eenwrong
wrong
het
opgestoken was.
was.
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„Nu —
"Nu
- en?"
enP"
"Hij
er, natuurlijk,
natuurlijk, niet
niet op
op gesteld
gesteld zich
zich door
door jou
joutetelaten
latenbevelen."
bevelen."
„Hij is er,
"Maar
waarom niet?
niet trotsch
trotscll
„Maar waarom
piet ? Arme
Arme drommels
drommels zooals
zooals hij
hij kunnen
kunnen toch niet
met een
een welbehagelijken
welbehagelijken blik
op zijn
zijn net
netreisjasje
reisjasje en
en
doen,"
antwoordde hij
doen," antwoordde
hij met
blik op
de mooie
mooie bruine
bruine laarzen.
laarzen.
Zij zag
zag hem
hem zwijgend
zwijgend aan
aanenenrichtte
tichttetoen
toenhaar
haarblik
blikopopden
dennaderenden
naderenden
Zij
diep. kant,
kant, eer
eer zijne
zijne boot
bootover
over
roeier.
naar dien
roeier. Renowden
Renowden keerde
keerdezijn
zijn hoofd
hoofd niet
niet naar
het
zand kraste.
Toen stond
stond hij
hij op
op en
en zette
zette een
een voet
voetaan
aanwal.
wal.
het zand
kraste. Toen
mankjejehet,
het,
Het
"Goedenavond, Jim,"
van het
het meisje
meisje enenhethet
"Hoemaak
Het „Goedenavond,
Jim," van
„Hoe
Renowden?"
werd alleen
alleen beantwoord
beantwoonl door
dool' een
een lichte
lichte
Renowden ?"van
van haar
haar geleider,
geleider, werd
aanraking
lDaar toch
rustte zijn
zijn blik
blikeene
eeneseconde
seconde'Aug
langvragend
vragend
aanraking zijner
zijner muts;
muts ; maar
toch rustte
op
haar gelaat,
gelaat, alsof
alsof hij
hij daarop
daarop iets
ietswilde
wildelezen.
lezen.Wat
Wathare
haregrijze
grijzeoogen
oogenhem
hem
op haar
zeiden,
van eene
eene verstandhouding
verstandhouding die
die voor
voorden
denderden
derdenman
mangeheim
geheim
zeiden, getuigde van
moest blijven.
blijven.
Rellowden
het tweetal
tweetal instappen.
instappen. Achterin
Achteringezeten
gezetenlegde
legdezijzijhare
hare
Renowden liet
liet het
handen
haar schoot.
De beenen
been en lang
langvoor
voorzich
zichuitgestrekt,
uitgestrekt,
handen saamgevouwen
saamgevouwenop
op haar
schoot. De
haalde haar
haar metgezel
metgezel een
eensigarenkoker
sigarenkokeruit
uitzijn
zijnzak
zaken
enbood
booddien
(lienRenowden
Renowdenaan.
aan.
haalde
"Neen,
dank uu;; ik
ikhoud
houdniet
nietvan
vansigaren,"
sigaren,"autwoordde
antwoorddedeze.
deze. Bij
Bij't'tgeluid
geluid
„Neen, dank
zijner
hief het
het meisje
meisje haar
haar hoofd
hoofd even
even op.
op.
zijner stem
stem hief
De
man drong
drong aan
aan:: „Praatjes!
"Praatjes! Deze
Dezekan
kanje je
gerustrooken
rooken;
zijkosten
kosten
De man
gerust
; zij
een
sixpence het
het stuk."
stuk."Daarbij
Daarbijlachte
laehte
maartoen
toenRenowden
Rcnowdenzwijgend
zwijgend
een sixpence
hij,hij,
maar
bleef weigeren,
zelf een
een sigaar
sigaar op
op en
en legde
legde zijn
zijn arm
arm om
om het
het
bleef
weigeren,stak
stak hij
hij zelf
naast hem
hem zittende
zittende méisje,
meisje, dat
datmet
metafgewend
afgewendhoofd
hoofdop
ophet
hetwater
watertuurde.
tuurde.
naast
Zij
beantwoordde zijne
terug. Als
Als
Zij beantwoordde
zijneliefkoozing
liefkoozingniet,
niet, maar
rnaartrok
trokzich
zich ook
ook niet
niet terug.
een
fijngesneden cam&
camée kwam
kwam de
devorm
vormvan
vanhaar
haargelaat
gelaattegen
tegenden
dengrijzen
grijzen
een fijngesneden
achtergrond
Het meisje
meisje gaf
gaf een
eenecht
echttype
typevan
vanOostersche
Oosterscheafstamming
afstamming tete
achtergrond uit.
uit. Het
zien:: den
den rechten
rechten neus,
neus, de
dekorte
kortebovenlip
bovenlipen
eneenigszins
eenigszins (lfhallgende
onderlip;;
at hangende onderlip
zien
de
volle ronde
rondekin
kinenen
bevallige
rondingvan
vanden
denblanken
blankenboezem,
boezem, (lie
die
de volle
(le de
bevallige
ronding
bijna
schuil ging
ging achter
achter de
deplooien
plooienharer
harer zijden
zijden blouse.
blouse. Hare
Hare huid
huid had
had (le
de
bijna schuil
zeldzaam bekoorlijke
een grond
grond van
van zuiver
zuiver ivoor,
ivoor, die
die
zeldzaam
bekoorlijketint
tintder
der volle
volle roos
roos op
op een
men buiten
buiten Cornwall
Cornwall nergens
nergens ontmoet.
ontmoet.
men
])e rooker
rooker nam
nam een
eenstraks
straksafgebroken
afgebrokenverhaal
verhaalover
overzijne
zijneervaringen
ervaringen in
in
De
Zuid-Afrika weder
Toen hij
hijweinig
weinigbelangstelling
belangstellingbijbijzijne
zijnetoehoorster
toehoorster
Zuid-Afrika
weder op.
op. Toen
vond,
wendde hij
hij zich
zich tot
totRenowden
Renowdenmet
metdedevraag
vraag:
vond, wendde
:
"Waarom
niet weg
weg en
enversuf
versufjij
jij jejelevel'
levenhier
hier?
(Ja naar
naar Afrika
Afrika —
„Waaromga
ga je niet
? Ga
tiaar word
word jejewakker.
wakker. Ik
Ikzou
zoujeje(laar
daarbest
bestaan
aaneen
eenbaantje
baantjekunnen
kunnenhelpen,
helpen,
daar
heel' kon
kon leven.
leven. Je
Je zoudt
zoudt dezelfde
dezelfde kans
kans hebben
hebben als
als ik
iken
en
waarvan
waarvanjeje als
als een
een heer
zie mij
mij nu
nu eens
eens:
pond
permaand
maand;
een dag
dagvrij
vrij zoo
zoo vaak
vaak als
als ik
ik dien
tlien
zie
: 5050
pond
per
; een
vanCornwall
Cornwallom
ommijne
mijnevacantie
vacantiemet
metmij
mijdoor
door
verlang;
het mooiste
mooistemeisje
meisjevan
verlang ; en
en het
"Hoe zou
zou je
je het
het vinden
vinden
te
brengen." Hij
Hijhief
hiefhaar
haarblanke
blankehand
hand omhoog
omhoog:: „Hoe
te brengen."
m
staat tetezijn
zijnaali
aanjejeliefje
liefjezulk
zulkeen
eenmooien
mooienring
ringtetegeven
geven?"
Zoodrahij
hij
in staat
?" Zoodra
de
hand vrij
vrij liet,
liet, bedekte
bedekte zij
zij die
diebloozend
bloozen(lmet
methaar
haartweede.
tweede.
de hand
"Welnu,"
vervolgde baar
haar minnaar
minnaar tot
Renowden, „jij
"JIJ verkoopt
verkoopt den
den
„Welnu," vervolgde
tot Renowden,
rommel hier,
om geld
geld voor
voorden
denovertocht
oveltochttetehebben
hebbennaar
naardede
Kaap,waarheen
waarheen
rommel
hier, om
Kaap,
je inindedevolgende
volgendemaand
maand per
per „Doon
"Doon Castle"
Castle" met
met ons
ons vertrekt.
vertrekt. Wij
Wijreizen
reizen
"salon",
maar wij
niet te
te trotsch
trotsch zijn
zijn om
om met
met jou
jou gezien
gezien teteworden.
worden.
„salon", maar
wij zullen
zullen niet
Er
gaan buitendien
buitendien altijd
een troep
troep van
van je
jeeigen
eigensoort
soortmee.
mee.Zoodra
Zood rawij
wijaan
aan
Er gaan
altijd een
een kaart,
kaart, —
- onder
ondermij.
mij. Hoe
Hoestaat
staatjejedat
dataan
aan?"
wal
zijn, bezorg
bezorg ik
je een
wal zijn,
ik je
?"
bij dien
dien beschermenden
beschermenden toon.
!lij sprak
sprak niet,
niet,
Hellowdell's lippen
lippen trilden
trilden bij
toon. 1Iij
Renowden's
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maar
het meisje
meiSJe aanziende,
aanziende, bespeurde
bespeurde hij
hij met
met voldoening
voldoening dat
dathet
hetsnoeven
snoeven
maar het
van
haal' metgezel
metgezel haar
haar verlegen
verlegen maakte.
maakte. —
- Zij
Zijhadden
haddenden
denoever
oeverintusschen
intussehen
van haar
bereikt. De ander
ander haalde
haalde een
een handvol
handvol geldstukken
geldstukken uit
uitzijn
zijnbroekzak
broekzak tetevoorvoorbereikt.
schijn
gaf daarvan
daarvan een
"twopence" aan
Renowden, die
het stuk
stuk met
met een
een
schijn en
en gaf
een „twopence"
aan Renowden,
die het
"dank u,
u, Mr.
Mr. Blewett,"
Blewett," in
in zijne
zijne hand
hand hield.
hield.
koel
koel „dank
Judith streelde
ruigen kop
kop van
van den
den hond.
hond. ZijZijwilde
wildeliever
liever niet
niet
Judith
streelde den
den ruigen
bij dedeafrekening
afrekeningenenook
ook
trouwedier
dierhare
harebelangstelling
belangstelling
getuige zijn
zijn bij
getuige
hethet
trouwe
baas toonen.
toonen.
voor zijn
voor
zijn baas
"Tot
ziens dan,
dan,Renowden,"
Renowden," hernam
hernam Blewett.
Rlewett. „Denk
"Denk er
ernog
nogeens
eensover,
over,
„Tot ziens
wat
ik jejegezegd
gezegd heb."
heb." Hij
Hijbood
boodzijn
zijnmeisje
meisjeden
denarm,
arm,dien
dienzijzijechter
echterniet
niet
wat ik
aannam
nu liep
liep het
hetpaar
paarlangs
langshethet
vochtige
strandpacl
naardedespoorbaan,
spoorbaan,
aannam en
en nu
vochtige
strandpad
naar
zij in
in de
derichting
richtingnaar
naar Porthia
Porthia volgden.
volgden.
wier lijn
lijn zij
wier

lIl.
Waar
pad smaller
smaller werd,
werd, liepen
liepen zij
zij achter
achter elkander
elkander en
en na
na een
een poosje,
poosje,
Waar het
het pad
toen
Blewett merkte
merkte dat
dat Judith
Judith hem
hemniet
nietbijbleef,
bijbleef,ontdekte
ontdektehijhijhaar,
haar,
toen Blewett
Zij staarde
staarde van
van een
een kleinen
kleinen heuvel
heuvel naar
naar het
het
omziende, op
eenigen afstand.
afstand. Zij
omziende,
op eenigen
veerhuis.
Hij zag
zag nu
nuook
ook
Renowden,diedie
naar
midden
van
't kanaal
veerhuis. Hij
Renowden,
naar
hethet
midden
van
't kanaal
de riemen
riemen rustend
rustend zitten.
zitten.
gevaren was,
gevaren
was, op de
"Wat
voert die
die malle
malle kerel
kerel daar
daar toch
toch uit?"
uit?" vroeg
vroeg Blewett.
Blewett.
„Wat voert
Een
glimlachje krulde
lippen van
van Judith
Judith en
en als
als hij
hij baar
haar nu
nu in
in de
de
Een glimlachje
krulde de
de lippen
oogen
gekeken had,
had, zoude
zoude hij
hij die
diedoor
dooreeneen
geheimzinnigvuur
vuurverlicht
verlicht
oogen gekeken
geheimzinnig
hebben gezien,
gezien, toen
toen Renowden
Renowclen zijn
zijnrechterarm
rechterarmtweemaal
tweemaalbewoog
bewoogmet
methet
het
hebben
zwemmen. Doorloopend
Doorloopend zeide
zeide Blewett
Rlewett:
gebaar
gebaar van
van zwemmen.
:
bij zijn
zijn visschersbaantje."
visschersbaalltje." Judith
Judith hield
hieldhet
het
"Waarschijnlijk
„Waarschijnlijkbehoort
behoortdit
dit bij
ervoor
dat de
de veerman
veerman een
een offer
offer bracht
bracht aan
aan den
denstroomgod.
stroomgod.
ervoor dat
zijn meisje
meisje vanavond
vanavond buitengewoon
buitengewoon stil.
stil. Hij
Hijzocht
zochtdaarvoor
daarvoor
Blewett vond
vond zijn
eené
oorzaak en
en vroeg,
vroeg, zijn
zijn stap
stap verminderend,
verminderend, of
zij vermoeid
vermoeid was,
was, of niet
niet
eene oorzaak
of zij
wel?
Maal' zij
zij gaf
!:JIlfhem
hemeeneen
vroolijk
antwoord,dat
dathem
hemgerust
geruststelde
steldeenen
wel? Maar
vroolijk
antwoord,
zij een
een breeder
breed er pad
Waar zij
zij nu
nustonden,
stonden,kregen
kregenzij
zij
schertsend
schertsend liepen
liepen zij
pad op.
op. 'Naar
de
grot ininhethetoogoog
boven
gele
duinzanduitstak,
uitstak,met
metdedeopening
opening
de grot
diedie
boven
hethet
gele
duinzand
naar de
de zee,
zee, in
in den
den vorm
vorm van
van een
een hanekam
hanekam uit
de rots
rots gesneden.
gesneden. En
[n de
de
naar
uit de
leuning
hank die
die in
in de
de grot
grot stond,
stond, waren
waren een aantal namen
namen gesneden.
gesneden.
leaning van
van de
de hank
Zij gingen
de bank
bank zitten.
zitten.
Zij
gingen op de
Aan den
den horizont
horizont bedekte
bedekteeen
eenpaarse
paarse nevel
nevelde
delucht;
lueht;dedevuurlamp
vuurlampvan
van
Aan
Pen Enys
Enys geleek
geleekopop
een
planeet,
tusschenpoozenschitterde,
schitterde,terwijl
terwijl
Pen
een
planeet,
diedie
bij bij
tusschenpoozen
het eiland
eiland van
van Porthia
Porthia uit
uithethet
water
armenverlaugend
verlangendscheen
scheen uit
uit tete
het
water
de de
armen
strekken
naar die flikkerende
flikkere\l(le ster.
stel'.
strekken naar
~tet een zucht
zucht van
van welbehagen
welbehagen drukte
drukte Blewett
Blewett zijn
zijnmeisje
meisjeaan
aanzijne
zijneborst.
borst.
Met
Judith duldde
duldde deze
dezeonstuimige
onstuimige liefkoozing,
liefkoozing, maar
maar liet
liethare
harearmen
armen slap
slapneerneerJudith
aan haar
haar hoofd
richting gaf,
gaf, zoo
zoo dat
dat de
dekussen
kussenvan
van
hangen,
hangen, terwijl
terwijl zij
zij aan
hoofd eene
eene richting
haren
minnaar
op
het
hoekje
van
haar
gesloten
mond
terecht
kwamen.
haren minnaar op het hoekje van haar gesloten mond terecht kwamen.
Geprikkeld
hare onverschilligheid,
onverschilligheid, knorde
knorde hij:
hij:
Geprikkeld door
door hare
"Ik
begrijp je
niet, Judith.
Juélith. Weet
Weet je
je wel
wel dat
dat jejemij,
mij, sedert
sedert ikikuit
nitAfrika
Afrika
„Ik begrijp
je niet,
terug
ben, geen
geen enkele
enkele maal
maal uit
uiteigen
eigenbeweging
beweginggekust
gekusthebt?"
hebt?"
terug ben,
"Lk
nooit geweigerd
geweigerd mij
mij te
te kussen,"
kussen," zeide
zeidezij
zijhalfluid.
halfluid.
„lk heb
heb je
je nooit
"Neen
- jejeweet
weetwel
weldat
eIatjejeditdit
mijniet
nietzou
zoumoeten
moetendoen,"
doen,"lachte
lachte
„Neen —
bijbijmij
hij ruw.
ruw. „Maar
"Maar een
een man
man wil
wil ook
ookwel
weleens
eensaangehaald
aangehaaldworden."
worden."
hij
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,Zeg Nick,
Nick, het
"Zeg
het spijt
spijt mij,
mij, maar
maar ik
ik ben
benwat
watvermoeid,"
vermoeid," klonk
klonk het
hetnederig
nederig
terug;
maakte zij
zich los
los en
enschoof
schoofwat
watverder
verdervan
vanhem
hemaf.
af. Nu
Nustond
stond
terug ; tevens
tevens maakte
zij zich
zij
op enenmet
metde de
vingers
over
de ingesneden
namenderder
bankstrijkende,
strUkende,
zij op
vingers
over
de ingesneden
namen
bank
vervolgde zij:
zij :"I~
„Ik heb
heb liever
liever niet
niet dat
dat je mij
mU hier
hier op
op deze
deze plek
plekkust."
kust."
vervolgde
„En waarom
"En
waarom niet?"
niet?"
"Omdat
zoo vele
vele verliefden
verliefden elkander
elkander hier
hier hebben
hebben ontmoet,
ontmoet, en
en dan
dan wordt
wordt
„Omdat zoo
het zoo
het
zoo alledaagsch."
alledaagseh."
Hij
scheen hiermede
hiermede genoegen te
te nemen,
nemen, maar
maar hij
hij bleef
bleeftoch
tochzitten,
zitten,terwijl
terwijl
Hij scheen
zij
naast hem
hem stond
stond;
toenspraken
sprakenzijzijover
overhunne
hunnetoekomstige
toekomstigeplannen.
plannen.
zij naast
; enentoen
In
deweek
weeknanahun
hunhuwelijk
huwelijkvvilden
wildenzij
zUnaar
naar de
deKaap
Kaaponder
onderzeil
zeilgaan
gaan;
zij
In de
; zij
zouden
het meeste
meeste huisraad
huisraad van
van hier
hiermedenemen.
medenemen. Judith
Judith werd
werd onder
onder dit
dit
zouden het
gesprek
weder opgewekter
opgewekter;; de
de gedachte,
gedachte, dan
dan niet
nietlanger
langerals
alsverloofde
verloofdemet
met
gesprek weder
Blewett
te zullen
zullenomgaan,
omgaan,had
hadblijkbaar
blUkbaarvoor
voorhaar
haariets
iets
aangenaams. Van
Van
Blewett te
aangenaams.
lieverlede
bracht Blewett
gesprek weer
weer op
opRenowden.
Renowden.
lieverlede bracht
Blewett het gesprek
"Ik
zou mijn
mijn ouden
oudenschoolkameraad
schoolkameraad heusch
heusch gaarne
gaarne vooruit
vooruit willen
willen helpen.
helpen.
„Ik zou
Ik
zag de
de halve
halvewereld
wereld enenhijhijbleef
bleef
zijne
boothier
hiervan
vanden
deneenen
een en
Ik zag
metmet
zijne
boot
een penny
penny den
denpersoon
persoonoverzetten.
overzetten. Hij
Hij
oever
naar den
den anderen
anderen roeien,
roeien, voor
voor een
oever naar
deed
wat zijn
zijnvader
vaderenengrootvader
grootvadergedaan
gedaan hebben
hebben en
en als
als hij
hijkinderen
kinderen had,
had,
deed wat
zouden
het na
nahem
hemook
ookweer
weerdoen.
doen.Maar
Maarhijhijzalzal
niet
trouwen.DeDemeisjes
meisjes
zouden die het
niet
trouwen.
bedanken
die niets
niets kan
kandoen,
doen,dan
daneeneen
pontbootoverhalen
overhalen en
en
bedankeneen
een man,
man, die
pontboot
uit;
maar 't ontbreekt
hem aan
aan wilskracht
wilskracht
kalkoenen fokken.
fokken. Jim
Jim moest
moest er
er uit
kalkoenen
; maar
ontbreekt hem
en
daardoor moet
moet men,
men, bij
bij de
de steeds
steeds grootere
groot ere eischen
eischen van
van onzen
onzen tijd,
tijd, juist
juist
en daardoor
vooruit komen.
in."
vooruit
komen. Maar
Maarerer zit
zit geen
geen pit in."
"Ik
geloof toch
toch niet,
niet, dat
dat Jim
Jim bang
bang is,''
is;'pleitte
pleitteJudith.
Judith.
„Ik geloof
"„Wat
Wat weten
weten de
demeisjes
meisjesvan
vanmoed,
moed,lieveling?
lieveling?Jij
Jijhebt
hebtdeernis
deernis met
metdien
dien
man; je
je keuze
keuze viel
viel op
opmij,
mij, die
diezijn
zijneigen
eigenweg
wegkan
kanbanen,
Lanen,maar
maarjejebeklaagt
beklaagt
man;
daarom toch
hem, dien
dienjejehebt
hebtafgewezen.
afgewezen. Dat
Dat kon
kon niet
nietanders
anders gaan.
gaan. Wat
Wat
daarom
toch hem,
heeft die Renowden
Renowden ooit
ooit gezien
gezien ofofbeleefd
beleefd?"
heeft
?"
intusschen aan
aan alles, wat
wat Jim
Jimgedurende
gedurendezijn
zijneenzaam
eenzaam leven
leven in
in
Judit dacht
dacht intusschen
het veerhuis
veerhuis geleerd
geleerd had.
had. Zij
Zijhad
hadniet
nietvaak
vaakmet
methem
hemge,sproken,
gesproken,maar
maarzijne
zijne
het
juiste opmerkingen
opmerkingen had
had zij
zijonthouden
onthoudenenenook
ookzijne
zijneeigenaardige
eigenaardigeopvatting
opvatting
juiste
van vele
vele dingen
dingen ininzich
zichopgenomen.
opgenomen.Langzaam
Langzaamantwoordde
antwoorddezijzij:
van
:
"Hij denkt
denkt toch
toch over
overallerlei.
allerlei.Hij
Hijvolgt
volgt
met
zijneoogen
oogendede
uitzeilende
„Hij
met
zijne
uitzeilende
binnenkomende schepen
schepen en
laat zijne
zijne gedachten
gedachten daarover
daarover gaan,
gaan, zegt
zegt hij."
hij."
en binnenkomende
en laat
"Goed;; maar
maar 't is lang
lang niet
niet hetzelfde
hetzelfd e als
als er
er mede
mede op
opreis
reisgaan."
gaan."
„Goed
"En wat
watheb
hebjijjijvan
vandiedie
reizen
meegebracht?
hebt
mijverteld,
verteld,dat
datjejeden
den
„En
reizen
meegebracht
? Je Je
hebt
mij
Kaffer sloeg,
dat hij
hij geen
geen revolver
revolver had
had en
enjijjijwel
wel;
watjeje
daarginds
Kaffer
sloeg, wetende
wetende dat
; wat
daarginds
gegeten en
en gedronken
gedronken hebt
hebtenenhoeveel
hoeveeljejemet
metkaartspelen,
kaartspelen, op
opdedethuisreis,
thuisreis,
gegeten
gewonnen hebt.
Anders heb
heb je mij
mij niets
niets verteld
verteld van
van jejereis
reisnaar
naarAfrika."
Afrika."
gewonnen
hebt. Anders
"Een man
man vertelt
verteltaan
aanzijn
zijnmeisje
meisjenatuurlijk
natuurlijkniet
nietalles,"
alles,"lachte
lachteBlewett.
Hlewett.
„Een
"Maar ik
zie geen
geen reden
reden hier
hier nog
nog langer
langer te blijven
blijven zitten."
zitten." En
Ennu
nustond
stond
„Maar
ik zie
hij ook
ook op
op en
entusschen
tusschen dedestruiken
struikendoor
doorbereikten
bereiktenzijzijdederails
railsvan
vanden
den
hij
door om
om den
dentrein
treinvan
vanGwynver
Gwynvernaar
naarTrenanvor
Trenanvor
spoorweg. Zij
spoorweg.
Zij stapten
stapten vlug door
nog tetehalen.
halen.BijBij
overgaander
der
kleine
rivierbleef
bleef
Judithstilstaan.
stilstaan.Zij
Zij
nog
hethet
overgaan
kleine
rivier
Judith
zag over
overdedespoorwegbaan
spoorwegbaanachterom,
achterom, naar
naarden
denlichttoren,
lichttoren,waar
waarRenowden's
Renowden's
zag
lamp gestadig
gestadig brandde,
brandde, als
alsom
omhet
hetvan
vanPorthia
Porthiaontvangen
ontvangensein
seintetebeantwoorden.
beantwoorden.
Reeds bewogen
bewogen de
de hooge
hoogelichten
lichtender
derstoombooten
stoombootenzich
zichbijbijopkomenden
opkomend~nvloed
vloed
Reeds
langzaam stijgend
stijgend in
in die
dierichting,
richting,koers•zettende
kocrs·zettendenaar
naardede
havenvan
vanTrenanvor
'frenanvor
langzaam
haven
vanzee.
zee.Judith
Judithwas
WilSonder
onderden
den
en een
ccnzacht,
zacht,dof
dofgerol
gerolklonk
klonkuit
uitdedeverte
vertevan
en
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indruk
van eene
eenegeheimzinnige
geheimzinnige verstandhouding
verstandhouding tusschen
tussehen de
de zee,
zee, het
het land
land
indruk van
en
de pramen,
pramen, die
die bestuurd
bestuurd werden
werden door
doorRenowden.
Renowden.
en de

IV.
Toen
het drietal
drietalelkander
elkanderaan
aanhethet
veerhuiswederom
wederomontmoette,
ontmoette, was
waserer
Toen het
veerhuis
eene
zenuwachtige stemming
stemming tusschen
tussehen hen.
hen.Zooals
Zooalsgewoonlijk
gewoonlijkvoorkwam
voorkwam
eene zenuwachtige
Renowden
Renowden hun
hun roep
roep enenroeide
roeidehen
hentegemoet.
tegemoet.Judith
Judithdurfde
durfdehem
hemniet
nietaanaanzien. Er
Er was
was een
een feit
feit dat
datzij
zijtelkens
telkensininstilte
stilteherhaalde
herhaalde:
"Overeene
eenemaand
maand
zien.
: „Over
zal ik
ik getrouwd
getrouwd zijn."
zijn." Renowdeh
Renowdeh stond
stond ook
ook nu
nuweder
weder met
met gn
éénvoet
voetaan
aan
zal
wasonaangenaam
onaangenaam en
enprikkelbaar.
prikkelbaar. Judith
Judith
wal,
geduldigafwachtend.
afwachtend.Blewett
Blewettwas
wal, geduldig
had dikwijls
dikwijls over
over Itenowden
Henowdengesproken,
gesproken,zou
zouerer
misschieniets
ietsbestaan
bestaantusschen
tusschen
had
misschien
wasniet
nietverheffend
verheffend;; Judith
Judith zou
zouwel
wel
hen?? Zijne
Zijne ervaring
ervaring van
van dedevrouwen
vrouwenwas
hen
evenzoo
zijn;; tronwens,
trouwens, een
eenreden
redenvoor
voor
haretrouw
trouwaan
aanhem
hemzou
zouininRenowden's
Renowden's
evenzoo zijn
hare
man met
meteen
eenvolkomen
volkomenhaat,
haat,die
die door
door
armoe
bestaan. Hij
Hij haatte
haatte dien
dien man
armoe kunnen
kunnen bestaan.
de
minste aanleiding
aanleiding in lichte
lichte laaie
laaie zou
zou kunnen
kunnen opvlammen.
opvlammen. Die
Dieaanleiding
aanleiding
de minste
gedachtenging
gingBlewett
Blewetthet
heteerst
eerstinindedepraam
praamen
en
liet niet
niet op
opzich
zichwachten.
wachten.InIngedachten
liep naar
naar de
de bank.
bank.Judith
Judithstapte
staptemis,
mis,toen
toen
hem
wilde
volgen; zij
j zijstruikelde
struikelde
zij zij
hem
wilde
volgen
en
Renowden stak
zijne hand
hand uit
om haar
haar staande
staande te doen
doen blijven.
blijven. Blewett
Blewett
en Renowden
stak zijne
uit om
sprong
op.
sprong op.
"Weg
met je
je vuile
vuilevingers
vingers!"
snauwde hij.
hij. „Dat
"Datisismijne
mijneplaats
plaats!"
„Weg met
!" snauwde
!"
Renowden verbleekte.
verbleekte. Zijne
uitstrekkend, stiet
stiet hij
hij Judith
Judithvoorzichtig
voorzichtig
Zijne hand·
hand uitstrekkend,
deborst,
borst,zoodat
zoodatzijzij
achteroveropopden
dengrond
grondtuimelde.
tuimelcIe.
maar
zeker tegen
tegen de
maar zeker
achterover
1l:er
zij goed
goedbegreep
begreepwat
water er
gebeurdwas,
was,lag,
lagdedeboot
booteenige
eenigemeters
metersvan
van
Eer zij
gebeurd
wal. Blewett zat
zat weder
weder op
op de
debank,
bank,terwijl
terwijl Renowden
Renowden het
hetvaartuig
vaartuig met
metden
den
wal.
af.
stroom
glijden; ; het
een droog
droog blad
blad van
van de
de kust
kust af.
stroom liet
liet glijden
het dreef
dreef als
als een
"Brutale
hond!"
Blewett, „roei
"roei terug
terugnaar
naar de
dedame
dame!"
„Brutale hond
!" siste
siste Blewett,
!"
Opeen
eenafstand
afstand
Als antwoord
antwoord legde
legde Renowden
Renowden zijne
zijne riemen
riemen stil ter
ter zijde.
zijde. Op
praamtegen
tegenenenroeide
roeidezachtjes
zachtjes terug,
terug,
van omstreeks
omstreeks twintig
twintigmeters
metershield
hieldhijhijdede
van
praam
tegen
den stroom.
stroom. Judith
Judith had
had hare
hare plaats
plaats op het
het zand
zand nog
nog niet
nietverlaten.
verlaten.
tegen den
"Wel,
Nikolas Blewett,"
Blewett," begon
begon Renowden
Renowden zeer
zeer bedaard,
bedaard, „als
"als je
je den
den moed
moed
„Wel, Nikolas
naar den
wal en
en ga
gahaar
haar zelf
zelfhalen."
halen."
ervoor
ervoor hebt,
hebt, zwem
zwem dan
dan naar
den wal
Zij had
had op
opdit
ditoogenblik
oogenblik
,Judith
sloeg dedemannen
mannenmet
metinspanning
inspanninggade.
gade. Zij
Judith sloeg
en bewoog
bewoog zich
zich ook
ook niet.
niet.
eene
gekende gewaarwording
gewaarwording; ; zij
eene nooit gekende
zij zeide
zeide niets
niets en
"Bang,
hé?"?"spotte
Renowden. "Neem
riemen en
dan zal
zal ik
ik je
je
„Bang, 116
spotte Renowden.
„Neem dan
dan de
de riemen
en dau
toon
en, wat een
een man
man kan
kan doen."
doen."
toonen,
"Neen,
ik zou
zou jejedanken
danken!"
Blewettstond
stondopopenenlietliet
boot
schommelen,
„Neen, ik
!" Blewett
de de
boot
schommelen,
dan
ging hij
hijweder
wederzitten
zittenenen
maakteveel
veelbeweging
bewegingmet
methet
hetlosrijgen
losrijgen van
van
dan ging
maakte
zijne
laarzen.
zijne laarzen.
"Judith!"
riep hij,
hij, „loop
"loop een
een eindje
eindjeverder
verderhet
hetstrand
strandaf,af,tot
totjejetegenover
tegenover
„Judith !" riep
de boot
boot staat."
staat."
zich niet
niet en
enRenowden
Renowdenlachte
lachteminachtend.
minachtend.
Maar Judith
bewoog zich
Maar
Judith bewoog
kom terug,
terug, dadelijk
dadelijk!! Wil
Wiljejeeen
eenmoord
moordbegaan
begaan?"
'foen
riep zij
zij:: „Jim,
"Jim, kom
Toen riep
?"
dadelijk gevolg aan
aan haar
haar bevel.
bevel. Hij
Hij roeide
roeide terug
terugom
om Judith
Judith
Renowden gaf
gaf dadelijk
op
nemen.Toen
Toenzetten
zettenzijzijzwijgend
zwijgenddedevaart
vaartover
overhet
hetwater
water voort.
voort. Aan
Aan
op tetenemen.
de
overzijde sprong
sprong Blewett
Blewett het
het eerst
eerst uit
uitdedeboot,
boot,reikte
reikteJudith
Judithde
dehand
hand
de overzijde
om
uit tetestappen
stappen en
enzich
zichdaarna
daarnatot
totRenowden
Renowdenkeerende,
keerende,siste
sistehijhij:
om uit
:
"Nou
zal ik
ik met
met jou
jou afrekenen,
afrekenen, jij
duivel! —
- Judith,
Judith, och,
oeh, loop
loop vast
vast een
een
„Nou zal
jij duivel!
een paar
paar minuten
minuten ben
ben ik
ik bij
bij je."
je."
eindje
vooruit, in een
eindje vooruit,
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Renowden haalde
zijne boot
haalde zijne
boot op
op 't strand,
riemen erin
erin en
en stond
stond
strand, legde
legde de riemen
ook overeind
overeind aan
aanwal.
wal.DeDe
beide
mannenmonsterden
monsterdenelkander,
elkander,toen
toenJudith
Judith
nu ook
beide
mannen
tusschen
trad.
tusschen hen trad.
„Jim," zeide
zeide zij,
zij, "blijf
„blijf op
op je plaats,
plaats, en
en jij,
jij, Nick,
Nick,ga
gamet
metmij
mijmede."
mede."
"Jim,"
Blewett
Blewett aarzelde
aarzelde even;
lach tc hij,
hij, keerde
keerde zich
zich om
om en
en bood
bood haar
haar zijn
zijn
even ; toen
toen lachte
arm,
dien zij
zij niet
nietaannam.
aannam.Zij
Zijliepen
liepenzwijgend
zwijgend door,
door, tot
totzij
zijaan
aan den
den dijk
dijk
arm, dien
gekomen waren.
waren. Blewett
Blewettbleef
bleefstaan,
staan,grabbelde
grabbeldein in
zijnzak
zakenenzich
zichomkeerende,
omkeerende,
gekomen
zijn
riep hij
!" Daarbij
loon!"
Daarbijwierp
wierphij
hijdedekoperen
koperen
riep
hij:: „Hier,
"Hier, veerman,
veerman, -— hier
hier isisjejeloon
munten Renowden
Renowden voor
voor de
de voeten.
voeten.
munten
Met van
van toorn
toorn fonkelende
fonkelendeoogen
oogenenen
bevendelippen
lippenkneep
kneepJudith
Judithhare
hare
Met
bevende
vuisten. Zij
Zij boog
booghaar
haarhoofd
hoofd en
en deed
deed een
een stap
stap ininde
derichting
richting
handen tot
handen
tot vuisten.
naar Renowden.
Renowden. Maar
Maar zij
zij bedacht
bedacht zich
zichenenhare
harehanden
handenslap
slaplatende
latendeneerneernaar
hangen, zeide
weet ik,
ik, dat
dat jij
jij een
eenlafaard
lafaard bent!"
bent!" en
en snel,
snel, op
opden
den
hangen,
zeidezij:
zij : "Nu
„Nu weet
voet gevolgd
gevolgd door
dool' Blewett,
Blewett, liep
liep zij
zij het
het strand
strand op.
op.
voet
bij zijne
zijne boot
boot;
diepvernederd
vernederd gevoelde
gevoelde
bewegingloos bij
Renowden stond
stond bewegingloos
; diep
hij
zich; ; hij
schaamde zich,
zijn geweest.
geweest. Nu
Nu zou
zou zij
zij nooit
nooitmeer
meer
hij zich
hij schaamde
zich,zoo
zoo ruw
ruw te
te zijn
een
woord tegen
tegen hem
hemwillen
willenzeggen.
zeggen.Wat
Wat
toch
dwaas!
wasbuitenbuiteneen woord
waswas
hij hij
toch
dwaas
! ZijZijwas
dien
voor hem
hem verloreu,
verloren, maar
maal' totnogtoe
totnogtoe had
had hij
hij met
meteen
eenzekere
zekerevoldoening
voldoening
dien voor
geweten,
dat niemand
niemand eenig
eenigvermoeden
vermoeden had
hadvan
vanzijne
zijnegenegenheid
genegenheidvoor
voorhaar.
haar.
geweten, dat
Nu zou
zou het
het als
alseen
eenloopend
loopendvuurtje
vuurtjeworden
wordenrondverteld,
rondverteld, dat
dathij
hijdolverliefd
dolverliefd
was
op het
hetmeisje
meisjevan
vanNikolas
NikolasBlewett.
Blewett.Hij
Hijzou
zouhet
hetpraatje
praatjevan
van de
destad
stad
was op
worden. Erger
een week
week of
of drie
drie zou
zou Judith
Judithgetrouwd
getrouwd zijn
ziju en
enhij
hij
worden.
Erger nog:
nog : over
over een
zag haar
haar in zijne
zijne verbeelding
verbeelding door
door Blewett
Blewettomhelsd,
omhelsd,zachtjes
zachtjesglimlachen
glimlachenover
over
zag
de
driftbui, die
diehem
hemte te
machtig
gewordenwas.
was.Hij
Hijtrapte
traptededecenten
centenmet
met
de driftbui,
machtig
geworden
zich
weten
te beheerschen!
zijne hielen
hielen onder
onder het
hetzand.
zand.Dat
Dat
zijne
hij hij
zich
nietniet
hadhad
weten
te beheerschen
!
was schande
schande!! Eeuwig
Eeuwigschande
schande!!
Het was
Judith en
en haar
haar minnaar
minnaar vooruit.
vooruit. Blewett,
Blewett, die
diebij
bijnader
nader
stapten Judith
Intusschen st.apten
inzien
begreep, juist
juist geen
geen ridderlijk
ridderlijk figuur
figuur tetehebben
hebben vertoond,
vertoond, verkoos
verkoos dit
dit
inzien begreep,
geval als een
een grap
grap tetebehandelen.
behandelen.Glimlachend
Glimlachend zeide
zeidehij
hij:
geval
:
was nooit
nooit bij
bij mij
mij opgekomen,
opgekomen, dat
dat hij
hij verliefd
verliefd op
op
"Arme
„Arme Renowden!
Renowden ! Het
Het was
Het was
was tetedwaas
dwaas!! Maar,
Maar, zie
zie je,
je, ik
ikgun
gunhem
hemgeen
geenkwaad
kwaad;
jou konde
konde zijn
zijn!! Het
jou
;
maar
me dunkt
dunkt dat
dat jejemij
mij hem
hem wel
weleen
eenpak
pakslaag
slaaghad
hadmogen
mogenlaten
latengeveu.
geven.
maar me
Waarom kijkt
behoorlijk uit naar
naar een
een meisje
meisje van
vanzijn
zijnstand
stand?"
t"
Waarom
kijkt hij
hij niet
niet behoorlijk
Heter
ooit wist
wistJudith
Judiththans,
thans,datdat
een
derdingen,
dingen,
haarininRenowden
ltenowden
dan ooit
een
der
diedie
haar
Beter dan
aantrokken,
hij tot
tot geen
geen rang
rang ofofstand
standbehoorde.
behoorde.
aantrokken,juist
juist was,
was, dat
dat hij
Toen
de mannen
mannen straks
strakshadden
haddengetwist,
getwist,was
was
volstrektniet
nietbang
banggeweest
geweest;
Toen de
zijzijvolstrekt
;
met·
trotschheid had
had zij
zij 't besef
besef gehad
meesteres van
den toestand
toestand te
te zijn.
zijn.
gehad meesteres
van den
met trotschheid
echter was
was zij
zij wel
wel bevreesd,
bevreesd, voor
voor zichzelf.
zichzelf. Onwillekeurig
Onwillekeurig liep
liep zij
zij dichter
dichter
Nu echter
en nam
nam zijn
zijn arm.
arm. Hij
Hij voelde
voelde hoe
hoezij
zijbeefde.
beefde.
naar Blewett
naar
Blewett en
"Die
ruwe kerel
kerel heeft
heeft je
jedoen
doenschrikken
schrikken!"
zeide hij.
hij.
„Die ruwe
!" zeide
Dezen
uitval tegen
tegen Renowden
Renowden kon
konzij
zijbeter
bbtcrdulden
duldendan
danzijne
zijnemedelijdende
medelijdende
Dezen uitval
woorden van
van straks.
straks.
woorden
zooerg
ergniet,"
niet,"antwoordde
antwoorddezijzijzacht.
zacht. En toen
toen:: "Nick,
zouden
"Neen,
„Nick, zouden
„Neen, dat isis zoo
wij niet
niet dadelijk
dadelijk ons
ons huwelijk
huwelijk kunnen
kunnen laten
laten doorgaan
doorgaan?? Ik bedoel
bedoel nog
nog voor
voor
wij
het einde
einde van
vandeze
dezemaand
maand?"
?"

v.
V.
R6flOWden
zat in
lU zijne
zijnehut
hutden
denbrief
briefover
overtetelezen,
lezen,dien
dienhijhijgeschreven
geschreven
Renowden zat
had::
had
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"Ik
ga weg
wegeneuvoorgoed.
voorgoed.Niemand
Niemand
behoeft
naarmij
mijtetezoeken.
zoeken John
. .TohnLander
Lander
„Ik ga
behoeft
naar
mag mijne
mijne kippen,
kippen, de
dekalkoenen
kalkoenenenenhet
hetvischgereedschap
vischgereedschap hebben.
hebben. De
De witte
witte
mag
Coehiu-Chinaheu
dagen gezeten
gezeten;; de
de gevlekte
gevlekt.ekloek
kloekmoet
moetopgeopgeCochin-Chinahenheeft
heeftnu
nu tien
tien dagen
hare
eierenoveral.
overal.DeDe
kalkoenschekloeken
kloeken
sloten
worden, anders
anders legt
legtzijzij
sloten worden,
hare
eieren
kalkoensche
gaan geen oogenblik
oogenblik langer
langer dan
danhoognoodig
hoognoodigvan
vanhare
hare
zijn
beste moeders
moeders; ; zij
zijn beste
zij gaan
broedeieren
maar John
John Lander
Lander moet
moetop
opzijne
zijnehanden
handenpassen,
passen, want
want zij
zij
broedeieren af;
af; maar
kunnen
schromelijk bijten
bijten en
en pikken.
pikken. John
John Lander
Lander zal
zal de
denieuwe
nieuwepraam
praam inin
kunnen schromelijk
gebruik moeten
moeten nemen,
neem ik zelf
zelf mee
mee en
enmijn
mijn hond
hondook.
ook.
gebruik
nemen, want
want de
de oude
oude neem
Mijn spaarbankboekje
spaarbankboekje wensch
aan Judith
Judith Keverne
Keverne te
te geven,
geven, uit
uiteerbied
eerbied
Mijn
wensch ik aan
voor
haar vader.
vader. De
De sleutel
sleutelvan
vandedelampen
lampenhangt
hangt aan
aan een
een spijker
spijker in
inmijne
mijne
voor haar
kluis, onder
onder mijn
mijn hengelrek.
hengelrek.
kluis,
(Geteekend) .James
Renowden.
James Renowden.
S. John
JohnLander
Landerkan
kan
handschoenenaantrekken
aantrekken als
als hij
hij wil,
wil, auders
anders isis
P. S.
handschoenen
vaseline
voor kloven
kloven en
enkrassen."
krassen."
vaseline goed
goed voor
Renowden las
las dien
brief nog
nog een
een paar
paar maal
maal zorgvuldig
zorgvuldig over.
over. Dat
Dat Judiths
Judiths
Renowden
dien brief
niet;
niemand kon
kondaaruit
daaruitopmaken,
opmaken,dat
dat
naam erin
genoemd werd,
werd, hinderde
hinderde niet
naam
erin genoemd
; niemand
zijn
verdwijnen met
met haar
haar huwelijk
huwelijk in
in verband
verband stond.
stond. Heden
Heden zoude
zoude hij
hij weg
weg
zijn verdwijnen
gaan.
Blijkbaar was
door hen
hen niet
nietover
overden
dentwist
twistgesproken
gesproken en
endus
duswist
wist
gaan. Blijkbaar
was door
niemand
de reden
reden waarom
waarom hij
hij ging.
ging. Het
Hetwas
wasnunuhalf
halfzeven.
zeven.Hij
Hijverzegelde
verzegelde
niemand de
zijn
brief aan
aan John
John Lander,
Lander, nadat
nadat hij
hij hem
hem inineen
eenomslag
omslaggestokeu
gestokenen
enerop
erop
zijn brief
geschreven
hij hem
hem op
op de
de tafel
tafel en
en
geschreven had
had "van
„van James
James Renowden."
Renowden."Toen
Toen legde
legde hij
daarnaast
stapeltje centen,
centen,zijnde
zijndede
deontvangst
ontvangstvoor
voor„over-brengen"
"over-brengen" inin
daarnaast een
een stapeltje
de
drie laatste
laatste dagen.
dagen.Het
Hetvuur
vuur
werdnog
nog
eens
elkaargepookt
gepookten
enhij
hij
de drie
werd
eens
bijbijelkaar
liep van
van (ledeeene
eenekamer
kamernaar
naar de
deandere
andere om
om zich
zich teteovertuigen
overtuigen dat
dat alles
alles inin
liep
was. De hond
hond volgde
volgde hem
hem op
opdedehielen,
hielen,telkens
telkensonrustig
onrustigopziende,
opziende,met
met
orde
orde was.
hoogte,zoodra
zoodra de
debaas
baas even
even stil
stil stond.
stond.
één
poot inindedehoogte,
an poot
hij
De deur
deur achter
achterzich
zichsluitende,
sluitende,maar
maar niet
nietopophet
hetnachtslot,
nachtslot,wandelde
wandeldehij
De
met zijn
zijn pijp
pijp ininden
denmond
mondnaar
naar het
het veer.
veer. llij
llijklom
klom de
deladder
ladder op
opnaar
u"aar de
de
met
lampenzouden
zouden
lichten en
en maakte,
maakte, de
deoliekan
oliekanschuddend,
schuddend,zijne
zijne
berekening.DeDelampen
lichten
berekening.
niet
voor Zondag
Zondag gevnld
gevuld behoeven
behoeven teteworden.
worden. Het
Hetwas
wasnu
nuWoensdag.
Woensdag. In
In
niet voor
dien
tijd zou
zou John
John Lander
Lander wel
welopopdede
hoogte
werkzaamhedenzijn.
zijn.
dien tijd
hoogte
vanvan
de de
werkzaamheden
Beneden gekomen
gekomen sloot
sloothijhijjuist
juistdededeur
deurder
derloods,
loods,toen
toendedevoorbijstoomende
voorbijstoomende
Judithdeed
deeddenken.
denken.Morgen
Morgen om
om dezen
dezen tijd
tij(1 zoude
zoude zij
zij met
met
trein hem
hem aan
aan Judith
trein
haar
onderweg zijn
zijn naar
naar Plymouth.
Plymouth.
haar man
man onderweg
De nieuwe
nieuwe praam
praam werd
werd gemonsterd
gemonsterd—- alles
alleswas
wasininorde
orde;
zelfseen
eendregtouw
dregtouw
; zelfs
was met
met een
eenring
ringaan
aandedeboot
bootvastgemaakt.
vastgemaakt.John
JohnLancier
Lander zou
zou alles
allesgereed
gereedvinden.
vinden.
was
Nu liep
liep hij
hij naar
naar den
den inham
inham en
en maakte
maakte de
de oude
oude boot
boot los.
los.De
Dehond
hondkroop
kroop
Nu
met hangenden
hangenden staart
den grond
grond met
met alle
alle teekenen
teek enen van
van vrees.
Dit
met
staart over
over den
vrees. Dit
gedrag van
van Pollux
Polluxdeed
deedhem
hemeen
eenoogenblik
oogenbliktwijfelen
twijfelen;
mocht hij
hij wel
weldoen
doen
gedrag
; mocht
hij voornemens
voornemens was
was?
Hijnoemde
noemde(lie
diedaad
daadvolstrekt
volstrektgeen
geen
zelfmoord;
wat hij
wat
? Hij
zelfmoord
;
neen hij
hij ontnam
ontnam zich
zich het
hetleven
levenimmers
immersniet
niet;
hij liet
liethet
heteenvoudig
eenvoudig wegwegneen
; hij
Hij deed
deedniets
niets
anders
dan
gehoorzamenaan
aandedestemmen
stemmen der
derzee,
zee,
glijden! ! Hij
glijden
anders
dan
gehoorzamen
die hem
hem sedert
sedertzoolang
zoolangreeds
reedsgeroepen
geroepen hadden.
hadden. Met
Met
den
stroomafdrijven
afdrijven
die
den
stroom
stond
gelijk met
met inslapen
inslapen...
Hij pakte
pakte den
den bevenden
bevenden hond
hond bij
bij den
den nek
nek en
en
stond gelijk
. . . Hij
van land
land stootende
stootende sprong
sprong hij
hijererin.in.OpOp
't midden
gekomenwierp
wierp
zijne
boot van
zijne boot
't midden
gekomen
hij
de riemen
riemen over
over boord.
boorc\. De
Depraam
praam trilde
trildeeven,
even,maar
maarschoof
schoof toen
toen in
in
hij de
ademlooze
vaart met den
den stroom
stroom zeewaarts
zeewaarts voort.
voort. Renowden
Renowden nam
nam den
den zacht
zacht
ademlooze vaart
jankenden hond
hond tusschen
tusschen zijne
zijne knieën en
trachtte hem
hem te
te troosten,
troosten, terwijl
jankenden
en trachtte
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zijn blik
blik over
overPollux
Pollux
heen
afdwaaldenaar
naarhet
hetdak
dak
van
kapteinKeverne's
Keverne's
zijn
heen
afdwaalde
van
kaptein
hoeve. Hierdoor
Hierdoor had
had hij
hij niet
nietgemerkt,
gemerkt, dat
datJudith
Judithlangs
langsdedeloodsen
loodsenhet
hetstrand
strand
hoeve.
Nurondziende
rondziende onderscheidde
onderscheidde hij
hij plotseling
plotseling de
de rijzige
rijzige figuur.
figuur. Hij
Hij
afkwam.
afkwam. Nu
tastte naar
naar de
de riemen
riemen —- zijzijwaren
warenweg.
weg.HetHet
schrikbeeldzijner
zijnerdroomen
droomen
tastte
schrikbeeld
was
werkelijkheid: :de
stem eener
eener vrouw,
vrouw, der
der anige
éénigevrouw
vrouwdie
dievoor
voorhem
hem
was werkelijkheid
de stem
bestond,
riep hem.
hem. Het
Het geluid
geluidbereikte
bereiktehem
hemniet
niet;
maar, door
dooreene
eenegelukkige
gelukkige
bestond, riep
; maar,
ingeving
bezield, stak
stak Judith
Judith hare
hare armen
armen naar
naar hem
hem uit
uit en
enhij
hijbegreep
begreephaar.
haar.
ingeving bezield,
boot aan
aan
Renowden schopte
laarzen uit.
Opspringende bracht
bracht hij
schopte zijne
zijne laarzen
uit. Opspringende
hij de boot
't schommelen.
sprong met geweld
geweld van
van de
deeene
eenezijde
zijdenaar
naardedeandere.
andere.
schommelen.Pollux
Pollux sprong
Toen
hij den
denhond
hondin in
zijne
armen
nam,kon
kon
eene
bewegingmet
methaar
haar
Toen hij
zijne
armen
nam,
hijhij
eene
beweging
hoofd die
die van
van toestemming
toestemming getuigde,
getuigde, van
van Judith
Judith onderscheiden.
onderscheiden. Hij
Hij wierp
wierp
hoofd
hem na.
na. Toen
Toenhijhijweer
weerboven
bovenkwam
kwam was
was
den
hond in het
het water
water en
en sprong
sprong hem
den hond
Judith
weg;; maar
maar daar
daar kwam
kwam zijzijaandraven
aandraven met
met eene
eene lijn
lijn en
endie
dieaanblik
aanblik
Judith weg
gaf hem
hem nieuwen
nieuwen moed.
Ja, nu
nuzoude
zoudehij
hijtoonen
toon enwat
wateen
eendapper
dapper man
man kan
kan
gaf
moed. Ja,
doen.
De verschrikte
verschrikte hond
hond belemmerde
belemmerde hem
hem in
inzijne
zijnebewegingen
bewegingen;; het
hettrouwe
tra u we
doen. De
dier
trok en
en rukte
rukteenen
krabdehethet
gelaat
van
den
baastottot
bloedenstoe
toe;
dier trok
krabde
gelaat
van
den
baas
bloedens
;
maar loslaten
wilde het
het niet.
niet.
maar
loslaten wilde
Zonder veel
veel te
te vorderen,
vorderen, waren
waren zij
zij intusschen
intusschen meer
meer naar
naar den
den kant
kant
hij zand
zand onder
onder de
de
gezwommen en
na nog
nogeen
eengeduchte
geduchteinspanning
inspanning voelde
voelde hij
gezwommen
en na
zolen. Op
Op het
hetoogenblik
oogenblikdat
dathijhijPollux
Polluxopophethetstrand
strandwilde
wildezetten,
zetten,wierp
wierp
zolen.
Judith,
vroeg, de
de henneplijn
henneplijn uit.
uit. Hij
Hijgreep
greepernaar,
ernaar, miste
miste het
hettouw
touw
Judith, even
even te
te vroeg,
en
werd door
doorde
debeweging
beweging weer
weer terug
terug gedreven.
gedreven. Het
Hetgezicht
gezichtvan
vanJudith,
,Judith,
en werd
die tot
tot aan
aan de
deknieën
knieën ininhethet
water
naarhem
hemtoetoe
stapte,gaf
gafhem
hemden
den
die
water
naar
stapte,
zweml1lend,half
half
strompelend
wanhopigen moed
voor een
een laatste
laatstepoging.
poging.Half
Halfzwemmend,
wanhopigen
moed voor
strompelend
bereikte hij
de kust,
kust,waar
waarhijhijlachend
lachendenenschreiend
schreiend tegelijk
tegelijk voet
voetaan
aan wal
wal
bereikte
hij de
zette, om
om daarna
daarna uitgeput
uitgeput in
inelkander
elkander te
te zakken.
zakken. Hij
Hijlag
lagbewusteloos
hewusteloos op
op
zette,
den
grond, zijne
zijne armen
armen onder
onderzijn
zijnaangezicht.
aangezicht.
den grond,
hemeen
eengevoel
gevoel
van
warme
dankbaarheid,
Weder
bij bewustzijn,
bewustzijn, bezielde
bezieldehem
Weder bij
van
warme
dankbaarheid,
toen hij
hij inindiedie
groote
grijzeoogen
oogendedevoldoening
voldoeningover
overzijn
zijnbehoud
behoudmocht
mocht
toen
groote
grijze
lezen.
Judith zat
zat neergehurkt
neergehurkt op
op het
hetzand,
zand,zijn
zijnhoofd
hoofdopop
haarschoot
schootvlijende.
vlijende.
lezen. Judith
haar
was en
enmet
met
Zijne
eerste verwarde
verwarde voorstelling
voorstelling was,
was, dat
dat Blewett
Blewett verdronken
verdronken was
Zijne eerste
een
kreet trachtte
trachtte hij
hij overeind
overeind tetescharrelen.
scharrelen.
een kreet
.Tim,"zeide
zeidehet
hetmeisje
meisjesnikkend.
snikkend. DeDeteederheid
teederheid
"Blijf
liggen, beste
besteJim,"
„Blijf stil liggen,
en
hartstocht in
in hare
harestem
stemontroerden
ontroerden hem
hem en
en hij
hij bleef
bleefhaar,
haar, stil
stilliggend,
liggend,
en hartstocht
dof aanstaren.
aanstaren. Ziin
Zi,in gelaat
gelaat dat
datdoor
doorde
denagels
nagelsvan
vanPollux
Polluxmishandeld
mishandeld was,
was,
deed
hem pijn.
pijn. Eene
Eeneflauwe
flauwevoorstelling
voorstellingwerd
werd ininhem
hemlevendig
levendig hoe,
hoe, toen
toen
deed hem
hij
bewusteloos neerlag,
neerlag, die
die ongenailbare
ongenaakbarelippen
lippendede
zijne
haddenaangeraakt,
aangeraakt,
hij bewusteloos
zijne
hadden
hij zag
zag bloed
bloed op
ophaar
haarwang.
wang.Hij
Hijgreep
greepnaar
naarhare
harehand,
hand,maar
maarbij
bijde
debeweging
beweging
hij
om zezeaan
aanzijn
zijn
mond
te brengen,
schitterdededering
ringvan
van
die
hij maakte
maakte om
die hij
mond
te brengen,
schitterde
Blewett hem
hem in
in de
deoogen.
oogen. Hij
Hijliet
liet
handloslos
wenddezijn
zijnhoofd
hoofd afaf
Blewett
dede
hand
enen
wendde
met
een kermend
kermend geluid,
als een
een snik.
snik. De
Dehond
hondblafte
blaftezacht
zachtmaar
maarvroolijk.
vroolijk.
met een
geluid, als
"Wel!"
riep zij,
zij, Renowden
Renowden bij
bij den
denschouder
schoudertrekkende,
trekkende,„dat
"datisisuit
uiten
envoor
voor
„Wel!" riep
goed. Zie
Zie maar,
maar, Jim
Jim!"
I"
Zij
den ring
ringvan
vanhaar
haarvinger
vingerenenwierp
wierp
dien
met
een
zwaaiininhet
hetwater.
water.
Zij trok den
dien
met
een
zwaai
"Daar!"
"Begrijp je mij
mij nu?"
nu?"
„Daar !"juichte
juichte zij.
zij. „Begrijp
hetEngelsch
Engelsch
CHARLESMARIOTT.
MAluoTT.
Naar het
vanvan
CHARLES
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Een
gezonden geest moge
moge men
menopsluiten
opsluiten op
opeen
eendakkamertje,
dakkamertje, inineen
een
Een gezonden
een ziekelijk
ziekelijk lichaam
lichaam of
wat ook,
ook, hij
hij zal
zal steeds
steeds
armoedig
kleed, in
armoedig kleed,
in een
of in
in wat
reeks bezwaren
bezwaren te
te overoverzijn
onvervreemdbare vrijheid
vrijheid behouden
behouden zijn
zijn reeks
zijn onvervreemdbare
winnen, te arbeiden
arbeiden en
en zich
zich teteverheugen.
verheugen.
winnen,
CARLYLE.
Vrij is
de man,
man, die
diezich
zichbeschouwt
beschouwtals
alsonderdaan
onderdaan van
vande
dewereldwet.
wereld wet.
Vrij
is de
Het
eerste voordeel
voordeel van
van zulk
zulk een
een man
man is,
is, dat
dat hij
hij zich
zich niet
niet verzet
verzet en
en
Het eerste
maargehoorzaamt.
gehoorzaamt. 't Is,
zooals lang
lang geleden
geleden de
de
in
opstand komt,
komt, maar
Is, zooals
in opstand
arme
Henry Marten
Marten schreef:
schreef:
arme Henry
»Een woord
veel gezegd
gezegd en
en wijsheidstaal
wijsheidstaal ::
woord is
is 't, veel
lijdt al wat
wat hij
hij moet."
Wel hem,
hem, die
die vroolijk doet
doet en
en lijdt
Wel

Ja,
vroolijk. Wie
opgewekt zijn
zijn arbeid
arbeid en
en zijn
zijn lijden
lijden op
opzich
zichneemt,
neemt,
Ja, vroolijk.
Wie opgewekt
hem alleen
alleen zijn
zijn de
dehoogere
hooge remachten
machtengunstig
gunstigen
endedeakker
akkerdes
destijds
tijds
hem
hem
zijn
vrucht.
Hoe
dikwijls
is
het
gezegd;
alle
edelen
der
levert
levert hem zijn vrucht. Hoe dikwijls is het gezegd ; alle edelen der.
wereld
hebben het
het gekend
gekend en
enininvelerlei
velerleitalen
talen getracht
getracht het
het ons
ons te
te
wereld hebben
laten
weten. Het
Heteigenlijke
eigenlijke wezen
wezenvan
vanallen
allengodsdienst,
godsdienst,die
dïewas
wasenenzijn
zijn
laten weten.
zal,
is, de
demenschen
menschen vrij
vrij te
te maken.
maken. DeDevrije
vrijeman
mangaat
gaatmet
metvromen
vromen
zal, is,
moed door
onweer den
den hem
hemaangewezen
aangewezenweg.
weg.Den
Denraad
raaden
ende
de
moed
door storm
storm en
en onweer
stem
te hooren
hooren van
van zulke
zulke menschen
menschen over
over de
de dingen
dingen des
des levens,
levens,isisveel
veel
stem te
ware mensch.
mensch. 't'tIsIsniet
niethet
hetgewone
gewone
waard. In
zulke menschen
menschen huist
huist de
de ware
waard.
In zulke
soort,
maar zij
zij zijn
zijn toch
toch wel
wel bekend.
bekend. Tegenwoordig
Tegenwoordig zijn
zijn zij
zij zeer
zeel' zeldzeldsoort, maar
maar toch
toch niet
niet geheel
geheel uitgestorven.
uitgestorven. Zij
Zij moeten
moeten weer
weer
zaam geworden,
geworden, maar
zaam
talrijkel'
God deze
deze planeet
planeet nog
noglang
'langbewoonbaar
bewoonbaar
talrijker worden,
worden, wanneer
wanneer God
CARLYLE.
wil
houden.houden. CARLYLE.
wil
De
moed, dien
dien wij
wijwenschen
wenRchenenenhoogachten,
hoogachten, is
is niet
niet de
de moed
moed gegeDe moed,
laten
te
sterven,
maar
manlijk
te
leven.
Die
moed
ligt
diep
in
de
laten te sterven, maar manlijk
leven. Die moed ligt diep in de
met
zachte
warmte
voedt
hij
alle
andere
deugden
en
gaven.
ziel;
ziel ; met zachte warmte voedt hij alle andere deugden en gayer).
metdien
dienmoed
moed
die
zonder hem
hem niet
niet leven
leven kunnen.
kunnen. InInnauw
nauwverband
verband met
die zonder
beschermd
en
uit dapperheid
dapperheid deels
deels voortvloeiend
voortvloeiend of
of deels
deelsdaardoor
daardoorbeschermd
en uit
staan
de gemakkelijker
gemakkelijker teteonderscheiden
onderscheideneigenschappen
eigenschappenvan
vanwaar
waarzijn
zijninin
staan de
woorden
en gedachten,
gedachten,van
vaneerlijkheid
eerlijkheidininhandelen.
handelen.Wederkeerig
Wederkeerigoefenen
oefenen
woorden en
zij invloed
invloed op
op elkander
elkander uit
uit;; immers,
immers, evenals
evenals de
debetooning
betooning van
van waarwaarzij
hethoofddoel
hoofddoelvan
vanden
denmoed
moed
achtigheid
eerlijkheid de
de levensplicht
levensplicht en
en het
achtigheid en
en eerlijkheid
zoo kunnen
kunnen deze
dezeweder
wederzonder
zonderden
denmoed
moedgeen
geenwerkelijkheid
werkelijkheidworden.
worden.
zijn, zoo
zijn,
CARLYLE..
CARLYLE
1906. II.
Il.
23

346
346

LEVENSWOORDEN •
LEVENSWOORDEN.

Onmogelijk is
IS een
een ongelukkig
ongelukkig woord.
woord. Van
Van hen,
hen, die
die het
het veel
veel in
in den
den
Onrnogelijk
mond hebben,
niets te wachten.
wachten, Wie
Wie zegt
zegt:: er
er is
is een
een leeuw
leeuw op
opden
den
mond
hebben, isis niets
weg?? Lafaard,
Lafaard, sla
sla den
den leeuw
leeuw dood
dood;; die
die weg
weg moet
moetbetreden
betreden worden.
weg
Op het
het gebied
gebied van
van kunst,
kunst, van
van het
het practische
practische leven
leven zijn
zijn tal
tal van
van critici
critici
Op
gewoon te
te bewijzen,
bewijzen, dat
datvoortaan
voortaanalles
allesonmogelijk
onmogelijk is
is en
en dat
datwij
wijnu
nu
gewoon
eenmaal onder
onder een
een algemeene alledaagschheid
alledaagschheid zijn
zijn gekomen en
en daarmee
daarmee
eenmaal
Laten die
die heeren bewijzen
bewijzen;
dat is
is nu
nu eenmaal
eenmaal
tevreden moeten
zijn. Laten
; dat
tevreden
moeten zijn.
hun beroep.
beroep. Het
Het was
wasbewezen,
bewezen,dat
datdede
dichtkunstonmogelijk
onmogelijkwas,
was, en
en —
hun
dichtkunst
kwamen Goethe
Goethe en
en Burns.
Burns. Platte
Platte alledaagschheid was
was alles,
wat wij
alles, wat
daar kwamen
wachten hadden,
hadden, en
en —
- daar kwam
kwam Napoleon
Napoleon en
en veroverde
veroverde de
de wereld.
wereld.
te wachten
1" riep Mirabeau zijn
zijn secretaris
secretaris toe,
toe, Dne
»ne me dites jamais
jamais ce
»Impossible! !"
de mot."
mot."
bête de
CARLYLE.
die zegt,
zegt, wat
wat werkelijk
werkelijk in
In hem
hem is,
is,zal
zalook
ook menschen vinden,
vinden, die
Hij, die
naar hem
hem luisteren,
luisteren, al
al zijn
zijn de
de hindernissen
hindernissen ook
ook nog
nog zoo
zoo groot.
groot.
naar
CARLYl.E.
CARLYLE.
Echte humor
humor komt
komt evenzeer
evenzeer uit
het hart
hart als
als uit
uit het
het hoofd.
hoofd. De
De
Echte
uit het
grond
is niet
nietminachting
minachting maar
maar hoog
hoog stellen. Humor
Humor is
geen schateris geen
grond is
lach maar
maar de
de stille
stille glimlach
glimlach,, die
veel dieper
dieper ligt.
Hij is
is de
de bloem
bloem en
en
die veel
ligt. Hij
reinste uiting
uiting van
van een
een diepe,
schoone natuur,
natuur, welke
welke in
in
de geur,
diepe , schoone
de reinste
geur , de
harmonie isis met
met zichzelf, verzoend
vel'zoend met
de wereld
wereld en
en haar
haar armzaligmet de
harmonie
haar grillige
tegenstellingen,, aan
aau die
die tegenstellingen
tegenstellingeu nieuwe
nieuwe
heid
en haar
grillige tegenstellingen
held en
elementen
bindend van
van schoonheid
schoouheid en
en goedheid.
goedheid.
elementen bindend
CARLYLE.
wel voor haar
haa'r bezitters
bezitters als voor anderen
een
anderen een
zoowel
De gezondheid is zoo
hoogst
gewichtige zaak.
zaak. Welbezien heeft
de humorist
humor'ist niet
niet zoo
zoo geheeft de
hoogst gewichtige
heel ongelijk,
gezondheirj te
te eer'en
in
voornam alleen
alleen de gezondheid
eeren eu,
en, in
ongelijk , die zich voornam
plaats
van te
te buigen
buigen voor
voor adel
adel en
en rijkdom,
gewoonte had
harl alleen
alleen
rijkdom , de
de gewoonte
plaats van
te nemen.
prachtige equipages
equipages met
met
voor
nernen. Mooie,
Mooie, prachtige
voor gezonden
gezonden den
den hoed
hoed af te
bleeke gezichten gingen
gingenvoorbij,
voorbij, maar'
maar op zulke beklagenswaardige
beklagenswaardige dingen
lette hij
niet;; voor
huizen met roodwangige mannen
stil en
en
mannen stond
stond hij
hij stil
voor huizen
hij niet
groette
eerbiedig. Gezondheid
Gezondheid is
is hal'monie
het leven
leven;; zij
is,, zooals
zooals
harmonie in
in het
zij is
groette eerbiedig.
levens.
de
ef\'aring leert,
des levens.
leert , de hoofdsom des
de ervaring
is goed,
gezonde ziel
ziel is
is meer
meer dan al
Een
gezond lichaam
lichaam is
maar een
een gezonde
goed , maar
Een gezond
hetgeen
de mensch verlangen kan,
de hemel
heerlijkste , waarmee
waarmee de
kan , het heel'lijkste,
hetgeen de
onze
arme aarde
aarde kan
kan begrftigen,
Zonder kunstige, wijsgeerige medicabegiftigen. Zonder
medicoonze arme
keurslijf der
der toch
toch altijd
altijd zeer
zeertwijfelachtige
twijfelachtige geloofsmenten, zonder
zonder het
het keurslijf
wat goed
goedis,is,neemt
neemthet
hetaan
aanen
enhoudt
houdt
belijdenissen ziet
gezonde ziel,
ziel, wat
ziet de gezonde
herkent
zij,
wat
slecht
is,
en
stoot
het
vauzelf
daaraan
vast;
evenzoo
wat slecht
en stoot het vanzelf
daaraan vast;
CA RL
YLE.
van
zich af.
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Persoonlijkheden,
Uit het
het Duitsch vertaald
door
Persoonlijkheden,door
door George
George Brandes.
Brandes. Uit
vertaald door
J. C.
J.
C. de
de Cock.
Cock. -— Haarlem,
Willink en Zn.
Zn.
Haarlem, H.
H. D. Tjeenk
Tjeenk Willink

Scandinaafsche
Scandillaaf~che

Brandes isis ongetwijfeld
George Brallde1l
ongetwijfeld een
een der
der grootste,
grootste, misschien
misschien wel
wel de grootste,
grootste, van
de
lett.erkundige essayisten
essayisten van
van dezen
dezen tijd.
tijd.Hij
Hijisisdat
datniet
niet
alleen
door
zijnegroote
groote
de letterkundige
alleen
door
zijne
buitenlandsche littératuur:
littératuur:
binnenlandsche (Deensche)
(Deenschel en buitenlandsche
belezenheid, zijne kennis van binnenlandsche
hij'
datook
ookdoor
doorzijne
zijnemenschenkennis,
menschenkennis, door
doorzijn
zijnscherpen
scherpen critischen
critischen blik
blikop
op
hij' is dat
menschen
en toestanden,
toestanden, door
door zijn
zijn blijkbaar
blijkbaar kolossaal
zijn gelukkig
gelukkig
menschen en
kolossaal geheugen
geheugen en zijn
combinatietalent
vooral ook
door zijn
gave. om
om op
op
combinatietalent en
en vooral
ook door
zijn kernachtigen
kernachtigen stijl,
stijl, door
door de
de gave,
en pittige
pittige wijze
wijze zijne
zijne gedachten
gedaehten te
te ontvouwen.
ontvouwen. Daarbij
Daarbij verliest
verliest hij
hij zich
zich
geestige
geestige en
niet,
zooals velen
velen van
van onze
onzehedendaagsche
hedendaagsche critici,
critici, inineene
eenebepaalde
bepaalde school
school of
of
niet, zooals
manier; ; hij
geene stokpaardjes,
stokpaardjes, kijkt
kijkt blijkbaar
blijkbaar zijn
zijn landgenooten
landgenooten niet
niet naar
naar
manier
hij heeft
heeft geene
literatuurenenschrijvers
schrijvers ook
ook alalden
den
de
oogen. Dragen
Dragenzijne
zijnebeschouwingen
beschouwingenover
overliteratuur
de oogen.
stempel
van zijne
zijne persoonlijkheid,
persoonlijkheid, hij
te veelzijdig,
veelzijdig, oin
omeene
eenebepaalde
bepaaldecategorie
categorie
stempel van
hij is te
hoogte te steken
steken ten
ten koste
kostevan
vananderen.
anderen.Vandaar,
Vandaar, dat
dat ikikdede
van
schrijvers inin de
van schrijvers
de hoogte
vertaling van
van Brandes'
Brandes' werk
werk Scandinaafsche
Scandinaafscke Persoonlijkheien
Peraoonlijlthe:len in het
het Nederlandsch
Nedcrlandsch
vertaling
van harte
harte toejuich.
toejuich. Ons
Ons vaderlandsch
vaderlandsch publiek
het punt
punt van
van
van
publiekwerd
werdtoch
toch op
op het
delaatste
laatEtevijf
vijfenentwintig
twintigjaren
jarenniet
nietalalte tegunstig
gunstigbedeeld:
bedeeld:
littéraire critiek
critiek in
in de
littéraire
voor zoover
zoover zijn
zijn smaak
smaak niet
niet isisbedorven
bedorven door
door de
de perverse
perverse methode
methode van
van een
een Van
Van
voor
en zijne
zijne aanhangers,
aanhangers, wordt
wordthet
hetvoorgelicht
voorgelichtdoor
doordagbladdagblad-ofofmaandschriftmaandschriftDeyssell en
recensies, die
die vaak
vaak alaltetezeer
zeergetuigen
getuigenvan
van
persoonlijkevoorliefde
voorliefdeenenschoolsche
schoolsche
recensies,
persoonlijke
opvattingen.
ditomvangrijke
omvangrijkewerk
werkvan
vanGeorg
Georg
Brandes
wordenslechts
slechtsvijf
vijfNoorsche
Noorscheauteurs
auteurs
In dit
Brandes
worden
hehandeld. Verreweg
Verreweg het
het grootste
grootste deel is gewijd
gewijd aan
aan Henrik
H~nrikIbsen
Ibsen en
en Bj6rnstjerne
Björnstjerne
behandeld.
Bj6rnson;
Björnson; dan
dan volgen
volgen Alexander
Alexander L.
L. Kielland, Ellen
Ellen Key
Key en
en Selma
Selma Lagerl6f.
Lagerlöf. De
sludie over
over Ibsen werd
werd geschreven
geschr.'ven met
met groote
groote tusschenpoozen.
tusschenpoozen. De
Deschrijver
schrijver verversiudie
deelde haar
haar daarom
daarom in
in drie
flrie afdeelingen
afdeelingen:: »Eerste
»Eerste indruk",
indruk", die
diedateert
dateertvan
van1866
1866;
deelde
;
-Tweede indruk",
zestien jaar
jaar later
later(1882),
(1882),toen
toenIbsen's
Ibsen'snaam
naam
fiTweede
indruk", dateerende
dateerende van
van zestien
begon bekend
bekend te
te worden
wordenbuiten
buitenhet
hetNoorden,
Noorden,vooral
vooral ininDuitschland
Duitschland;; dan
dan nog
nog
begon
eens zestien jaar later
later (1998)
(1998)geeft
geeftdedeschrijver
schrijverzijn
zijnderde
derdeessay
essay:
»Derdeindruk",
indruk",
eens
: »Derde
toen Ibsen
Ibsen zijn
Zijll zeventigsten
zeventig&tenverjaardag
verjaardagvierde
vierdeenenzijn
zijnroem
roemtottotwereldroem
wereldroemwas
was
toen
ge1ltegen. Dat
Dat geeft
geeftook
ookaan
aande
destudie
studievan
vanBrandes
Rrandes een
een eigenaardig
eigenaardig cachet.
In
gestegen.
cachet. In
tegenstelling van
vanzoovele
zooveleanderen,
anderen,diedieover
over
Ibsenhebben
hebbengeschreven,
geschreven',toen
toenzijn
zijnleven
leven
tegenstelling
Ibsen
werken als
alsgeheel
geheeldoor
doorhen
henoverzien
overzienkon
konworden,
worden,isishet
hetinteressant,
interessant,nanatetegaan,
gaan,
en werken
hoe dat
dat geheele
geheele werk
werk zich
zich afspiegelt
afspiegeltininden
dengeest
geestvan
vaneen
eentijdgenoot,
tijdgenoot,die
diehet
hetzag
zag
hoe
worden en
en zich
zich ontwikkelen.
ontwikkelen. In
In het
heteerste
eerstegedeelte
gedeelteteekent
teekentBrandes
Brandesden
dendichter
dichter
worden
aanleiding van
van zijne
zijne beide
beide werken
werken De
/Je Comedie
Comedie der Liefde
Liefde en Brand,
Bralld, als een
een
naar aanleiding
strijdlustig man,
man, die
die aan
aan den
dengeheelen
geheelentegenwoordigen
tegenwoordigentoestand
toestamlder
dermaatschappij
maatschappij
strijdlustig
van schoonheid
sehoonheid en
en knnst,
kunst, van
van moraal
moraal en
engodsdienst
godsdienstden
denoorlog
oorlogheeft
heeft
op 't gebied van
verklaard; ; als
dichter, die
die het
hethedendaagsche
hedendaagsche leven
levenbeschouwt
beschouwtals
alspessimist,
pessimist,
verklaard
als een dichter,
en niet
nietals
alswijsgeerig
wijsgeerigpessimist,
pessimist, wiens
wiensgedicht
gedichteen
eenklacht
klachtwordt
wordtover
overhet
hetongeongelukkig lot
lot der
dermenschheid,
menschheid, maar
maar die
die optreedt
optreedt ale
ale aanklager.
aanklager. Het
Het ligt
ligtinindede
lukkig
natuur van
van Ibsen,
Ibsen, zich
zich het
hetleven
levenvoor
voortetestellen
stellenals
alseen
ecngeweldigen
geweldigenmaar
maarwanwannatuur
23'
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hopigen strijd, om
om het
hetgoede
goedetetebereiken
bereiken;
ietsoproerigs,
oproerige,wilds
wildsen
enzwaarmoedigs
zwaarmoedigs
hopigen
; ererisisiets
diep in
in zijn
zijn wezen,
wezen, iets
iets in
in zijn
zijn oog,
oog, dat
dathem
hemdwingt,
dwingt,om
omzwart
zwarttetezien.
zien.Brandes
Brandes
diep
schrijft die
die eigenaardigheid
eigenaardigheid van
van Ibsen's
Ibsen's wezen
wezen niet
nietalleen
alleentoe
toeaan
aanzijn
zijnnatuurnatuurschrijft
lijken aanleg
aanleg en
en zijn
zijnkarakter,
karakter, maar
maarook
ookaan
aanzijne
zijne harde,
harde, strenge
strenge jeugd;
jeugd; als
als
lijken
innerlijkstrijd
strijd met
met het
het leven
leven gevoerd.
gevoerd. Dan
Dan
jongeling heeft
heeft hij
hij alaluiterlijk
uiterlijkeneninnerlijk
jongeling
Brandes erop,
erop, hoe
hoc in
in die
dieeerste
eersteperiode
periodeook
ookIbsen
lbsendedefout
foutaankleeft
aankleeftvan
vallvele
vele
wijst Brandes
moderne
Noorschedichters,
dichters,dat
datis:
is :alal te
te veel te
moderne Noorsche
te willen.
willen.Het
Hetisis»de
Ddeoverweging",
overweging",
typeerenvan
vandede
personenininzijne
zijnedrama's
drama'sbij
bijIbsen
Ibseneene
eene
die bij
bij het
hetkiezen
kiezenenen
die
typeeren
personen
te groote
daardoor
worden
zijne
hoofdpersonen
alle
gepersonifieerde
grooterolrolspeelt;
speelt;
daardoor
worden
zijne
hoofdpersonen
alle
gepersonifieerde
begrippen en vandaar
vandaar ook
ook zijne
zijne voorliefde
voorliefde voor
voor het
hetsymbolische.
symbolische.Dat
Datisismerkbaar
merkbaar
begrippen
Catifiml, De
DeKroonpretendenten,
Kroonpretendenten, Vroutoe
/TrouweInger
Jngerop op
Osterraad, ook in
in Peer
Peer Grit,
Gynt,
Osterraad,
in Catilina,
alle~ scheppingen
scheppingen uit
uit Ibsen's
I bsen's eerste
eerste periode.
periode.
alles
Heeft in
in dit
diteerste
eerstedeel
deelBrandes
Brandesden
den
Noorschendichter
dichteraangeduid
aangeduid als
als den
den
Heeft
Noorschen
talentvollen strijder
strijder en
en aanklager,
aanklager,die
dieder
derverdorven
verdorvenmenschheid
menschheidgeestelijke
geestelijkeknoetknoetslagen toedeelt
toedeelt: ; in
»Tweede indruk"
indruk" teekent
teekent hij
hij dedeontplooiing
ontplooiingvan
vanIbsen's
Ibsen's
slagen
in »Tweede
in het
hetlicht
lichtvan
vanhet
hetlittérair
littérairbewustbewustdichtergeest en
zieleleven en beschouwt
beschouwt dat in
dichtergeest
en zieleleven
zijn en
streven van
van zijn
zijn tijd.
tijd. Het
Het kort
kort bestek,
bestek, waarin
waarin hier
hier de
debespreking
bespreking van
van dit
dit
zijn
en streven
merkwaardige boek
moet geschieden,
geschieden, gedoogt
gedoogtniet
nietininbijzonderheden
bijzonderheden op
opde
debebemerkwaardige
boek moet
schouwingen van
Alleen
gezegd:: dit stuk
stuk isis èn
èn
schouwingen
vanden
denschrijver
schrijverinintetegaan.
gaan. A
lleen zij
zij dit
dit gezegd
door de voortreffelijke
voortreffelijke wijze
van behandeling
behandeling èn
èn door
doorden
dendiepen
diepeninhoud
inhoudeen
een
door
wijze van
meesterstuk van
littéraire kunst.
kunst. Hoe
HoeIbsen
Ibsenaan
aandedegedachten
gedachtenenenidealen
idealenvan
van
meesterstuk
van littéraire
zijn tijd
tijd vleesch
vleesch en
en bloed
bloed heeft
heeft gegeven;
gegeven; hoe
hoehij
hijdie
diegedachten
gedachtendieper
dieperheeft
heeftgegezijn
maakt, door
door ze
ze tetedoordringen
doordringen met
metden
denstroom
stroomvan
vanzijn
zijnmachtig
machtigvoelen,
voelen,dat
datwordt
wordt
maakt,
oudereenendedenieuwere
nieuweregeschriften
geschriftenvan
van
door Brandes
Brandes in
in bijzonderheden
bijzonderheden uit
uit dedeoudere
door
Ibsen op
op overtuigende
overtuigende wijze
wijze aangetoond.
aangetoond. Vooral
Vooralvoor
voor hen,
hen,die
dievan
vandedewerken
werken
Ibsen
van Ibsen
Ibsen eene
eene studie
studie willen
willenmaken,
maken, isisdit
ditgeschrift
geschriftvan
vanBrandes
Brandeseen
eenstandaardstandaardvan
werk geworden
geworden;; en
voor alle vereerders
vereerders van
van littéraire
littéraire kunst
kunstmoet
moetdedelectuur
lectuurvan
van
werk
en voor
deelvan
vanBrandes'
Brandes' studie
studie een
een bijzonder
bijzonder hoog
nu, na
na de
deververdit deel
hooggenot
genotzijn.
zijn. En
En nu,
schijning
van Nora
Nora (Een
(Eenpoppenhuis)
poppenhuis) en
en van
van Spoken erkent
ook Brandes
Brandes den
den
erkent ook
schijning van
grooten
vooruitgang van
Ibsen als kunstenaar.
kunstenaar. De
Deideeën
ideeënvan
vanden
dennieuwen
nieuwentijd
tijd
grooten vooruitgang
van Ibsen
hebben
niet meer
meer den
den vorm
vorm van
vanzinnebeelden
zinnebeeldenmaar
maarvan
vanwerkelijke
werkelijkemenschen.
menschen.
hebben nu niet
is voortdurend
voortdurend gestegen
gestegen ininvolmaaktheid.
volmaaktheid. Dat
Datwordt
wordtook
ookaangetoond
aangetoond inin
Ibsen
Ibsen is
»Derde indruk".
beschouwingen over
over De
De wilde
wilde Eend,
Eend, Een
Een vijand
vijandvan
"anhet
hetVolk,
rolk,
»Derde
indruk". De beschouwingen
JJe vrouw
de Zee,
Zee, Iledda
HeddaGabler,
GabIer,
Rosmer8holm zijn
allerinteressantst, onmisonmisvroulo !Jan
van de
Rosmersholm
zijn allerinteressantst,
De
baar
voor wie
wie tottothethet
juiste
begrip
dezer
dichtstukkenwil,wil.
doordringen.
baar voor
juiste
begrip
dezer
dichtstukken
doordringen.
En
na de
de bespreking
bespreking van
van de
de drie
driedra,ma's:
drama's: Solness,
Eyolf en Borkman,
Borkman, de
Solness, Eyolf
En na
eerste,
Ibsenna
naeene
eenevrijwillige
vrijwilligeballingschap
ballingschapvan
vanbijna
bijnaeen
eenmenschenleeftijd
menschenleeftijd
eerste, die Ibsen
op
Noorschen grond
grond heeft
heeft geschreven,
geschreven, besluit
besluit Brandes
Brandes:: »De
DDe geest
geest daarin
daarin
op Noorschen
verraadt
de dichter
dichter niet langer
langer een
een jong
jong man
man is. Die
Die geest
geest isis
verraadt genoegzaam,
genoegzaam, dat
dat de
de
geest van
van dedewijsheid,
wijsheid,van
vande de
strenge
wijsheidenenvan
vandedeverlichte
verlichtezachtzachtde geest
strenge
wijsheid
moedigheid,
eindigend in
ineen
eengroote
groote
verdraagzaamheidtegenover
tegenovermenschelijke
menschelijke
moedigheid, eindigend
verdraagzaamheid
gebreken,
die harmonisch
harmonisch samenklinkt
samenklinkt met het
het strenge
strenge vonnis
vonnis over
over de
de hardheid
hardheid
gebreken, die
des
harten —
- een
eendiep
diepmededoogen,
mededoogen,dat
datniet
nieteen
eenvan
vanzijn
zijneischen
eischen heeft
heeft laten
laten
des harten
vallen."
vallen."
Door
Brandps leeren
leeren wij
wij begrijpen,
begrijpen, dat
datdedeletterkunde
letterkundeinindedeScandinaafsche
Scandinaafsche
Door Brandes
wat zij
zij bezat.
bezat.
rijken
rijken in
in IbselPs
Ibsenis drama's
drama'shet
het beste
beste heeft
heeft gegeven, wat
In de
de schildering
schilderingvan
vanhet
hetleven
leven
werken
Björnson,een
eenfrisch
frischeneninteressant
interessant
en en
werken
vanvan
Bj6rnson,
levensbeeld,
Brandes aan,
aan, welke
welkebijzondere
bijzondere plaats
plaatsdeze
dezedichter
dichterininde
de wereldwereldlevensbeeld, geeft Brandes
literatuur
in de
deScandinaafsche
Scandinaafsche letterkunde
letterkunde inin't'tbijzonder
bijzonder inneemt.
inneemt. Tusschen
'russchen
literatuur en in
Ibsen
en Bjtirnson,
Björnson, die
die dikwijls
dikwijls met
met elkaar
elkaarvergeleken
vergeleken en
en ininéén
éénadem
ademgenoemd
genoemd
Ibsen en
worden,
bestaan inderdaad
inderdaad groote
groote contrasten.
contrasten. Er bestaat tusschen
tusschen beiden
beiden in
in z66ver
zóóver
worden, bestaan
overeenkomst,
hetlandland-enentijdgenoot
tijdgenootzijn,
zijn,den
den
wedstrijdinindedebehandeling
behandeling
overeenkomst, als
als uit het
wedstrijd
van
onderwerpen en
parallelloopende
moest voortvloeien.
voortvloeien. Maar
van onderwerpen
en de
de parallel
loopende ontwikkeling
ontwikkeling moest
Mau
Ibsen
in zijne
zijne dichterlijke
dichterlijke vlucht z66
zó6 hoog
hoog gestegen,
gestegen, dat
dathij
hijallen
alleninin't'tbinnenbinnenIbsen is
is in
en
buitenland ver
ver achter
achterzich
zichheeft
heeftgelaten
gelaten;
Ibsen
behoortaan
aandedegansche
ganschewereld,
wereld,
en buitenland
; Ibsen
behoort
lIjörnson
zÜn vaderland.
vaderland. Bjtirnson
Björnson alleen
als dichter
dichtertetevermelden,
vermelden,
Bjiirnson uitsluitend
uitsluitend aan
aan zijn
alleen als
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is
onvolkomen en
onjuist; hij
hij isisook
ookjournalist,
journalist, politicus,
politicus,redenaar.
redenaar. Hij
Hij voelt
voeltzich
zich
is onvolkomen
en onjuist;
en opvoeder
opvoeder van
van zijn
zijn volk,
volk, en
en zoo
zooisisook
ookzijne
zijnekunst
kunstuitsluitend
uitsluitend gericht
gericht
den leider
leider en
den
Debetrekking,
betrekking, waarin
waarin
naar zijn
zijn volk
volk en
en zijn
zijn land,
land, waarmee
waartneehij
hijzich
zichéén
an voelt.
naar
voelt. De
Björnson
tegenover zijn
zijn land,
land, isishoogst
hoogsteenig
ecniginingeheel
geheel
Europa'sschrijschrijBj6rnson staat
staat tegenover
Europa,'s
versen dichterswereld.
dichterswereld. Hij
Hij voelt
voeltzich
zichalsalsden
den
nationalcnzieleherder
zieleherdervan
van zijn
zijn
vers- en
nationalen
volk.
I bscn heeft
heeft boven
boven alles
alles de
de geda,chte
gedachte lief;
lief; naast
naastdie
dieliefde
liefdevoor
voordedegedachte
gedachte
volk. Ibsen
romans
staat Bjiirnson's
Björnson's liefde
liefde voor
voorde
demenschen,
menschen,voor
voorzijn
zijnvolk.
volk.Zijne
Zijne
romanszijn
zijndaarom
daarom
zijn ijver
ijver voor
voorland
landenenvolk
volkzijne
zijneromans
romans
direct
paedagogische romans.
romans. Soms
Soms heeft
heeft zijn
direct paedagogische
geschaad.
~Iaar toch
toch neemt
neemt Brandes
Brandes dezen
dezen dichter
dichter ininbescherming
bescherming tegen
tegen de
de
geschaad. Maar
aanvallen
uer critici,
critici, die
die getracht
getrachthebben
hebbenzijne
zijnewerken
werkenininminachting
minachtingtetebrengen,
brengen,
aanvallen der
ze tetebetitelen
betitelenalsalstendenzpoëzie.
tendenzpoëzie.DeDe
waarschuwing
tegen
tendenzkunst
door
door ze
waarschuwing
tegen
tendenzkunst
schijnt
afkomstig van
van Kant,
Kant, die
uiede
dekunst
kunstbeschouwde,
beschouwde, als
als vindend
vinuend haar
haar doel
doel in
in
schijnt afkomstig
totveel
veelnabauwerij,
nabauwcrij,geschreeuw
gpschreeuwenenververzichzelf.
Datheeft
heeftaanleiding
aanleidinggegeven
gegeventot
zichzelf. Dat
warring.
Menig lezer
lezer zal
zalzich
zichherinneren,
herinneren,hoe
hoeook
ookNederlandsche
Nederlandsche critici
critici zich
zich
warring. Menig
inuertijd
hooghartig over
over BijOrnson's
Björnson's werken
werken hebben
hebben uitgelaten
uitgelaten;; vermoedelijk
vermoedelijk
indertijd hooghartig
zij aan
aanden
denleiband
leibandvan
vanden
dengrooten
grootenKoningsberger.
Koningsberger. Alle
Alle
onbewust
ook zij
onbewust liepen
liepen ook
denbooze
boozezijn
zijn;
ach,we
weweten,
weten,helaas!
helaas!maar
maar
kunst niet
met tendenz
tendenzmoest
moestnatuurlijk
natuurlijkuituit
den
; ach,
à,l
te wel,
wel, tot
totwelke
welkewangedrochten
wangpdrochten de
de leus
leus:: »de
»dekunst
kunstter
terwille
wille
van
kunst",
hl te
van
(te,ie
kunst",
heeft
geleid. Maar
:Maardedeschreeuwers
schreeuwers zien
zien over
over 't hoofd,
de grootste
grootste littéraire
littéraire
heeft geleid.
hoofd, uat
dat de
en blijven
blijven leven,
leven, voor
voor 't mecrendeel
eene duidelijke
duidelijke
kunJtwerken,
nog leven
leven en
kunstwerken, die
die nog
meerendeel eene
tendcnz
En zoo
zoo onderschrijven
onderschrijven we
we ook
ookvan
vanharte
hartededemeening
meeningvan
vanBrandes,
Brandes,
tendenz hebben.
hebben. En
dat
alleen die tendenz
voor een
een kunstwerk,
kunstwerk, die
die niet
niet in
in het
het
dat alleen
tendenz schadelijk
schadelijk worut
wordt voor
werk zelf
zelf belichaamd
belichaamd isisenenonpoëtisch
onpoëtisch uit
uithet
hetkader
kadervalt
valt;
maardat
datoverigens
overigens
werk
; maar
iemand met
met poëtiscli
poëtisch gevoel
gevoel alleen
alleendoor
dooropzettelijke
opzettelijke hardheid
hardheid —
- ofofdoor
doordomme
domme
iemand
vooringenomenheid - — onverschillig
blijven voor
voor poëzie,
poëzie, waarop
waarop eene
eene
vooringenomenheid
onverschilligkan
kan blijven
Zoohebben
hebben
gloeiende
liefde voor
voor waarheid
waarheid of recht
recht haar
haar stempel
stempel heeft
heeftgedrukt.
gedrukt. Zoo
gloeiende liefde
Ibsen beiden
beiden gestreden
gestreden tegen
tegendededwalingen
dwalingenenen
gebrekenvan
va,nhun
huntijd;
tijd;
Björnson
Bj6rnson en
en Ibsen
gebreken
maar
Ibsen niet
metzijne
zijnesuperieure
superieureen
endiepzinnige
diepzinnigecritiek
critiekalles,
alles,wat
wathij
hijaanvalt,
aanvalt,
maar terwijl
terwijl Ibsen
versplintert en
en vernietigt,
vernietigt, voert
voertBjOrnson
Björnson krijg
Hij werkt
werktals
als
versplintert
krijg zonuer
zonder bitterheid.
bitterheid. Hij
alsofeen
eenAprilzon
Aprilzonspeelt
speelt
een profeet,
profeet, die
die een
eenbeteren
beterentijd
tijdverkondigt.
verkondigt. »Het
»Hetis,is,alsof
een
over zijne
zijne dichtwerken."
dichtwerken."
Onder
kleinere opstellen,
opstellen, die
die op
opdeze
dezetwee
tweeuitvoerige
uitvoerigeverhandelingen
verhandelingenvolgen,
volgen,
Under de
de kleinere
uit
munten vooral
vooral de
de beschouwingen
beschouwingen over
over Alexander
Alexander L.
L. Kielland
Kielland en
en Ellen
Ellen Key
Key uit
munten
door
die soms
soms overhelt
overhelt tot
tot ironie.
ironie. Nu
Nu en
en
door fijnheid
Ajnheidvan
van vorm
vorm en
en door
door geestigheid,
geestigheid, die
dan
doet Brandes
Brandes ininzijne
zijnemanier
maniervan
vanzeggen
zeggen denken
denken aan
aan Heine.
Heine. Daar
DaarEllen
Ellen
dan doet
Key door
door hare
harewerken
werken en
en hare
hare lezingen
lezingen in
in ons
onsland
landwèlbekend
wèlbekend is,
is, zal
zalhet
hethaar
haar
Key
Hollandschen vrienden
aangenaam zijn,
vernemen, dat
dat Brandes
Bramlcs Mej.
Mej. Key
Key
Hollandschen
vrienden aangenaam
zijn, te
te vernemen,
Inhare
harelevensbeschrijving
levcnsbeschrijving van
van Anne
Anne Charlotte
Charlotte Leffler
Leffier zegt
zegt Ellen
.Ellen
hoog stelt. In
wel hoog
het geestelijk
geestelijk gastruaal
gastmaal was
was Anne
Anne Charlotte
Charlotte het
het brood,
brood, Sonja
Sonja
Key:: »Aan het
Key
»lnde de
natuur
Juffrouw
Key",
zegt
Brandes,
Kowalewski de
wijn." —
- »In
Kowalewski
de wijn."
natuur
vanvan
Juffrouw
Key",
zegt
13randes,
brood noch
noch de
de wijn."
wijn."
»ontbreekt het
Dontbreekt
het brood
Over Selma
Selma Lagerl6f
Lagerlöf —
- die
die G6sta
Gösta Berling's
Berling's Saga schreef,
schreef, een
een boek,
boek, dat
dat hier
hier
Over
Zij
een tijdlang
tijdlang zeer
zeer inindedemode
modewas,
was,—- is is
Bramlesminder
minder goed
goed tetespreken.
spreken. Zij
een
Brandes
moet nog
nog toonen,
toonen, of
of zij
zij kan
kanschilderen,
schilderen, wat
watzijzijgezien
gezienenengevoeld
gevoeldheeft
heeften
envolledig
volledig
moet
verstaan.
verstaan.
Aan de
de vertaling
vertaling van
van dit
dit voortreffelijke
voortreffelijke werk
zorg besteed.
besteed. Het
Hetwordt
wordt
Aan
werk is
is veel zorg
en vloeiend
vloeiend Nederlandsch.
Nederlandsch.
ons aangeboden
aangeboden in
iu zuiver
zuiver en
ons

S.
M. S.
Wereldbibliotheek, No. 17
17-18.
G. van
van Hulzen, »Getrouwd".
.Getrouwd". Tweede herziene
herziene uitgaaf.
uitgaaf.
Wereldbibliotheek,
18. G.
-

heteen
eentobben
tobbeninin
verhaal van »tobben",
Dtobben", in
tweeërlei zin.
zin. Bij den
den man
man is
is het
Een verhaal
in tweeerlei
de beteekenis
beteekenis van
van »zwoegen",
Dzwoegen", zooals
zooals op
op bl.
bI.137
137
twee
woordenals
alsgelijkgelijkde
diedie
twee
woorden
luidende naast
naast elkaar
elkaar staan.
staan. Bij
Bijdedeonpraktisch-opgevoe.de
onpraktiMch-opgevoe.de vrouw
vrouw is het
het een
een
luidende
tobben in
in de
degewone
gewonebeteekenis
beteekenisvan
vanhet
hetwoord.
woord.Feu
Fentobben,
tobben,allereerst
allereerst om
om uit
uit
tobben
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Buen08
tekomen,
komen, waarheen
waarheen zij
zij samen
samen gegaan
gegaan zijn,
zijn, om
omhunne
hunne misgemisgeBuenos Ayres
Ayres weg
weg te
te komen
komen weer
weer vaar
TIaarNederland,
Nederland, naar
naar
loopen
financietjes tete herstellen.
loopen financietjes
herstellen. Weg
Weg te
willeeren
(wat haar
haar
Amsterdam,
Amsterda,m,uit
uit het
het wildvreemde
wildvreemdeland,
land,welks
welks taal
taal zij
zij niet
niet wil
leeren (wat
echtgenoot
zoo spoedig
spoedig mogelijk
mogelijk wèl tracht
tracht te
te doen).
doen). Weg
Wegtetekomen
komennaar
naarhaar
haar
echtgenoot zoo
geboortestad, waar
het anders
anders toch
toch 6ok
60k niet
nietzoo
zooprettig
prettighad
hadgehad,
gehad,bij
bijma
ma
geboortestad,
waar zij
zij het
en
de zusters,
zusters, maar
maar waarnaar
waarnaar zij
naar het verloren
verloren land
land van
van melk
melk
en de
zij nu
nu snakt
snakt ILls
als naar
en honing.
honing.
En zij
zij gaan
gaaneindelijk
eindelijkterug.
terug.ZijZij
zeurt
zoolang
totdathij,
hij,hoezeer
hoezeeronwillig,
onwillig,
En
zeurt
zoolang
totdat
Zij heeft
heeftbewerkt,
bewerkt,dat
dathij
hijzijn
zijngoede
goedekans
kansvan
vangeldgeld.
haar
verlangen inwilligt.
inwilligt. Zij
haar verlangen
enopnieuw
opnieuwmoet
moetgaan
gaan»tobben"
»tobben" tete
verdienen
den vreemde
vreemde moet
moet opgeven
opgeven en
verdienen in
in den
In Amsterdam
Amsterdam zet
zet ook
ookzijzijdedetobberij
tobberijvoort,
voort,
midden
zijne landgenooten.
landgen"oten. In
midden van
van zijne
is verloren.
verloren. Het
Het
maar
thans in
in gewijzigde
gewijzigde richting.
richting. Flet
Het wederzijdsch
wederzijdsch vertrouwen
vertrouwen is
maar thans
eenpaskwil
paskwilvoor
voorhen
hengeworden.
geworden.Zij
Zij helpen
helpen elkander
elkander niet
niet
woord »getrouwd"
»getrou wd" is een
woord
meer,
de wederzijdsche
wederzijdsche levenslasten
levenslasten tetedragen.
dragen.Van
Vangezamenlijke
gezamenlijkelevensvreugde
levensvreugde
meer, de
is 6ok
60k zoo
zoo goed
goed als
als geen
geen sprake
sprake meer.
meer.
eindelijkeen
eenk-ind
kindter
terwereld
wereldbrengt,
brengt,sterft
sterftzijzijweldra.
weldra.Vooraf
VoorafgegeEn als
als zijzijeindelijk
En
voelen
beiden nog
nog met
metheftig
heftigopvlammend
opvlammendverdriet,
verdriet,hoe
hoegeheel
geheelanders
andershunne
hunne
voelen beiden
te laat.
laat.
verhouding had
verhouding
had behooren
behoorentete zijn.
zijn. Maar
Maardan
dan isis het te
»Op
knieën schokte
schokte hij
hij voor
voor 't bed
bed neer.
neer. Zij
Zij schudde
schudde zich
zich krampachtig
krampachtig
»Op zijn
zijn knieën
de
handen, hief
hief zich
zich van
van 't kussen
kussen op.
staarde hem
hem aan
aan met
met strakke
strakke oogen
oogen en
en
de handen,
op, staarde
een uiterste
uiterste inspanning
inspanning om te
te spreken,
spreken, maar
maar de
de gedachten
gedachten on.tgingen
on.tgingen haar
haar al.
al.
in een
Van
schrik klemde
klemde Henk
Renk zich
zich aan
aan haar
haar vast,
vast, niet
nietwetend
wetendofofhij
hijnog
nogmoest
moest
Van schrik
Om hem
heen stond
stond alles
Aldoor keek
keek ze
ze hem
hem
smeeken
houden. Om
smeeken of
of zich
zich stil houden.
hem heen
alles stil. Aldoor
en al
al wat
watzezenog
nogaan
aankra,cht
kracht bezat,
bezat, lei
leîzeze
aan met
met haar
haarsmeekende
smeekende twijfelblik
twijfel blik en
aan
in
haar oogen:
oogen: de
de angst
angRt van
van 't sterven
haar leven,
leven, haar
haar liefde
liefde pas
pas begon.
begon.
in haar
sterven nu
nu haar
oogen weerspiegelden
we'lrspiegelden de
in met
met
Maar zijn
Maar
zijn eigen
eigen oogen
de waanzinnige
waanzinnigeangst,
angst, en
en ze
ze zakte in
een
zucht, de
de laatste
laatste zucht."
zucht."
een zucht,
Dan
komen de
de hopeloos
hopeloosdroeve
droevenabetrachtingen.
nabetrachtingen. En
En dan
dan moet
moet hij
hij zich
zich weer
weer
Dan komen
begeven »in
»in de
de dagelijksche
dagelijksche misère
misère van
van het
het tobben",
tobben", —
- met
met welke
welkewoorden
woorden het
het
begeven
boek eindigt.
eindigt.
boek
Het behandelt
behandelt een
eenonverkwikkelijk
onverkwikkelijkonderwerp,
onderwerp,maa,r
maar het
het isisknap
knapgeschreven,
geschreven,
ofschoon
wat langdradig.
langdradig. Er
Er isisiets
ietstragisch
tragischininhet
hetniet-andersniet-andersofschoon hier
hier en
en daar
daar wel wat
kunnen-zijn van
van dit kibbelende mensehenpaar.
menschenpaar.
hoeGonde,
Gonde,niettegenstaande
niettegenstaande hare
haregrieven
grieventegen
tegenhem
hemenen
Fijn geteekend
geteekend is, hoe
tusschen al
de ruzie
ruzie met
methem
hemd6or,
dóor,toch
tocheigenlijk
eigenlijkveel
veelvan
vanhem
hemhield,
hield,hem
hem
tusschen
al de
vooral
om zijn
zijn kracht
kracht bewonderde.
bewonderde. En
hij ten
ten slotte
slottetoch
toch6ok
óokmeer
illeervan
vanhaar
haar
vooral om
En hoe hij
bleek te houden
houden dan
dan hij
hij zelf
zelfwel
welv6or
vóorhaar
baarlevenseinde
levenseinde beseft
besefthad.
had.
bleek
is ook
ook onder
ouder andere
andere voortreffelijk
voortreffelijk voorgesteld
voorgesteld het
het laden
laden van
van
In bijzonderheden
bijzonderheden is
bI. 119-158.
119-158. De
Detaal
taalvan
vanhet
hetboek
boekisisover
over 't algemeen
algemeen eenvoudig,
eenvoudig,
de
zeeboot, bl.
de zeeboot,
eenigszins
duidelijk en
en daardoor
daardoor doeltreffend.
doeltreffend. Slechts
Slechts enkele
enkele malen
malenschijnt
schijntzijzijeenigszins
duidelijk
gezocht en
en verliest
verliesthierdoor
hierdoor aan
aandirecte
directenitwerking
uitwerking;
bijv.op
opbl.
bI.21,
21,2de
2d•helft:
helft:
gezocht
; bijv.
DOver
haar bedremmeld,
bedremmeld, bijna
bijna nog
nog meisjesachtig,
meisjesa.chtig, jong
jonggezicht
gezichtlijnde
lijnde zich
zich een
een
»Over haar
stroeve
streek van
vanonverzettelijkheid,
onverzettelijkheid, en
en 't deed
deed haar blasse
blasse trekken
trekken harden
harden tot
tot
stroeve streek
een
grimmelig wit,
wit,krevelig
kreveligonder
onderhethet
zwarte,
jongensachtig-g. knipte haar.
haar.
een grimmelig
zwarte,
jongensachtig-gtknipte
Raar
gezicht werd,
werd, en
endit
ditvoelde
voeldezijzijmet
metgenot,
genot,een
eenstremsel
stremselwitte
wittenarigheid."
narigheid."
Haar gezicht
De
lezer vraagt
vraagtzich
zichhierbij
hierbij(onder
(onderandere)
andere) af
af:waarom
waarom»blasse"
Dblasse" in
inplaats
plaatsvan
van
De lezer
Dbleeke"?
41 vraagt:
vraagt: waarom
waarom praar
)faal' een
eenwoordje
woordje zei",
zei", ininplaats
plaats
»bleeke" ?Gelijk
Gelijkhij
hij bij
bij bI.
bl. 41
van »zelden"
llzelden"?? En
En bij
bij bl.
bI. 255
255:: waarom
waarom vdie
Ddie van
van koorts
koorts hittend
hittend woelde"
woelde"?? Zulk
Zulk
van
een
woordenkeus leidt
heel veel
veel
een woordenkeus
leidt de
de a.andacht
aanda,chtimmers
immersaf;
af; en
en Dhittend"
»hittend" heeft
heeft toch heel
va,n transitief
transitiefen
enintransitief.
intransitief.
van
een foutieve
foutieve verwarring
verwarring van
van een
Maart, 1906.
Maart,
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Aernout
Drost, De
pestilentie tetpKatwijk
Katwijk (1625),
(1625), met
met inleiding
inleiding van
van Albert
Albert Verwey
Verwey en
en
Aernout Drost,
De pestilentie
taalkundige
dOOI' Dr.
Dr. C.
C. G.
G. N.
N.de
deVooys.—
Vooys. - Amsterdam,
Amsterdam,G.
G.Schreuders.
Schreuders.
taalkundige aanteekeningell
aanteekeningen door
Aernout
Drost was een
een,jong
proponent van
van 1830.
1830. Naar
Naarzijn
zijnportret
portreteen
eenvriendelijk
vriendelijk
Aernout Drost
jong proponent
gezichtje
met hooge
hooge kuif,
kuif,ijzeren
ijzerenbril,
bril,enen
vadermoorders die
die uit
uiteen
een wit-netelwit-netelgezichtje met
vadermoorders
doeksche
opstaken. Hij
Hij stierf
stierf inin1834.
1834.Zonder
Zonderna,am
naamhad
hadhij
hijtwee
tweejaren
jaren
doeksche das
das opstaken.
tevoren
uitgegeven Herminyard
Hermingard van
vandedeEikenterpen.
Eikellterpen.ZijZij is de door een ouden Romein
Homein
tevoren uitgegeven
t.ot christin
christin bekeerde
bekeerde Germaansche,
Germaansche, —
- Aelbrecht
AelbrechtJansz.,
Jansz.,dedeheld
h,eldvan
vande
de Pestilentie,
Pesi1lentie,
tot
de door
doorCamphuysen
Camphuysenten
tendoop
doopbijbij
Rijmburgersgebrachte
gebrachteneef
neefvan
van den
den
is de
de de
Rijnsburgers
Men kent
kent de
degeschiedenis
geschiedenis der
der Rijnsburger
Rijnsburger collegianten.
collegianten. De
De
schilder
Mierevelt. Men
schilder Mierevelt.
uitgebannen
predicanten stichtten te
teAntwerpen
AntwerpendedeSociëteit
Sociëteitder
derRemonstrantsche
Remonstranhche
uitgebannen predicanten
Broederschap,
bediening van
van de
degemeenten
gemeenten en
enzonden
zonden leeraars
leeraars uit,
uit,
Broederschap, regelden
regelden de
de bediening
die
hetbanvonnis
banvonnis trotseerden
trotseerden en
heimelijk in
het land
land terugkeerden.
terugkeerden. Een
Een van
van
die het
en heimelijk
in het
de stoutmoedigsten
stoutmoedigsten was
was Passchier
Passchier de
de Fijne,
Fijne, het
hetIJsvogeltje
IJsvogeltjebijg,naamd,
bijg-naamd,om
OUlzijn
zijn
de
preeken op
ijs te
te Gouda,
Gouda, door
door Jan
Jan van
vanVloten
Vlotenzoo
ZOeljuist
juistenentreffend
treffendbeschrebe8chrepreeken
op het ijs
Hetwas
wasGijsbert
Gijsbert van
vander
derKodde
Kodde te
te Wannond,
Warmond, die,
die, toen
toenhet
hethouden
houden van
van
ven. Het
ven.
een
remonstrantsche vergadering gevaarlijk
gevaarlijk bleek,
bleek,voorstelde
voorstelde»altemet
»altemeteens
eenszonder
zonder
een remonstrantsche
lezen, een
een gebed
gebed te
tedoen
doen en
en
predicant bij
predicant
bij elkander
elka,ndertete komen,
komen,eenige
eenigecapittels
capittels te
te lezen,
tot stichting
stichtingvoor
voortetedragen,
dragen,indien
indien
iemand
daartoe
bereid
bekwaamwerd
werd
iets tot
iemand
daartoe
bereid
enenbekwaam
De Van
Van der
derKodde's
Kodde's waren
wareneen
eenbijzonder
bijzondergeslacht
geslachtvan
vangeleerde
geleerde
bevonden." De
bevonden."
landbouwers. Een
Een van
van hen,
hen, Willem,
Willem,werd
werdinin1601
1601professor
professorininhet
hethebreeuwsch
hebreeuwsch
landbouwers.
Leiden, maar
maar in
in 1619
1619geschorst
geschorsteneninin1621
1621
verstokt
anti-Dortenaarafgezet.
afgezet.
te Leiden,
alsal~
verstokt
anti-Dortenaar
Zij
vormden een
een kleine
kleinemaar
maarvastberaden
vastberadengemeenschap
gemeenschapmet
mettwee
tweekenmerken
kenfuerken:
Zij vormden
:
Hetisisin in
eenvan
vanhun
hunoefeningen,
oefeningen,
oefeningen
zonder predicant,
predicant. en
en de
dedompeldoop.
dompeldoop. Het
oefeningen zonder
een
.~ rie
der Kodde
Kodde te
te Rijnsburg,
Rijnsburg, dat
dat Drost
DrOilt den
den dichter
dichter
op
den dorschvloer
dorschvloer van
van A
op den
rie van
van der
Camphuysen,
den schilder
schilderMierevelt
Mierevelten.
enzijn
zijnheld
heldAelbrecht
AelbrechtJansz.
Jansz.samenbrengt.
samenbrengt.
Camphuysen, den
de rakkers
rakkers van
van den
den leidschen
leidschen schout
schout De
))e
De vergadering
vergadering wordt
wordt overvallen
overvallen door
door de
De
nauwernood. Om
tafreel isishet
hetverdere
verdereverhaal
verhaal
Bondt;
Bondt ; Passchier
Passchier ontkomt
ontkomt ter
ter nauwernood.
Om dit tafreel
heengedicht.
Van Drost
Drost isiseen
eenvormende
vormendeinvloed
invloedopop
wezenlijkeelementen
elementenvan
vanPotgieter's
Potgieter's
Van
wezenlijke
te samen
samen met
metBakhuizen
Bakhuizenvan
vanden
denBrink
Brinknanaden
den
doodvan
van
stijl
uitgegaan. Hij
stijl uitgega.an.
Hij gaf te
dood
Dro~t diens
diens &hetsen
Yerhalen (waaronder
de Pestilentie)
P~stilentie) uit.
Depijl
pijl van
van de
de
Sychetsen en
en Verhalen
(waaronder de
uit. De
Drost
het wit,
wit,dat
datPotgieter
Potgieter
levenslangzich
zich
nederlandsche
nederlandscheromantiek
romantiektrilt
trilt hier
hier in
in het
levenslang
ste
lIen zal.
zal.
stellen
Wie dit
ditmerkwaardige
merkwaardigegedenkstuk
gedcnkstuk van
vanonze
onzenationale
nationale romantiek
romantiek grondig
grondig bebestudeeren
zaldoor
doorden
denoorsprong
oorsprongvan
vanalle
alle
verouderdewoorden
woordennanatetespeuren,
speuren,
studeeren wil, zal
verouderde
een
kijkje krijgen
krijgen inindedeverbazingwekkende
verbazingwekkendebelezenheid
belezenheid
van
dezenjongen
jongenschrijver.
schrijver.
een kijkje
van
dezen
Om het verhaal
verhaal ten
ten volle
volle te
te kunnen
kunnen genieten,
genieten, had
had de
de uitgever
uitgeverook
ookde
delatijnsche
latijnsche
Om
uitdrukkingen moeten
moeten vertolken
vertolken; jalsmede
alsmededen
dengriekschen
grieksehenzin
zinvan
vanCa.sparus
CasparusBarleus,
Harleus,
blz. 199.
Hl9.
blz.
Pestilentie is
deel II der
der Serie
Serie van
van Keurwerken.
Keurwerken. Alzoo
er nog
noggelegenheid
gelegenheid
De Pestilentie
Alzoo is er
is deel
dit verzuim
verzuim te
te herstellen.
herstellen.
Het zich
zich verdiepen
verdiepen in
in oude
oude geschriften
geschrift.en heeft
hceft voor
voor den
den mensch,
meusch, die
in zijn
zijn tijd
tijd
die in
Het
is afgesloten
afgesloten en
en een
eengeheime
geheime drang
leeft, een
een groote
groote bekoring.
bekoring. Die
Die wereld
wereld is
drang doet
ons
juist dat
dat erin
erinkiezen
kiezenwat
watonsons
schoonenenbelangrijk
belangrijk lijkt.
lijkt. Daarom
Daarom vestigt
vestigt
ons juist
schoon
aandacht op
dit werk
werkenenbeveelt
beveelt
zeer
daarbij
raadplegen
referent
referent de
de a,a,ndacht
op dit
zeer
aanaan
daarbij
te te
raa,dplegen
K. O.
O. Meinsma,
Mcinsma, 8pinoza
en zijn
zijn kring,
kring, 's-Gravenhagc
de referaten
referaten in
in de
de
Spinoza en
's-Gravenhage 1896,
1896, met de
K.
Geneeskundige courant
Geneeskundige
courantvan
vandat
datjaar,
jaar,nO'.
n°..35-46.
35-46.
R. KRUI—
KRUL.
viel' Evangeliën
Evangeliën naast
naast elkaar,
door Jacob
Jacob tioekebakker,
Koekebakker, Doopsgez.
Ooopsgez. Pred.
Pred. te
te AardenAardenelkaar, door
De vier
drukkerij voorheen
voorheen E.
E..J.1. Brill,
Brill, Leiden.
Leiden.
burg. —
- Boekhandel
BoekhanJel en drukkerij
burg.
»Aan allen
die grondig
grondig bekend
bekend willen
willenworden
wordenmet
metde de
kanoniekeberichten
berichten
allen die
kanonieke
omtrent Jezus
Jezus Christus,
Christus, en
en die
die daarvan
daarvan voor
voor hun
hun werkkring
werkkring een
eenklaar
klaaroverzicht
overzicht
omtrent
van
noode hebben,
hebben, aan
aan theologische studenten,
aan catecheten,
catechetcn, predikanten,
llredikanten, onderondervan noode
studenten, aan
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wijzenden aan
wijzenden
een zondagsschool,
zondagsschool, worden
worden hier
(dus) gegeven
gegeven de vier
vier evangeliën
evangeliën
aan een
hier (dus)
naast elkaar,
aar zijn
naast
elkaar, elk
elk r raar
zijneigen
eigenvolgorde.
volgorde. Men
Menkan
kanelk
elkstuk
stukblijven
blijvenverstaan
verstaan
in
zijn eigen
eigen verband.
verbi~nd. Terwij1
Terwiil toch
toch de
deparallelle
parallelleplaatsen
plaatsen gemakkelijk
gemakkelijk met
met
in zijn
elkaar
kunnen worden
worden vergeleken,
vergeleken, mede
mede doordat
doordat de
deininandere
anderevolgorde
volgorde voorvoorelkaar kunnen
komende
ook eenige
eenige weinige
weinige verzen
verzenuit
uitbrieven
brieven en
en
komende gelijkluidende
gelijkluidendestukken
stukken en
en ook
Handelingen
nevens zijn
zijn gedrukt."
gedrukt."
Elandelingenmet
metkleine
kleine letters
letters er nevens
Tot
practisch doel
dit werk
werk dus
dus ingericht.
ingericht. In
Inzooverre
zooverre komt
komtererdan
danook
ook
Tot een
een practiech
doel is dit
alle
lof aan
aan toe
toe en
enmag
magwie
wieaan
aaneene
eene
dergelijke
harmonieder
derevangeliën,
evangelil!n,als
alshier
hier
alle lof
dergelijke
harmonie
geboden
behoefte gevoelt,
gevoelt,den
denschrijver
schrijverdankbaar
dankba.arzijn
zijnvoor
voorzijn
zijn niet
nietgeringe
geringe
geboden wordt, behoefte
moeite.
Er steekt
steekt in
indit
ditboek
boekmeer
meerarbeid
arbeid dan
dan menigeen
menigeen oppervlakkig
oppervlakkig zal ververmoeite. Er
de schrijver
schrijver aan
aa.n het
het slot
slotvan
vanzijn
zijnvoorbericht
voorberichtkan
kanzeggen
zeggen van
van
moeden.
moeden. Hoe
Hoe de
Jezus
Christus, dat
dat deze
deze»verscheiden
~verscheidenen
entoch
tochwonderbaar
wonderbaaréén,
één,voor
voorons
onsoprijst
oprijst
Jezus Christus,
uit
Nieuwe Testament",
Testament", isis nab
mij echter
In gemoede
gemoede raad
raad ik
ik hem
hem
uit het Nieuwe
echter een
een raadsel.
raadsel. In
aan het degelijk
aan
degelijk werk
werk van
van Dr.
Dr. J.
A. Bruins, ])e
Cllri,/ua naar
naar de
deEvangelien
E/Jangeliën er
J. A.
De Christus
nog
eens op
op na
natetelezen.
lezen.Ik Ik
vrees,
de wetemchapenenzijn
zijngeloof
geloofeen
een
nog eens
vrees,
datdat
dandan
de wetenFchap
weinig
met elkander
elkander ininonmin
onmin zullen
zullen gaan
gaan leven,
leven, maar
maarducht
duchtdaarvan
daarvan op
op den
den
weinig met
voorhet
hetlaatste.
laatste. Ook
Ookzijn
zijnoordeel,
oordeel, inindede»Toelichting",
DToelichting", dat
dat
duur
geen schade
schade von
duur geen
de
gewone statenvertaling
statenvertaling de
de meest
meestgewijde
gewijdeis,is,zon
zonikikniet
niet
gaarne
onderschrijven.
de gewone
gaarne
onderschrijven.
en gekuischtheid,
gekuischtheid,waarin
waarindedenieuwe
nieuwevertalingen
vertalingen
Gaat
buiten juistheid
juistheid en
Gaat wijding
wijding om buiten
't zeker van
't
winnen?? Dat zij
zij de
debijna
bijnaalgemeen
algemeengeldende
geldendeis,is,erken
erkenikikgaarne
gaarne
van haar winnen
en
deze grond
grondkan
kanvoor
voorden
denschrijver
schrijveren
enmeer
meernog
nogvoor
voorden
denuitgever
uitgevervoldoende
voldoende
en deze
geweest
zijn om
om haar
haar te
te bezigen.
bezigen.
geweest zijn
Ook
zou ik
iker,er,ènèn
wetenschappelijkènènuituiteen
eenpractisch
practischoogpunt
oogpunt de
de
Ook zou
uituit
eeneen
wetenschappelijk
voorkeur
gegeven hebben,
hebben, indien
indien het
hetJohannes-evangelie
Johannes-evangeliehier
hierop
opdezelfde
dezelfde
voorkeur aan
aan gegeven
wijze
was als
alsdedebrieven
brievenenenHandelingen.
Handelingen.
onderbrekenzijne
zijnepericopen
perieopen
wijze gedrukt was
NuNu
onderbreken
't Verlies
voortdurend. 't
mij thans
thansgrooter
dan de
de winst.
winst.
Verlies dunkt
dunkt mij
grooter dan
Een
woord van
van hulde
hulde voorts
voortsvoor
voordedewijze,
wijze,waarop
waaropdedeschrijver,
schrijver,door
dooreen
eenenkel
enkel
Een woord
woord
enkele woorden
woorden vet te
te laten
latendrukken,
drukken, aanduidt,
aanduidt, welk
welkstuk
stukv66r
vóórons
onsligt
ligt
woord of enkele
en
tevens de
deharmonie
harmonie der
der naast
naast elkaar
elkaargeplaatste
geplaatstestukken
stukkeninin 't licht
'/,e
en tevens
licht stelt.
stelt. Ze
zijn, voor
voor zoover
zoover ik naging,
naging, telkens
telkens Bitstekend
nitstekend gekozen.
gekozen.
zijn,
Tot
een dieper
dieper ingaan
in~aan op
opde
dezaak
zaakontbreken
ontbreken plaats,
plaats, tijd
tijd en
en lust.
lust. De
Delezer
lezer
Tot een
weet, wat
wat dit
dit boek
boek hem
hembiedt.
biedt.Ook
Ookvoor
voorde
dekeurig
keurigverzorgde
verzorgde uitgave
uitgave een
eenwoord
woord
weet,
opslaanzeer.
zeer.
van lof.
lof. Een
Eenregister
registervergemakkelijkt
vergemakkelijkt't 'topslaan
van
E., Mei 1905.
1905.
B. W.
W.
P. B.
M. H.
H. Lem,
Lem, Grondbeginselen
Grondbeginselen der
derOpvoedkunde.
Opvoedkunde. M.

—

's-Gravenhage,
Joh. Ykema,
Ykema, 1906.
1906.
's
Gravenhage, Joh.
-

Reeds 8 jaren
jaren geleden
geleden kondigde
kondigde de
de heer
heerLem
Lemininhethet
voorberichtvan
vanzijn
zijn
Reeds
voorbericht
Leerboek der
der Zielkunde
ZielkuIldenaar
naarWilhelm
Willlelm
",undt ons
ons aan,
aan, dat hij
hij hoopte,
hoopte, dit te
te doen
doen
Leerboek
Wundt
volgen door
door een
een werk
werk over
overopvoedkunde,
opvoedkunde, dat
dat gebaseerd
gehaseerd is
is op
op de
dedenkbeelden
denkbeelden inin
volgen
bedoeld leerboek
leerboek neergelegd.
neergelegd.
Aan dien
dien lang
langgekoesterden
gekoesterden wensch
wenschheeft
heefthijhij
thans
kunnenvoldoen
voldoenenenzijn
zijn
Aan
thans
kunnen
ligt ter
terbeoordeeling
beoordeelingvoor
voor ons.
ons. Indien
Indien we
weeen
eenuitvoerig
uitvoerigopstel
opstelvoor
vooreen
een
leerboek ligt
leerboek
omnog
nogeens
eensteteonderondervakblad te
te schrijven
schrijven hadden,
hadden, zou
zouereral!e
alleaanleiding
aanleidingzijn
zijnom
vakblad
hoeverre de
de psychologie
psychologie van
vanWundt
Wundtteteverkiezen
verkiezenisisboven
bovendie
dievan
van
zoeken, in hoeverre
zoeken,
e. a.,
a., doch
dochwij
wijmeenen
meen enons
onsdaarvan
daarvanthans
thanstetemoeten
moetenonthouden.
onthouden.Toch
Toch
Herbart e.
Herbart
eenekorte
kortebespreking
besprekinghier
hierniet
nietontbreken,
ontbreken,vooral
vooral ook
ookniet,
niet,omdat
omdatdedeheer
heer
mag eene
Lem zich
zich ininzijn
zijnwerk
werkook
ookwendt
wendttottot
Dbelangstellendeouders",
ouders", die
die erergelukkig
gelukkig
Dbelangstellende
langer hoe
hoe meer
meerworden
wordengevonden.
gevonden.
hoe langer
Was er
er behoefte
behoefte aan
aan zulk
zulkeen
eennieuw
nieuwleerboek
leerboek?
Naardedemeening
meeningvan
vanden
denschr.
schr.
Was
? Naar
zijne
leBBen
geen
bestaandemet
metwarmte
warmte
wel, want
wanthij
hijverzekert
verzekertons,
ons,datdat
wel,
hijhij
bij bij
zijne
lessen
geen
derder
bestaande
kon aanbevelen.
aanbevelen. Dat
Datkan
kanonsons
niet
verwonderen,wanneer
wanneerwe
webedenken,
bedenken,dat
datdede
kon
niet
verwonderen,
psychologie van
van Wundt,
Wundt, waarvan
waarvan schr.
schr.een
eenwarm
warmvoorstander
voorstanderis,is,ininverschillende
verschillende
psychologie
opzichten afwijkt
hij de
de oude
oude leer
leernoemt.
noemt.En
Enalalzalzalmisschien
miBBchienook
ookschr.
schr.
opzichten
afwijkt van
van wat hij
2óoovergevorderd
gevorderd
nog wel
wel willen
willentoestemmen,
toestemmen, dat
dl\t de
de studie
studie der
der zielkunde
zielkundenog
nogniet
nietzoover
nog
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is,
dat daarop
daarop een
eengeheel
geheelsysteem
systeemvan
van
opvoedingkan
kanworden
wordengebouwd,
gebouwd, toch
toch
is, dat
opvoeding
sterk afwijkende
afwijkende meeningen
meeningen van
van Wundt
Wundtop
oppsychologisch
psychologisch
moeten noodwendig
noodwendig de sterk
moeten
gebied
leiden tot
tot andere
andere beschouwingen
beschouwingen in
zake de
de opvoeding.
opvoeding. Bekend
Bekend is,
is, dat
datbij
bij
gebied leiden
in zake
genoemden psycholoog
psycholoog de
de wil
wil het
hetmiddelpunt
middelpuntvan
vanhet
het
zielelevenvormt,
vormt,als
alsgevolg
gevolg
genoemden
zieleleven
waarvan
we dan
dan ook
ook in
in Lem's
Lem's leerboek
leerboek de
de opvoeding
opvoeding van
van den
den wil
wil op
opden
denvoorvoorwaarvan we
grond gesteld
gesteld zien,
nietalleen
alleenkan
kanplaats
plaatsvinden
vindendoor
door
gr(\nd
zien, welke
welke mar
naarzijne
zijne meening
meening niet
uitbreiding
en verheldering
verheldering der
dervoorstellingen,
voorstellingen,doch
dochhaar
haarkrachtig,ste
krachtigste middel
middel in
in
uitbreiding en
ongeneigd, hiermede
hiermede in
in tetestemmen,
Htemmen,
gemoedsvorming moet
gemoedsvorming
moet zoeken.
zoeken. Wij
Wij zijn
zijn niet ongeneigd,
omdat
de zielkundige
zielkundige theorie
theorie geheel
geheel in
in overeenstemming
overeensiemming is
is met
met wat
watdedepractijk
practijk
omdat de
van het
het dagelijksch
dagelijksch leven
leven ons
ons leert.
leert. Het
Hetisisonwaar
onwaargebleken,
gebleken,wat
watmen
menons
onshad
had
van
voorspeld, dat meerdere
meerdere verstandelijke
verstandelijke ontwikkeling
ontwikkeling het
hetmenschdom
menschdom beter
beterzou
zou
voorspeld,
maken; ; met
vermeerdering van
scholen hebben
hebben we
wc dat
dat der
der gevangevanmaken
met de
de vermeerdering
van net
het aa~tal
aantal scholen
genissen gelijken
gelijken tred
tred zien
zien houden.
houden.Men
Men behoeft
behoeft hier
hier nog
nogniet
nietaan
aan.een
eencausaal
causaal
genissen
verband te denken
denken om
om toch
tochtoe
toetetestemmen,
stemmen,dat
datverstandelijke
verstandelijkeontwikkeling
ontwikkelingalleen
alleen
verband
hare
onmacht bewezen
bewezen heeft
ten opzichte
opzichte van
van de
deverhooging
verhooging van
vanhet
hetzedezedehare onmacht
heeft ten
Datwisten
wistendedeaanhangers
aanhangersvan
vanHerbart
Herbartnatuurlijk
natuurlijk even
even goed
goed
lijk
des volks.
volks. Dat
lijk peil des
als
die van
van Wundt,
Wundt, doch
doch het
hetverdient
verdient aanbeveling,
aanbeveling, dat
dat ----afgezien
afgezien van
van alle
alle
als die
de groote
groote macht,
macht, die
dieininHerbart's
Herbart's
psychologische overwp-gingen
tegenover de
psychologische
overwegingen-— tegenover
devoorstellingen
voorstellingenwordt
wordttoegeschreven,
toegeschreven,dedeoneindig
oneindighoogere
hooge rewaarde
waarde
aan de
psychologie aan
van het gemoedslevën
gemoedslevèn eens
het licht
licht wordt
wordt gesteld.
gesteld.
van
eens helder
helder in
in het
Wat
toch is
is het
het geval?
geval?Indien
Indienmen
mendedeopvoeding
opvoedingder
derjeugd
jeugdsteeds
steedskon
kontoevertoeverWat toch
trouwen aan een
een eminent
eminentman
manalsalsHerbart
Herbartofofaan
aaneen
eenzijner
zijneruitstekende
uitstekendeleerlingen,
leerlingen,
trouwen
waaronder wij
onzen De
De Raaf
Raafwel
welmogen
mogenrekenen,
rekenen,dan
danzou
zoumen
menniet
nietbehoeven
behoeven
waaronder
wij onzen
vree zen, dat
dat door
door hunne
hunnevoorstellingstheorie
voorstellingstheorie de
devorming
vormingvan
vanhet
hetgemoedsleven
gemoedsleven
te vreezen,
Ns orden verwaarloosd,
zou "orden
verwaarloosd, evenmin
evenmin als
als men
men van
van Wundt
Wundtverwaarloozing
verwaarloozing van
van de
de
verstandelijke
ontwikkeling zou
zou behoeven
behoeven te
te duchten.
duchten. Doch
Doch de
devele
velevolgelingen
volgelingen
verstandelijke ontwikkeling
meesters;
dezenworden
wordenslecht
slechtbegrepen
begrepenenen
staan
gewoonlijk verre
verre beneden
benedendedemeesters
staan gewoonlijk
; dezen
hunne leerstellingen
leerstellingen door
door eenzijdige
eenzijdige opvatting
opvatting tot
totonherkenbaar
onherkenbaar wordens
wordens toe
toe ververhunne
vormd
en misvormd.
misvormd.
vormd en
Zoo heeft
heeft men
menveelal
veelaluituit
Herbart's
theorieëndedeverstandelijke
verstandelijkeontwikkeling,
ontwikkeling,
Zoo
Herbart's
theorieën
waarop
sterk den
den nadruk
nadruk legt, meer
meer op
op den
den voorgrond
voorgrond geschoven
geschoven dan
dan wel
wel in
in
waarop hij
hij sterk
de
bedoeling van
van dieu
dieu wijsgeer
wijsgeer heeft
heeft gelegen
gelegen enenis de
is de
legendeontstaan,
ontstaan,dat
dat
de bedoeling
legende
Herbart van de
de ontwikkeling
ontwikkeling en
enverheldering
verheldering van
van de
de voorstellingen
voorstellingen alleen
alleen alle
alle
Herbart
voor de
deopvoeding
opvoedingverwachtte.
verwachtte.Toegegeven
Toegegevenmoet
moetechter
eçhterworden,
worden,dat
datzijne
zijne
heil voor
geschriften
daartoe eenige aanleiding
aanleiding geven
geven en
en aangezien
aangezien we
wedaarmede
daarmede rekening
rekening
geschriften daartoe
hebben te
houden in
in de
de practijk,
practijk, aarzelen
aarzelen we
we niet
niet als
alsonze
onzemeening
meening uit
uit tete
hebben
te houden
de gevolgtrekkingen,
gevolgtrekkingen, tvaartoe
waartoe Wundt's
Wundt's psychologie
psychologie aanleiding
aanleiding geeft,
geeft,
spreken,
spreken, dat
dat de
voor de practijk
practijk van
van grootere
grootere waarde
waardezullen
zullenblijken
blijkentetezijn
zijndan
dandie,
die,welke
welkegewoongewoonvoor
lijk
uit Herbart's
Herbart's geschriften
geschriften worden
worden afgeleid.
afgeleid.
lijk uit
De heer
heer Lem
Lem schaart
schaart zich
zich in
innavolging
navolging van
van Wundt
Wundt ininde
derijen
rijenvan
vanhen,
hen,die
die
1)e
den
mensch een
een vrijen
vrijen wil
wiltoekennen
toekennenenenstelt
stelt
hem
verantwoordelijk
voorzijne
zijne
den mensch
hem
dusdus
verantwoordelijk
voor
daden.
Deze zienswijze
zienswijze moet
moetnoodzakelijk
noodzakelijkgrooten
grooteninvloed
invloeduitoefenen
uitoefenenopopzijn
zijnwaarwaardaden. Deze
deering van de
de slraf
straf als opvoedingsmiddel.
opvoedingsmiddel. Over
Over zoogenaamde
zoogenaamde natuurlijke
natuurlijke straffen
deering
is hij
hijslecht
slechtte te
spreken.
theorieën
door
Spencer
a. daaroververkondigd,
verkondigd,
spreken.
De De
theorieën
door
Spencer
e. e.
a. daarover
rekent
schr. waarschijnlijk
waarschijnlijk tot
welke »in
Din het
hetwezen
wezender
derzaak
zaakwel
welniet
nietzooveel
zooveel
rekent schr.
tot die, welke
invloed
hebben geoefend
geoefend op
op de
de opvoeding
opvoeding zelf,
zelf, want
want het
hetwerk
werkder
deropvoeding
opvoeding isis
invloed hebben
zijn
gang gegaan,
gegaan, geleid
geleid door
door de
de ervaring
ervaring van
van vele
vele geslachten,
geslachten, zonder
zonder zich
zich veel
veel
zijn gang
om
de theorieën
theorieën der
der wijsgeeren
wijRgeeren tetebekommeren,
bekommeren, maar
maar die
die toch
toch vooral
vooral in
in den
den
om de
laatsten tijd
tijd dreigen
dreigen de
de opvoeding
opvoeding op
op verkeerde
verkeerde banen
banen te
teleiden."
leiden."
laatsten
Inderdaad
wel geen
geenenkel
enkelverstandig
verstandigopvoeder
opvoeder ooit
ooit het
hetbeginsel
beginsel van
van de
de
Inderdaad zal
zal wel
natuurlijkheid
strafl'en in zijne
zijne uiterste
uiterste consequentie
consequentie hebben
hebbenaanvaard,
aanvaard,en
enzal
zal
natuurlijkheid der
der straffen
de meeste
meestegevallen
gevallendede
practijkder
deropvoeding
opvoedingwel
welniet
nietveel
veelafgeweken
afgewekenzijn
zijn
in de
practijk
van
Lem's theorie
theorie;; doch
doch het
het mag
magniet
nietontkend
ontkendworden,
wordelI,dat
datvooral
vooralininden
denlaatsten
laatsten
van Lem's
tijd
volgelingen van
van Spencer
Spencer tot
tot uitersten
uitersten gekomen
gekomen zijn,
zijn, die
die zeer
zeer beslist
beslist voor
voor de
de
tijd volgelingen
jeugd verderfelijk
verderfelijk moeten
moeten geacht
geacht worden.
worden. Wie
Wieb.v.
b.v.dede
beschouwingenvan
vande
de
jeugd
beschouwingen
1905,
Amerikaansche schrijfster
Huil Winterburn
Winterburn (zie
(zie De Tijdspiegel,
Amerikaansche
schrijfster Florence
Florence Hull
Tijdapiegel,1905,
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6) stelt
steltnaast
naastdie
dievan
van
Lem,
allicht
geneigdzijn
zijnteteerkennen,
erkennen,dat
dateene
eene
N°. 6)
Lem,
zalzal
allicht
geneigd
waarschuwing in
overbodig mag
worden geacht en
en de
de conclusiën
conclusiën van
van
waarschuwing
in dezen
dezen niet
niet overbodig
mag worden
den
schr. onze
onze volle belangstelling
belangstelling verdienen,
verdienen, ook
deugdelijke
den schr.
ook omdat
omdatzij
zijop
op o.o. i.deugdelijke
overwegingen steunen.
steunen.
Bij het
het bestudeeren
bestudeeren van
van Lem's
Lem's boek
boek maakten
maakten we
we onwillekeurig
onwillekeurig de
deopmerking,
opmerking,
Bij
uat veel
veel van
van het
hetoude
oudedaarin
daarinweder
wedernieuw
nieuwgeworden
gewordenis.is.Wij
Wijwillen
willenhem
hemdaarvan
daarvan
dat
hetbelangrijke
belangrijkewerk
werk
allerminst
een verwijt
verwijt maken.
maken. Wie
Wieernstig
ernstignadenkt
nadenktover
overhet
allerminst een
der opvoeding,
opvoeding, moet
moet menigmaal
menigmaal met
meteen
eenzekere
zekereangst
angsthethet
voortwoekerenvan
van
der
voortwoekeren
nieuwe
nieuwste ideeën
ideeën hebben
hebben gade
gadegeslagen,
geslagen,die
dietrachtten
traehttenomver
omvl'l"tetewerpen,
werpen,
nieuwe en nieuwste
wat tot
tot nu
nutoe
toevoor
voordeugdelijk
deugdelijkenenaanbevelenswaardig
aanbevelenswaardighad
hadgegolden;
gegolden;ideeën,
ideeën,die
die
wel niet
niet altijd
altijddadelijk
dadelijkdoor
doorklem
klemvan
vanredenen
redenenkonden
kondenworden
wordenbestreden,
bestreden,doordat
doordat
zij schijnbaar
schijnbaar door
door consequente
consequente redeneering
redeneering werden
werden gesteund,
gesteund, die
die echter
echter zoozeer
zoozeer
zij
met de
de ervaring
ervaring in
instrijd
strijd waren,
waren, dat
datzij
zij nog
nogslechts
slechtsbij
bijweinigen
weinigen tot
toteen
eenlevend
levend
en
leidend beginsel
beginsel zijn
zijn uitgegroeid.
uitgegroeid. Velen
Velenzullen
zullenwaarschijnlijk
waarschijnlijk met
met ons
ons met
met
en leidend
een
zeker genoegen
genoegen in Lem's
Lem's werk
werk die
die swijsheid
'wijsheid der
dervaderen"
vaderen" weer
weer inineere
eereherhereen zeker
steld
zien enenthans
thansgesteund
gesteunddoor
dooreen
eentheorie,
theorie,welke
welkeniet
nietininafgetrokken
afgetrokkenrederedesteld zien
neeringen haar
de resultaten
resultaten van
van nauwkeurig
nauwkeurig
neeringen
haar kracht
kracht zoekt,
zoekt, doch
doch gebouwd
gebouwd is
is op de
experimenteel
onderzoek in het
het psychologiech
psychologiech laboratorium.
laboratorium.
experimenteel onderzoek
Indien
heilzame werking
werking van
van het
het gezag
gezag inindedeopvouling,
opvoeding,dat,
dat,vergissen
vergissenwe
we
Indien de
de heilzame
ons
in den
denlaatsten
laatstentijd
tijdgevaar
gevaarliep
liep
daaruit
verdwijnen,tijdig
tijdigwederkeert,
wederkeert,
ons niet, in
daaruit
te te
verdwijnen,
zal schr.
schr. het
het zich
zichtottoteene
eene
eerc
mogen
rekenen,
daartoehet
hetzijne
zijnetetehebben
hebben
zal
eere
mogen
rekenen,
daartoe
bijgedragen.
Zoo
zouden we nog
nog op
opveel
veelgoeds
goedsininschr.'s
schr.'s
arbeiddedeaandacht
aandachtkunnen
kunnenvestigen,
vestigen,
Zoo zouden
arbeid
we mogen
mogen niet
nietalalte te
veel
grenzen,
aan
eeneaankondiging
aankondiginggesteld
gesteld
doch
doch we
veel
de de
grenzen,
diedie
aan
eerte
worden, overschrijden.
overschrijden.
worden,
Wij
zouden echter
cchter te
te onvolledig
onvolledig zijn,
zijn, indien
indien we
we niet
niet nog op
op eene
eene zaak
zaak van
van
Wij zouden
groot
belang wezen.
wezen. Schr.
Schr. isiseen
eenbeslist
beslist
tegenstandervan
vandede
zoogenaamde
groot belang
tegenstander
zoogenaamde
opvoeding.Zij
Zijisisininzijne
zijneoogen
oogeneigenlijk
eigenlijkeene
eeneonmogelijkheid,
onmogelijkheid,
neutraliteit
in dedeopvoeding.
neutraliteit in
hij zich
zich even
evensterk
sterkverklaart
verklaarttegen
tegenhethet
inprenten
vanonbegrepen
onbegrependogma's.
dogma's.
hoewel hij
inprenten
van
Wie zijne
zijne uitspraak
uitspraak leest,
dat er
er eene
eene blinde
blinde vlek
vlek isisininhet
hetgezichtsveld
geziehtsveld van
vanhet
het
Wie
leest, dat
hedendaagsehe N
ederlandsche volk,
doordat het voldoende
voldoende bijbelkennis
bijbelkennis mist,
mist, kan
kan
hedendaagsche
Nederlandsche
volk, doordat
zich begrijpen,
begrijpen, dat
dat schr.
schr. voor
voordedejeugd
jeugdvooral
vooral
ecnegodsdienstige
godsdienstigeopvoeding
opvoedingeischt.
eischt.
eene
nat
zijn recht
rechtenendaarin
daarinligt
ligt
misschien
grootste
kracht
zijn
doorloopend
Dat isis zijn
misschien
de de
grootste
kracht
vanvan
zijn
doorloopend
betoog,
doch naar
naar onze
onze meening
meening isisditditte tevens
zijnezwakste
zwakstezijde.
zijde.Als
Alshij
hijboweert,
bnweert,
betoog, doch
yens zijne
dat »de
»de godsdienst
godsdienst dedeware
wareopvoeder
opvoedertot
totzedelijkheid"
zedelijkheid" is,
is,dan
danmoeten
moeten we
wehem
hem
dat
vraag stellen
stellen:: Welken
Welkengodsdienst
godsdienstbedoelt
hedoeltgijgij?
Endan
danverwachten
verwachten
noodzakelijk
noodzakelijk de
de vraag
? En
van hem
hem geen
geenbetoog
betoogten
tenbehoeve
behoevevan
van
meerdere
mindere
voortreffelijkwe van
dede
meerdere
of of
mindere
voortreffelijkheid van
van de
de eene
eene ofofandere
anderekerkleer,
kerkleer, maar
maarmogen
mogen hem
hemtoch
tochvragen,
vragen,ook
ookalalblijkt
blijkt
heid
ons
uit zijn
zijnwerk,
werk,dat
dathijhijtot
totdedevrijzinnige
vr!jzinnigechristenen
christenen behoort
behoort: Bij
Bij welke
welke van
van
ons uit
de
vele schakeeringen
schakeeringen onder
onder de
de modernen
modernen vindt
vindt gij
gij uw
uw godsbegrip
godsbegrip en
en uw
uw godsgod8de vele
dienst
terug? Al
Al kunnen
kunnen we
we het
hethem,
hem,met
methethet
oog
eisch
van
beknoptheid,
dienst terug?
oog
op op
denden
eisch
van
beknoptheid,
dien
men aan
aan een
een leerboek
leerboek als dit
dit moet
moet stellen,
stellen,vergeven,
vergeven, dat
dathij
hijnu
nuenendan
danwel
wel
dien men
eens
meer beweert
beweert dan
dan bewijst,
bewijst, we
we betreuren
betreuren het,
het, dat
dat hij
hijzich
zichten
tenopzichte
opzichtevan
van
eens meer
den
godsdienst niet
nietduidelijker
duidelijker heeft
heeftuitgedrukt.
uitgedrukt. Hij
Hij heeft
heeftzich
zichdaardoor
daardoor blootblootden godsdienst
gesteld aan
aan het
hetgevaar,
gevaar,datdat
de voorstandersder
derconfessioneele
confessioneele school
school met
metaanaangesteld
de voorstanders
halingen
uit het
hetwerk
werkvan
van
openbarenonderwijzer
onderwijzerLem
Lemzullen
zullentrachten
trachten tete
halingen uit
denden
openbaren
bewijzen, dat
zij het
het recht
rechtaan
aanhunne
hunnezijde
zijdehebben,
hebben,wanneer
wanneerzij
zij het
hetkind
kindde
de
bewijzen,
dat zij
steenen
dogmatiek voorzetten
voorzetten in
in plaats
plaats van
vanhet
hetbrood
broodder
derreligie
religie Dan
Danzullen
zullen
steenen de
de dogmatiek
zij
niet kunnen
kunnen verslagen
verslagen worden
worden met
metdedebewering
beweringvan
vanden
denschr.
schr. dat
dathij
hijzich
zich
zij niet
uitdrukkelijk heeft verklaard
verklaard tegen
tegen eene
eenedogmatische
dogmatische opvoeding,
opvoeding, want
w,tnt juist
juist die
die
uitdrukkelijk
dogmatiek
de kern
kernvan
vanhun
hun
godsdienst.En
Endedevraag
vraagzou
zoualleszins
alleszinsgerechtgerechtdogmatiek is de
godsdienst.
zijn:: Indien
Indien ge dit niet
niet wilt,
wilt, wat
wat wilt
wiltgegedan
danwel?
wel?Ook
Ookwij
wijverklaren
verklaren
vaardigd zijn
ons voor
voor meer
meer godsdienst
godsdienst in
in dedeopvoeding,
opvoeding, meer
meerdan
dandedeopenbare
openbareschool
school in
in
ons
doorsnede thans
doch indien
indien we
wedit
ditin in
openbarevergadering
vergadering ofofinin
doorsnede
thans geeft,
geeft, doch
eeneen
openbare
een paedagogisch
pacdagogisch werk
werk uitspraken,
uitspraken, zouden
zoudenwe
weons
onsverplicht
verplichtachten,
achten,daarbij
daarbijtevens
tevens
we voor
voordedekinderen
kinderengeschikt
geschikt
nauwkeurig
geven, welken
welken godsdienst
godsdienRt we
nauwkeurig aan
aan te geven,
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vinden
welke wijze
wijze we
we het
hetgodsdienstig
godsdienstig gevoel
gevoelininhet
hetkind
kindwillen
willenwekken.
wekken.
vinden en
en op welke
Dat
had schr.,
schr., die
diezoo
zoozeer
zeeropopversterking
versterkingvan
vanhet
hetgodsdienstig
godsdienstig element
element in
in de
de
Dat had
opvoeding
aandringt, niet
niet mogen
mogen verzuimen.
verzuimen. Dit
Ditgebrek
gebrekwordt
wordtniet
nietverholpen
verholpen
opvoeding aandringt,
door
al tetekwistig
kwistiggebruik
gebruikvan
vandede
»tale
Kanaiins",diedieweweopopschier
schierelke
elke
door een
een o. i. al
»tale
KanaAns",
zijn werk
werk aantreffen.
aantreffen.
bladzijde van zijn
bladzijde
Onder voorbehoud
voorbehoud van
dit bezwaar,
bezwaar, erkennen
erkennen we
wegaarne,
gaarne, dat
datde
deheer
heerLem
Lem
Onder
van dit
een
voortreffelijk werk
heeft geleverd.
geleverd. Zooals
Zooals we
we reeds
reeds zeiden,
zeiden,veel
veelvan
vanhet
hetgoede
goede
een voortreffelijk
werk heeft
hij in
in eere
eere hersteld,
hersteld, maar
maarook
ookhet
hetnieuwe
nieuwemet
metcritischen
critischenblik
blikbekeken
bekeken
oude
oude heeft hij
opvoeder bruikbaar
bruikbaar is.
Endan
dan
eu daaruit
daaruit genomen
genomen wat
watvoor
vooreen
eenpractischen
practisch en opvoeder
eu
is. En
denken
we daarbij
daarbij volstrekt
volstrekt niet
nietalleen
alleenaan
aanden
denonderwijzer
onderwijzer ma.ar
maar ook
ook aan
aan alle
alle
denken we
ontwikkelde
ouders, voor
schr. mede
mede zijn
zijn boek
boek heeft
heeftbestemd.
bestemd. Wie
Wieininpractijk
practijk
ontwikkelde ouders,
voor wie
wie schr.
tracht
om te
te zetten,
zetten, wat
watschr.
schr.zegt
zegtover
over»straffen",
»straffen", over
over »het
Dhetgezag
gezag in
inde
de
tracht om
opvoeding", waarover
neemt van
van wat
wat
opvoeding",
waaroverwe
we boven
boven reeds
reeds spraken,
spraken, en
en ernstig
ernstig kennis
kennis neemt
hij
verstaat onder
onder »cultuur"
»cultuur" en
en tsterking
»sterkingvan
vanden
denwil",
wil",
daarmedezijnen
zijnen
hij verstaat
zalzal
daarmede
kinderen
kweekelingen eenen
een en onschatbaren
onschatbaren dienst
dienstbewijzen.
bewijzen.
kinderen of kweekelingen
We
"'
e hopen
hopen daarom,
daarom, dat
dat zoowel
zoowel de
deschrijver
schrijver als
alsdedeuitgever,
uitgever,die
dievoor
vooreen
een
keurig uiterlijk
uiterlijk zorgde,
zorgde, in
ineen
eenruim
ruimdebiet
debietdedebelooning
belooningzullen
zullenvinden,
vinden,die
diezijzij
keurig
alleszins verdienen.
verdienen.
Mei, 1906..
1906;
v.
v. N.
Ellen Key.
Key. Liefde
Liefde en
en ethiek.
ethiek. Nadere
Nadere verklaring
verklaring op
op mijn
mijn boek:
boek: De
De ethiek
ethiek van
van liefde
liefde en
en
Ellen
huwelijk.
- Amsterdam,
Amsterdam, Em.
Em. Quérido.
Quél'ido.
huwelijk. —
Het
was te
te voorzien,
voorzien, dat
dat denkbeelden,
denkbeelden, zoo
zoo sterk
sterk afwijkend
afwijkend van
van wat
wat tot
totnu
nutoe
toe
Het was
als
waar en
en zedelijk
zedelijk had
hadgegolden
gegoldenalsalsdie
dievan
vanEllen
EllenKey,
Key,heftige
heftigebestrijding
bestrijding
als waar
van liefde
liefdeen
enhuwelijk"
huwelijk"heeft
heefthet
hetmoeten
moeten
zouden
zouden ontmoeten.
ontmoeten. Vooral
Vooral haar
haar »Ethiek van
ontgelden.
Men meeude
meende en
enmisschien
miBSchienniet
nietgeheel
geheelten
tenonrechte,
onrechte, dat
dathare
hareleerleerontgelden. Men
stellingen eene
eene geheele
geheeleomverwerping
omverwerpingbedoelden
bedoeldenvan
van
zedelijkheidsprincipes,die
die
dedezedelijkheidaprincipes,
nu toe
toe op
op het
hetgebied
gebiedvan
vanliefde
liefdeen
enecht
echthebben
hebbengegolden.
gegolden. Het
Hetnieuwe
nieuwe vindt
vindt
tot nu
steeds
bestrijding, doch niet
niet altijd
altijdeene
eenebillijke.
billijke.Eene
Eene
onberedeneerdegehechtheid
gehechtheid
steeds bestrijding,
onberedeneerde
aan
het oude
oudedoet
doetons
onsvaak
vaakdedevoordeelen
voordeel envan
vanhet
hetnieuwe
nieuweover
overhet
hethoofd
hoofdzien
zien
aan het
en dan,
vaak half
half of
of gunt
gunt zich
zich niet
nietden
den noodigen
noodigen tijd
tijd om
om zich
zich geheel
geheel
dan, men
men leest
leest vaak
in
te denken
denken in
in de
dewereld
wereldvan
vannieuwe
nieuweidealen,
idealen,die
dieden
denschrijver
schrijverofof
schrijfster
in te
dede
schrijfster
voor
stonden. Half
Halfbegrijpen
begrijpen en
en vaak
vaakonbillijk
onbillijkveroordeelen
veroordeelen zijn
zijn daardaarvoor den
den geest stonden.
van
de gevolgen.
gevolgen. Dat
Datheett
heeltook
ookEllen
EllenKey
Keymoeten
moetenondervinden.
ondervinden. Daarom
Daarom heeft
heeft
van de
zij
het noodig
noodiggeoordeeld
geoordeeldininhet
het
bovenvermelde
geschrift
nogmaalskort
korten
enzakelijk
zakelijk
zij het
bovenvermelde
geschrift
nogmaals
hare
denkbeelden over
uiteen tetezetten.
zetten.
hare denkbeelden
over Liefde
Liefde en
en Ethiek uiteen
ie met
aandacht haar
haar eerste
eerste werk
werk over
over dit onderwerp
onderwerp heeft
heeft gelezen
gelezen en
en herherW
Wie
met aandacht
lezen, zal
zal in
in dit
dit geschrift
geschrift geen
geen nieuwe
nieuwe denkbeelden
denkbeelden vinden.
vinden. Het
Het kan
kan hem
hemalleen
alleen
lezen,
aangenaam
zijn in
in beknopten
beknoptenvorm
vormgeresumeerd
geresumeerdtetevinden
vindendedegrondgedachten,
grondgedachten,
aangenaam zijn
die
hij vroeger
vroeger uit
uit een
een uitvoeriger
uitvoeriger betoog
betoog moest
moest opdelven.
opdelven. Wie
Wie met
methet
hetgrootere
grootere
die hij
hoofdgedachten van
vande
deschr.
schr.over
over
werk
nog geen
geenkennis
kennisma,akte,
maakte, vindt
vindthier
hierdedehoofdgedachten
werk nog
dit onderwerp
onderwerp bijeen.
bijeen.
Haar geheele betoog
betoog isiseigenlijk
eigenlijkeene
eenedoorloopende
doorloopendebestrijding
bestrijdingvan
vande
debewering,
bewering,
Haar
dat zij
zij de
de vrije
vrije liefde
liefde —
- dit
ditwoord
woordgenomen
genomen in
inde
debeteekenis,
beteekenis, die
die men
men ererthans
thans
dat
gewoonlijk aan
hecht —
- inindedeplaats
plaatszou
zouwillen
willenzien
zientreden
tredenvan
vaneene
eeneechtverechtvergewoonlijk
aan hecht
deeetste
eetsteplaats,
plaats,dat
datmen
menaan
aandedeliefde
liefdehet
hetgewicht
gewicht
bintenis.
Ellen Key
Key vraagt
vraagt in
in de
bintenis. Ellen
en
de waarde
waarde zal
zaltoekennen,
toekennen, die
die haar
haar thans
thans nog
nog betwist
betwist worden
worden;; dat
dat de
de liefde
liefde
en de
niet langer
langer middel
middel zal
zal zijn
zijn doch
uoch doel.
doel. De
Deliefde,
liefde,diedie
bestemdwas
waseen
eender
der
niet
bestemd
machtigste
zijn om
geluk op
opaarde
aardeteteverhoogen,
verhoogen,wordt
wordtnu
numaar
maar
machtigste factoren
factoren te
te zijn
om het geluk
al te
te dikwijls
dikwijls een
een bron
bron van
van smart.
smart. Een
Eenbedenkelijk
bedenkelijkascetisme
ascetisme vraagt
vraagtzelfopoffezelfopoffering en
en verloochening
verloochening om
omden
denuiterlijken
uiterlijkenhuwelijksband
huwelijksband
voorscheuren
scheurentetebebewaren,
voor
waren,
wanneer hij
zonder liefde
liefde alalteteknellend
knellenddreigt
dreigtteteworden,
worden,maar
maarmen
menvergeet,
vergeet,
wanneer
hij zonder
gaatvoor
voorbetere
beterezaken,
zaken,doordoorwelk een
eenenorme
enormevoorraad
voorraadlevensenergie
levensenergie verloren
verloren gaat
dat
zij moet
moet worden
worden gewijd
gewijd aan
aan het
het torsen
torsen van
van een
een bijna
bijna ondraaglijken
ondraaglijken la~t.
En
dat zij
lad. En
dan zelfverloochening
zelfverloochening steeds
te verkiezen
verkiezen zijn
zijn boven
boven zelfgeluk.
zelfgeluk. Wordt
Wordt de
de
zou dan
steeds te
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grootte
van het
hetmaatschappelijk
maatschappelijk geluk dan
dan niet
niet meer
meer bepaald
bepaald door
door de
de som
som van
van
grootte van
het
geluk der
der individuen?
individuen? En
En is
is dat
dat geluk
geluk—- enenlaten
latenwewe
hier
maar
eerste
het geluk
hier
maar
in in
dedeeerste
plaats aan
denken -— dan
werkelijk zoo
zoo groot,
groot, dat
aan huwelijksgeluk
huwelijksgeluk denken
dan tegenwoordig
tegenwoordig werkelijk
dat
plaats
daardoor
wantrouwen gerechtvaardigd
wordt, waarmede
waarmede E. K.'s
K.'s denkbeelden
denkbeelden
daardoor het
het wantrouwen
gerechtvaardigd wordt,
uitgesproken, dat
in de
de liefde
liefde alles
alles
zijn
ontvangen? ? Heeft
reeds Goethe
Goethe het
het uitgesproken,
zijn ontvangen
Heeft niet
niet reeds
dat in
is, wijl
wijl alles
allesvan
vanhet
hettoeval
toevalafhangt?
afhangt? Zegt
Zegtdedepractijk
practijk van
van het
het
een waagstuk
een
waagstuk is,
leven
wel iets
iets anders?
anders? IsIshet
het
onwaar,wat
watdedeschr.
schr.zegt,
zegt,dat
dathet
hettegentegenleven ons
ons wel
onwaar,
woordig
niet veel
veelanders
andersis isdan
dan
een
compromistusschen
tusschen de
deeischen,
eischen,
woordig huwelijk
huwelijk vaak niet
een
conapromis
en de
deeischen,
eischen, die
die het
het
die
de maatschappij
maatschappij aan
aan vaste
vastehuwelijksvormen
huwelijksvormen stelde,
stelde, en
die de
~tellen tot
totbevrediging
bevredigingvan
vanhet
hetsexuëele
sexuëeleleven,
leven,terwijl
terwijlhet
hetmoest
moest
individu
kon etellen
individu kon
het ras
ras en
en
geven
eene overeenstemming
overeenstemming tusschen
tusschen de
eischen der
der veredeling
veredeling van
van het
geven eene
de eischen
de
verhoogde eischen,
geluk door
door de
de liefde
liefdestelt?
stelt?Schr.
Schr.
de verhoogde
cischen, die
die het
het individu
individu aan
aan het geluk
liefdehet
hetkrachtigst
krachtigstwerkzaam
werkzaamkan
kanzijn
zijn
heeft
zich ernstig
ernstig afgevraagd,
afgevraagd, hoe
hoededeliefde
heeft zich
tot verhooging
verhooging van
van het menschelijk
menschelijk geluk en
en dan
dan achtte
achttezij
zijgrooter
grootervrijheid
vrijheidvan
van
beweging
noodzakelijk, doch,
»de door
door de
de vrijheid
vrijheid ontketende
ontketende krachten
krachten werken
werken
beweging noodzakelijk,
doch, »de
cle gevaarlijke
gevaarlijke gevolgen der
der vrijheid
vrijheid tegen."
tegen." Men
)Ienvreest
vreestvoor
voorlosbandigheid
losbandigheid
zelf de
en.
ten onrechte.
onrechte. Doch
Dochzou
zoudiedie
losbandigheidmeer
meeronheil
onheilkunnen
kunnen
en .zeker
zeker niet
niet ten
losbandigheid
stichten
dan de
de ongelukkige
ongelukkige huwelijken
huwelijken van
vantegenwoordig?
tegenwoordig?Zal
Zaleene
eenevrijere
vrijereliefde
liefde
stichten dan
het
besef van
vanverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid verminderen,
verminderen, wanneer
wanneer E.
E. K.
K. eischt,
eischt, dat
dat de
de
het besef
liefde
en dedeverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid tot
totdedeeenig
eenig
zedelijkevoorwaarden
voorwaardenvoor
vooralle
alle
liefde en
zedelijke
worden. En
En isishet
hetinderdaad
inderdaadondenkbaar
ondenkbaar ofofzelfs
zelfs
geslachtsleven
geslachtsleven zullen
zullen gemaakt
gemaakt worden.
maar
onwaarschijnlijk, dat
woeligen tijd
tijdvan
vanovergang,
overgang,waarmede
waarmedeimmers
immers
maar onwaarschijnlíjk,
dat na
na een woeligen
practischetoepassing
toepassing
iedere ingrijpende
ingrijppnde verandering
verandering gepaard
gepaard gaat,
gaat, zich
zichuituitdedepractische
iedere
der denkbeelden
denkbeelden van
van de
deschrijfter
schrijfter een
een nieuwe
nieuwe staat
staatvan
vanzaken
zakenontwikkelen
ontwikkelenzou,
zou,
der
bovenden
dentegenwoordigen?
tegenwoordigen?
verre te
te verkiezen
verkiezen isisboven
die verre
E.K.K.onrecht
onrechtdoor
doortetebeweren,
beweren,dat
datzijzijslechts
slechtsvrijheid
vrijheidzonder
zonder alle
alle
Men
doet E.
Men doet
banden heeft
geëischt. Doch
Doch hare
hare »banden
»banden zijn
zijn als
als de
debanden
bandenvan
vanbast,
bast, waarmee
waarmee
banden
heeft geëischt.
men een
een jongen
jongen boom
boom opbindt,
opbindt, niet
niet als
alsde
debanden
bandenvan
vanijzer,
ijzer,door
doorwelke
welkemen
meneen
een
men
ouden boom
belcttan om
om te
testorten."
storten."
ouden
boom wil
wil belettan
Wij moeten
moeten den
bedwingen de
schr. nog
nog verder
verder te
te volgen
volgen ininhaar
haarernstig
ernstig
Wij
den lust
lust bedwingen
de schr.
de kennismaking
kennismaking met
met deze
deze pennevrucht
pennevrucht warm
warm aan
a.an tete
betoog, doch
doch aarzelen
aarzelen niet de
betoog,
overdenke, en
oordeele dan
zelf, maar
maar vergete
vergete niet,
niet, dat
dat het
het
bevelen. Men
bevelen.
Men leze
leze en overdenke,
en oordeele
dan zelf,
de hoofdvraag
hoofdvraag is,
is, ofofdededenkbeelden
denkbeeldendoor
doordedeschr.
schr.ontwikkeld
ontwikkeldvoor
voordadelijke
dadelijke
niet de
doch dat
dat zij
zij staan
staan ofofvallen
vallenniet,
met,dedebeantwoording
beantwoording
verwezenlijking vatbaar
verwezenlijking
vatbaar zijn,
zijn, doch
van deze
deze vragen
vragen: : Is
noodig, dat de
de maatschappij
maatschappij en
individu in
in de
de door
door
van
Is het noodig,
en het individu
haar aangegeven
aangegeven richting
richting worden
worden opgevoed
opgevoed;; is het
het eenige
eenigenoodige
noodigewerkelijk
werkelijkdit
dit:
haar
:
»steeds grooter
stellen aan
aan de
de menschen,
menschen, die
die zich
zichveroorloven,
veroorloven, aan
aan de
de
»steeds
grooter eischen
eischen te
te stellen
menschheid een
nieuw wezen
wezen teteschenken"
schenken";; isishet
hetinderdaad
inderdaad waar,
waar, dat
datalaldede
nienschheid
een nieuw
levensverwoesting, die
is van
van de
de misgrepen
misgrepen en
en ziekten
ziekten op
op het
hetgebied
gebied
levensverwoesting,
die een
een gevolg is
het geslachtsleven
geslachtsleven»haar
»haardiepste
diepsteoorzaak
oorzaakvindt
vindt
ontkennenenenignoreeren
ignoreeren
van het
in in
hethet
ontkennen
de waarde,
waarde, die
die de
de liefde
liefde voor
voor het
het level'
leven bezit;"
bezit;" erkent
erkent men,
men, dat
datde
deliefde
liefde
van de
van
))de eerste
eerste en
en grootste
grootsteplicht
plichtis isbijbij
sluiten
huwelijk?"
I loordedeernstige
ernstige
»de
hethet
sluiten
vanvan
eeneen
huwelijk
?" Door
overweging van
van deze
deze vragen
vragenzullen
zullenvanzelf
vanzelfdedemiddelen
middelengevonden
gevondenworden,
worden, die
die
overweging
eventueel noodig
noodig zijn
zijn om
omden
den nieuwen
nieuwen staat
staat van
van zaken
zaken voor
voor tetebereiden.
b~reiden. Hen,
Hen,
eventueel
het doel
doelvan
vanhethet
leven
in het
leven
zien,
zoowel
degenen,die
diedit
dit
die het
die
leven
in het
leven
zelfzelf
zien,
zoowel
alsals
degenen,
slechts beschouwen
beschouwen als
als de
de voorbereiding
voorbereiding tot
tot een
een hooger,
hooger, ziet
zietmen
menarbeiden
arbeiden
leven slechts
samenwerken
aan de
de verhooging
verhoogingvan
van's 's
menschenlevensgeluk.
levensgeluk.Hier
Hier
kunnenzijzijsamenwerken
aan
menschen
kunnen
om de
de beletselen
beletselen weg
wegtetenemen,
nemen,welke
welkeininden
denweg
weg
staanaan
aandedeontwikkeling
ontwikkeling
om
staan
de heerlijkste
heerlijkste gave,
gave, welke
welkeGod
Godden
denmensch
menschheeft
heeftgeschonken.
geschonken.
van de
Mei, 1906.
1906.
v. N.
N.
v.
Mei,
School. J.J.Noorduin
Noorduin en
enZoon.
Zoon. Gorinchem.
Gorinchem.
Natuur en School.
dat minder
minderbestemd
bestemd isisvoor
voorden
denonderwijzer
onderwijzer dan
dan wel
wel voor
voor de
de
tijdschrift, dat
Een tijdschrift,
school en
en leiding
leiding wil
wil geven
gevenaan
aanhethet
onderwijsininde
dekennis
kennis der
der natuur.
natuur. Het
Het
school
onderwijs
treedt dus
dus niet
nietopopalsals
concurrentvan
va.ntijdschriften
tijdschriften als
als De
/Je levende
leDende Natuur,
Natuur, doch
treedt
concurrent
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plaatst
meer naast
naast de
de leerboeken
leerboeken en
en handleidingen
handleidingen voor
voor dit
ditvak.
vak.OfOfererdaar
daar
plaatst zich meer
nog
over is
is?? We
Wemeenen,
meenen,dat
datdedepractijk
practijkdit
ditzal
zalmoeten
moetenbeslissen.
beslissen.
nog plaats over
't Spreekt
vanzelf, dat
dat men
men inineen
eentijdschrift,
tijdschrift,waarin
waarinoccasioned
occasioneelallerlei
allerleionderonderSpreekt vanzelf,
bijzonderheden kan
kan afdalen
afdalen dan
dan in
ineen
een
werpen
worden behandeld,
behandeld, meer
meer tot
totininbijzonderheden
werpen worden
handboek
methodiek. en
en het
heidus
dusnunuen en
dan
uitstekendediensten
diensten zal
zal
handboek voor
voor de
de methodiek,
dan
uitstekende
kunnen
minder in de
de richting
richtingvan
vandit
dit
kunnen bewijzen
bewijzen aan
aan onderwijzers,
onderwijzers,wier
wier studie
studie hen
hen minder
vak heeft
nimmer
vak
heeft gedreven,
gedreven, doch
doch het
hetzalzal
nimmereene
eenegoede
goedehandleiding
handleidingkunnen
kunnen ververbedoelingvan
van de
de
vangen,
geen geregelden
geregelden cursus
cursus geeft.
geeft. Het
Hetisisdedebedoeling
vangen, omdat
omdat het
het geen
schrijvers, dat het
schrijvers,
het tijdschrift
tijdschrift in
in de
deschool
schoola.anwezig
aanwezig zal
zalzijn
zijnom
omininvoorkomende
voorkomende
gevallen door
door —
- we
we erkennen
erkennen het
hetgaarne
gaarne—- uitstekend
uitstekenduitgewerkte
uitgewerktelessen
lessenleiding
leiding
te geven
geven aan
aan het
hetonderwijs.
onderwijs.
De
ons toegezonden
toegezonden afievering,
aflevering, de
de eerste,
eerste, bevat
bevateen
eengoed
goedgeschreven
gesehreven artikel
artikel
De ons
over
»Belangrijke toepassingen
wet van
vanArchimedes",
Archimedes", waarin
waarin ook
ookde
de
over »Belangrijke
toepassingenvan
van de
de wet
scheepskameelen,
drijvende droogdok
droogdok en
enonderzeesche
onderzeeschetorpedobooten
torpedobootenter
tersprake
sprake
scheepskameelen, het drijvende
komen, toegelicht
; verder
»Verbranding
komen,
toegelichtdoor
dooreenige
eenigeteekeningen
teekeningen;
verder»
Verbrandingininhet
hetmenschelijk
menschelijk
lichaam",
het boek
boek der
der natuur",
natuur", waarin
waarin de
debegonia
begoniawordt
wordt
lichaam", en
en »eene
»eene bladzijde
bladzijde uit
uit het
behandeld
Indien
behandeld en
en daarbij
daarbij bevruchting
bevruchtingen
en voortplanting
voortplantinginin de
de plantenwereld.
plantenwereld. Indien
we moesten
moesten vergelijken,
vergelijken, zouden
zouden we
we dit
ditlaatste
laatsteartikel
artikel
het
millstbelangrijke
belangrijkewillen
willen
het
minst
noemen,
omdat het
het daarin
daarin behandelde
behandelde onderwerp
onderwerp niet
van belang
belang is, doch
doch
noemen, niet omdat
niet van
wijl
ieder goed
goedleerboek
leerboek hetzelfde
hetzelfde geeft
geeft;
waar, in
in minder
minder patischen
poëtischen vorm,
vorm,
wijl ieder
; 't is waar,
doch
daarom niet
niet minder
minder goed.
Deonderwijzer
onderwijzer zal
zal immers
immers ten
ten slotte
slotte toch
toch zelf
zelf
doch daarom
goed. De
den
vorm voor
voor zijne
zijne les
lesmoeten
moctenkiezen
kiezen;
poëzieininden
den
mond
vaneen
eenprozaïsch
prozaïschman
man
den vorm
; poëzie
mond
van
verliest hare
hare aantrekkelijkheid.
aantrekkelijkheid.
De redactie
redactie van
van dit
dittijdschrift
tijdschriftisisopgedragen
opgedragenaan
aan
H.H.Boerman
BoermanteteDordrecht
Dordrecht
dede
H.H.
en
Kuip en
enSchuring
Schuringte te
Rotterdam,
terwijl
verschillende
onderwijzers bij
bij het
het
en Kuip
Rotterdam,
terwij1
verschillende
onderwijzers
openbaar
het bijzonder
bijzonder onderwijs
onderwijs hunne medewerking
medewerking hebben
hebben toegezegd.
toegezegd.
openbaar en
en het
v.
N.
v. N.
Opvoedkundig tijdschrift, onder
onder redactie
redactievan
vanH.H.dedeRaaf.
Raaf. Iste
lSl' Jaargang No.
NO. 1. —
- Groningen
Groningen,,
Opvoedkundig
Noordhoff.
P. Noordhoff.
bekende Tijdschrift
terbevordering
hl!fJorderingvan
Dande de
studie
paedagogiek is thans
thans in
in
Het bekende
Tijdschrift ter
studie
der der
paedagogiek
een nieuw
nieuw kleed
kleed verschenen
verschenen onder
onder redactie
redactievan
vaneen
eender
dervroegere
vroegereredacteuren,
redacteuren, den
den
een
heer De
De Raaf.
Raaf. InIneen
een»aan
»aan
lezer"
wordt
medegedeeld, dat
datdedeheer
heer
beer
denden
lezer"
wordt
onsons
medegedeeld,
Geluk, die vroeger
vroeger mede
mede tot
tot de
deredactie
redactiebehoorde
behoorde»wegens
»wegenseen
eenlichamelijk
lichamelijklijden
lijden
Geluk,
zich genoodzaakt
genoodzaakt heeft
gezien de redactie
redactie en
en tevens
tevenszijne
zijne vruchtbare
vruchtbare pen
pen neer
neer tete
zich
heeft gezien
leggen." Vele
Velelezers
lezerszullen
zullenditdit
met
leedwezenhebben
hebbenvernomen
,'emomenen
enmet
metdankdankleggen."
met
leedwezen
baarheid terugdenken
kranige artikelen,
artikelen, die
die de
deheer
heerGeluk
Gelukons
onsheeft
heeft
baarheid
terugdenken aan
aan de
de vele kranige
gegeven. Het
Hettijdschrift
tijdschrift isisechter
echteriningoede
goedehanden
handengebleven
gebleven en
ennu
nudedeheer
heerDe
De
gegeven.
Raaf meer
meer dan
dan vroeger
vroeger in de
de gelegenheid
gelegenheid is
is zijn
zijn volle
volle kracht
kracht en
envele
velegaven
gavenaan
aan
Raaf
tijdschrift te
te wijden,
wijden, mogen
mogen we
we nog
nog veel
veelgoeds
goeds verwachten.
verwachten. Hij
Hij heeft
heeftzich
zich
het tijdschrift
bovendien van
de medewerking
medewerkingverzekerd
verzekerdvan
vaneen
eenrijrijvan
van
mannen,waaronder
waaronder
bovendien
van de
mannen,
er verschillenden
verschillenden zijn,
zijn, wier
wier naam
naamreeds
reedseen
eengoeden
goedenklank
klankinindedepaedagogische
paedagogische
er
wereld heeft.
heeft.
wereld
hettijdschrift
tijdschrift»als
»als't ware
't wareeen
eennieuwe
nieuwebestaansperiode
besta.ansperiode intreedt,
intreedt, heeft
heeft(de
(de
Nu het
vraagt wijziging
wijziging te
te brengen
brengen in
in den
den
redacteur) overwogen,
hoeverre onze
onze tijd
tijd vraagt
redacteur)
overwogen, in hoeverre
inhoud." Werden
Werden tot
tot dusver
dusverbijna
bijnauitsluitend
uitsluitendvraagstukken
vraagstukkenvan
vantheoretischen
theoretischen
inhoud."
practijkvan
vanhet
hetlager
lageronderwijs
onderwijsbetrekking
betrekkinghebben
hebben in
in
aard of
of die
diewelke
welkeopopdedepractijk
aard
behandeling genomen,
genomen, in
in het
hetvervolg
vervolgzalza,look
ook
aandacht
geschonkenworden
wordenaan
aan
behandeling
de de
aanda,cht
geschonken
lichamelijke opvoeding,
opvoeding, aan
aan de
de geestesontwikkeling
geestesontwikkeling der
derminbegaafden,
millbegaafden, aan
aan de
de
de lichamelijke
innerlijke schoolorganisatie,
schoolorganisatie, aan
voor- en
en nadeelen
nadeelen eener
eenertot
totininbijzonderheden
bijzonderheden
innerlijke
aan de voorafdalende methodiek,
de opleiding
opleiding der
deronderwijzers
onderwijzers en
en dedeinrichting
inrichtingder
der
afdalende
methodiek, uan
aan de
examens, en
en ten
ten slotte
slotte aan
aan de
de inrichting
inrichting van
van het
hetschooltoezicht,
schooltoezicht, kortom
kortom het
het zal
zal
examens,
bezigh@uden met alle
alle zaken,
zaken, die
dierechtstreeks
rechtstreeksofotzijdelings
zijdelings
meer dan
dan vroeger
vroeger bezighouden
zich meer
hetonderwijs
onderwijs en
en de
deopvoeding
opvoeding in
in verband
verband staan.
staan. Een
Eenen
enander
ander heeft
heeft eene
eene
met het
vergrooting tengevolge,
tengevolge, echter
echter zonder
zonder verhooging
verhoogillg ininprijs.
prijs,
vergrooting
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nieuwe tijdschrift
tijdschrift debuteert
debuteert met
meteene
eenezeer
zeerlezenswaardige
lezenswaardigebespreking
bespreking van
van
Het nieuwe
volgens Tadd
het nieuwe
nieuwe teekenonderwijs
teekenOllderwijs volgens
Tadd van
van de
de hand
hand van
vanden
denheer
heerVan
VanBaden;
Balen;
eene voortzetting
voortzetting van
van»Kind
DKindenenkerkleer"
kerkleer"reeds
reedsininhet
hetoude
oudetijdschrift
tijdschriftaangevangen
aangevangen
door den
zangonderwijs"
»eenpaar
paarbeschouwingen
beschouwingenover
overonsons
zangonderwijs"door
door
door
den redacteur
redacteur ;j »een
Huisman ;j een
een zeer
zeerinteressante
interessantestudie
studieover
over»De
DDeBijbel
Bijbelen
ende
dewaarheid"
waarheid"van
vanM.
M.l:!.
J. Huisman
B.
eindelijk artikelen
over »De
))De nieuwe
nieuwe school"
school" en
en »Ethiek
»Ethiek en
enReligie",
Religie",resp.
resp. van
van
en eindelijk
artikelen over
J.
T. Hillenius
Hilleniusen
enH.
H.dedeRaaf.
Raaf.DeDe
ruimtevan
van
onzeaankondiging
aankondiging laat
laatniet
niettoe
toe
J. T.
ruimte
onze
over al
al deze
deze artikelen
artikelen ininnadere
naderebijzonderheden
bijzonderheden te
te treden.
treden. Laten
Latenwe
weererons
ons
over
daaromtoe
toe bepalen
bepalenale
alsonze
onzemeening
meeninguit
uittete spreken,
spreken, dat indien
daarom
indien we in
in deze
deze 1."
1"·
aflevering
eene belofte
belofte voor
voor de
detoekomst
toekomst mogen
mogen zien,
zien, het
hettijdschrift
tijdschriftzijn
zijn welverwelveraflevering eene
dienden
degelijkheid en
en ernst
ernst zal
zalhandhaven
handhavenenenwarm
warmaanbevolen
aanbevolenmag
mag
dienden naam
naam van degelijkheid
worden aan
in het
hetonderwijs
onderwijs en
endedeopvoeding.
opvoeding.
worden
aa,nallen,
allen, die
die belangstellen in
Y.
N.
v. N.
Album
van geschiedkundige
geschiedkundige plaatjes,
plaatjes, voorkomende
voorkomende in
in Toestanden
Toestanden enenGebeurtenissen
Gebeurtenissen
Album van
van B.
B. Laarman.
Laarman. —
- Groningen,
Groningen, P.P.Noordhoff.
Noordhoff.
van
De heer
heer Laarman
Laarman heeft
heeftdedeplaatjes,
plaatjes,
voorkomendeinin
zijneleesboekjes
leesboekjesover
over
De
voorkomende
zijne
Vaderlandsche Geschiedenis
vereenigd. Ze
Ze zijn
zijn over
overhet
hetalgemeen
algemeen
Vaderlandsche
Geschiedenisin
in een
een album
album vereenigd.
zeer
goed uitgevoerd,
uitgevoerd,geven
gevenvoorstellingen,
voorstellingen,waaraan
waaraanieder
iederonderwijzer
onderwijzerbij
bijzijne
zijne
zeer goed
geschiedenisles
behoefte gevoelt
gevoelt en
en kunnen
kunnennaast
naastieder
iederleeslees-ofofleerboek
leerboek
geschiedenisles vaak
vaak behoefte
worden
gebruikt. Alleen
Alleenbetreuren
betreuren we
we het,
het,dat
dattnsschen
tnsschen de
deplaatjes
plaatjesde
detalrijke
talrijke
worden gebruikt.
zijn toch
toch niet
nietvoor
voorde
de
beoordeelingen van
schrijvers boekjes
boekjes afgedrukt
afgedrukt zijn
zijn j; die
beoordeelingen
van schrijvers
die zijn
kinderen bestemd.
bestemd. Intusschen,
Intusschen, wie
wiezijnen
zijnen kinderen
kinderen of
ofzijnen
zijnen leerlingen
leerlingen wat
wat nut
lIut
kinderen
1/ 2 cent
en
genoegen verschaffen
verschaffen wil,
hier voor
voor 12
heel wat
wat goeds
goedsbijeen.
bijeen.
en genoegen
wil, vindt hier
121/2
cent heel
Y.
N.
v. N.
Meneer'
Focus, door
Sinclair. Geïllustreerd
Geïllustreerd door
door Chris
Chris Kras
Kras Kzn.
- Amsterdam,
Amsterdam,
door F.
F. de Sinclair.
Kzn. —
Meneer Focus,
Holkema en Warendorf.
Warendorf.
Holkema
Reeds
vóór 40
40 jaar
jaar spotte
spotte de
deonvergetelijke
onvergetelijkePiet
PietPaaltjens
Paaltjens: :
Reeds v66r
DSombere,
liedren
»Sombere, bittere liedren
Zijn aan
mijn lippen
lippenontgleften
ontgleên ;j
aan mijn
Zoo
ik zong,
zong,
Zoo somber
somberen
en bitter
bitter als
als ik
Zoo
op aarde
aarde nooit
nooit 6en."
éen."
Zoo zong
zong er op
somberheidenenbitterheid
bitterheidniet
nietkunnen
kunnenwegweg·
P. P.
P. heeft
heeftdaarmee,
daarmee,helaas!
helaas!dede
somberheid
spotten
vieren zij
zij hoogtijd;
boogtijd ; hoe
hoe akeliger
akeligerenenzwartgalliger,
zwartg'd.lliger,hoe
hoemooier,
mooier,
spotten j ; nog
nog altijd
altijd vieren
is veler
veler leus
leus in
in dicht
dichtenenondicht
ondicht;j 't ideaal schijnt
schijnt extra
extra aangelegde
aangelegdegelegenheden
gelegenheden
voor
larmoyante, gewild
gewild levensmoede
levensmoede zelfmoordenaars
zelfmoordenaars met
met hunne
hnnnedames.
dames.
voor larmoyante,
RIk
tegengif, als
als 't maar even
redelijk leesbaar
leesbaar is,
is, verdient
verdient toejuiching.
toejuiching. Men
Men
even redelijk
Elk tegengif,
de
moet dankbaar
dankbaar zijn,
zijn, als
als men
meneens
eenseen
eenenkelen
enkelenkeer
keervroolijk
vroolijklachen
lachen kan
kan bij
bij de
moet
beschrijving van den een of anderen
naar groote
groote waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid
beschrijving
anderen dwazen
dwazen toestand; naar
we bij
bij zoo'n
zoo'n gelegenheid
gelegenheidniet
nietangstvallig,
angstvallig,zoomin
zoominals
alseene
eenezinkende
zinkende équipage
équipage
vragen
vragen we
erop
of de
de reddingsboot
reddingsboot geteerd
geteerd of
of geverfd
geverfd is.
is.
erop let, of
Nu, de
de heer
heerDeDeSinclair
Sinclair
bouden
naam
vooreen
eenpseudoniem)
pseudoniem) isiserer
Nu,
(wij(wij
bouden
denden
naam
voor
inderdaad in
in geslaagd
geslaagd eenige
eenige comische
comische toestanden
toestanden uit
te beelden
beelden en
en levendig
levendigtete
inderdaad
uit te
vertellen. Als
Als men
men de
de gewaagde
gewaagdeonwaarschijnlijkheid
onwaarschijnlijkheid van
van zijne
zijne gegevens
gegevens eenmaal
eenmaal
vertellen.
aanvaard heeft,
moet men
men erkennen,
erkennen, dat zij
zij aardig
aardig zijn
zijn uitgewerkt,
uitgewerkt, met
metveel
veelrake
rake
aanvaard
heeft, moet
opmerkingen,
eens hartelijk
hartelijk doen
doen lachen.
lachen.
opmerkingen, die
die eens
De aardige
aardige silhouette-prentjes
silhouette-prentjes sluiten
sluiten goed
goed bij
bij het
het werk
werkaan
aan;
heerChris
Chris
De
; dedeheer
Kras kan
kan wel
wel teekenen.
teekenen.
Kras
Echte
ontspanningslectuur, die geene
geene aanspraak
aanspraak maakt
maaktopop
onsterfelijkheid,
Echte ontspanningslectuur,
onsterfelijkheid,
ontspant.
maar ontspant.
B.
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Bosch en
en dedeZee.
Zee.Door
DoorG.G.afaf
Geyerstam.Vertaald
Vertaalddoor
doorJ. J.
Keyser.—- Amsterdam,
Amsterdam,
Het Bosch
Geyerstam.
E.E.Keyser.
H. J.
J. W.
W. Becht.
Becht.
H.
zestal schetsen
uit het
Een zèstal
schetsen uit
bet leven
leven in
in 't hooge Noorden,
Noorden, die
eigenaardig talent
talent
die 't't eigenaardig
van
dezen schrijver
schrijver weer
weer duidelijk
duidelijk doen
doen uitkomen.
uitkomen. Hoe
Hoeeenvoudig
eenvoudig stelt
stelt hij
hij ons
ons
van dezen
zijne personen
personen voor
voor oogen
oogen en
en hoe
hoe zuiver
zuiver zijn
zijn ze
ze tevens
tevens geteekend.
geteekend. Wij
Wijzien
zienzeze
zijne
leven;
wij zien
zien den
deneen
eenzijne
zijne
stille
wenschen
koesteren,schijnbaar
schijnbaarzoo
zoogeheim
geheim
leven ; wij
stille
wenschen
koesteren,
envreezen,
vreezen,zonder
zonder
gehouden, den
den ander
anderininzijne
zijneafwisselende
afwisselende stemmingen
stemmingen hopen
hopen en
gehouden,
dat da,artoe
daartoe vele
vele woorden
woorden noodig
noodig zijn.
zijn. De
De auteur
auteur doet
doetons
onstelkens
telkensproeven
proevenuit
uitden
den
ofden
denlijdensbeker
lijdensbekervan
vanallerlei
allerleimenschen,
menschen,jongeren
jongerenen
enouderen,
ouderen,komenden
komenden
vreugde- of
en
gaanden, terwijl
terwijl zij
zij werken
werken en
en wroeten
wroeten in
in de
destilte
stiltevan
van't 'tlandelijk
landelijkleven.
leven.Hoe
Hoe
en gaanden,
»het
leven eene
<.!ene lange
lange geschiedenis
geschiedenis isis en
voor velen
te dragen",
dragen", wordt
wordtbebe»het leven
en voor
velen zwaar te
vestigd aan
aan meer
meer dan
dan één zijner helden
helden;; hoe
hoe 't leven
ook rijk
rijk kan
kan zijn
zijn aan
aan
vestigd
leven ook
verborgen
dragen en
en rustig
rustig tetevolharden,
volharden, komt
komtook
ook
verborgen krachten,
kiachten, om
om eenig
eenig kruis
kruis te
te dragen
herhaaldelijk uit.
herhaaldelijk
De geschiedenisjes,
geschiedenisjes, die ons
ons verteld
verteld worden,
worden, zijn,
zijn, o!
o!zoo
zooeenvoudig,
eenvoudig, op
op't'tonbeduionbeduiDe
dende af; toch
tochboeien
boeienzij
zijons
onsdoor
doordedewijze,
wijze,waarop
waaropdedeschrijver
schrijverze
ze inkleedt.
inkleedt. In
Inde
de
dende
eerste
als 't ware
de somberheid
somberheid van
van den
den Noorschen
Noorschen den
den wel
wel wat
wat
eerste verhalen
verhalen drukt als
ware de
als eene
eene alalte te
breedcschaduw
schaduw;
laatstedaarentegen,
daarentegen,waar
waardan
danook
ookmeer
meer
als
breede
; inindedelaatste
gang in zit,
zit, leven
levenwe
we tetemakkelijker
makkelijkermee,
mee, 't zij met de wispelturigheid
vanSerumel,
Semmel,
wispelturigheid van
't zij
zij in
in de
delevendig
levendiggeschreven
geschreven karakteristiek
karakteristiekvan
vaneen
eenbejaarden
bejaardenen
envan
vaneen
een
aankomenden presbyter, 't zij
de rol
rol van
van „Tante",
"Tante",die
dieeindelijk
eindelijkniet
nietmeer
meermee
mee
zij in de
en toch
toch medegaat,
medegaat, omdat
omdatzij
zijvan
vanharte
hartedeelt
deeltin in
gelukvan
vanhaar
haarpleegkind.
pleegkind.
kan en
hethet
geluk
H. G.
G.

Hooger. Uit
het Engelsch
Engelsch van
vanPitt
Pitt
Bonarjee.—- Woerden,
Woerden,K.K.Steensma
Steens ma(firma
(firma
Naar Hooger.
Uit het
Bonarjee.
D. Kraayenbrink).
Kraayenbrink).
»Men reken'
niet, maar
maartell'
teil'het
het
doelalleen."
alleen."Dat
Datwillen
willenwe
wegaarne
gaarne
»Men
reken' den
den uitslag niet,
doel
het heet
heet»een
»een verhaal
verhaaluit
uitden
deneersten
eerstentijd
tijdvan
vanhet
hetChristendom".
Christendom" . We
We
doen,
doen, omdat het
waardeeren
daartoe aangewend,
aangewend, en
en stellen
stellenop
op prijs de opmerkingen
opmerkingen
waardeerende
de poging,
poging, daartoe
van zedenkundigen
zedenkundigen aard, die
die meerinalen
meermalen gemaakt
gemaaktworden.
worden.
hebben we
we ook alle
goeds gezegd,
gezegd, dat
er te
te zeggen
zeggen is.
is. Want
Want al
al
alle goeds
dat er
Maar daarmee hebben
rekenen we
we den
den uitslag
uitslag niet,
niet,de
deman
manvan
vaneenige
eenigeontwikkeling,
ontwikkeling, kennis
kennis en
ensmaak
slDaak
rekenen
Watden
denvorm
vorm
heeft heel
heel wat
wat aan
aan tetemerken
merkenèn
ènop
opden
denvorm
vormènènopopden
deninhoud.
inhoud.Wat
heeft
betreft:
auteur lijkt
lijktwel
weleen
eenanarchist
anarchistten
ten
aanzien
van
dengang
gangenende
deontwikontwikbetreft : de
de auteur
aanzien
van
den
keling
gedachten. Z66
ZÓÓ geeft
geeft hij
hij ons
ons een
stukske verhaal,
verhaal,z66
z66eene
eene beschrijving
beschrijving
een stukske
keling der gedachten.
à la
Baedeker van de
Ephresen, z66
zó6 weer
weer invallende
invallendegedachten,
gedachten,die
dieals
alseene
eene
A,
la Baedeker
de stad Ephresen,
regenbui bij
helderen hemel
hemel uit de
de lucht
luchtkomen
komen vallen.
vallcn. En
Enwat
watden
deninhoud
inhoud
regenbui
bij helderen
aangaat: de
de beschrijving
beschrijving van den
overgang van
van heidenen
heidenentot
tothet
hetChristendom
Christendomvolvolden overgang
doet geenszins
geenszins;; al gevoelt
gevoelt b.v.
b.v.Claudia
Claudiaeene
eeneleegte
leegteininhaar
haarbinnenste,
binnenste,dat
datverklaart
verklaart
nog
niet haar
haargeloof
geloofininChristus.
Christus.De
Devoorstelling
voorstellingomtrent
omtrentdedeverschijning
verschijningvan
vanden
den
nog niet
een onmogelijk
onmogelijk iets; zoo
zoo ook
ook de
de indruk,
indruk,die
diegegeven
gegeven wordt, alsof Jezus
Christus
Christus is
is een
en
zijne discipelen
discipelen de
de menschen
menschen betooverden.
betooverden. Ook
kennis met
met een
een hol
hol
en zijne
Ook maken
maken we
we kennis
en eene
eelle bende
bende van
van roovers
roovers;; we
we zouden
zouden er
erbijna
bijnathuis
thuisraken,
raken,want
want
krijgeneene
eene
en
wewekrijgen
voorstelling,
alsof 't maar kippendieven
kippendieven zijn.
zijn. W
Wat
de dichterlijke
dichterlijke aspiraties
aspiraties betreft
betreft
voorstelling, alsof
at de
van dezen
dezen auteur
auteur:: de lezer
lezer oordeele
oordeele zelf
zelf:: vOnbewogen
»Onbewogen zagen
zagen de
de sterren
sterren van
van uit
uit
van
de
hoogte neer
aarde met al
al 't kwade en
en booze".
booze". Elders
Elders beet
heet het
hettot
tottweetweede hoogte
neer op
op de
de aarde
toe, dat
dat de
desterren
sterrenamen
amenzeggen
zeggenopophethet
gebed.Is Is
schrijversoms
somsspiritist?
spiritist?
maal toe,
gebed.
dede
schrijver
maar
dan toch
toch extra-ordinarius
extra-ordinarius? ? Trouwens,
Trouwens, hij
wat. In
In 't jaar 96
96
maar dan
hij durft
durft nog
nog al
al wat.
stelt hij
hij ons
onsvoor
voorden
den
apostelJohannes
JohannesopopPatmos,
Patrnos,die
diehet
hetteeken
teekendes
deskruises
kruises
apostel
maakt op
op 't voorhoofd
voorhoofd van
scheidend jongeling
jongeling en
envervolgens
vervolgensneerknielt
neerknieltvoor
voor
van een scheidend
eene
een kruis
kruis isisopgericht.
opgericht.Als
Alsonze
onzeschriker
schrijvereenige
eenigejaren
jaren
eene steenen
steenen naald,
naald, waarop een
wilde
studeeren in
in kerkkerk· enenwereldgeschiedenis,
wereldgeschiedenis, dan zou
zou hij
hij inzien,
inzien, dat
dathij
hijgeen
geen
wilde studeeren
heidendom noch
noch van
van 't'tjellgdige
Christendom.
begrip heeft
heeft noch
noch van
van 't uitgeleefde heidendom
jeugdige Christendom.
Zoo ondegelijk 't werk
werk is, zoo
zoo houterig
houterig en
en slordig
slordig is
is de
de vertaling.
vertaling.
Zoo
H.
G.
H. G.
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Levensgeheimen. Door
Door S.
S. Lagerliif.
Lagerlöf. Vertaald
Vertaald door
door M.M.Meyboom.
Meyboom.—- Amsterdam,
Amsterdam.
Levensgeheimen.
H. J. W.
W. Becht.
Hecht.
H.
deschrijfster
schrijfsterwel
welinindiminutiefvorm,
diminutiefvorm,alsalsDlevens»levensEen zestal verhaaltjes,
verhaaltjes, welke
welke de
Een
kunnen aangeven.
aangeven.Niet,
Niet,omdat
omdatbedoelde
bedoeldegeheimen
geheimenvan
vanzoo
zooluttele
luttele
geheimpjes", had kunnen
geheimpjes",
betcekenis zijn,
zijn, maar
maar omdat,
omdat. zooals
zooals onze
onze auteur
auteur zoo
zoo goed
goed heeft
heeftgevoeld,
gevoeld,menige
menige
beteekenis
onsoog
oogvertoont
vertoontenenalsdan
alsdanduidelijk
duidelijk
waarheid liefst in
in klein
kleinformaat
formaatzich
zichaan
aanons
waarheid
voor onzen
onzen geest.
geest.
wordt voor
Inzonderheid het
het verhaaltje
verhaaltjeover
overMeli
Meliisisvan
vanpractische
praetisehewaarde
waarde;
zoowelstrekking
Inzonderheid
; zoowel
strekking
inkleeding zijn
zijnuitnemend
uitnemend;; menig
menigzoogenaamd
zoogenaamd»misdeelde",
llmisdeelde",door
doordedepublieke
publieke
als inkleeding
met deze
dezenaamgeving
naamgevingalreeds
alreedsveroordeeld,
veroordeeld.zal
zalzich
zichversterkt
versterkten
enbeweldadigd
beweldadigd
opinie met
gevoelen. Wel
krijgen we
we den
den indruk,
indruk, dat
dat het
hetverhaal
verhaalwat
watgeleden
geledenheeft
heeftdoor
doorde
de
gevoelen.
Wel krijgen
schuld daarvan
daarvan ligt
ligtechter
echtergeenszins
geenszins aan Mej.
Mej. Meyboom.
Meyboom. Het
Het behoort
behoort
vertaling;; de
vertaling
de schuld
diefijngevoelde
fijngevoeldebeschrijvingen,
beschrijvingen,welke
welke
altoosonder
onderlijden,
lijden,als
alszij
zijovergebracht
overgebracht
tot die
erer
altoos
moeten worden
worden in eene
eene andere
andere taal.
taal.
moeten
G.
H. G.

HET WONDERJAAR TE
GENT.
TE GENT.
(Juni 1566-April
1566—April 1567)
4567)
DOOR

Dr.
(')
_Dr.DANIEL
DANIEL JACOBS.
J-ACOBS. (*)
(1869-1901).
(1869 1901).
-

Iste
late

HOOFDSTUK.

De Veldpredikatiën.
hervormde leerstelsels, aan
de hoogeschool van Genève door
Jan
De hervormde
aan de
door Jan
Calvinus, Theodorus
Calvinus,
Theodorus Beza
Beza en
andere beroemde
beroemdemeesters
meestersverkondigd,
verkondigd,
en andere
waren pas
Frankrijk en
en Duitschland doorgedrongen,
doorgedrongen, toen
zij ook
ook
waren
pas in
in Frankrijk
toen zij
weerklank vonden
de Nederlanden.
Nederlanden. Reeds
Reeds in
in het
hetjaar
jaar 1544 werd
weerklank
vonden in
in de
omtrent
Gent ininhervormden
hervormden zin gepredikt
gepredikt door
door een
een leeraar, wiens
omtrent Gent
naam onbekend
onbekend is
is gebleven.
gebleven. Vele
VeleGentenaars
Gentenaarsvoelden
voelden zich
zich toen
toendoor
door
naam
bracht het volgend
volgend jaar
jaar een
een
den nieuwen
nieuwen godsdienst
godsdienst aangetrokken.
aangetrokken. Dit
Dit bracht
den
te weeg,
weeg,waardoor
waardoorsommigen
sommigen moesten
moesten vluchten
vluchten of
of
strenge vervolging
vervolging te
strenge
niemand minder
minder dan
dan Hendrik Conscience,
Conscience, de
bpkoorder onzer
het
(*) 't Is niemand
de bekoorder
onzer jeugd,
jeugd, die het
jaar 1566 als wonderjaar
wonderjaar heeft gedoopt.
gedoopt. De
Detitel
titelvan
vanDr.
Dr.Daniel
DanielJacobs'
Jacobs'geschiedkundig
geschiedkundig
werk heeft
heeft dus
dus een
eenletterkundigen
letterkundigen oorsprong.
o(\rsprong.
werk
liet toeval
toeval bracht
bracht mij
mij ertoe,
ertoe, dit
dit werk
werk uit
uit tetegeven.
geren. Ik kende
kende een
een viertal
viertal historische
Ilet
~an den
denacademievriend,
academievriend,die
dieden
den25sten
25 sten Februari 1901 te Brussel ovedeeu,
nam.
artikelen van
overleed, nam.
Het Eedverbond
Eedverbond der
derEdelen
Edelen en De slag
slag bij
bijden
denPevelenberg
Pevelmberg (in
(in het
het Nederlandsch
Nederlandsen Museum
lIfuseum
1894), Onze
Onze Heiden
Helden van
van 1830
den Gentschen
Gentaehen Studentenalmanak
Studentenalmanak voor 1894)
1894)
van 1892 en 1894),
1830 (in den
Jean dedeMarnix,
Marni.x,
notice
biographique, dat in
in 1895 in
in het
het XIllde
XlIlde deel der
del' Biographie
Biograpnie
en Jean
notice
biographique,
verscheen en 22 kolommen
kolommen dichten
dichten druk
druk beslaat.
beslaat.
nationale verscheen
nationale
jaarwerd
werdmijn
mijnaandacht
aandachtopopDr.
Dr.Jacobs'
Jacobs'voornaamste
vool'llaamstewerk,
werk, Bet
Het
In den
den loop
loopvan
vandit
ditjaar
Wonderjaar teteGent,
Gent, gevestigd, dat
datininhandschrift
handschriftbij
bijzijn
zijn zuster
zuster en
en zijn broeder
broeder te Vilvoorde
Vilvoorde
Wonderjaar
dat hij
hij daaraan
daaraan in
in 1890
1890 en 1891
1891 vlijtig
vlijtig had
had gewerkt
gewerkt en
en
bij Brussel
Brussel berustte. lk
Ik wist,
wist, dat
bij
uitslag zijner
zijner opzoekingen
opzoekingen als academisch
academisch proefschrift
proefschrift voor
voor den
den doctorsgraad
doctorsgraad in de
de
den nitslag
en letteren (afdeeling
(afdeeling geschiedenis)
geschiedenis) aan de
de Gentsche
Genl~che hoogeschool
hoogeschool had aanwijsbegeerte en
geboden. Het
Het werk
werk was,
was, naar men mij
mijverzekerde,
verzekerde, buitengewoon
buitengewoon aantrekkelijk,
aantrekkelijk, het
het
geboden.
getuigde van
van veel
vep.l studie
studie en
en een
een ongemeene
ongemeene begaafdheid.
begaafdheid. lk
Ik schreef
schreef aan
aan de
de bloedverbloedvergetuigde
Het handschrift
handschrift ontvangen,
ontvangen, het
hetlezen
lezenen
enhet
het
wanten van
van den
den boezemvriend
boezem\'l'iend van vroeger.
vroeger. Het
wanten
voor den
druk gereed
maken was het
het werk
werk van
van dagen.
dagen.
voor
den druk
gereed maken
Dr. Daniel
Daniel Jacobs
Jacobs bezat geschiedkundigen
geschiedkundigen zin.
Hij oordeelt
oordeelt niet met
met het
het hart,
hart,maar
maar
Dr.
zin. Hij
met den
den geest.
geest. Hij
Hij isisnoch
noch voor, noch
noch tegen
tegen iets
ietsofofiemand
iemandingenomen.
ingenomen. Hij
Hij zoekt
zoekt de
met
waarheid. Dat
Dat trof
trofmij
mij telkens
telkensbij
bij 't lezen
lezen van zijn
zijn Wonderiaar.
Wonderjaar.
waarheid.
Zal het
het den
den Hollandschen
Holland~chen lezer
lezer ook zoo
zoo treffen,
treffen, als het
het mij,
m~i, \laming,
Vlaming, trof?
trof1
Zal
Moge het werk
werk van
van den
den vergeten
vergeten vriend,
vriend, die
die den
den zijnen
zij nen zoo
zoo dierbaar
dierbaar was,
was, wiens
wiens hart
hart
Aloge
wij nog hooger stellen
stellen dan
dan zijn
zijn geest,
geest, zich
zich ook
ook ininHolland
Holland vele
vele vrienden
vrienden verwerven
venvprven!!
wij
J. P.
1'.
Dr. J.

1906. II.
1906.
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gebannen werden,
werden, en
en anderen
stierven. In
gebannen
anderen den
den marteldood
marteldood stierven.
In 1551
ver1551 verstoutten zich eenigen opnieuw
eene predikatie aan
een
opnieuw eerie
aan te hooren in
in een
buiten de
de St.
werden echter
echter door
door de
de overheid
bosch buiten
St. Lievenspoort. Zij
Zij werden
betrapt en
betrapt
en bijna allen
dood gebracht.
gebracht. De
Devolgende
volgende jaren hoorde
allen ter
ter dood
men te Gent
hervormden meer spreken
men
Gent van
van geene hervormden
spreken C).
(*).
Maar toen
Maar
toen in
in 1566 de misnoegdheid tegen
de Spaansche
regeering
tegen de
Spaansche regeering
in de
standen algemeen
in
de hoogere standen
algemeen was
was geworden, en
de volksmassa,
en de
door
den slechten
slechten tijd
tijd in
in ellende gedompeld,
ooit tegen
tegen de
de
door den
gedompeld, meer
meer dan
dan ooit
overvloedige r\jkdommen
overdreven baatzucht
baatzucht der
der geestelijkheid
geestelijkheid
rijkdommen en
en de overdreven
mOl'de,
toen drongen
drongen eensklaps,
eensklaps, onder
onderdiediegunstige
gunstigeomstandigheden,
omstandigheden,
morde, toen
talrijke hervormers
weer onze
onze gewesten
gewesten binnen. Overal,
de afgelegen
afgelegen
talrijke
hervormers weer
Overal, in de
streken van
streken
van Vlaanderen,
Vlaanderen, werden
werden geheime
geheime veldpredikatiën gehouden,
die
gehouden, die
hagepreeken werden genoemd. Doch,
door
de tijdgenooten hagepreeken
Doch, aangewakkerd
door de
door den
door
den geringen
geringen tegenstand dien zij van wege de overheden ontmoettot VÓÓI'
poorten der
der groote
ten,
verschenen de
de predikanten
predikanten weldra
weldra tot
ten, verschenen
v66r de
de poorten
steden,
om daar,
daar, in
in het
hetopenbaar,
openbaar, het
het»woord
»woord Gods"
Gods" teteverkonden.
verkonden.
steden, om
eerste dezer
dezer predikatiën,
predikatiën, die
in de
de oinstreken
Gent plaats
plaats
die in
De eerste
osmstreken van
van Gent
Ct), op 30 Juni 1566
had,
werd gehouden
gehouden buiten
buiten de
de St.
St. Lievenspoort
had, werd
Lievenspoort (±),
en
begon om
om twee
twee uur
uur 's namiddags. 'Volgens
Volgens het verslag
verslag (§)
aan Alva
en begon
(§) aan
het
geheim
aldaar
eene
gl'Oote
gezonden,
had
de
predikalJt
in
gezonden, had de predikant in het geheim aldaar
groote menigte
volks
verzameld. Volgens
Volgens Van
Van Vaernewijck
Vaernewijck (**)
C*) was
het getal
getal der
der overovervolks verzameld.
was het
tuigde toehoorders zeer klein. Maar velen hadden
hadden zich, aangetrokken door
door
het ongemeene van
van het
hetschouwspel,
schouwspel, uit
uitnieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid rondom
rondom het
het
spreekgestoelte
geschaard. Dat
Dat velen,
velen, die
diedeze
dezeeerste
eerstepreek
preekbijwoonden,
bijwoonden,
spreekgestoelte geschaard.
louter
nieuwsgierigen waren,
waren, die
dieden
denhervormden
hervormden godsdienst
godsdienst nog
nog Diet
niet
louter nieuwsgierigen
hadden aangenomen,
vVant vooraleer
vooraleer hem
hem aan
aan
hadden
aangenomen,schijnt
schijnt zeer
zeer natuul"lijk.
natuurlijk. Want
te kleven,
kleven, moesten
moesten zij
zij er kennis mede maken
maken;; en
deze eerste
eel'ste preék
preek
te
en deze
was wellicht
wellicht ook
ook de
deeerste
eerstegelegenheid
gelegenheid
zich
daartoekwam
kwamvoordoen.
voordoen.
was
diedie
zich
daartoe
Toen de
de tijding
tijding eener preek
preek aan
aan de
de Schepenen
Schepenen gewerd,
gewerd, overlegden
Toen
dezen in
in allerhaast met
met den
den Raad
Raad van
vanVlaanderen
Vlaanderen wat er
er in
in deze
deze
dezen
omstandigheid tete doen
doen viel.
viel. Daar het
het scheen
scheen dat
dat de
de sectarissen erg
omstandigheid
waren hunne
hunne vergadering
\'ergadering door
dool' dedeoverheid
overheidgewapenderhand
gewapenderhand te
te
bevreesd waren
zien uiteendrijven
uiteendrijven (tt),
besloten dat
dat men
men het
hetzou
zoubeproeven
beproeven
zien
(±±), werd er besloten
de voortzetting
voortzetting der
der preek
preek te
te beletten.
beletten.Misschien
Misschien zou
zou men
men ererthans
thansnog
nog
de
(0) Willem
Willl'lfl te
te Water,
Water, Historie der
d~rHervormde
Herz'ormdekerke
kerk,'enenderder
lier~rormeerde
doorluchtige
ereformeerde
doorluchtige
srhoole te Gent
lient (1756).
(1756),
schoole
(tJMemorieboek
Memorieboek der stad
stadGhendt
lihendtvan
!'an't jaer
'fjarr 1301
I!JOl tot
tot 1;93.
179:3. Gent,
Gent, 1852-1861.
1852-1861. Vier
Vipr
(t)
11 blz.
blz. 339.
:139, —
- Brief
Briefrecited
recueildedepluisieurs
pluisil!1lrsehoses
chosespassez
passe:enenlalaville
ville
liand
{'annl,e
Lipelen, II
deelen,
de de
Gand
l'annee
XVcLXVI, pour
Ie fait
faitdedela religion,
la religion, uitgegeven
uitgege\'en door
door Van
Van Duyse
Duyse in
in de
Lie Annales
Anllales de
Lie lala
XVeLXVI,
pour le
Société royale
royale des
des beaux-arts
beaux-art~ et
et de
delittérature
littératurededeGand,
Gand,blz.
blz.292.
292.
Société
(§) Verslag,
Ver,lag, opgestuurd door
dool' het
hetMagistraat
Jfagistraatvan
,'anGent
Gentaan
aan
H.rlog
(Rijks0)
dendm
Hertog
vanvan
AlvaAlva (Bilksarchief te
te Brussel),
Brussel), XV.
XV.
(•• ) Van
Van die
die heroerlicke
beroer/irke tijden
tijdeninindiedie
Nederlanden
rn voornamelijk
in lihendt, 1566-1568,
1566-1568,
(**)
Nederlanden
en voornamelijk
in Ghendt,
door Marcus
~Iarcus Van
Van Vaernewijck,
Vaernewijck, naar
naar' het
hetoorspronkelijk
oorspronkelijk handschrift
hand,eh,.ift uitgegeven
uitg.'ge\'cn door
door
door
J, van
\"all der
der Ilaeglien.
Ilapghell. Gent,
(>"lIt, 1872—'81,
1872-'81, vijf
vijf deelen.
deelen. 1I blz.
hlz. 3.
3, Evenals
EV('lIals het
het Memorieboek
Memorieboe!.: der
del'
J.
sladGhendt
lihendt en
rn '1
't Verslag
VersltIg van
I'Iln 't'( Magistraet
Jfagislraet werd
werd Van
rail die
dieberoerlicke
berorrli,.kelijden
fijdm door
door de
de Vlaamsche
Vlaam~chc
stad
Hihliophilen uitgegeven.
De voorrede
voorrede bevindt
bevindt zich
zich vóbr
\,óór de
tie tafel
tafel inin 't't vijfde
\'ijf.l!' deel.
deel.
Bibliophilen
tiitgegeven. De
(tt) Van
Van Vaernewijck,
Vaernewijck, Van
rl/II die
dieberoerlicke
beroer/i,.ketijden,
tijden, I, blz.
blz. 3.
3.
(tf)
(4)
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slagen, door
dool'een
eenkrachtdadig
krachtdadigoptreden
optreden en
enenkele
enkelebedreigingen
bedreigingen een
een
in slagen,
kwaad
beletten, dat
dat later
later slechts
slechtsaangroeien
aangroeien zou
zou en
endan
danslechts
slechtsten
ten
kwaad te
te beletten,
prij ze van
van groote
groote opofferingen
opofferingen en
en bloedvergieten
bloedvergieten zou
zou kunnen
kunnen uitgeroeid
uitgeroeid
prijze
worden.
omstreeks vier
vier uur
UU!'de
deonder-baljuw
onder-baljuwvan
vanGent
Gent—
Dienvolgens werden
werden omstreeks
Dienvolgens
hetflerecijn
flerecijn aangetast
aangetast
de
hoogbaljuw, Adolf
Adolf van
van Bourgondië,
Bourgondië, was
was door
dool' het
de hoogbaljuw,
en
uit dedestad
stad
afwezig
de procureur-generaalvan
vanden
denRaad
Raad
en uit
afwezig
(*),('),
— -de procureur-generaal
van Vlaanderen
Vlaanderen en de
de baljuw
baljuwvan
vanden
denOudburg,
Oud burg,gevolgd
gevolgddoor
dool'een
een aantal
aantal
van
naar de
de St.
St.Lievenspoort
Lievenspoort gezonden.
gezonden. Eerie
Eene groote
groote
gewapende
gewapende dienaars,
dienaars, naar
tottien
tienduizend
duizendman,
man,zegt
zegt
Van
Vaernewijck,
menigte
volks, wel
wel negen
negentot
menigte volks,
Van
Vaernewijck,
zien wat
wat ererzou
zougebeuren.
gebeuren.
vergezelde
vergezelde hen
hen om
om te zien
ter preek
preek gekomen
gekomen waren,
waren, dien
dien stroom
stroom volks
volks
Zoohaast degenen,
die ter
degenen, die
macht zagen
zagen afkomen,
afkomen, dachten
dachten zij
zij wel
wei dat
dat het
hetop
op
en
de gewapende
gewapende macht
en de
hen
gemunt was
was en
en een
eengroot
grootgedeelte
gedeeltehunner
hunnerzetten
zetten het
hetop
opeen
een
hen gemunt
staan en
ensloten
slotenzich
zich nauwer
nauwer
loopen.
De anderen
anderen bleven
blevenvastberaden
vastberaden staan
loopen. De
aan
elkander, gereed
gereed om
om weerstand
weerstand te bieden.
bieden. Toen
Toendedebaljuw
baljuw van
van
aan elkander,
Gentbrugge,
het bloote
bloote zwaard
zwaard inindedehand,
hand,kwam
kwamvooruitgereden,
vooruitgereden,
Gentbrugge, met
met het
rees onder
onder de
de verschrikte
verschrikte vrouwen
vrouwen een
eendeerlijk
deerlijkgekrijsch
gekrijschop,
op,terwijl
terwijlde
de
manspersonen,
jongelingen, zich
zich bereid
bereid maakten
maakten den
den baljuw
baljuw
manspersonen, meestal
meestal jongelingen,
naar het
hethoofd
hoofd teteslingeren.
slingeren.Maar
Maarde
debaljuw
baljuwvan
vanden
den
eenige
steenen naar
eenige steenen
Oud
burg, de
de procureur-generaal
procureur-generaal en
en de
deonder-baljuw
onder-baljuwvan
vanGent
Gentmaanden
maanden
Oudburg,
hen
tot kalmte
kalmte aan,
aan, zeggende
zeggende dat
dat zij
zijniet
nietwaren
warengekomen
gekomenom
omiemand
iemand
hen tot
te
doen,
maar
enkel
om
de
vergadering
te
doen
scheiden.
leed
leed te doen, maar enkel om de vergadering te doen scheiden.
Tot
verdere onaangenaamheden
onaangenaamheden kwam
het volk
volk ging
ging
Tot verdere
kwamhet
hetniet;
niet ; het
allengskens
keerde naar
naar de
cle stad
stad terug.
terug.
allengskens uiteen
uiteen en
en keerde
Den
predikant had
had men
men niet
niet kunnen
kunnen gevangen
gevangennemen
nemenomdat,
omdat, bij
bij den
den
Den predikant
eersten
schijn van
van gevaar,
gevaar, zijne
zijnetoehoorders
toehool'ders hem
hem een
een mantel
mantel om
om de
de
eersten schijn
die wijze
wijze onkenbaar
onkellbaar gemaakt,
gemaakt, kon
kon hij
hij
schouders
schouders hadden
hadden geworpen.
geworpen. Op
Op die
aan de
de achtervolgingen
achtervolgingen der
deroverheid
overheidontsnappen
ontsnappen (t).
aan
(-19. Of nu
nu de pogingen,
dool'
overheid aangewend
om den
den predikant
predikant in
in hare
hare macht te krijgen,
door de overheid
aangewend om
betwijfelen. De
De wijze,
wijze, waarop
waarop
wel ernstig
ernstig waren,
waren, valt
valt misschien nog te betwijfelen.
wel
Van Vaernewijck
Vaernewijck het gebeurde
gebeurde verhaalt,
verhaalt, schijnt
schijnt tetedoen
doenvermoeden
\'ermoeden dat
dat
Van
de
aanwezige officieren
officieren nopens
nopens de
de stemming
stemming van
van het
het volk
volk tetehunnen
hunnen
de aanwezige
opzichte
volkomen waren
waren gerustgesteld.
gerustgesteld. Zij
Zij achtten
achtten zich
zich zeer
zeer
opzichte niet
niet volkomen
gelukkig
toen de
devergadering
vergadering zonder
zonder groote
groote moeilijkheden
moeilijkheden was
was uiteenuiteengelukkig toen
zij er
ernooit
nooitdurven
durven aan
aan
gedreven geworden,
geworden, en
enwaarschijnlijk
waarschijnlijk hebben
hebben zij
gedreven

In

(0)
Vrrslag van 't Magistraet
jJ[(/gistraet 1!an
Gent, nopens
n()pens de
degodsdienstige
godsdirnstigrberoerten
beroerten aldaer,
a{dal'r, loopende
Ivopende
(*) Verslag
van Gent,
den 30,'en
Aprit 1567,
bp.wijsstllk!ilm,
van
den 30>'cn
30sten April
van den
30sten Juny 1566 tot den
1567, gel'Olgd
gevolgd dool'
door talrijke bewijsstukken,
Op blz.
204, Brief van
vau Adolf
Adolf van
van
uitgegeven door
door Kervijn
Kervijn de
deVolkaersbeke.
Volkael'sbeke. Gent,
Gent,1850.
1850. ()p
uitgegeven
blz. 204,
Bourgondië aen
aen 't Magistraet van
\'un Gent.
Gent.
Bourgondië
(tl
Vprslag XVI.
XVI. —
- Verslag
"an 't Magistraet
3fagistraet blz.
blz. 3. —
- de
deReiffenberg,
Reiffenberg, Corresjlolldanre
(t) Verslag
Verslag van
Correspondanre
de Marguerite
Marguerite d'
d'Aulriche
Philippe II.
Il. Brussel
1842, blz.
blz. 66.
66. —
- Van
Van Vaernewijck,
Vaernewijck,
de
Autriche a!lee
avec Philippe
Brussel 1842,
beroer/ielee tijden,
tijdm, I, blz.
blz. 4.
4. —
- Discours
Discours des
dl'S choses
choses advenues
advenues en
en lalaville
\'ill~de
deGand,
Uand.
V"n
die beroerlicke
Van die
tallt de
de ce
cc que
'luca aeste
estcescript
escl'iptet et
ordonl1e
Iloy
Nostl'c
Sire,
madanll'detiePanne,
1'al'll1e,etc.
etc.
taut
ordonne
dudu
Roy
Nostre
Sire,
dedemadame
pour Sa
Sa Majeste
Majestc aux
aux Pays-Bas
Pays-Bas etetdedemonseigneur
monseigneurle Iecapitaiue
capitaiuegén6ral
gélH"raldedc
Regente
Regente pour
Flandre
ct Dartois,
Dartois,aux
auxGrand
GrandBailly
BaillyetctMagistrat
Magistratdicelle
dicelleville,
ville,que
queaussi
aussidu
dubesoigne
besoigll<~
Flandre et
du
dict Magistrat,
Magistrat, sur
SUl'leIefait
faitdedelalareligion,
religion,etet
.Iois
Illois
Juillet
XV'LXV
du diet
cecc
dois
le Ie
inois
dede
Juillet
l'anI'un
XV.I.X
V
May
15f17enssuyvant.
enssuyvant. f.f. XII.
XII,'Lie
Zie Verslag
van '1't Magidraet,
~fagi,trael, VII.
jus'lues au
jusques
Xe Xe
de de
May
l 567
Verslag van

11.
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24*
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denken
menigte teteverbitteren
verbitterendoor
door
vervolgen
van
denpredikant.
predikant.
denken de menigte
hethet
vervolgen
van
den
Doch,
opdat het
hetStaatsbestuur
Staatsbestuurheri
hengeenszins
geenszinsvan
van
plichtverzuimzou
zou
Doch, opdat
plichtverzuim
kunnen
betichten, hebben
hebben zij
zij hun
hungebrek
gebrekaan
aankrachtdadigheid
krachtdadigheid aan
aan de
de
kunnen betichten,
verbloemen. Margareta
Margaretatoonde
toondezich
zichinderdaad
inderdaad
landvoogdes
landvoogdes trachten
trachten te verbloemen.
over
hun gedrag
gedrag tevreden
tevreden en
en gaf
gafhun
hunelk
elktweehonderd
tweehonderd kronen
kronen (*) tot
tot
over hun
(t).
belooning (t).
De stedelijke
De
stedelijke overheid
overheid had
had dus
duszonder
zonderveel
veelmoeite
moeitededevergadering
vergadering
buiten de
de St.
St.Lievenspoort
Lievenspoort kunnen
kunnen uiteendrijven.
uiteendrijven. Maar
Maar toch
toch was
was het
het
buiten
wel tetevoorzien
voorziendat
datde de
hervormden
zich
daardoorniet
nietzouden
zouden laten
laten
wel
hervormden
zich
daardoor
ontmoedigen
dat zij
zij bij
bij dedeeerste
eerste
gelegenheid
hunnepreeken
preekenzouden
zouden
ontmoedigen en
en dat
gelegenheid
hunne
hervatten. Om
Om alle
alleverdere
verderewanordelijkheden
wanordelijkheden te
te voorkomen
voorkomen hield
hield men
men
hervatten.
dadelijk
zitting van
van het
het Schepencollege,
Schepencollege, waarin
waarin besloten
besloten werd
werd dat
dat
dadelijk eene
eene zitting
's anderen
Juli,
de procureur-generaalvan
vanden
denRaad
Raadvan
van
anderen daags,
daags, 1Juli,
de procureur-generaal
Vlaanderen, meester Jan
Jan de
de Brune,
Brune,dedebaljuw
baljuwvan
van
den
Oudburg,Lieven
Lieven
Vlaanderen,
den
Oudburg,
van Secleers,
Sec1eers, heer
heer van
vanGotthem,
Gotthem,benevens
benevensden
denpensionaris
pensionaris Borluut
Borluut en
en
van
twee Schepenen
Schepenen zich
zich naar
naar het
hetHof
Hof
te Brussel
zoudenbegeven,
begeven,om
om
twee
te Brussel
zouden
aan
de landvoogdes
landvoogdes over
gebeurde verslag
verslag te doen
doen (§).
(§). Zij
Zijzouden
zouden
aan de
over het
het gebeurde
haar
vragen welke
welke maatregelen
maatregelen er
er dienden
dienden genomen
genomen teteworden,
worden,zoo
zoode
de
haar vragen
zij van
van zins
zinswaren,
waren,gewapenderhand
gewapenderhandin
in de
de
hervormden
hervormden nogmaals,
nogmaals, zooals
zooals zij
stad vergaderden
vergaderden (**).
nabijheid der stad
nabijheid
Toen
de afgevaardigden
afgevaardigden het
het doel
doelhunner
hunnerzending
zendingaan
aandedelandvoogdes
landvoogdes
Toen de
hadden
bekend gemaakt,
gemaakt, gaf
gaf deze
deze hun
hun ten
ten antwoord
antwoord dat
dat zij
zij hen
hen bebehadden bekend
dankte
voor den
den ijver,
ijver, dien
dien zij
zij ten
ten dienste
dienste van
van het
het land
land aan
aan den
den dag
dag
dankte voor
legden. Voorts
Voorts beloofde
beloofde zij
zij in
in het
hetkort
korteen
eenplakkaat
plakkaattetezullen
zullen uituitlegden.
overmoed der
sectarissen wel
beteugelen zou.
zou. Ook
Ook
vaardigen, dat
vaardigen,
dat den
den overmoed
der sectarissen
wel beteugelen
maande zij
afgevaardigden aan
aan steeds
steeds hun
hun plicht
plicht getrouw
getrouw teteblijven
blijven
maande
zij de afgevaardigden
vervullen,
tot hiertoe
hiertoe hadden
hadden gedaan
gedaan;; maar
maarzij
zijmoesten
moesten
vervullen, zooals
zooals zij
zij het
het tot
met de
degrootste
grootstevoorzichtigheid
voorzichtigheidtetewerk
werk
gaan
0111geene
geeneaanleiding
aanleiding
altijd
altijd met
gaan
orn
tot oproer
oproer en
en bloedvergieten
bloedvergieten te
te geven
geven (tt).
(-1-±).
Dit
waren al
al dederaadgevingen,
raadgevingen, die
diededelandvoogdes
landvoogdes hun
hun voor
voor het
het
Dit waren
oogenblik
Het is
is klaar
klaar dat
dat het
hetmagistraat
magistraat van
van Gent
Gent
oogenblikverstrekken
verstrekkenkon.
kon. Het
in
deze zoo
zooweinig
weinig
bepaaldeinlichtingen
inlichtingenonmogelijk
onmogelijk de
demiddelen
middelen kon
kon
in deze
bepaalde
vinden
om
de
vergaderingen
der
hervormden
te
keer
te
gaan.
Vooraleer
vinden om de vergaderingen der hervormden te keer te gaan. Vooraleer
naar Gent
Gent terug
terugtete
keeren
begavendede
afgevaardigden zich
zich den
den2den
2 den
naar
keeren
begaven
afgevaardigden
Juli
naar den
dengraaf
graafvan
vanEgmont,
Egmont,die
diestadhouder
stadhoudervan
vanVlaanderen
Vlaanderen was,
was,
Juli naar
om te
tetrachten
trachtenaldaar
aldaarduidelijker
duidelijkertetevernemen,
vernemen,welke
welkegedragslijn
gedragslijn er
er
om
diende
gevolgd te
teworden.
worden.Het
Hetantwoord
antwoord van
van Egmont
Egmont luidde
luidde in
in dendendiende gevolgd
zelfden zin
zin als
alsdat
datder
derlandvoogdes
landvoogdes:: men
men moest
moestzooveel
zooveelmogelijk
mogelijk alle
alle
zelfden
geweld
daarlaten
om
dringende
gevaren
van
de
stad
af
te
wenden.
Want
geweld daarlaten om dringende gevaren van de stad af te wenden. Want
deze
was, zooals
zooalsde
deafgevaardigden
afgevaardigden het
het deden
deden opmerken,
opmerken, ten
ten gevolge
gevolge
deze was,

n

r·J.

(0)
écu~.
(*) écus.
ReifTenberg, Corrupondance
de Marguerite
Marguerited' ti'
Au/rieM, blz. 67.
Correspondance de
Autriche,
de Reiffenberg,
(§) Verslag XVII.
XVII. -— Verslag
't Magistraet, blz.
blz. 83.
83. —
- Discours
])iscours X11
XII Verso.
Verslag van 1Magigraet,
(")
- Verslag
flan 'I'tMagistraet
],[agistraet 3-4.
- Brief
Briefrerueil,
recueil, blz. 292.
(**) Verslag XVII-XVIII.
Verslag van
3-4. —
XVII—XVIII. —
(tt)
Verslag XIX.
XIX. -— Vers/ag
4-5. —
- de Reiffenberg,
Reitfenberg, Correspondance
Correspondance
WO Verslag
Verslag van 't'tMagis/raet,
Magistraet, 4-5.
],[arguerited'd'AutricM,
- Brief
Briefrecueil
recueil 292.
- Discours
])iscO#ra XII, verso.
verso.
292. —
de Marguerite
Autriche, blz. 66--67.
66-67. —
(j-)
(t)
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van de ontmanteling
ontmanteling van
van de
de stad
stadinin1540
1540
denopstand
opstandtegen
tegenKarel
Karel V
V
van
nana
den
van
alle vestingen
vestingenberoofd,
beroofd, zoodat
zoodat zij,
zij,langs
langsalle
allekanten
kantenopenliggende,
openliggende,
van alle
moeilijk
eenaanval
aanvalzou
zoukunnen
kunnenweerstaan,
weerstaan,indien
indiendedeoproerigen
oproerigenhaar
haar
moeilijk aan een
daarmede
bedreigden. Overigens
Overigenswas
washet
hetdoor
doorKeizer
KeizerKarel
Karelaan
aande
deburgers
burgers
daarmede bedreigden.
verboden
geworden zich
zich voortaan
voortaan nog
nogvan
vanwapens
wapenstetebedienen.
bedienen.Nochtans
Nochtans
verboden geworden
hun aan
aan al
al het
hetmogelijke
mogelijketetedoen
doenomom
zichvan
vandedeprepreraadde de
de graaf hun
zich
raadde
dikanten
te maken
makenenendezen
dezen
zonderverwijl
verwijltetedoen
doenrechten
rechten(*).
(*).
dikanten meester te
zonder
Het
Hof
had
dus
aan
het
magistraat
van
Gent
de
middelen
niet
Het Hof had dus aan het magistraat van Gent de middelen niet
prediken van
den nieuwen
nieuwen godsdienst
godsdienst in
in de
de
kunnen
kunnen aantoonen
aantoonenom
om het
het prediken
van den
beletten. Het
Hetstadsbestuur
stadsbestuurzou
zounaar
naargoeddunken
goeddunken
nabijheid der
nabijheid
der stad
stad te beletten.
hetbeste
bestehandelen.
handelen.IetsIets
echter
uitdrukkelijk
verboden:
en
voor het
en voor
waswas
echter
uitdrukkelijk
verboden
:
het gebruiken
gebruiken van
van geweld.
geweld,DeDe
landvoogdesvreesde
vreesdedat,
dat,indien
indien men
men
het
landvoogdes
tot
geweld gebruikte,
gebruikte, de
dehervormden
hervormden hunne
hunnetoevlucht
toevlucht zouden
zouden nemen
nemen tot
geweld
Frankrijk,
voor het
hetoogenblik
oogenblikdedeHugenoten
Hugenotenmeester
meesterspeelden,
speelden,
Frankrijk, waal'
waar voor
wiens
betrekkingen met
me\ de
de Spaansche
Spaansche kroon
hoon dienvolgens
dienvolgens niet
niet al
al tete
wiens betrekkingen
vredelievend
waren.
Dan
zou
de
regeering
gedwongen
geweest
zijn
de
vredelievend waren. Dan zou de regeering gedwongen geweest zijn de
troepen te
te bezetten,
bezetten,wat
watdede
slechtetoestand
toestandder
der
zuidelijke
zuidelijke grenzen
grenzen met
met troepen
slechte
financiën
toeliet (±).
(t).
financiën geenszins
geenszins toeliet
Intusschen gingen
de predikanten
predikanten steeds
steeds voort
voort de
de nieuwe
nieuwe leer
leer te
te
gingen de
verkondigen. Op
Op denzelfden
dellzelfden dag
dag toen
toen men
mende
devergadering
vergadering buiten
buiten de
de
verkondigen.
avonusom
om9 9uur
uurbuiten
buiten
St. Lievenspoort
Lievenspoort had
had uiteengedreven,
uiteengedreven, werd
werderer's 's
avonds
preekgehouden,
gehouden, die
dietottot
den
volgenden
de
Heuvelpoort een
een nieuwe
nieuwe preek
de Heuvelpoort
den
volgenden
(§). Den
Den4den
4 denJuli
Juli (**),
('*), insgelijks
insgelijksom
om 99uur
uur 's avonds,
morgen
voortduUI'de (§).
morgen voortduurde
werd
el' een
een andere
andere preek
preekgehouden
gehoudenteteStallendriesche,
Stallendriesche,boven
bovenWondelWonde 1werd er
gem. Van
Van Vaernewijck
Vaernewijck zegt
zegt dat
dat de
de toehoorders,
toehoorders, meestal
meestal tot
tot de
delagere
lagere
gem.
volksklas
niet meer
meel' met
methonderden,
honderden, maar
maar wel
wel met
met
volksklas behoorende,
behoorende,erer niet
duizenden heenstroomden.
Eenige officieren
officieren en
en hellebardiers
helle bard iers waren
waren er
er
duizenden
heenstroomden. Eenige
ook
heengezonden geworden
om zich
zich meester
meester tetemaken
makenvan
vanden
denprediprediook heengezonden
geworden om
kant,
die volgens
volgens Van
Van Vaernewijck
Vaernewijck Nicasius
Nicasius van
van der
der Schuere
Schuerewas
was (tt).
kant, die
(ft).
Maar
op voorhand
voorhand gewaarschuwd,
gewaal'schuwd, kon
de hem
hem gelegde
gelegde
Maar deze,
deze, op
kon aall
aan de
hinderlaag ontsnappen
ontsnappen (§§).
(§§). Gansch
Gansch Vlaanderen
Vlaanderen door
door werden
werdendergelijke
dergelijke
hinderlaag
pl'eeken
het volk
volk verscheen
verscheen er
eriningroote
grootemenigte
menigte en
en
preeken gehouden,
gehouden, en
en het
gewapend, om
omtetebeletten
beletten
vergaderingen
doordedeoverheid
overheidgestoord
gestoord
datdat
dede
vergaderingen
door
zouden worden.
worden.
zouden
der gebeurtenissen
gebeurtenissen .was
was verre
verre van
van het
het magistraat
magistraat gerust
gerust tete
De
loop
De loop der
stellen,
en daar
daar men
men van
vanhet
hetHof
Hofniets
nietshad
had
bekomendan
danonduidelijke
ollduidelijke
stellen, en
bekomen
raadgevingen,
richtte men
men dedeblikken
bliHennaar
naarden
denafwezigen
afwezigenhoogbaljuw,
hoogbaljuw,
raadgevingen, richtte
Juliwas
washem
hemeen
eenbrief
briefgeschreven
geschreven
Adolf
van Bourgondië.
Bourgondië. Reeds
Reedsden
den3den
3 denJuli
Adolf van
Verslag XX—XXII.
XX-XXII. —
- Verslag
ran 'I
J[agislrael, blz.
blz, 5.
5, —
- Gachard,
Gachard, Notice, blz. 112.
(*) Verslag
Verslag van
't Magistraet,
(t) dedeReiffenberg,
ReilTenberg, Correspondance
Margueriled'ilutriche,
d'Autricne, blz.
42.
Correspondance de Marguerite
blz. 42.
(§) Van
Van Vaernewijck,
Vaernew\jck, Van
die beroerlicke
beroerlicketijden,
tijden, I,
blz. 6.
6.
Van die
I, blz.
(**) Verslag
Verslag van 't Magistraet,
J[agislraet, blz.
- Van
VanVaernewijck,
Vaernewijck, I,I, blz.
blz. 88 plaatst
plaatst het
het ten
ten
(**)
blz. 6.
6. —
daaroverden
den
brief
van
Magistraataan
aanden
denhooghoogonrechte een
een dag
dagvroeger.
vroeger,ZieZie
onrechte
daarover
brief
van
hethet
'Magistraat
van 't Magistraet,
Magistrael, blz.
blz. 84.
84.
baljuw, Verslag
Verslag van
(H)
Zie over
hem te Water,
Water, Historie der
derhervormde
hervormdekerk
kerkte te
Gent.
Gent.
WO 'Lie
over hem
Gi~) Verslag
Verslag van 't'1 Magistraet,
Jfagistrael, blz.
blz. 6.
6. —- Cornelis
Cornelisen
enPhilip
Philipvan
vanCampene,
CampelJ(~, Dagboek.
Dagboek.
(§§)
Verhaal der
del' gebeurtenissen
gebeurtenissen voorgevallen
voorge\'allen teteGent
Gentsedert
seuerthet
hetbegin
heginder
dergodsdienstberoerten
godsdiellstberoerten
Verhaal
tot het
het jaar
jaar 1871,
1871, uitgegeven
uitgegeven door
dool' Frans
Frans de Potter,
Potter, Gent,
llent, 1870,
1870, blz.
blz. 1.
1.
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om hem
hem teteverzoeken
verzoeken zijne
zijne komst
komst zooveel
zoo veel mogelijk
mogelijk te ververgeworden om
haasten (*).
C). Den
Den 5den,
5 den , nadat
nadat het
hetmagistraat
magistraatverslag
verslaghad
hadontvangen
ontvangen van
van
haasten
teruggekeerd,werd
werdditditverzoek
verzoek
afgevaardigden die
die uit
uitBrussel
Brusselwaren
warenteruggekeerd,
de afgevaardigden
(t).
hernieuwd (t).
Den
dag, 6 Juli
Den volgenden
volgenden dag,
J uli (§),
(~), werd
werdeindelijk
eindelijkhet
hetplakkaat
plakkaatontvanontvandat dedelandvoogdes
landvoogdesbeloofd
beloofd had
hadte te
zullenuitvaardigen
uitvaardigen om
om den
den
gen, dat
gen,
zullen
overmoed der
der sectarissen
sectarissen te
tebeteugelen.
beteugelen.Het
Hetwerd
werd
dadelijkten
tenschepenschepenovermoed
dadelijk
huize en
en op
opdedegewone
gewone
plaatsen
afgekondigd
door
dendruk
drukverspreid.
verspreid.
huize
plaatsen
afgekondigd
enen
door
den
hetvolgende
volgende:
plakkaat bevatte
bevatte nagenoeg
nagenoeg het
Dit plakkaat
:
»Aangezien, niettegenstaande
niettegenstaande de
de gemeene
gemeenerechten
rechtenenendedeordonnantiën
ordonnantiën
»Aangezien,
reeds herhaalde
herhaalde malen
malen in
in de
delanden
landenvan
vanherrewaarts
herrewaartsover
over
afgekondigd,
reeds
afgekondigd,
ongeoorloofde vergaderingen
worden, waar
waal' het
hetvolk
volkiningroote
groote
ongeoorloofde
vergaderingen gehouden
gehouden worden,
menigte en
en gewapend
gewapend bijeenkomt,
bijeenkomt, dat
datinindeze
dezevergaderingen
vergaderingenvele
veledwadwamenigte
lingen gepredikt
gepredikt worden
worden tegen
tegenhet
hetoud
oudkatholiek
katholiekgeloof
geloofenende
dealgemeene
algemeene
lingen
dat daardoor
daardoor het
het gemeen
gemeenvolk
volkopopeene
eene
jammerlijkewijze
wijze
welvaart, dat
welvaart,
jammerlijke
totgroote
grooteschade
schadevoor
voorhunne
hunnezaligheid
zaligheid en
enstoornis
stoornis der
der
verleid wordt,
wordt, tot
verleid
openbare rust,
hetgeen wij
wij geenszins
geenszinswillen
willen gedoogen,
gedoogen, zoo
zoo heeft
heeftde
de
openbare
rust, hetgeen
koning, in
in overeenstemming
overeenstemming met
met dedelandvoogdes,
landvoogdes, de
deridders
ridders van
van de
de
koning,
Orde
Gulden Vlies,
Vlies, de
de leden
leden van
van den
den Geheimen
Geheimen Raad
Raad en
en van
van
Orde van
van het
het Gulden
Statebesloten
besloten:
den
Raad van
van State
den Raad
:
,Alle
geheime
of
openbare
vergaderingen, zoowel
zoowel binnen
binnen de
de steden
steden
»Alle geheime of openbare vergaderingen,
als te
te platten
platten lande
lande gehouden
gehouden tegen
tegen het
hetoud
oud
katholiekgeloof,
geloof,zijn
zijn
als
katholiek
verboden;;
verboden
met de
de galg
galg
»De predikanten
predikanten en
en dergelijke
dergelijke verleiders
verleiders des
desvolks
volkszullen
zullen met
»De
gestraft worden
worden en
en hunne
hunnegoederen
goederenaangeslagen
aangeslagenten
tenvoordeele
voordeeledergenen
dergenen
die
hen aan
aanhet
hetgerecht
gerechtzullen
zullenoverleveren
overleveren;; bij
bijgebrek
gebrekaan
aangoederen
goederen
die hen
zullen
door het
hetstadsbestuur
stadsbestuurzeshonderd
zeshonderdpond
pond(**)
C') aan
aan de
deaanklagers
aauklagers
zullen door
worden uitbetaald
uitbetaald;;
worden
»Degenen, die
wetens en
enwillens
willenspredikanten
predikanten herbergen,
herbergen, zullen
zullen ter
ter
die wetens
dood
en tot
totdedeverbeurdverklaring
verbeurdverklaring hunner
hunner goederen
goederen verwezen
verwezenworden,
worden,
dood en
evenals
de predikanten
predikanten zelve
zelve;
evenals de
;
)Degenen,
die
de
preeken
bijwonen, zullen
zullen uit
uitalaldedelanden
landenvan
van
die
de
preeken
bijwonen,
»Degenen,
herrewaarts
over
gebannen
worden,
op
straf
van
de
galg.
Nochtans
herrewaarts over gebannen worden, op straf van de galg. Nochtans
zullen
de reenters
rechters naar
naargoeddunken
goeddunken deze
dezestraf
straf
mogell
verminderen,
zullen de
mogen
verminderen,
indien
betichten de
devergadering
vergaderinghebben
hebbenbijgewoond
bijgewoonduit
uitnieuwsgierignieuw.sgierigindien de betichten
heid
en niet
niet met
methet
hetvoornemen
voornemendedepredikanten
predikantentetebeschermen
beschermen;
heid en
;
lJDe
ouders of
ofandere
andere personen,
personen,die
diekinderen
kinderenofofdienstknechten
dienstknechten of
of het
het
»De ouders
is
gelijk wie
wie onder
onder hun
hun toezicht
toezichthebben,
hebben,moeten
moetendeze
dezelaatsten
laatstenbeletten
beletten
is gelijk
de
vergaderingen der
del' hervormden
hervormden bij
wonen, op
op straf
straftetebepalen
bepalen
de vergaderingen
bij te wonen,
dool'
plaatselijke rechters
rechters;;
door de plaatselijke
Verslag
81.
Magistraet, blz. !H.
Verslag van 'I't ~lngislraet,
maar van
Verslag
van 't Jlagislrael,
- liet
verso, spreekt maal'
XII verso,
83. —
Het Discours XII
Magistrael, blz. 83.
Verslag van
d• n •
Vier dagen latcr
zou de
de hoogbaljuw te Gent
Gent
een
urief gedagteekend van
den 44den.
later zou
van den
een brief
aangekomen zÜn.
zijn.
(§)
3:Jü, zou
plakkaat eerst
eerst
zou men
men dit
dit plakkaat
stad Gent lI,
11, blz. 3:39,
Memorieboek der stad
Volgens het Jlemorieboelc
0) Volgens
SI •• , volgens hct
den afgekondigd hebbcn.
den 16
den 88sten,
hebben.
slechts den
16den
recueil blz. 292 slechts
het brief reeueil
(")
Van Vaernewijck, I, blz.
11.
blz. 11.
(**) Zeshonderd carolus gulden,
gulden, Van
(*)

(tl
(t)
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llDegenen
preek bijgewoond
bijgewoond hebbende,
hebbende, andere
andere aanwezigen
aanwezigen
»Degenen die, eene preek
aan
het gerecht
gerecht doen
doenkennen,
kennen,zullen
zullen zelf
zelf van
van alle
alle betichting ontla'st
ontla'st
aan het
op voorwaarde
voorwaarde dat
zij in
in het
het vervolg
vervolg aan
aandergelijke
dergelijke vergadedat zij
worden, op
meer zullen
zullen deelnemen.
deelnemen.
rillgen
niet meer
ringen niet
moeten alle
alle middelen
middelen in
het werk
werk stellen,
llDe
stedelijke
overheden
»De stedelijke overheden moeten
in het
om deze
vergaderingen te
te beletten
beletten (*)."
om
deze vergaderingen
Van Vaernewijck
ziet dit
dit plakkaat
plakkaat als
als een
een verzachting
verzachting aan
aan der
der
Vaernewijck (t)
(±) ziet
vroegere
strafbepalingen tegen
tegen de
dehervormden,
hel'vormden, die
die tot
tot doel
doel had
had alle
alle
vroegere strafbepalingen
te vermijden.
vermijden. Kon
Kon deze
deze zoogezegde verzachting
nu voldoende
voldoende
oproer te
verzachting nu
Ongetwijfeld neen.
Dehervormden
hervormden
wezen om
om dit
dit doel te bereiken?
wezen
bereiken ? Ongetwijfeld
men. De
veel van
van de
de uitoefening van
hun godsdienst
godsdienst en
en hadden
hadden te
te
hielden te
te veel
van hun
veel
vertrouwen in
in hunne
hunne macht,
macht, om
omzich
zichtete
laten
afschl'ikken door
door
veel vertrouwen
laten
afschrikken
louter bedreigingen of zich
zich te
te laten
laten paaien
paaien door
door enkele
enkele verzachtingen.
Wat moesten
moesten zij
zij zich om
de plakkaten
plakkaten bekreunen,
bekreunen, indien
indien noch
noch het
het
Wat
om de
Staats- noch
het Stadsbestuur
Stadsbestuur de
de middelen
middelen bezaten
bezaten om
om deze te doen
doen
noch het
uitvoeren? De
zwakheid der
der regeering ziende,
zouden zij
zij integendeel,
integendeel,
ziende, zouden
De zwakheid
meerhardnekkigheid
hardnekkigheid dan ooit, hunne
hunne plannen trachten door
door te drijven.
met meer
was de
de landvoogdes
landvoogdes zelve
zelve volkomen
volkomen overtuigd,
overtuigd, dat
de
Overigens
Overigens was
dat tot de
orde andere maatregelen noodig waren
dan het
het uitvaarherstelling
herstelling der orde
waren dan
plakkaten die
die men
men niet
nietkon
konuitvoeren.
uitvoeren. In
In een
eenbrief,
brief, den
den
digen van
van plakkaten
dell Juli
Juli door
door haar aan
den
koning
geschreven
(§),
openbaart
zij
77deu
openbaart zij
aan den koning geschreven
onbewimpeld
hare meening. Na
gezegd te
te hebben dat
de oproerigen
oproerigen
dat de
onbewimpeld hare
Na gezegd
dag tot
tot dag
dag stouter
stouter worden en
nergens meer
meel· aan
aan de
de bevelen der
van dag
van
en nergens
overheid
gehoorzamen, smeekt
den koning
koning toch
toch zoo
zoo haast
haast mogelijk
mogelijk
overheid gehoorzamen,
smeekt zij
zij den
tewillen
willennemen
nemennopens
nopens de
deverzachting
verzachting der
der bloedplakkaten
een
besluit te
een besluit
Dit is
is thans het eenige middel
en
de opschorsing der kettervervolging. Dit
en de
om den
den volkomen
volkomen ondergang
beletten. Ook
Ook vraagt
vraagt zij
zij
om
ondergang\'an
vanhet
het land
land te
te beletten.
dat
de koning
kOlling haar
haar het
het noodige geld
zou sturen
sturen om
om niet
niet gansch van
dat de
geld zou
legermacht
beroofd te
te zijn,
zijn,zoo
zoodede
verdedigillgvan
vanhet
hetland
lamlhet
hetopnemen
opnemen
legermacht beroofd
verdediging
der
wapens
eischte.
Zij
voegt
er
bij:
DAl
komen
uwe
besluiten
nog
der wapens
Zij voegt
bij : »Al komen uwe besluiten nog
zoo
ras
mogelijk,
toch
vreelO
ik
sterk,
dat
zij
onmachtig
zullen
zijn
zoo ras mogelijk, toch vrees ik sterk,
om het
het land
bnti voor
VOOI' groote
groote rampen
rampen te
beschutten. Dit
Dit moet
moet uuechter
echter
te beschutten.
om
daartoe
leiden aan
aan mijne
mijne bede
bedegeen
geengehoor
gehoortetegeven,
geven,want
wanttrachten
tmchten
daartoe niet leiden
wij tenminste
tenminste nog
nog alle
alle mogelijke
mogelijke middelen
middelen aan
aan tetewenden
wendenom
omeen
eenland
land
wij
te redden,
redden, dat
dat den
den ondergang
ondergang zoo
zoo nabi,j
nabij isis .....
bid u dus
dus nogmaals
Ik bid
.
mij zoo
zoo haast
haast mogelijk
mogelijk uwe
uwe besluiten
besluiten te
te laten
laten kennen en mij de
mij
geven om
uit te
te voeren."
middelen
middelen te
te geven
orn deze
deze uit
Het was
was wel
wel te voorzien
voorzien dat
afkondigen van
van bewust
bewustplakkaat
plakkaat
Het
dat het afkondigen
geell grooten
grootelI invloed zou oefenen
op de
de verdere
verdere handelwijze
handelwijze der
del' herhergeen
oefenen op
den
vormden.
Inderdaad,
den
10
Juli
werd
er
te
Stallendriesche
eene
Stallendriesche eene
vormden. Inderdaad, den 'Odell Juli werd er
nieuwe preek
preek gehouden
gehouden voor
voor acht
achttottotnegenduizend
negenduizend toehoorden;
(H).
toehoorders (**).

n."

(*)
Staatsarchief te Brussel, Papiers
Papiers d'état
d'état etetdede
l'audience, Reg. 513 fol. 157. -—
(*) Staatsarchief
Paudience,
Verslag
van 't Magistraet,
Magistraet, blz.
85.
Verslag van
blz. 85.
(t)
dieberoerlicke
beroerlideetYden,
tijden, I, blz.
blz. 11.
Van die
(t) Van
(~)
Reifr~nbel'g. Correspondance
de Marguerite
l>far!luerited' d'Afltriche,
blz. 71.
(§) de Reiffenberg,
Correspondance de
Autriche,
blz.
(**) Van Vaernewijck,
Vaernewijck, J,1, blz.
blz . 20.
20.
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Den 14den
Uden werd
wel'd er
erandermaal
andermaal gepreekt
gepreekt te
teLanduit
Landuit tusschen
tusschen Gent
Gent en
en
Den
menigte die
die ererheentrok,
heentrok,was
wasvan
vanalle
alle
slag
vanwapens
wapens
OiJdenaal'de, De
Oiidenaarde.
De menigte
slag
van
voorzien, om
zich tegen
tegen een
een aanval
aanval der
der overheid
overheid tetebeschutten,
beschutten,indien
indien
voorzien,
om zich
noodig was
was (*).
(*), Den
Den 218ten
21 sten Juli
Juli trok
trok nogmaals
nogmaals eene
eene groote
grootemenigte
menigte
het noodig
ter predikatie
predikatie buiten
buiten de
de Peterceliepoort.
Peterceliepoort. Er
Er werd
werd een
eenkind
kindgedoopt
gedoopten
en
Naardeze
deze
een huwelijk
huwelijk gesloten
gesloten volgens
volgens den
den hervormden
hervormden godsdienst.
godsdienst. Naar
een
volkvan
vanOudenaarde,
Oudenaal'de,Eecloo,
Eecloo,Ronse
Ronseenenandere
andereplaatsen
plaatsen
preek was
was veel
veelvolk
preek
stokken, geweren,
geweren, zwaarden
zwaarden en
enallerhand
allerhand wapens.
wapens. Alom
Alom
gekomen, met stokken,
gekomen,
voorkomen.
hielden gewapende
gewapende ruiters
ruiters de
de wacht
wacht om
omalle
alleverrassing
verrassingtetevoorkomen.
hielden
hetbevel
bevelvan
vanLieven
LievenOnghena,
Onghena,
soort van
vankrijgslieden
krijgsliedenstonden
stondenonder
onderhet
Deze soort
een leertouwer
leertouwer van
Gent, die
die langen
langen tijd
tijd krijg
krijg had
hadgevoerd
gevoerd inin
een
van Gent,
Duitschland, waal'
gediend had
had bij
bij de
de zwarte
zwarteruiters.
ruiters.
Duitschland,
waar hij
hij gediend
Onder hem
hem waren
warennog
nogenkele
enkele
hoofdmannenaangesteld,
aangesteld, zooals
zooalszijn
zijn
Onder
hoofdmannen
broeder Jan
Jan Onghena,
Onghena, rederijker
rederijker en
en gewezen
gewezenschoolmeester
schoolmeester;
voorts
broeder
; voorts
COOl'ne, een
een incarnaatwever,
incarnaatwever, en
en nog
noganderen.
anderen.
Gillis Coorne,
Gillis
De noodige
noodige maatregelen
maatregelen waren
waren dus
dus genomen
genomen geworden
geworden om
omhet
hetvolk,
volk,
De
dat ter
terpreek
preekgekomen
gekomen was,
was,tegen
tegeneen
eenaanval
aanvalder
derstedelijke
stedelijkeoverheid
overheid
dat
te vrijwaren.
vrijwaren. Ook
Ook had
had men
meneenige
eenigetenten
tentenopgeslagen
opgeslagen om
om de
detwee
twee
te
er het
hetwoord
woordvoerden,
voerden,eneneen
een
gedeelteder
dertoehoorders
toehoorders
predikanten, die
predikanten,
die er
gedeelte
tegen zonneschijn
zonneschijn of
regen te
te beschutten.
beschutten. Daarenboven
Daarenboven had
had men
men ook
ook
tegen
of regen
verscheidene tonnen
bier en
en een
eenwagen
wagenmet
metkeukengerief
keukengeriefter
tel'plaats
plaats
verscheidene
tonnen bier
gevoerd, zoodat
zoodat het
het veeleer
veeleereen
eenkamp
kampgeleek,
geleek,zegt
zegtVan
VanVaernewijck,
Vaernewijck,
gevoerd,
dan een predikatie
predikatie (t).
dan
(t).
sten Juli
Juli nieuwe
nieuwe vergadering
vergadering buiten
buitende
deHeuvelpoort.
Heuvelpoort. De
Detoeloop
toeloop
22sten
Den 22
volk was
was zoo
zoo groot
grootgeweest,
geweest,dat
datdedeterugkeer
terugkeerlangs
langs twee
twee ververvan
van volk
schillende
poorten (de
(de Heuvelpoort
Heuvelpoort en de
de Peterceliepoort)
Peterceliepoort) wel drie
drie of
of
schillende poorten
Het waren
waren meestendeels
meestendeels jonge
jonge lieden
lieden tot
tot de
delagere
lagere
viel'
vier uren
uren duurde.
duurde. Het
volksklas behoorende
behoorende : : op
driehonderd man
man kon
kon men
men nauwelijks
nauwelijks één
één
volksklas
op driehonderd
begoeden
aantreffen. Maar,
Maar, voegt
voegt er
er Van
Van Vaernewijck
Vaernewijck op
op zeer
zeer
begoeden bUl'ger
burger aantreffen:
naieve
wijze bij,
bij, men
menmoet
moetook
ookininaanmerking
aanmerking nemen,
nemen, dat
dat men
men wel
wel
naieve wijze
weinig of
of middelbaar
middelbaar begoede
begoede lieden
lieden vindt
vindt tegen
tegen één
één
honderd
honderd of
of meer
meer weinig
rijken
poorter of
ofaanzienlijken
aanzienlijken koopman
koopman (§).
(§).
rijken poorter
Zoohaast de
Schepenen vernomen
vernomen hadden
hadden dat
dat er
er eene
eene preek
preek den
den
de Schepenen
21 sten
21
sten buiten
de
Peterceliepoort
plaats
had,
werden
dadelijk
eenige
buiten de Peterceliepoort plaats had, werden dadelijk eenige
personen
spieden wat
wat er
er in
in deze
dezevergavergapersonen derwaarts
derwaartsgezonden,
gezonden,om
omafaf te
te spieden
dering
zou gebeuren.
gebeuren. Na
Nahunne
hunneterugkomst
terugkomst ging
ging de
de baljuw
baljuw der
del' stad
stad
dering zou
met
de Schepenen
Schepenen van
vanbeide
beidebanken
bankenaan
aanhet
hetberaadslagen
beraadslagen over
over de
de
met de
er' dienden
dienden genomen
worden. Weldra
Weldra werd
werd er
er
maatregelen
maatregelendie
die el..
genomen te
te worden.
bevonden,
het onmogelijk
onmogelijk was
was de
devergaderingen
vergaderingender
derhervormden
hervormden in
in
bevonden, dat
dat het
de
omstreken der
stad gewapenderhand
gewapenderhand uiteen
Want men
men
de omstreken
der stad
uiteentete drijven.
drijven. Want
was
noch van
van wapens
wapensnoch
nochvan
van
volk
voorzien;
bovendien wist
wist men
men
was noch
volk
voorzien
; bovendien
niet
te goed
goedwien
wienmen
menkon
konbetrouwen.
betrouwen.
niet al te
(.)
(*)
(t)
(t)

Van
Vaernewijck, I,I, biz,
blz, 25.
25.
Van Vaernewijck,
Zie
ook:: van Campene,
Campene, ])agboek,
blz. 7. Dagboek,blz.7.
Zie ook

verso,
XIV.
verso, XIV.
(~)
Van Vaernewijck,
Vaernewijck,I,I, blz.
blz.28-32.
28-32,
0) Van

—

Brief recueil, blz.
Discours, XIII
blz. 293.
293. -— IJUcours,
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Dus week
week de
destedelijke
stedelijkeoverheid
overheid voor
voorhet
hetoproer
oproereen
een
stapachteruit
achteruit:
Dus
stap
:
voortaan zou
men het
het zelfs
zelfs niet
nietmeer
meerbeproeven
beproevendedevergaderingen
vergaderingender
der
voortaan
zou men
hervormden buiten
stadspoorten te
te verontrusten.
verontrusten.
hervormden
buiten de stadspoorten
De tusichenkomst
tusschenkomst der
der schepenen
schepenen zou
zou zich
zich hierbij
hierbij bepalen,
bepalen, alle
alle
De
tebeletten.
beletten.Dienvolgens
Dienvolgens
pogingen der
der hervormden
hervormden binnen
stad zelf
zelf te
pogingen
binnen de
de stad
zou
wachthouden.
houden.De
DeHeuvelpoort
Heuvelpoort
zou men
men binnen
binnen en
enaan
aandedepoorten
poortensterke
sterkewacht
bij
de
eerste
nachtklok
gesloten
en
en
de
Peterceliepoort
zouden
en de Peterceliepoort zouden bij de eerste nachtklok gesloten en
morgens om
om vijf
vijfuur
uurgeopend
geopendworden
worden(*).
(*).Aan
AandedeHeuvelpoort
Heuvelpoortzouden
zouden
's morgens
schepenen en een
een officier
officier de
de \yacht
wacht houden
houden met
met twintig
twintig man
man uit
uit
twee schepenen
der
de nering
nering der
der vrije
vrije vischkoopers
vischkoopers en
en twintig
twintig anderen
anderen uit
uit de
de nering
nering der
de
scheepslieden; ; aan
de Peterceliepoort
Peterceliepoort insgelijks
insgelijks twee
twee schepenen
schepenen enen
scheepslieden
aan de
met twintig
twintig tnan
man uit
uitde
degilde
gildevan
vanSt.St.
Antoniusenenevenveel
evenveel
een officier
officier met
een
Antonius
uit de
de nering
nering der
del'vleeschhouwers.
vleeschhouwers. Voorts
VOOl'tszouden
zouden op
ophet
hetSchepenhuis
Schepenhuis
uit
tweesecretarissen
secretarissenwaken
wakenmet
metveertig
veertigman,
man,genomen
genomen
vier schepenen
schepenen en
en twee
vier
uit de
de gilden
gilden van
vall St.
St. Joris
Joris en
en St.
St.Sebastiaan.
Sebastiaan.Eindelijk
Eindelijk zou
zou de
deBaljuw
Baljuw
uit
met de
deofficieren
officierenenen
hellebardiersdedewacht
wacht
houdenopopverschillende
verschillende
met
hellebardiers
houden
stad (t).
punten der stad
(f).
punten
maatregelen werden
werden twee
tweeachtereenvolgende
achtereenvolgendenachten,
nachten,den
den 218ten
21 sten
Deze maatregelen
en 22sten,
22 sten , genomen.
Den 238ten
23stell werden
werden zij
zij opgeschorst,
opgeschorst, daar
daal' het
het uituitgenomen. Den
het gevaar
gevaar scheen
scheen ververeengaan van
van de
devergadering
vergaderingder
del'hervormden
hervormden het
eengaan
hebben (§).
(§).
dreven te hebben
dreven
21 steJl had
had de
de landvoogdes
landvoogdes aan
aan het
hetmagistraat
magistraatvan
vanGent
Genteen
eenbrief
brief
Den 218ten
bevelendedenoodige
noodigemaatregelen
maatregelentetenemen
nemen
geschreven, ten
ten einde
einde hun
hun tetebevelen
geschreven,
om
rust van
van de
de stad
stadtetehandhaven.
handhaven. InIndien
dienbrief
briefisiserel'geene
geenespraak
spraak
om de rust
het beletten
belettender
del'preeken
preeken teteplatten
platten lande.
lande. DeDeschepenen
schepenen
meel' van
van het
meer
moeten
in de
de stad
stad dag
dagenennacht
nachtgoede
goede
wacht
houdenenendedeingezetenen
ingezetenen
moeten in
wacht
houden
zooveel mogelijk
mogelijk beletten
beletten de
de preeken
preekentetebezoeken,
bezoeken,
diebuiten
buitendedepoorten
poorten
zooveel
die
worden gehouden.
gehouden, Voorts
Voorts moeten
moeten zij
zij altijd
altijd den
denRaad
Raadvan
vanVlaanderen,
Vlaanderen,
worden
graaf van
van Egmont
Egmollt en
en dedelandvoogdes
landvoogdes zelve
zelve op
opdedehoogte
hoogte der
der
den
den graaf
steedszouden
zoudenkunnen
kunnenter
terhulp
hulp
gebeurtenissen
houden, opdat
opdat dezen
dezen hun
hun steeds
gebeurtenissen houden,
(**).
komen (**).
Waarschijnlijk
magistraat reeds
reeds dezen
dezen brief
briefontvangen,
ontvangen, toen
toen
Waarschijnlijk had
had het
het magistraat
de
hooger vermelde
vermeldemaatregelen
maatregelenwerden
werdengenomen
genomen:
waarschijnlijk
de hooger
: enen
waarschijnlijk
is
het dan
dan ook
ookonder
onderzijn
zijninvloed,
invloed, dat
datalom
alomwachten
wachteninindede
stadwerden
werden
is het
stad
opgericht.
Waarschijnlijk ook
ten gevolge
gevolge van
van dien
dien brief
briefschreef
schreefhet
het
opgericht. Waarschijnlijk
ook ten
sten Juli
magistraat
den 22
den graaf
graaf van
van Egmont
Egmont en
en aan
aan de
delandlandJuli aan
aan den
228ten
magistraat den
voogdes
kort verhaal
verhaal van
van hetgeen
hetgeen ererden
denvorigen
vorigendag
dagwas
wasgebeurd
gebeurd
voogdes een
een kort
en
van de
demaatregelen,
maatregelen, die
die genomen
genomen werden
werden om
om de
de orde
orde in
in de
de stad
stad
en van
te handhaven
handhaven (tt).
(±t).
Van Vaernewijck, J,
blz. 33.
I, blz.
Verslag van
fla" 't Jfagistraet,
werd die
die paragraaf
paragraaf in den
den oorspronkelijk
en
oorspronkelijken
Al werd
Magistraet, blz. 10. Al
tekst doorgehaald en
door een
een bondiger
bondiger redactie
vervangen, toch schijnt dit niets
Iiiets aan
redactie vervangen,
en door
zijne
geschiedkundige waarde
waarde te kunnen
kunnen ontnemen.
ontnemen. Het
Het komt
komt overeen
overeen met
met Discours
XVIII.
DiscoursXVIII.
zijne geschiedkundige
(§) Verslag XXX.
Volgens Van
Van Vaernewijck, I,
blz. 33, zou
eerste wacht
wacht eerst
eerst in
in
zou de
de eerste
I, blz.
XXX. Volgens
sten gehouden
den nacht van
zijn. Vergelijk
Vergelijk brie!
293.
recueil, blz.
blz. 293,
brief recueit,
gehouden geworden zijn.
van den 23
23sten
(0')
Verslag flan
- Discours
XIV.
95. —
Discours XIV.
van 't Jfagistraet,
Magistraet, blz. 95.
(**) Verslag
(tt)
flan 't'1Jfagistraet,
blz. 91 en 92.
Magistraet, blz,
Verslag van
(it Verslag

(0)
(*)

m
(t)
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Den 23sten,
23sten, 's's morgens,
morgens, terwijl
terwijl het
het schepencollege
schepencollege in
in zitting
zitting vergavergaDen
derd was,
was, werd
werddoor
dool'een
een
onbekendenjongeling,
jongeling,diediezich
zichaanstonds
aanstonds
derd
onbekenden
(*).
daarna
een schrift
daarna verwijderde,
verwijderde, een
schrift aan
aan een
eender
del'secretarissen
secretarissenafgegeven
afgegeven C).
Het was
was een
eenprotest
protestvanwege
vanwegede de
hervormdentegen
tegendedehun
hungedane
gedane
Het
hervormden
zij oproermakers
oproermakers waren
waren en
eneene
eenevalsche
valscheleer
leerverkonverkonbeschuldiging, dat
beschuldiging,
dat zij
digden.
»Stoorders
der
openbare
rust,"
zoo
luidde
het
schl'ift,
»waren
digden. »Stoorders der openbare rust," zoo luidde het schrift, »waren
zij geenszins.
geenszins. Integendeel,
Integendeel, ininal al
hunne
vergaderingenenenpredikatiën
predikatiën
zij
hunne
vergaderingen
maanden zij
zij steeds
steedsdedemenigte
menigtetottoteendracht,
eendracht,kalmte
kalmteenen
lijdzaamheid
maanden
lijdzaamheid
erwel
weleene
eeneplaats
plaatswaar
waardedeoverheid
overheidmeer
meergegeaan. Overigens,
Overigens, was
was er
aan.
landen,waar
waardedeevangelische
evangelische
hoorzaamd en geëerbiedigd
geëerbiedigd werd
werddan
daninindede
hoorzaamd
landet),
zonder stoornis
stoornis werd
werd gepredikt
gepredikt?
En wat
watdeze
dezeleering
leeringaanging,
aanging,men
men
leer zonder
? En
kon er
er niet
nietéén
éénpunt
puntininaantreffen,
aantreffen, dat
datniet
nietstrookte
strooktemet
methet
hetWoord
Woord
kon
Gods of
of de
deHeilige
HeiligeSchrift,
Schrift,ofofdat
dattegenstrijdig
tegenstrijdig was
was met
met de
deleer
leerder
der
Gods
oorspl'Onkelijke kerk
met de
debepalingen
bepalingen der
der vier
viel'eerste
eerstealgemeene
algemeene
oorspronkelijke
kerk of met
Ook werd
werd al
al wie
wiewilde
wildeuitgenoodigd
uitgenoodigd tot
toteene
eeneopenbare
openbare
concilies. Ook
concilies.
theologische bespreking
bespreking van
van de
de leerstelsels
leel'stelselsder
derhervormden."
hervormden."
theologische
Doch dit
schrift was
was niet
niet slechts
slechts een
eenprotest.
protest. Nadat
Nadatde
deopstellers
opstellers er
er
Doch
dit schrift
hadden in
in vastgesteld
vastgesteld dat
datdedehervormden,
hervormden,verre
verrevan
vanzelve
zelvestoorders
stoorders
nog hadden
der openbare
openbare rust
rust tetezijn,
zijn,integendeel
integendeelbereid
bereidwaren
warenaan
aandedeoverheid
overheid
der
altijd
hulp en
enbijstand
bijstandteteverleenen,
verleenen,om
omalle
alleoproermakers
oproermakers tetehelpen
helpen
altijd hulp
zij dat
dat men
men hun
hun ergens
ergens eene
eene plaats
plaats
vervolgen
straffen, verzochten
vel'zochten zij
vervolgen en straffen,
zou
toekennen,
waar
zij
in
volle
vrijheid
en
in
tegenwoordigheid
van
zou toekennen, waar zij in volle vrijheid en in tegenwoordigheid van
iedereen,
het oprechte
oprechte woord
woord Gods
Gods zouden
zouden mogen
mogen verkonden
verkonden (±).
(t).
iedereen, het
Door
verzoekschrift waagden
waagden de hervormden
hervormden dus
dus een
een stap
stapverder.
vel·der.
Door dit verzoekschrift
Hunne
preeken, eerst
eerst ininhet
hetgeheim
geheimenenininverafgelegen
verafgelegeuplaatsen
plaatsen gegeHunne preeken,
zij daarna
daarna in
in het
hetopenbaar
openbaar tot
totvóér
vóórdedepoorten
pool'ten der
der
houden,
hadden zij
houden, hadden
groote
steden verplaatst.
verplaatst. Weldra
Weldl'a hadden
zich
verschanstgelijk
gelijk
groote steden
haddenzijer el'
zich
verschanst
in
echte legerplaatsen,
legerplaatsen, om
om zich
zich tegen
tegenalle
alleondernemingen
ondel'nemingen der
deroverheid
overheid
in echte
te
beschel'men. En
En nunudiedie
overheid
zich
tegenoverhen
henmachteloos
machteloos
te beschermen.
overheid
zich
tegenover
zij nog
nogmeet.
meer:
menzou
zouhunne
hunnevergaderingen
vergaderingenvoortaan
voortaan
bevond,
beyond, begeerden zij
: men
niet
meel' aanzien
aanzien als
alseen
eenoproer
oproervan
vanmuitelingen
muitelingen dat
dat men
mell voor
voor het
het
niet meer
maar
als
eene
uitoefening
van
een
erkenden
oogenblik
niet
dempen
kon,
oogenblik niet dempen kon, maar als eene uitoefening van een erkenden
godt:dienst,
bescherming van
van den
den Staat.
Staat.
godsdienst, ondel'
onder de
de bescherming
Het
magistraat van
van Gent
Gent schijnt
schijnt aan
aall het
hetaanbieden
aanbiedenvan
vallditditvei‘zoekvei'zoekHet magistraat
schrift
veel belang
belang gehecht
gehechttetehebben.
hebben.Die
Diepoging
pogillg
del'hervormden
hervormden
schrift niet
niet veel
der
op zichzelf
zichzelf genomen
genomen niet
niet
verwonderde
waarschijnlijk niet,
was op
verwonderde hen
hen waarschijnlijk
niet, en
en was
van
dien aard
aard om
omhun
hungroote
grootevrees
vreesininteteboezemen.
boezemen.Ook
Ookwaren
waren zij
zij
van dien
niet
van zin
zin den
den eisch
eisch der
dersectarissen
sectarissen in
in tetewilligen,
willigen,zoolang
zoolang de
de
niet van
En hoe
hoe dreigend
dreigend de
de
omstandigheden
zouden dwingen.
omstandighedenhen
hen daartoe
daartoe niet
niet zouden
dwingen. En
toestand
ook was,
was, toch
tochwas
wasmen
mennog
nogmachtig
machtiggenoeg
gellOegom,
om,theoretisch
theoretischten
ten
toestand ook
minste,
bestaande wetten
wetten in
in eere
eeretetehouden.
houden.Men
Menvergenoegde
vergelloegdezich
zich
minste, de
de bestaande
hetverzoekschrift
verzoekschriftaan
aandedelandvoogdes
landvoogdet:en
eneen
eenafschrift
afschrift
nog
denzelfden dag
dag het
nog denzelfden
ervan
graaf van
van Egmont
Egmont op
op te
te sturen
stUl'en (§).
(§).
ervan aan
aan den
den graaf
(0)
Ytr,lagvan't
!Jan 'tJIagistraet,
recueil blz.
Brief recueil
blz. 293.
293.
en 113.
113. Verslag XLIlII.
XLIIII. Brief
112 en
blz.17-18,
17-18, 112
(*) Verslag
31-agistraet, blz.

(tl
- Gachurd,
blz. 114.
Notice, blz.IU.
Gachard, N"tice,
Discours XI'.
XV. —
(f) Discours
(§)
van het
het Nlagistraat
~Iagistraat aan
aan de
delandvoogdes,
landvoogdes, Verslag
va.. 't'tMagistraet,
AIagistrael, blz.
blz. 112,
Verslag van
Brief van
(§) Brief
en
aan Egmont,
Egmont, id.
id. blz.
blz. 113.
113, —
- Brief
recueil, blz.
Het verslag aan Alva.
Aha
XV.11et
Discours xr.
blz.293.293.— Discours
Brief recueil,
en aan
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Den 25sten
~5sten Juli
de landvoogdes
landvoogdes hun
brief terug
terug om
om hen
hen
Juli schreef
schreef de
hun een
een brief
voor
toezending te bedanken.
bedanken. Tevens
Tevens verzocht
verzocht zij
zij hen
hennogmaals
nogmaals alal
voor die
die toezending
het mogelijke
mogelijke te
te doen
doen om
om de
depreeken
preekender
derhervormden
hervormden tetebeletten.
beletten.Zij
Zij
het
zouden
de voornaamste
voornaamste burgers
burgers der
der stad
stad aanmanen
aanmanen er
er zich
zich niet
niet heen
heen
zouden de
te begeven
begeven en
en ererook
ookdede
overigenvan
vanaf houden,
af houden,dedeeenen
eenendoor
door
te
overigen
hun aan
aan tetetoonen
toonenwelk
welkkwaad
kwaadzijzijhielpen
hielpenstichten,
stichten,dedeanderen,
anderen, door
door
hun
hun voor
voor oogen
oogen tetehouden
houdenaan
aanwelke
welke
schrikkelijkestraffen
straffenzijzijzich
zichlater
later
hun
schrikkelijke
zouden
blootstellen (*),
CO).
zouden blootstellen
Ten
gevolge van
van dien
dienbrief
briefwerden
werdendes
desanderen
anderendaags
daags 's morgens
Ten gevolge
der stad
stad op
ophet
hetSchepenhuis
Schepenhuisontboden,
ontboden, ter
terbijzijn
bijzijn van
van
eenige
notabelen der
eenige notabelen
den
hoogbaljuw en
en van
van de
deschepenen
schepenenvan
vanbeide
beide
banken.Hier
Hierwerd
werddoor
door
den hoogbaljuw
banken.
den
eergten pensionaris,
pensionaris, Joost
JoostBerluut,
Heduut,dededroevige
droevigetoestand
toestandvan
vanhet
hetland
land
den eersten
niet wel
wel zou
zou doen
doen
afgeschilderd. Daarna
afgeschilderd.
Daarnawerd
werd hun
hun voorgelegd:
voorgelegd :of
of men
men niet
den
graaf van
vanEgmont,
Egmont,stadhouder
stadhoudervan
vanVlaanderen,
Vlaanderen, te
te verzoeken
verzoeken de
de
den graaf
stad
Gent
onder
zijIIe
bescherming
te
willen
nemen;
ook,
of
men
de
stad Gent onder zijne bescherming te willen nemen ; ook, of men de
der stad,
stad, die
diededevergaderingen
vergaderingender
der
hervormdenbezochter),
bezochten,
ingezetenen der
ingezetenen
hervormden
te keeren,
keeren, de
deeenen
eenendoor
doorvriendelijke
vriendelijke ververdaarvan
zou dienen
dienen af te
daarvan niet
niet zou
muningen,
de anderen
anderen door
door bedreigingen,
bedreigingen, volgens
volgens den
den inhoud
inhoud van
van den
den
maningen, de
brief der
der landvoogdes,
land voogdes, waarvan
waarvan men
eindelijk, of
of men
men aan
aan
brief
men lezing
lezing gaf; eindelijk,
de
stadspoorten geene
geene wachten
wachten behoorde
behoorde te
te stellen,
stellen, om
om het
het volk
volk te
te
de stadspoorten
beletten
zich naar
naar de
de veldpredikatiën
veld predikatiën te
te begeven.
begeven.
beletten zich
Na
eene korte
kortebespreking
bespreking gaven
gavendedeaanwezige
aanwezigenotabelen
notabeleneen
eenbevestibevestiNa eene
op
al
de
hun
voorgelegde
punten.
gend
antwoord
gend antwoord op de hun voorgelegde punten.
Den
volgendelI dag
dag werden
werdennog
nogeenige
eenigevoorname
voornamepoorters
poortersten
tenschepenschepenDen volgenden
huize ontboden.
ontboden. Ook
Ook zij
zij waren
waren het
het met
met het
hetmagistraat
magistraat eens
eens over
ovel' de
de
huize
te nemen
nemen maatregelen
maatregelen (±).
Ct).
Het
magistraat wachtte
wachtte dan
danook
ookniet
lIietlanger
langerdeze
dezemaatregelen
maatregelen uit
uit
Het magistraat
stell , dag
te
voeren. Reeds
Reeds den
den 26
waarop de eerste
eerste bijeenkomst
bijeenkomst der
del'
dag waarop
te voeren.
26sten,
notabelen
en ook
ook 's anderelI
werden verscheidene
verscheidene
notabelen plaats
plaats had,
had, en
daags, werden
anderen daags,
inwoners der
del' stad,
stad, die
diededeveldpredikatiën
veldpredikatiënhadden
hadden bijgewoond,
bijgewoond, v66r
vóór de
de
inwoners
schepenen
gedaagd j ; hun
hUil werd
werd op
op strenge
strellgestraf
strafverboden
verboden zich
zich verder
vel'der
schepenen gedaagd
in de
de vergaderingen
vergaderingen der
der hervormden
hervormden te
te bevinden
bevinden (§).
(§).
in
steo werden
Ook
nog den
den 20
29_stela
werden de
wachten aan
aan de
de stadspoorten
stadspoorten ingeingeOok nog
de wachten
richt
en
drie
afgevaardigden
ten
Hore
gezonden
bij
den
graaf
van
Egmont.
richt en drie afgevaardigden ten Hove gezonden bij. den graaf van Egmont.
Ze
van de genomen
genomen maatregelen
maatregelen kennis
kennis geven
geven en
en hem
hem
'Le moesten
moesten dezell
dezen van
tevens verzoeken,
verzoeken, zich
zich voor
rooI' eenigen
eenigen tijd
tijd te
te Gent
Genttetekomen
komenvestigen,
vestigen,
tevens
hetvolk
volktetedrukken
drukken(**).
CO).
om
door den
den invloed
invloed zijner
zijner aanwezigheid
aanwezigheid op
op het
om door
De
graaf drong
drong erel'inderdaad
inderdaadbijbijdedelandvoogdes
landvoogdes op
op aan
aan om
omnaar
lIaar
De graaf
mogen terugkeeren.
terugkeeren. Maar
Maar Margareta
Margareta hechtte
hechtte te
te veel
veel
zijne provincie
provincie te
zijne
te mogen
gezondelI
zegt ten
ten onrechte
onrechte dat
dat dit
ditverzoekschrift
verzoekschrift aan de landvoogdes
landvoogdes werd
werd
(XLIII) zegt
gezonden (XLIII)
dool' de
de afgevaardigden, die
den 26sten
26 sten ten
ten hove
IlOve werden
werden gestuurd.
gestuurd.
overgebracht door
overgebracht
die den
is dit
dit verslag
niet altijd zeer
zeernauwkeurig
nauwkeurigvoor
voordedechronologische
chronologischevolgorde
voigonje
Uverigens
verslag niet
Overigens is
del' gebeurtenissen.
der
(')
,lfagistraet, blz. 97.
97. lJisrours
XV, verso.
(*) Verslag
Discours XV,
Verslag van
van 't't 3fagistraet,
(t)
Vaemewijck, I, :19-41.
Briefrecited,
recueil, blz. 29·t
V verso XVI.
X VI.
XV
39-41. Brief
294. Discours, X
(t) Van Vaernewijck,
(~)
Verslag van 't Magistraet,
Afagistraet, blz.
Vaernewijck, I,blz.
blz.47.
47.
(§) Verstag
blz. 103-106.
1(13-106. Verslag XXXIX. Van Vaernewijcli,
('0)
Verslag val!
.~[aflistraet, blz. 110-111. Verslag XLI,
XLI, XLII.
XLI!. Brief
Briefrecited,
rmtei!, blz.295.
iJlz.295.
(**) Verslag
van 't't Magistraet,
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pbrijs
prijs aan
zijne raadgevingen
raadgevingen om
hem uit
uit Brussel
Brussel te
telaten
latenvertrekken,
vertrekken,
aan zijne
om hem
niet volstrekt
volstrekt noodig
noodig was
was(*).
(*).
zoolang
zoolang het
het niet
insgelijks de
dehoofdmannen
hoofdmannen en
engezworenen
gezworenen der
del'
Den 27sten
278ten werden
werden insgelijks
ten schepenhuize
schepen huize ontboden,
ontboden, waar
waar men
men hen
hen aanmaande
aanmaande steeds
steeds
neringen ten
neringen
de
overheid getrouw
getrouw te
te blijven
blijven en
enniet
nietmeer
meer
predikatiën bij
bij tete
de overheid
dede
predikatiën
wonen, om
om aan
aan den
den koning
koning geene
geene reden
reden tot
totverbittering
verbittering tetegeven
geven (t).
wonen,
(t).
De meesten
meesten onder
onderhen
henverklaarden
verklaardenzich
zichbereid
bereidgoed
goedenenbloed
bloedten
tendienste
dienste
De
van het
het magistraat
magistraat te
te stellen
stellenom
omdedeopenbare
openbarerust
rustte te
handhaven.Doch
Doch
van
handhaven.
anderen,
Jeenighe, maer
mael' zeer
zeer weynich,"
weynich," zegt
zegtVan
VanVaernewijck,
Vaernewijck, voegvoeganderen, 3eenighe,
zij dit
dit wel
welwilden
wildendoen
doenvoor
voorhet
hetwelzijn
welzijnder
tiel'stad,
stad,maar
maar
den
erbij, dat zij
den erbij,
niet ten
ten voordeele
voordeele der
del' papen,
papen, die
diezulks
zulksniet
nietverdienden.
verdienden.Moesten
Moestendezen
dezen
niet
zij het
het zelf
zelfmaar
maal' doen
doen en
en op
op eigen
eigen
beschermd worden,
konden zij
beschermd
worden, dan
dan konden
rekening
krijgsknechten onderhouden
onderhouden; ; zij
zij waren
waren daartoe
daartoe immers
immersrijk
rijk
rekening krijgsknechten
bleek dus
dus wel
weldat
datereropop
gedeelte
del'inwoners
inwonersniet
niet
genoeg
genoeg (~).
(§). Het bleek
eeneen
gedeelte
der
te rekenen
rekenen viel,
viel, wilde
wilde men
men tegen
tegendedehervormden
hervormden de
dewapens
wapensopvatten.
opvatten.
meerbinnen
binnen de
de stad
stad zelve
zelve
Ook vreesden
vreesden deze
deze laatsten
laatsten thans
thans niet
nietmeer
Ook
het
hoofd te
te verheffen.
verheffen. Den
Den .28sten
28sten Juli
CO), in
in den
den vroegen
vroegen morgen,
morgen,
Juli (**),
het hoofd
boden
hunner zich
aan bij
bij den
den voorzitter
voorzitter van
van den
den Raad
Raad van
van
boden vijf
vijf hunner
zich aan
Jacob Martins.
Martins. 'Lich
Zich niet
niet meer
meel'tevreden
tevredenstellende
stellende
Vlaanderen,
Vlaanderen, meester
meester Jacob
met het
het vragen
vragen van
van de
deeene
eeneofofandere
andereplaats
plaatswaar
waarzijzijongestoord
ongestoordhun
hun
met
godsdienst
begeerden zij
zij ditmaal
ditmaal eene
eene kerk
kerk
godsdienst zouden
zouden kunnen
kunnen uitoefenen,
uitoefenen, begeerden
houden.
binnen
stad, om
omhunne
hunnepreeken
preekenenenandere
andere
dienstentetehouden.
binnen de
de stad,
diensten
Want
het
ware
niet
behoorlijk,
zegden
zij,
dat
men
in
den
wintel',
die
Want het ware niet behoorlijk, zegden zij, dat men in den winter, die
het volk
volkhethet
woordGods
Godszou
zoulaten
latenhooren
hoorentetemidden
midden
nakende
was, het
nakende was,
woord
veld, waar
waar het
het regent,
regent, sneeuwt
sneeuwt en
enhagelt.
hagelt.Reeds
Reedslang
langgenoeg
genoeg
van
van het veld,
zij zulks
zulks geduld.
geduld.
hadden zij
hadden
De
voorzitter van
van den
den Raad
Raad van
vanVlaanderen
Vlaanderen was
wasdoor
doordit
ditbezoek
bezoek niet
niet
De voorzitter
weinig ve-rrast.
veiTast. Nooit
Nooit had
had hijhijgedacht
gedachtdat
datdedeoproerigen
oproerigen het
hetzoover
zoo ver
weinig
zouden durven
durven drijven.
drijven. Ook
Ook scheen
scheenhij
hijwel
weleenigszins
eenigszinsongerust
ongerustover
over
zouden
der bezoekers
bezoekers tetezijnen
zijnenopzichte.
opzichte. Doch
Dochhijhijbedaarde
bedaarde
de
bedoelingen der
de bedoelingen
hem
dergelijke
voorstellendeden,
deden,
alras
vroeg hun,
hun, uit
uitwiens
wienslast
lastzijzijhem
alras en vroeg
dergelijke
voorstellen
erbij
dat hij
hij die
die niet
niet vermocht
vermocht uit
uit tetevoeren,
voeren, aangezien
aangezien de
de
erbij voegende,
voegende, dat
stad
Gent aan
aan den
den koning,
koning, wien
wienhij
hijtrouw
trouwgezworen
gezworenhad,
had,toebehoorde,
toebehoorde,
stad Gent
ten
ware zij
zij hem
hemeen
eenuitdrukkelijk
uitdrukkelijk bevel
bevel van
vanden
denkoning
koningtoonden.
toonden.
ten ware
zij hem,
hem, dat
dathijhijverscheidene
verscheideneadvocaten
advocatenuituitden
denRaad
Raad
Daarna vroegen
vroegen zij
Daarna
van Vlaanderen
Vlaanderen zou
willen ontslaan
ontslaan van
van de
destraffen
straffenhun
hun door
door hem
hem
van
zou willen
hetbijwonen
bijwonender
del'veldpredikatiën
veldpredikatiënopgelegd.
opgelegd.Daarop
Daaropantwoordde
antwoordde
wegens het
(.)
Reiffenberg, Correspondance
de Marguerite
)farguerited' d'Autricke,
133.
blz. 133.
(*) de Reiffenberg,
Correspondance de
Autriche, blz.
(t) Verslag
VerslagXXXVIII.
XX.XVIII. Verslag
van it·tJfagistraet,
14, 15,
15, 99.
99. Brief
Briefrecueil,
recueil, blz.294.
blz. 294.
blz. 14,
Verslag van
Magistraet, blz.
(§) Van
Van Vaernewijck,
Vaernewijck, J,I, blz.
blz. 41-42.
41-J,~. Verslag
van 't Magistraet,
Jfagistraet, blz.
li, 15,
15, 99.
99.
blz. 14,
Verslag van
(§)
Verslag XXXV1II.
XXXVIII.
•• ) Deze
Deze datum
echter niet
niet gansch
ganschzeker.
zeker.Het
HetVerslag
Verslagaan
aanAlva
Alvagezonden
gezondenschijnt
schijnt
((**)
datum is echter
die gebeurtenis
gebeurtenis tetewillen
willenplaatsen
plaatsenvoor
voordede
ontbiedingder
derneringen
neringenten
tenschepenhuize.
schepen huize.
die
ontbieding
)fagistraet spreekt
er niet
nietvan.
van.Zie
Zieover
ol'erdie
diegebeurtenis
gebeurtpniseene
eenezinspeling
zinspeling
spreekt er
Het Verslag
Verslag van 't'tMagistraet
;11
een brief
briefder
derlandvoogdes
landvoogdesaan
aanEgmont,
Egmont,bij
bijGachard,
Gachard, Correspondance
Philippe IIII
Correspondance de
de Philippe
in een
les afaires
aJfairesdes
desPays-Bas.
Pa!/s.Bas. Brussel,
Bmssel, 5 deelen,
deelen. 18-18-79,
18·l8-79, II,
Il, blz.
blz.579.
579.Van
VanVaernewijck,
Vaprnewijck,
sur les
I, blz.
blz. 43
43 en
en 44,
44,Verslag
VerslagXXXV.
XXXV.
I,
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Mr. Martins
Martins dat
dat hij slechts gehandeld
gehandeld had
had op
op last van
van het Hof.
Hof. Begeerden
Begeerden
Mr.
zij
dus iets
iets te
te zien veranderen,
veranderen, zoo
zoo ware
ware het
het veel
veel beter
beter hun verzoek
zij dus
naar
enkel de dienaar
het Hof
Hofteterichten,
richten,waarvan
waarvan hij enkel
dienaar en
en vertegennaar het
woordiger was.
Met
deze woorden
woordenwerden
werdendedeafgevaardigden
afgevaardigdender
derhervormden
hervormden afgeMet deze
scheept.
Zoohaast zij
de woning
woning van
van den
den voorzitter hadden
verlaten,
zij de
scheept. Zoohaast
hadden verlaten,
door een
een grooten hoop
hoop volks
zich in
in de
de omwerden zij
zij door
volks omringd,
omringd, dat
dat zich
hulp tetekomen,
komen,
streken had
opgehouden om
de vijf
vijf afgevaardigden
afgevaardigden ter hulp
had opgehouden
om de
indien
men hen
hen had
had willen
willen vangen of hinderen.
hinderen.
indien men
veld predikatiën voort,
de menigte
menigte die
die er
er
Ondertusschen gingen
de veldpredikatiën
gingen de
voort, en de
hoe langer
langer hoe
hoe talrijker. De schepenen,
schepenen, ziende
ziende
werd hoe
heenstroomde, werd
zij door
door geene middelen
middelen de
inwoners der
der stad
stad van
van deze
deze preeken
dat
dat zij
de inwoners
konden
afhouden,
ontboden
in
de
eerste
dagen
van
Augustus
konden afhouden, ontboden in de eerste dagen van Augustus eenige
gewoontehadden
haddende
devergaderingen
vergaderingen
der aanzienlijkste
aanzienlijkste ingezetenen,
ingezetenen, die
diededegewoonte
der
wonen, om
omhen
hente te
verzoekenvoortaan
voortaandaarvan
daarvan
der hervormden bij
bij te wonen,
verzoeken
af te
te zien.
zien.
Maar het
bleek weldra
weldra dat
dat ook
ook dit
ditmiddel
middel geene goede vruchten
vruchten zou
zou
Maar
het bleek
opleveren. De
De aanzienlijkste
aanzienlijkste burgers
burgers der stad,
stad, zooals Lieven Heindricx,
schepen van der Kuere
rijk
handelaar die
die in
in 1558 schepen
rijk handelaar
Kuere geweest was, Gooris
van
den
Bogaerde,
insgelijks
rijk
handelaar
en gewezen
~ewezen schepen
schepen van
van
insgelijks
rijk
handelaar
en
van den
Gedeele en
vele anderen,
anderen, verklaarden
verklaarden ronduit
ronduit van
van de
de predikatiën niet
en vele
magistraat te
te
willen afzien.
afzien. Anderen
Anderen integendeel
integendeelbeloofden
beloofden aan het magistraat
te willen
zullen
gehoorzamen en
hielden hun
hun woord
woord gestand.. Maar
daarom
zullen gehoorzamen
en hielden
Maar juist daarom
zij door
door de
de geusgezinden van
beschuldigd, vermits
vermits zij
zij
werden zij
van lafheid beschuldigd,
werden
uit
louter vrees
vrees de
dewaarheid
waarheid verzaakten
verzaakten (*).
uit louter
Evenals de
de lagere
lagere volksklas was
was dus
dus ook
ook de
de gegoede
gegoedeburgerij
burgerij door
door
Evenals
de
hervorming aangetast.
aangetast. Op
Op zes
zes weken
weken tijds hadden de volkspredikatiën
de hervorming
alle standen
standen der
der maatschappij
maatschappij gewonnen.
In
in alle
gewonnen. In
partijgangers in
talrijke part\jgangers
den
beginne hielden
hielden zij
zij hunne
hunne preeken voor
voor een klein hoopje
hoopje volgelingen,
den beginne
zich een menigte
menigte nieuwsgierigen
nieuwsgierigen kwamen
k.wamen rond scharen. Deze laatsten
waar zich
waren
dadelijk
zeer
talr\jk
en
behoorden
meest allen
allen tot
tot de
delagere
lagere
waren dadelijk zeer talrijk en behoorden meest
vannieuwigheden,
nieuwigh~den, vond
vond groot
vulksklas.
Het volk,
volk, een
een groot
groot liefhebber
liefhebber van
volksklas. Het
vermaak in
in deze
dezevergaderingen
vergaderingen tetemidden
middenvan
vanhet
het'veld,
veld,waar
waarmen
men
vermaak
psalmen
zong en
enliederen
liederenverkocht.
verkocht.Overigens,
Overigens,dedeomstandigheden
omstandigheden waren
waren
psalmen zong
dewerklieden
werklieden
daartoe zeer
zeer gunstig:
en nijverheid
nijverheid lagen
lagen stil,
stil, de
gunstig : handel
handel en
daartoe
vroegen niet
niet beter
beter dan
dan hun
hun ledigen
ledigen
zonder broodwinning
broodwinning (t)
waren zonder
(±) en
en vroegen
tijd te gaan
gaan doorbrengen
doorbrengen in een
een soort
soort van
vanschouwspel,
schouwspel, dat
dat hun
hun kostetijd
loos werd
werd gegeven
gegeven en
al het
het aanlokkelijke
eener nieuwigheid aanaanlokkelijke eener
loos
en al
verbod, uitgeroepen
uitgeroepen door
door het
het magistraat,
magistraat, de
de
Bovendien was
was het verbod,
bood. Bovendien
predikatiën bij
bij te wonen,
wonen, wellicht
wellicht meer
meer een
een prikkel
prikkel voor
voor het
hetvolk
volkdan
dan
een
beletsel. De
De strengheid
strengheid der
der overheden
overheden tegenover
tegenover de
de veld
predikatiën
een beletsel.
veldpredikatiën
moest eenigermate de
nieuwsgierigheid en
het getal
getal der
der nieuwsgierigen
de nieuwsgierigheid
en het
nog vermeerderen.
vermeerderen.
(0)
Van Vaernewijck.
Vaernewijck. I,I, blz.
blz. 46,
46, 47.
47.
(*) Van
(t)
Van Vaernewijck,
Vaernewijck, I, blz.
blz. 53.
53.
(1-) Van
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Maar
den beginne
beginne trokken
trokken deze
dezenieuwsgierigen
nieuwsgierigenwellicht
wellichtnoch
nochvoor
voor
Maar in
in den
noch tegen
tegen de
dehervormden
hervormden partij.
partij. De
Detaak
taakder
ilerpredikanten
predikanten was
was het,
het,
noch
er
zich zoovele
zoovele volgelingen
volgelingen van
van te
te maken;
maken; dedeuitslag
uitslagheeft
heeftbewezen,
bewezen,
er zich
dat
zij dit
dit op
op eene
eeneschitterende
schitterende wijze
wijze hebben
hebben weten
weten tetedoen.
doen.Ook
Ookzijn
zijn
dat zij
de
omstandigheden hun
daarin machtig
machtig te hulp
hulp gekomen,
gekomen, en
enmisschien
misschien
de omstandigheden
hun daarin
wel
een weinig
weinig de
ile houding
houiling zelf
zelf der
der overheid.
overheid. Toen
Toen degenen,
degenen, die
die den
den
wel een
30sten
stm
30
Juni gansch
gansch gerust
gerusten
envreedzaam
vreedzaam de
devergadering
vergadering buiten
buiten de
de St.
St.
Juni
Lievenspoort waren
komen aanschouwen,
aanschouwen, opeens
opeensdoor
doordedegewapende
gewapende
Lievenspoort
waren komen
macht
werden gestoord
gestoord en
en uiteengedreven,
uiteengedreven, moesten
moestenzijzijnatuurlijk
natuurlijkhuishuismacht werden
waarts
keeren met
met een
een weinig
weinig meer
meerverbittering
verbittering tegen
tegen het
hetmagistraat
magistraat
waarts keeren
en
een weinig
weinig meer
meergenegenheid
genegenheid voor
voorden
denvervolgden
vervolgden predikant.
predikant. Ook
Ook
en een
moest
deze genegenheid
genegenheidingeboezemd
ingeboezemdworden
wordendoor
doordedepersoonlijkheid
persoonlijkheid
moest deze
der eerste
eerstegeloofsverkondigers
geloofsverkondigersenenhunne
hunneinnemende
innemendem,anieren.
manieren. Van
Van
zelve der
zelve
predikanten is,
want
Vaernewijck, die
voorzeker geen
voorstander der
Vaernewijck,
die voorzeker
geen voorstander
der predikanten
is, want
hij
ziet hen
henals
alsdedeschuld
schuldaan
aanvan
vanalaldede
wanonlelijkheden die
die in
in het
het
hij ziet
wanordelijkheden
vervolg gebeurd
zijn, maakt
maakt van
van een
eenhunner,
hunner,Nicasius
Nicasiusvan
vander
derSchuere,
Schuere,
vervolg
gebeurd zijn,
de
volgende schets
schets::
de volgende
»(Het) es
eenjonck
jonck persoon,
persoon, cleene
cleene ende
ende teer
teervan
vanlichame,
lichame, ende,
ende,
v(Het)
es een
hemwel
welkennen,
kennen, een
eenghoet
ghoetkindt
kindt
soo
sommighe catolijcque
catolijcque zegghen
zegghen die
die hem
soo sommighe
van herten,
herten, eersaem
eersaem van
van levene
levene ende
ende zeer
zeer sober
sober van
van teere,
teere, in
in een
een
van
(').
maeltijt nauwelic
nauwelic een
eenrumerkin
rumerkinwijn
wijndrijnckende"
drijnckende"(*).
maeltijt
Iets
dat aan
aan de
depredikanten
predikanten ook
ook de
de gunst
gunst des
des volks
volks moest
moest verwerverwerIets dat
datzijzijzich
zichin in
hunne
sermoenenniet
nietbepaalden
bepaaldenbij
bijgodgegodgeven, was,
was, dat
ven,
hunne
sermoenen
het geluk
gelukinineen
een
toekomendleven,
leven,maar
maar
leerde
bespiegelingen over
over het
leerde bespiegelingen
toekomend
dat
zij het
hetevangelisch
evangelischgrondbeginsel
grondbeginselplielpt
»Helptuwen
uwennaaste''
naaste"werkelijk
werkelijk
dat zij
uitdeelen van
van aalmoezen
aalmoezen aan
armen, die,
die, door
door
uitvoerden
uitvoerden door
door het
het uitdeelen
aan de
de amen,
den
slechten tijd
tijd en
en de
de duurte
duurte van
van het
het koren
koren (t),
(t),zeer
zeertalrijk
talrijkwaren.
waren.
den slechten
Werden deze
aalmoezen nu
nu gegeven
gegeven met
methet
hetmenschlievend
menschlievend inzicht
inzieht de
ile
Werden
deze aalmoezen
lenigen of
ofmet
methet
hetbaatzuchtig
baatzuchtig doel
doel het
hetvolk
volkteteverleiden
verleiden
armoede
armoede te
te lenigen
en tot
totdedehervorming
hervormingtetedoen
doenovergaan
overgaan?
Deeerste
em'stezienswijze
zienswijzeschijnt
schijnt
en
? De
wel
de goede
goede tetezijn
zijn;
wanteenige
eenigemaanden
maandenlater,
later,toen
toen
hervormden
wel de
; want
dede
hervormden
in
de stad
stad het
hettoppunt
toppunthunner
hunnermacht
machthadden
hadden bereikt
bereiktenenhet
hetvolk
volkreeds
reeds
in de
lang
volkomen verleid
gaan zij
zij steeds
steeds voort
voort aalmoezen
aalmoezen uit
uit te
te deedeelang volkomen
verleid was,
was, gaan
te doen
doen ten
tenvoordeele
voordeele van
van den
den arme
arme (§).
(§).
len
enpublieke
publiekeomhalingen
omhalingen te
len en
Vanwaar het
ook kwam
kwam en
en met
met welk
welkdoel
doelhet
hetook
ookwerd
werdgeschongeschonVanwaar
het geld
geld ook
het ontvingen,
ontvingen, moesten
moesten in
in alle
allegeval
gevalvoor
voorhunne
hunnewelwelken, degenen
degenen die
die het
ken,
doenel's
dankbaarheid en
en genegenheid
genegenheid betoonen.
betoonen.
doeners enkel dankbaarheid
De
genegenheid, die
diedede
predikantenaan
aanhunne
hunnetoehoorders
toehoorders wisten
wisten
De genegenheid,
predikanten
te
boezemen,
moest
het
verspreiden
hunner
leerstelsels
ten
goede
in
in te boezemen, moest het verspreiden hunner leerstelsels ten goede
komen.
Van
Vaernewijck, I, blz.
blz. 6.
6.
Van Vaernewijck,
»In
dit jaer
jaer(1565)
(1565) cults
CUl'tsnaer
nael'Meye
Meye begonst
begon st ininde
deWiden
landenvan
vanherwaertsovere
herwaertsol'ere tI)
»In dit
rijscne
gl'oote dierte
diel'te van
vancoorne
coorneende
endeandere
anderegranen
granenende
endegalt
galtdede
Oo~terscherogghe,
rogghe,
rijsene groote
Oostersche
heetrevelerere
revelerereden
denGendtschen
Gendtschenzak
zakXVII
XVIIsch(ellingen)
sch(ellingen)zoo
zooXVIII
XV 11 Isell.
seh.grooten
gl'Ooten
die
men heet
die men
ende
d" taerwe
taerwe XXI
XXI ende
ende XXII
XXII sch.
seh.groote.
groot!'. ~Alemoriebopfc
stad Ghent.
Gltent.
ende de
Memorieboek der
der stad
(§l Brief
Briefrerueil,
rertteil, blz.
312. Van
Van Vaernewijck,
Vaernewijck, IT, blz.
UacharJ, Correspondflnce
blz. 312.
blz. 74.
74. Gachard,
Correspondance de
de
(§)
Philippe I1,
blz. 606.
606. lJÎacOtira,
verso:
Discours, Lil verso,
Philippe
II, II, blz.
(0)
(*)
(t)
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Overigens, de
katholieke godsdienst
van in het
het hart
hart
Overigens,
de oude
oude katholieke
godsdienstwas
was verre
verre van
van de
de meerderheid
meer~erheid des
volks levendig
levendig geprent
geprent te
te zijn,
zijn, en
en tot
tot dit
dit
van
des volks
verval
had het
het gedrag
gedrag der
del' toenmalige
toenmalige geestelijkheid
geestelijkheid niet
niet weinig
weinig bijgebijgeverval had
dragen,
Eene fanatieke
fanatieke regeering,
regeering, geholpen
geholpen door
door eene
eene scherpe
scherpe en
en
dragen. Eene
wreede
inquisitie, kon
kon niet
nietbewerken
bewerkendat
datdede
uiterlijke
voorschriftenvan
van
wreede inquisitie,
uiterlijke
voorschriften
d':) menigte
menigtewerden
werdennagekomen.
nagekomen. Het
Het
den
Roomschen godsdienst
godsdienst door
door de
den Roomschen
gedurig
zicht van
van galgen
galgenenen
brandstapelskon
koniemand
iemandwel
welaansporen
aansporen
gedurig zicht
brandstapels
tot
hetonderhouden
onderhouden van
van vaster'
vasten enenbedevaarten,
bedevaarten, maar
maar dit
dit was
was niet
niet
tot het
derkatholieke
katholieke leerstelsels
leerstelsels te
te
voldoende
hen van
van dededegelijkheid
degelijkheidder
voldoende om
om hen
overtuigen.
vervolging kan
kan wel
welschijngeloovigen
schijngeloovigendoen
doenontstaan,
ontstaan,maar
maar
overtuigen. De vervolging
oprechte
godvruchtigen kweeken,
dat kan
kanalleen
alleendedezedelijke
zedelijkeinvloed
invloed
oprechte godvruchtigen
kweeken, dat
der
geestelijkheid, op
voorwaarde dat
nut en
en de
de
der geestelijkheid,
op voorwaarde
dat die
die geestelijkheid
geestelijkheid het
het nut
noodzakelijkheid
doen uitschijnen
uitschijnen en
en dat
dat
noodzakelijkheidvan
vanharen
harengodsdienst
godsdienstwete
wete te
te doen
hare
eigene levenswijze
levenswijze eene
eene gestadige
gestadigetoepassing
toepassingweze
wezevan
vandiens
dien~voorvoorhare eigene
schriften.
wat isisdede
toestand
in zestiende
de zestiende
eeuw?
Baatzucht,
schriften. En
En wat
toestand
in de
eeuw
? Baatzucht,
in het
het uitoefenen
uitoefenen van
van hun
hun ambt
ambt zijn
zijn de
de
onwetendheid en
nalatigheid in
onwetendheid
en nalatigheid
eerste karaktertrekken
karaktertrekken van
van de
deRoomsch-Katholieke
Roomsch-Katholieke geestelijkheid.
geestelijkheid.
De godvruchtige
godvruchtige Marcus
Marcus Van
Van Vaernewijck,
Vaernewijck, zoo
zoo verknocht
verknocht aan
aan het
het
De
oude geloof
geloof zijner
zijner vaderen
vaderen en
ensteeds
steedsdedeverdediger
verdedigervan
vanpriesters
priesters en
en
oude
diep verval
verval van
van den
den geestegeestemonniken, voelt
genoodzaakt het
monniken,
voelt zich
zich zelf
zelf genoodzaakt
het diep
lijken stand
stellen.
lijken
stand vast
vast te stellen.
Sprekende
den weinigen
weinigen ijver,
ijver, dien
diendedegeestelijkheid
geestelijkheidaan
aanden
dendag
dag
Sprekende van
van den
gelegd
heeft in
in het
hetbestrijden
bestrijden der
derhervormde
hervormde leerstelsels,
leerstelsels, zegt
zegthijhij:
gelegd heeft
:
langhein in
kannegheslapen
gheslapen oft
oft de
de
»Ooc
hebbender vele
vele al
al tetelanghe
dede
kanne
»Ooc hebbender
heefter hemlieden
hemlieden ghedaen,
ghedaen,ofof
hebbenhaer
haerliever
lieverghemoeijt
ghemoeijt
ledicheijt
ledicheijt heefter
zijzij
hebben
met tijdelic
tijdelic proffijt
proffijt ende
ende winnijnghe
winnijnghe dan
dan met
metdedewinnijnghe
winnijngheder
derzielen,
zielen,
haer bevolen
bevolen waren,
waren, ende
endewaeraf
waerafChristus
Christusden
denalderbesten
alderbesten ververdie
die haer
ghelrler
ghelder es."
Doch
Van Vaernewijck
Vaernewijck durft
durft er
er niet
niet toe
toebesluiten
besluitende(Iegeestelijkheid
geestelijkheid
Doch Van
vallen, zonder
zonder tenminste
tenminste een
eenwoordje
woordje tot
tothare
hareverschooning
verschooning te
te
aan
aan tetevallen,
vragen. Ook
Ook voegt
voegt hij
hij erbij
erbij:
vragen.
:
»Dit
en mach
mach men
men nochtans
nochtans niet
nietalalupupder
dergheestelicken
gheestelickenhals
halsschudschud»Dit en
zij met
met haren
haren arbeijt
arbeijt ooc
ooc teffect
teffect vermochten
vermochten ..., want
, wantmen
men
den
als oft
oft zij
den als
vi nt ook
ook menich
menich man,
man, met
met een
een weerlic
weert ic abijt,
abijt, die
die een
eengheestelic
gheestelic herte
herte
vint
heeft en
en herde
hel'de gheleert
gheleert es,
es, die
die hier
hier inne
inne ooc
ooc tetecurt
cmtblijft
bl!jft;; want
want tes
tes
heeft
ooc
zijn officie,
officie, zulcx
zulcx bij
bij der
der handt
handt te
te nemen
nemen ende
ende ininden
denwijnghaert
wijnghaert
ooc zijn
des
heeren teteweercken
weercken;
maardie
diestekent
stekentupupdede
ghee~telicke ende
ende
des heeren
; maar
ghees.telicke
(*).
alzoo
blijftet onghedaen"
onghedaen" (*).
alzoo blijftet
De
eenige verontschuldiging,
verontschuldiging, die Van
Van Vaernewijck
Vaernewijck dus
dus ten
ten voordeele
voordeele
De eenige
bij hen
hen ook
ook goeden
goeden zijn
zijn en
enook
ook
der
geestelijkheid inbrengt,
der geestelijkheid
inbrengt,is:
is : dat
dat er
er bij
ill
de
andere
standen.
Gewoolllijk
laat
hij
het
woord
aan
slechtell
slechten in de andere standen. Gewoonlijk laat hij het woord aan
beschuldigen. Sprekende
Sprekenrle van
van de
de voorvooranderen om
om de
degeestelijken
geestelijkentetebeschuldigen.
anderen
19 dell Augustus
Augustus uit
lIit de
de kerken
kerken weghaalde
weghaalde om
om ze
ze
werpen,
die men
men den
den 19den
werpen, die
voor vernieling
vernieling te bewaren,
bewaren, vermeldt
vermeldt hij
hij:
voor

r)

(*)

Vaernewijck, I,
blz. 52.
Van Vaernewijek,
I, blz.
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DOOC
zelveren stocken
stocken die
zeerzwaer
zwaerwaren,
waren,daar
daardie
diecanonicken
canoniek en
»Ooc haer zelveren
die zeer
rustenals
alszijzijinineenighe
eenighefeesten
feestenoftoftprocessiën
processiën ghaen,
ghaen,
up pleghen
pleghen teterusten
up
zoo men zecht,
zeeht, was een
een ghedijnckenesse
ghedijnckenesse van
van dat
dathaer
haervoorders,
voorders,
dwelc, zoo
metstocxkins
stocxkins teteghane,
ghnne,omdat
omdatzij
zijzoo
zoo
die
eerste monicken
monicken plochten
plochten met
die eerste
uutgheteert
waren van
vanvasten
vastenende
endeabstineren
abstineren;
maernu
nudraghen
draghenzij
zij
uutgheteert waren
; maer
(:echt
men) groote
groote zelveren
zelveren stocken
stocken om
om haer
haer lichamen
lichamen up
up te
te rusten,
rusten,
(zecht men)
meerdan
danvan
van
die
dicwils van
van tbrasseren
tbrasseren vervult
vervult ende
endeverladen
verladenzijn
zijnmeer
die dicwils
ghelijck die
die mans
mans plochten
plochten tienen
tienen te
te draghen
draghen om
om
vasten,
Godt betert, ghelijck
vasten, Godt
omroosecranskins
roosecranskins an
an tete
paternosters ende
ende de
de vrauwen
vrauwenpaternosters
paternostersom
paternosters
lesen,
die nu
nuverandert
verandert zijn
zijn inincostelicke
costelickematterien
maUerien van
vanzelver,
zelver,ghaut,
ghaut,
lesen, die
cOl'ael ende
endedierghelijcke
dierghelijckeautraigen,
autraigen,zoo
zoodat
dattghene
tghenedat
datgheschict
gheschict
peerlen,
peerlen, corael
ter devocie
devocie nu
nudient
dient
totter
hooveel'dije,hoewel
hoeweldat
datveel
veellauwe
lauwe
was
was ter
totter
hooveerdije,
te lesen,
lesen,meer
meereen
een
heydenscheraserie
raseriedan
dan
paternosters
avemariën te
paternosters ende
ende avemariën
heydensche
een
christen gebruuck
gebruuck es"
es" (*).
(.,.
een christen
Onmiildellijk
de schrijver
schrijver zijn
zijn verhaal
verhaal voort,
voort, zonder
zonder een
een
Onmiddellijk daarna
daarna zet
zet de
enkel
woord te vinden
vinden om
om het
hetaangehaalde
aangehaalde zecht
zeeht men
men te logenstraffen.
logenstraffen.
enkel woord
ofmeer
meervan
vandedewaarbeid
waarheidervan
ervanovertuigd
overtuigd
Overigens
min of
Overigens moet
moet hij
hij wel min
daar hij
hij later
laterzelf
zelfgewag
gewagmaakt
maaktvan
vanmonniken,
monniken, die
die DSOM
Dsom qualic
zijn, daar
zijn,
vetticheyt" (±).
(t).
voort conden
conden van
voort
van haer vetticheyt"
Elders zegt hij
hij ook
ook::
Elders
)) Wij weten
weten wel
wel dat
dat den
den gheestelicken
gheestelicken staet zeer
zeer ghoet
ghoet es,
es, als
als hij
hij
»Wij
zoozijnen
zijnen
name
inhaut;maer
maerlacen
lacen! I
ende rechtelic
rechteliconderhauden
onderhauden es,
es,zoo
wel ende
name
inhaut;
hoe
vele zijnder
zijnder die
dieniet
nietdan
dantabbijt
tabbijt
gheestelic
hebben,ende
endehanghen
hanghen
hoe vele
gheestelic
enen
hebben,
an
de weerelt
weerelt ghelijc
ghelijceen
eenclosse
closseupup
ghenoptlaken.
laken.Ander
Ander
an de
eeneen
welwel
ghenopt
dat
willen ende
ende wanen
wanen gheestelic
gheestelic zijp,
zijp, ende
ende Godt
Godt weet
weet ooc
ooc hoe
hoe verre
verre dat
willen
zij van
van daer
daer zijn,
zijn, hoe
hoe den
den gheest
gheestininhemlien
hemlien slaept,
slaept, ende
ende de
deuutwenuutwenzij
hemliendomineren"
domineren" (§).
(§).
dighe
weereken als
als een
een fauvisaige
fauvisaige ininhemlien
dighe weercken
Verder luidt
luidt het
het nog
nog::
Verder
DNopende
abusen der
dergheestelicke
gheestelicke ende
ende haer
haer quaet
quaet leven,
leven, daer
daer
de abusen
»Nopende de
es
van beeden
beeden ghoet
ghoet ende
ende quaet,
quaet, zoot
zoot in
in alle
alle staten
staten es.
es.Es
Eshijhijqualic
qualic
es van
onderhauden
es ooc
oocvan
vanvelen
velen
den
huwelickenofte
ofte
onderhaudenvan
van velen,
velen, zoo
zoo es
den
huwelicken
al
up
ander
zien
ende
ons
zeI
ven
weduwelicken
staet.
Maer
wij
willen
weduwelicken staet. Maer wij willen al up ander zien ende ons zelven
niet
corrigiel'en. Niet
Niet min
min daer
daerwaer
waerwel
welvan
van
noode
reformacie;
noode
eeneen
reformacie
;
Diet corrigieren.
maer
dat en
encan
canvanden
vandenghemeenen
ghemeenen mans
mansweghe
wegheniet
nietoordenlic
oOl'denlic noch
noch
maer dat
(**).
wel ghecommen"
ghecommen" (**).
Indien katholieken
katholieken als
als Van
Van Vaernewijck
Vaernewijck dus
dus veranderingen
veranderingen wenschten
wenschten
Indien
te zien
zien brengen
brengen inindedezeden
zeden
geestelijkheid,hoe
hoemoest
moesthet
hetdan
dan
te
derder
geestelijkheid,
gesteld zijn
zijn met
met diegenen,
diegenen, die,
die, minder
minder geloovig
geloovigdan
danhij,
hij,zich
zichtoch
tochgedwongen
gedwongen
zagen
àan deze
deze geestelijkheid
geestelijkheid te
te gehoorzamen,
gehoorzamen, uit
uit vrees
vrees voor
voor den
den
zagen aan
brandstapel!
brandstapel !
Maar
was nog
nogniet
nietdedeeenige
eenigereden
redentot
totmisnoegen.
misnoegen.»Ten
DTenanderen,"
anderen,"
Maar dit
dit was

Van Vaernewijck, I, blz. 87.
87.
Van Vaernewijck, I,
blz. 205.
I, blz.
(§) Van Vaernewijck, I,
blz. 171.
I, blz.
Van Vaernewijck, I, blz.
blz. 250.
(0)
(*)

m
(f)
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Van Vaernewijck,
Vaernewijck, vrees
Hees den
den aet
aet des
des volcx over
over hemlieden
hemlieden (*)
(*) ende
ende
zegt Van
gene~alic over alle
alle gheestelicke orn
om haer
haeronversadelicke
onversadelickeghiericheijt
ghiericheijtende
ende
generalic
hooveerdie,
hooveerdie, die
die zij
zij haer
haer toeleijden,
toeleijden, ziende
ziende ooc hoe
hoe dat
dat vele
vele cloosters
cloosters
ende abten
abten inne hadden tbeste ende tmeeste ghoet
ghoet van christenrijcke,
christenrijcke,
ende
ende vrij
vrij van
van tienden,
tienden, ende
ende haelden
haelden noch boven dien
dien tienden
tienden up
up
zuver ende
ander lieden
lieden eerfgront,
eerfgront, arme
arme ende
ende rijcke, ende
ende ander
ander lasten,
lasten, waren
waren
ander
verschatters ende
ende die
die tghoet tonrechte
tonrechte bezaten,
bezaten,
van vele
vele gheacht als verschatters
van
als die
die niet
nietenendeden
dedendedediensten,
diensten,die
diezijzijvoor
voordedetienden
tiendenende
endeander
ander
als
te doene, ofte
ofte die
die te
te laten
laten ghebruucken,
ghebruucken, diese
diese
schuldich waren
waren te
ghiften schuldich
metten rechte
rechte toebehoorden,
toebehoorden, zoo
zoo wij
wij noch
noch hier
hier naer zegghen
zegghen zullen,
metten
wij spreken
spreken zullen
zullen hoe
hoe de
de veldpredicanten
veldpredicanten up dese ende
ende andere
andere
daer wij
in sommighe steedsteerfgheropen hebben. Ooc waren bevonden,
bevonden, in
hare abusen gheropen
huijsen, briefkins
briefkins ende letteraigen, inhaudende
inhaudende hoe
hoe die
die ghestorven perhuijsen,
(maer meest weduwen
weduwen ende
endesimpel
simpel vrauwen)
vrauwen) haer
haer ghoet
ghoet upgheupghesoonen (maer
soonen
dat
hadden, zeer
zeer groffelic, den cloosters,
cloosters, ende
ende dat
dreghen ende ghegheven hadden,
vrienden ontmaect, als
als voor
voor een
een quartierkin van
alzoo haren hoirs ende vrienden
hooftmesse ende
ende ander
ander ceremonien,
ceremonien, die
die rnen
men voor
een dachmesse ofte booftmesse
doen, zeer
zeer groote ende onredelicke
onredelicke sommen ghelts, als
haer zielen zou doen,
X, XX,
XX, oft
oftXXIV
XXIV ponden
ponden grooten, bovendien belastenCle
belastende ten eeuwighen
X,
haer huijsen,
huijsen, lochtijnghen
lochtijnghen ende eerfgronden,
zoodat die hoirs
daghen haer
eerfgronden, zoodat
daghen
nemmermeer uut
uut dien
dien last
last gheraken en conden"
con den" (t).
(t).
nemrnermeer
Het is
is dus
dus niet
niet teteverwonderen
verwonderen dat
dat de
de groote meerderheid
meerderheid van
het
van het
Het
alleen
volk
de
geestelijkheid
geenszins
genegen
was
en
dat
die
afkeer
volk de geestelijkheid geenszins genegen was
dat die
in groote menigte
menigte naar
naar
reeds
sterk genoeg
genoeg was
wasom
omdedeontevredenen
ontevredenen in
reeds sterk
veld predikatiën te lokken.
Daal' gekomen
moest hunne
hunne ontevredengekomen moest
lokken. Daar
de veldpredikatiën
heid tegen Roomsch-katholieke
Roomsch-katholieke geestelijken
hun godsdienst
godsdienst nog
nog vergeestelijken en hun
grooten,
dadelijk moesten
moesten zij
zij zich
zichaangetrokken
aangetrokkenvoelen
voelendoor
door de
de leerleeren dadelijk
grooten , en
stelsels der
hervorming.
der hervorming.
op straf
straf van
van
Instede van trotschc
die zich op
priesters die
trotsche en hoovaardige priesters
zij daar
daar nederige
nederige veldpredikanbrandstapels
deden gehoorzamen,
vonden zij
geho. orzamen, vonden
brandstapels deden
ten,
voor hun
geloof .deze
'deze brandstapels
kwamen trotseeren. Inbrandstapels kwamen
hun geloof
ten , die
die voor
stede van
gierigheid en
en uitbuiterij vonden zij er milddadigheid
milddadigheid en
en aalvan gierigheid
en de
moezen.
Instede
van
hoogdravende
sermoenen
waal'
zij
niets
-en
de
van
hoogdravende
sermoenen
waar
zij
niets
moezen. Instede
geestelijken
die
ze
uitspraken
misschien
niet
veel
meel'
(§)
van
vermeer
(§)
—
geestelijken die ze uitspraken misschien
stonden,
zij daar de
van het
het waarachtig
waarachtigwoord
woord Gods,
Gods,
de uitlegging van
hoorden zij
stonden , hoorden
dijncken
gestaafd
op teksten
teksten van
vanden
dellBijbel.
Bijbel.DeDepredikanten
predikanten])vlieten
lieten hem dijneken
gestaafd op
dat
nu eerst
eerst de
de waerheijt gheopenbaert
gheopenbaert wart
ende trechte evangelium
wart ende
dat nu
ghepredict,
dat die
die predicanten
alegierden
scriftuere alegierden
predicanten almeest de scriftuere
mits dat
ghepredict , mits
in hare testamenten
testamenten
zeer
dapper ende
ende wackel'e;
lieten 'tvolck zien
zien in
ende lieten
wackere ; ende
zeer dapper
oft haer niet alzoo
ghepredict en
wart,, van passaige tot
en wart
alzoo ghetrauwelic ghepredict
passaige,
alzoo
'tnieuwe
testament
inne
hiet,
welck woort
woort den heere
inne
hiet
,
welck
passaige , alzoo 'tnieuwe
(0)
:\amellik de
predikheercn, die
bijzonder met
de kettervervolging
kf'tter\'ervolging gelast
gela~twaren
warenen
en
de predikheeren,
die bijzonder
'net de
(*) Namelijk
de
minderbroeders, die
door het
het volk
volk beschuldigd
beschuldigd werden
werden ook
ook daaraan
daaraan de
dehand
hand te
de minderbroeders,
die door
houden.
Vaernewijck, I,
blz. 121.
12l.
houden. Van
Van Vaernewijek,
I, blz.
ct)
Vaernewlick, I,I, blz.
blz. 123.
123.
Van Vaerriewijck,
(t) Van
(t)
Vaernewijck, I,
blz. 81.
81.
Van Vaernewijek,
I, blz.
(¢) Van

1906. 11.
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bevolen hadde alle meinschen te vel'condighen, ende niet meinschen
vonden ende instellijnghen, dael' mede de papen (zoo zijse hieten) bezich stonden, ende vel'hietfense boven dwool't Godts ofte vel'rJonckerden dwool't Godts emmer dael'mede, zoodat zijnen rechten loop niet
ghehebben en conde ende meeste gheboghen zijn ende wijcken om die
meinschelicke verzieringhe ende vonden plaetse te gheven; daert veel
behoorlicker ware dat die meinscheliche gheboden weken ende plaetse
ghaven den heIighen ghebenenijden woorde Gonts, dwelck ghelnen zal
int uuterste oordeel, ende niet die roosecranskins, weghen en ne bedevaerten ende vele dierghelijcke supersticiën" . . . .
) Dese ende desel' ghelijcke wool'den verwecten menich meinsche
machtich zeere, ende vele die ghoet catholijck gheweest waren ende
zeer ghoede mannen ende vrauwen van levene , als zij ghehoort hadnen
deze nieuwe manniere van predicken, zoo werden zij recht inden gheest
verbaest ende versleghen als met eenen blixem gheraect, zegghende dat
zij nemermeer en zouden ghewaent hebben dat men daer zoo uutnemende ghoede sermoenen zouden ghepreect hebben, thadde al een
ander hemelsche cheve ende gheest dan tghene dat men haer plach
te predicken. Die helighe scriftuere, zeijden zij, die zij daer hoornen
zoo naectelic uutlegghen, nede haer herten van vruechden upsprijnghen
ende al haer binnenste van onder tot boven beroeren, die tranen overvloedelic, uut grooter nevocie ende viericheyt tot Gont, uut haren
ooghen , ja, uut haerder herten sprijnghen. Een sermoen was daer
beter ende treffelicker (zeijden zij) dan XX andere; dander en waren
maer te ghelijcken daerbij als schuim bij zelvere, als latoen bij ghaut,
ten hadne niet daerbij te bedieden, nese handen ne clare schrift bij
der handt zonder ijet daer buten te ghane, maer dandere de meinschelicke leerijnghen ende inzettijnghen ende haren pauselijcken canon,
waermede zij dicwils zoo verweITent ende beladen stonden, dat zij haer
moesten staen bedijncken wat zij ofte hoe zijt zegghen zouden up dat
zij haer zelven niet en beschaemden ofte 'jeghen en spraken Ct); maer
dese nieuwe predicanten (die niet een nieuwe maer die alderaudste
apostolijcke leeringhe voortbrochten. onghevalscht ende onbedect met
eenighe meinschelijke glossen) ghijnghen met haer dijnghen al recht
duere en stonden niet en droomden wat zij zouden zegghen; maer als
een vloeijende fonteijne, zoo vloeijden die woorden uut haren monde,
waer uut wel bleeck (zeijden zij) dat zij de waarheijt met haer hadden,
want de waerheijt en heeft 'niet veel bedijnckells oft bewimpelens an,
zij en schaemt haer niet" .•.. (,)
Van Vaernewijck toont dus klaar aan, welken grooten invloed de
veldpredikanten op hunne toehoorders uitoefenden. Zelfs de gegoede

n

(0) Van Vaernewijck, J, blz. 13.
(tl Dit gezegde, dat Van Vaernewijck in den mond plaatst van menschen, .die ghoet
catholijck gheweest waren" toont wel de onwetendheid der toenmalige geestelijkheid aan.
(I) Van Vaernewijck, I, blz, 81.
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burgers , ))(lie
»die ghoet catholijck
burgers,
catholijck geweest waren," wisten zij
zij door
door de
de kracht
kracht
hunner redeneering te overtuigen.
overtuigen.
»Met dese ende deser
])Met
ghelijke perswacien
perswacien trocken
trocken zij
herten
deser ghelijke
zij de herten
vande simpele
ghoede meinschen
zeere,, zoo
datter daer
vande
simpele ghoede
meinschen wonderlicken
wonderlicken zeere
zoo datter
vele was die
vele
die spraken
spraken dat
dat zij
zij bereet waren
om dwoort
Godts ende
den
waren om
dwoort Godts
ende den
name Christi
name
Christi niet
niet alleen
alleen haer
ghoet maar ooc
haer leven
over te
haer ghoet
ooc haer
leven over
geven" (*).
En
deze opoffering
opoffering schijnt
schijnt wel
wel geen
geenijdel
ijdel woord
woord te
te zijn,
zijn, als
als men
men
En deze
nagaat hoe
nagaat
hoe de
dehervormden
hervormden Din
reghen ende
in
:oin cautie
caude ende hitte,
hitte , reghen
ende wint, in
groot perijckel
ghepredict hebben
en tsermoene gheghaen
gheghaen
perijckel haers
haers levens, ghepredict
hebben en
onghezonde plecken
plecken,, claer
in meerschen ende onghezonde
her ooc veel vraukins die
die teer
ende weeck zijn
zijn,, haer
haerghevonden
ghevonden hebben
hebben,, eenen
eenen verren wech daeromme
daeromme
ende van
traveilIe
ghaende ende
van tsmorghens tot tsavonts haren dach in zulcke
zulcke traveille
overbrijnghende , mans
overbrijnghende,
ende vrauwen,
haer eten medeilraghende,
ooc
mans ende
vrauwen , haer
mededraghende , ooc
daer omtrent
tot grooten
coste pnde
teerende,
somtijts
somtijts daer
omtrent tot
grooten coste
ende onghemack
onghemack teerende, dat
meer es,
reysende daeromme
II of
meer
es, reysende
daeromme 11
of III
111 mijlen wechs, als
als te Landthuut, te
dierghelijcke" (±).
Deynse ofte dierghelijcke"
(tl.
Maar naarmate
naarmate de
de ingenomenheid
ingenomenheid voor
voor de
ile hervormde
hervormde leerstelsels en
Maar
toenam,, moest
moest insgelijks
insgelijks de
de
de
genegenheid voor
voor de
de veldpredikanten
de genegenheid
veldpredikanten toenam
haat
van het
het volk
volk tegen
tegen de
de Roomsche geestelijkheiil
Mi~
haat van
geestelijkheid vergrooten.
vergrooten. Misschien was hij
hij,, zooals
zoo als Van Vaernewijck het soms
soms beweert
beweert,, wel eenigsHet verwerpen
verwerpen in
in den
den herherzins door
ile predikanten
predikanten aangewakkerd.
aangewakkerd. Het
door de
vormden godsdienst
godsdien~t van
vieren der
der heiligen
heiligen en
ender
derheiligenbeelden
heiligenbeelden
van het vieren
vOOl'wendsel geven
geven tot
tot het
hetuitbarsten
uitbarsten van
van dien
dienhaat,
haat,
ging weldra
weldra een
een voorwendsel
ging
die dan
dan de
de volksmenigte moest
moest leiden
leiden tot het
het schenden
schenden van
van kerken
kerken en
en
die
tot den
den beeldenstorm.
beeldenstorm.
kloosters en
en tot

(Wordt
vervolgd).
(Wordt vervolgd)
•

(.) Van Vaernewijck,
Vaernewijck, 1,
I, blz.
blz. 14.
14.
(*)
(tl Van
Van Vaernewijck,
Vaernewijck, I,T, blz. 54.
54.
(f)
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Kennis
en behartiging
behartiging van
van de
de eerste
eerste beginselen
beginselen der
der gezondheidsleer
gezondheidsleer
Kennis en
steden en
en op
op het
hetplatte
platte land
land nog
nog veel
veel te
te
laten bij de
menigte in
in de
de steden
de menigte
Ditonbewust
onbewust zondigen tegen
tegen een
een der
der hoofdbeginselen
over. Dit
wenschen over.
van de
de kunst
kunst om
omgezond
gezond en
engelukkig
gelukkig te
televen,
leven, beteekent verlies aan
van
volkskracht, aan
volksgezondheid en
en aan
aan volksge/uk.
volksgeluk.
aan volksgezondheid
Terecht
wordt de
de noodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
van opvoeding,
opvoeding, ook
ook op
op dit gebied,
Terecht wordt
meer
en
meer
erkend.
Onder
de
leuze:
)Voor
alle
menschen
een mensal-.
mensch~
meer en meer erkend. Onder de leuze: voor
het particulier
particulier initiatief de hand
door het
waardig bestaan" wordt eenerzijds door
dat,
aan
den ploeg
ploeg geslagen,
geslagen, terwijl
terwijl anderzijds
anderzijds de
de regeering inziet,
aan den
inziet, dat,
duur als
alsgeheel
geheeltetekunnen
kunnendoen
doengelden,
gelden,
om
de gemeenschap
gemeenschap op
opden
denduur
om de
haar belangstelling
belangstelling aan
aan dedekrachtsontwikkeling
krachtsontwikkeling van
van de
de samenstelzij haar
lende
deelen dier
dier gemeenschap
gemeenschap moet
moet blijven
blijven wijden.
Dit nu kan, behalve
wijden. Dit
lende deelen
samenwerking dier
dier onderdeelen, niet anders
anders
door innige
innige en
envolkomen
volkomensamenwerking
door
bereikt worden dan
door het
hetmaatschappelijk
maatschappelijk weerbaar
weerbaar maken
maken van
van
dan door
ep-n
zoo groot
groot mogelijk
mogelijk aantal
aantal individuen.
individuen. Aldus
Aldus is de
de nationaal-oeconoeen zoo
mie ook
de waarde van
den mensch op
prijs gaan
gaan stellen.
stellen. De
De tijden,
tijden,
van den
op prijs
ook de
waarin
regeeringen
financieel
grooter
offers
brachten
voor
bestrijding
offers
brachten
voor
bestrijding
waarin regeeringen financieel grooter
van
besmettelijke veeziekten, dan
voor maatregelen
maatregelen ter
terbescherming
bescherming
dan voor
van besmettelijke
der
volksgezondheid, zijn
zijn voorbij.
voorbij.
der volksgezondheid,
Voor den
staat is de
de mensch niet
niet alleen
alleen de
de arbeider
arbeider met
metlichaam
lichaam
Voor
den staat
en
geest, die
die zijn
zijnaandeel
aandeel bijdraagt
bijdraagt tot
tot den
den bloei van landbouw, handel,
handel,
en geest,
industrie
wetenschap, de
de welkome
welkome belasting-betaler,
belasting-betaler, maar elk gezond,
industrie en wetenschap,
krachtig en
en welvarend
welvarend individu
individu is
is voor
voor hem
hem een
eenversterkend
versterkend deel
deel der
der
krachtig
gemeenschap.
Ook als
als men
mennagaat,
nagaat,wat
watlichamelijk
lichamelijk sukkelen
sukkelen van
van een
een
gemeenschap. Ook
enkelen mensch voor
een gezin
gezin kan
kan beteekenen, hoe
hoe vaak
vaak geluk,
geluk, welvoor een
aan den
den dunnen draad
van
bestaan, hoop
hoop en
en toekomst
toekomst daarvan
daarvan aan
draad van
vaart, bestaan,
één menschenleven
menschenleven hangen,
men beter
beter het
het belang
belang en
en de
de beteekenis
hangen, zal
zal men
dermoderne
moderne regeeringen op
het gebied
gebied
begrijpen van
van de
de maatregelen
maatl'egelen der
op het
begrijpen
van
den openbaren
openbaren gezondheidsdienst.
gezondheidsdienst.
van den
Het
valt niet
niet te
te betwijfelen
betwijfelen of
of in
in de
detoekomst
toekomst zal
zal die
die staat
staataan
aanhet
het
Het valt
hoofd
staan, waar
waareen
een
uitmuntendegezondheidsdienst,
gezondheidsdienst, voor een
goed
hoofd staan,
uitmuntende
een goed
een uitnemende
uitnemende zorg voor
voor het opgroeiend
opgroeiend geslacht,
geslacht, de
de
deel dank
dank zij een
deel
sterftestatistiek kan
kan aanwijzen.
aanwijzen. Hoe
Hoe beter
beter de
degezondgezonden sterftestatistiek
beste ziekte- en
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heidstoestand, des
des te
temeer
meel'arbeidskracht,
arbeidskracht, welstand
welstand en
en geluk,
geluk, des
des te
te
heidstoestand,
meer kennis
kennis en
en beschaving.
beschaving. Hoe
Hoe meer
meel'gezonde
gezondeenenkrachtige
krachtigemenschen,
menschen,
meer
elk gebied,
gebied, hoe
hoe beter
beternageslacht.
nageslacht.
hoe grooter
grooter macItsontwikkeling
maclltsontwikkeling op
hoe
op elk
van de
devoornaamste
voornaamsteonderwerpen
onderwerpenvan
vanstaatszorg
staatszorgbehoort
behoortdaarom
daarom
Een van
openbare gezondheid
gezondheid te zijn,
zijn, alle
allebeschikbare
beschikbarekrac.hten
krachten moeten
moeten inin
de openbare
die richting
richting worden
worden aangewend.
aangewend.
wetenschappelijk onderzoek
onderzoek der
laatste jaren
jaren heeft
heeft een
eenstreven
streven
Het wetenschappelijk
der laatste
in die
die richting
richting zeer
zeer begunstigd.
begunstigd. De
De tweede
tweede helft
helftder
dervorige
vorigeeeuw
eeuwheeft
heeft
in
menschheid langs
langsdien
dienweg
weg
een
groot
aantalmiddelen
middelentot
totbescherming
bescherming
de menschheid
een
groot
aantal
van het
het leven
levengebracht,
gebracht,waarvan
waarvandedealgemeene
algemeenekennis
kennis
noodzakelijkkan
kan
van
noodzakelijk
worden geacht.
geacht.
worden
wilde dier
dier als
alsdedegrootste
gl'ootstevijand
vijandvan
vanden
denmensch.
mensch.
Eenmaal gold
Eenmaal
gold het wilde
Tegenwoordig is
het in
in de
debeschaafde
beschaafde wereld
wereld nog
nog slechts
slechts als
als een
eenbijbijTegenwoordig
is het
zonderheid
te
kijk
achter
de
tralies
van
zoölogische
verzamelingen,
als
zonderheid kijk achter de tralies van zoblogische verzamelingen, als
te grooter
grooter isis
levend bewijs
bewijs van
van de
deverwisseling
verwisseling der
del' rollen.
rollen. Maar
Maar des
des te
levend
de tegenstelling,
tegenstelling, dat,
dat, ininplaats
plaatsvan
vandedewilde
wildedieren,
diel'en,heden
heden ten
tendage
dage
de
nietige, kleine
kleine wezens,
wezens, met
met het
hetbloote
blooteoog
oogniet
niet
zien,
zoogenaamde
nietige,
te te
zien,
dedezoogenaamde
besmettingskiemen, zich
machtige vijanden
vijanden van
van den
den mensch
mensch hebben
hebben
besmettingskiemen,
zich als
als machtige
doen kennen.
kennen.
doen
Slechts
weinig menschen
menschen sterven
sterven aan
aan ouderdomszwakte.
ouderdomszwakte. De
De meesten
meesten
Slechts weinig
gaan
op krachtigen
krachtigen leeftijd
leeftijd heen,
heen,velen
velenverwelken
verwelkenin in
denbloei
bloeider
del'jaren
jaren
gaan op
den
en
bijzonder
groot
is
de
kindersterfte.
Maar
het
grootste
aantal
overen bijzonder groot is de kindersterfte. Maar het grootste aantal overvaneen
eeninfectie-ziekte.
infectie-ziekte. Deze
Deze
lijdt
snel ofoflangzaam,
langzaam, als
alsslachtoffer
slachtoffer van
lijdt snel
bewering
nog in
in kracht
kl'acht als
alsmen
mennagaat,
nagaat, dat
dat ook
ook een
een deel
deel der
der
bewering wint
wint nog
kindersterfte
op rekening
rekening van
van besmettelijke
besmettelijkeziekten
ziektenkan
kanworden
wordengesteld.
gesteld.
kindersterfte op
staat is
is om
om
Aangezien
hedendaagsche wetenschap
Aangezien de
de hedendaagsche
wetenschapniet
niet sleehts
slechts in
in staat
de
besmettillgskiemen te onderkennen,
onderkennen, maar
maar in
in vele
vele gevallen
gevallen ook
ook over
over
de besmettingskiemen
de
middelen beschikt
beschikt om
zich er
el' tegen
tegen tetebeschutten
beschutten en
endedewerking
werking
de middelen
om zich
maken, isis het
heteen
eenonafwijsbaar
onafwijsbaar recht
recht des
des
der
kiemen onschadelijk
onschadelijk te maken,
der kiemen
volks,
om van
van regeeringswege
regeeringswege de
demeest
meestuitgebreide
uitgebreide zorgen
zorgen tegen
tegen de
de
volks, om
te
vl'agen
en
te
verwachten,
dat
de
regeel'ing
al
die
maatbesmetting
besmetting te vragen
te verwachten, dat de regeering al die maatregelen
neemt en
en die
diekennis
kennisverspreidt,
verspreidt,waartoe
waartoededehedendaagsche
hedendaagsche
regelen neemt
wetenschap
stelt.
wetenschap haar
haar in
in staat
staat stelt.
hetmenschelijk
menschelijk
Het
mag in
in onze
onze eeuw
eeuwniet
nietmeer
meermogelijk
mogelijkzijn,
zijn,dat
dathet
Het mag
le\'en
in die
die mate
mate aan
aan het.
het. toeval,
toeval, dat
dat infectie
infectie heet,
heet,ten
tenoffer
offervalt,
valt,
leven nog
nog in
een
toeval, dat
datdoor
doorverstandige
verstandige'voorbehoedmiddelen
voorbehoedmiddelen in vele
vele gevallen
gevallen
een toeval,
te
voorkomen ware
ware geweest.
geweest.
te voorkomen
Dankbaar
erkend, dat
reeds nu
nu door
door de
de regeering
regeering veel
veel wordt
wordt
Dankbaar dient
dient erkend,
dat reeds
gedaan
om het
hetgevaar
gevaar voor
voor besmetting
besmetting zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk te
te beperken.
beperken.
gedaan om
De
quarantaine, de
de aangiften
aangiften van
vanbesmettelijke
besmettelijke ziekten,
ziekten, de
deisoleering
isoleel'ing
De quarantaine,
en
de
verplichte
ontsmetting
van
besmette
woningen
en
gebruiksvooren de verplichte ontsmetting van besmette woningen en gebruiksvoorwerpen,
zijn krachtige
krachtige hulpmiddelen
hulpmiddelen om
om verspreiding
verspreiding van
van het
het kwaad
kwaad
werpen, zijn
te
voorkomen. Ook
Ook het
hetparticulier
particulier initiatief
initiatief strijdt
strijdt door
dool' het
hetoprichten
0pl'ichten
te voorkomen.
van
herstellingsoorden, door
door consultatie-bureaux,
consultatie-bureau x, door
dool' voorlichting
voorlichting en
van herstellingsoorden,
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steun. En
En hiervan
hiervan moet
moethet
het
preventiefdeel
deelvan
vanhet
hetmeeste
meestebelang
belang
steun.
preventief
worden.
geacht worden.
Besmetting toch
schijnt niet
niet alleen
alleen veroorzaakt
veroorzaakt te
te worden
worden door
door
Besmetting
toch schijnt
aanwezig zijn
zijn van
van infectiekiemen,
infectiekiemen, maar
maar in
in bijna
bijna gelijke
gelijke mate
matedoor
door
het aanwezig
gebrekaan
aanweerstandsvermogen
weerstandsvermogen en
en
de individueele
individueele vatbaarheid,
vatbaarheid, door
door gebrek
de
onwetendheid ofofonvoorzichtigheid
onvoorzichtigheid der
del'menschen.
menschen.En
Endit
ditisiseen
eenuiterst
uiterst
de onwetendheid
belangl'ijke quaestie voor
voor ons
onsonderwerp.
onderwerp.
belangrijke
ziektekiemen laten
laten zich
zichmaar
maarniet
nietzoo
zoo
één,twee,
twee,drie
drieverwijderen.
verwijderen.
De ziektekiemen
dén,
Zoo lang
lang er een
een enkel
enkel mensch
menschis,is,diedie
aaneen
eenbesmettelijke
besmettelijkeziekte
ziektelijdt
lijdtofof
Zoo
aan
een enkel
enkel dier
dier rond
rond loopt
loopt met
meteen
eenziekte,
ziekte,waarvoor
waarvoorook
ookdedemensch
mensell
er een
datverdwijnende
verdwijnende
vatbaal' is,
is, zoolang
zoolangblijft
blijftook
ookde
demogelijkheid
mogelijkheidaanwezig,
aanwezig,dat
vatbaar
ziektekiemen zich
zich in
in korten
kortentijd
tijdweer
weertottot
millioenenvermenigvuldigen
vermenigvuldigen
ziektekiemen
millioenen
worden. Bij
Bij
en een
een bijna
bUna onuitputtelijke
onuitputtelijke bron
en
bron van
van nieuwe
nieuwe besmetting
besmetting worden.
de groote
gl'Oote plaatselijke
plaatselijke opeenhooping
opeenhooping del'
menschen in
onze steden,
steden, het
het
de
der menschen
in onze
snel voortdurend
voortdurend druk
druk verkeer
verkeer tusschen
tusschen alle
alle hemelstreken,
hemelstreken, is
de gegesnel
is de
vaarlijke mogelijkheid
mogelijkheid van
van verspreiding
verspreiding del'
infectiekiemen niet te
teontontvaarlijke
der infectiekiemen
endedevolharding,
volharding,waarmede
waarmede op
opdie
dieinfectieinfectiegaan. Ondanks
Ondanks den
den ijver
ijveren
gaan.
kiemen jacht
jacht gemaakt
gemaakt wordt,
wordt, zal
zalopopgeen
geen
gebied
onvolkomenheid
kiemen
gebied
dede
onvolkomenheid
streven meer
meel' blijken
blijken dan
dan hier.
hier.
van alle
alle menschelijk
menschelijk streven
van
Dat isis door
door de
demedische
medischewetenschap,
wetenschap,zoodra
zood ra zij
zijhaar
haarstelselmatigen
stelselmatigen
Dat
strijd
de besmettelijke
besmettelijke ziekten
ziekten heeft
heeftaangebonden,
aangebonden, ingezien.
ingezien. Veel
Veel
strijd tegen de
meer dan
dan op
opdedestoffelijke
stoffelijkevernietiging
vernietiging der
der ziektekiemen,
ziektekiemen, legde
legde zij
zij erer
meer
den nadruk
nadruk op,
dat men
men niet
niet volstaan
volstaan kon
kon met
metquantitatieve
quantitatieve en
enqualiqualiden
op, dat
tatieve verzwakking
verzwakking van
van den
den vijand,
vijand, maar
maal'men
menvooral
vooral allerwege
allerwege uituittatieve
en daarbij
daarbij in
in de
de
nemende
voorbehoedmaatregelen diende
nemende voorbehoedmaatregelen
diendetete nemen,
nemen, en
eerste
plaats het
hetweerstandsvermogen
weerstandsvermogen van
van het
hetindividu
individu had
had teteververeerste plaats
110ogen.
Zoo heeft
heefthet
het
prophylactischsysteem
systeemzich
zichininalle
allerichtingen
richtiugen
hoogen. Zoo
prophylactisch
ontwikkeld,
doodende kiem
kiem vernietigen,
vernietigen, maar
maar vooral
vooral de
deindividueele
individueele
ontwikkeld. De
De doodende
vatbaarheid
weerstandsvermogen vergrooten,
vergl'Ooten, en
en doordaarvatbaarheid verminderen,
verminderen, het
het weerstandsvermogen
naast
kennis
verspreiden
omtrent
gepaste
voorzichtigheid:
dat
zijn
de
naast kennis verspreiden omtrent gepaste voorziatigheid : dat zijn de
gl'Ondslagen
van de
de leer,
leer,wier
wierhoofdstelling
hoofdstellingluidt
luidt:
van
het isis van
grondslagen geworden
geworden van
: het

te gene-zen.
gene:en.
meer belang
belang ziekten
ziekten tete voorkomen
dan te
voorkomen dan
De pogingen
pogingen inindeze
dezerichting
richting kan
kan men
meniningedwongen
gedwongenenenvrijwillige
vrijwillige
De
splitsen.
Waal' met
met wet
wetenenverordening
verordening gearbeid
gearbeid work,
wordt,zal
zalmen
mensteeds
6teeds
splitsen. Waar
te strijden
strijden hebben
hebben met
methet
hetonsympathieke
onsympathieke van
van den
den dwang,
dwang, terwijI
terwijl de
de
maatregelen beginnen
beginnen met zich
zich den
den natuurlijken
natuurlijken afkeer
afkeer van
van
vrijwillige
vrijwillige maatregelen
ziekte tot
tot bondgenoot
bondgenoot te
te maken.
maken.
dood
dood en
en ziekte
Met
den besten
besten wil
wilvan
vandede
wereld
is het,
ondanks
voortreffelijkevoorvoorMet den
wereld
is het,
ondanks
voortreffelijke
zorgen
en bepalingen,
bepalingen, onmogelijk
onmogelijk den
den mensch
mensch in
in zijn
zijn doen
doen en
en laten,
laten,
zorgen en
leiden
te controleeren.
hetbijzonder
bijzonder
op
welk gebied
gebied ook,
ook, steeds
steedstete
op welk
leiden
en en
te controleeren.
InInhet
tegen
een vijand,
vijand, die
die teteallen
allentijde
tijdevan
vanalle
alle
kantendreigt,
dreigt, isis het
het
tegen een
kanten
zaak
de overmacht
overmacht tetedecentraliseeren
decentraliseeren en
en den
deu guerilla
guerilla te
te voeren.
voeren. In
In
zaak de
den
strijd tegen
tegendedebesmetting
besmettingmoet
moetiedereen
iedereendedehoofdbeginselen
hoofdbeginselen der
der
den strijd
tactiek
van verdediging
verdediging en
en aanval
aanvalleeren
en,zoo
zoonoodig,
Iloodig, zijn
zijn eigen
eigen
tactiek van
leeren en,
aanvoerder
zijn.
aanvoerder zijn.
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Een
machtig wapen
wapen in
in den
denstrijd
strijdtegen
tegendedeinfectie-ziekten
infectie-ziekten isIS het
het
Een machtig
geestelijk wapen.
jaarlijksch
geestelijk
wapen. Als
Als het
het waar
waar is,
is,dat
dathet
het
jaarlijkschgebruik
gebruikvan
van zeep
zeep
de
maatstaf is
is voor
voordedebeschaving
beschavingeener
eenernatie,
natie,zoo
zoogeldt
geldtvoor
voor den
den
de maatstaf
algemeen
en gezondheidsdienst
gezondheidsdienst die
beschaving zelf als
als maatstaf.
maatstaf.
algemeenen
die beschaving
Iemand, die
„infectie''
vertrouvvd
Iemand,
die met
met het
hetbegrip
begrip
"infectie"niet
niet
vel'trouwd is,
is,die
dievan
van
ziektekiemen,
ontwil,keling en
verspre.iding geen
geen notie
notie heeft,
heeft,
ziektekiemen, hunne
hunne ontwikkeling
en verspreiding
kan door
meestdraconische
draconischemaatregelen,
maatregelen,door
doorvierkante
vierkante meters
meters
kan
door de
de meest
groote
kennisgevingen of
of waarschuwingen,
waarschuwingen, stroomen
stroomen creolin,
creolin, ja
ja zelfs
zelfs
groote kennisgevingen
strafwetboek niet
niet tegen
tegendedegevaren
gevarender
der
besmettingbeschermd
beschermd
door
door het strafwetboek
besmetting
worden.
Een woord
woord ter
ter voorlichting
voorlichting isis reeds
reedsvan
vanmeer
meerwaarde.
waarde.Doch
Dochinin
worden. Een
sterker
mate zal
zal ook
ook hier
hierals
alssteeds
steeds
opvoeding
door
voorbeeld,daad
daad
sterker mate
de de
opvoeding
door
voorbeeld,
en
gewoonte sprek-en
spreken en
duur vrucht
vrucht dragen.
In alien
allen gevalle
gevalIe
en gewoonte
en op
op den
den duur
dragen. In
te vereenivereenibehooren
beide zich
zich tegen
tegen den
dengerneenschappelijken
gemeenschappelijken vijand
vijand te
behooren beide
Want het
het isiszeker,
zeker,dat
datwettelíjke
wettelijkevoorzorgen
voorzorgen en
enmaatregelen
maatregelenden
den
gen.
gen. Want
steun
van een
eenalgemeene
algemeenevoorlichting
voorlichting des
des volks.
volks, zoowel
zoowel als
als van
van een
een
steun van
uitmuntende
voor opkweeking
opkweeking van
van een
een physiek
physieksterk
sterkgeslacht,
geslacht,
uitmuntende zorg
zorg voor
niet
kunnen missen.
missen. Omgekeerd
Omgekeerd zal
zal die
dievoorlichting,
voorlichting, gepaard
gepaard aan
aan een
een
niet kunnen
der jeugd,
jeugd, veel
veelwettelijke
wettelijkebepalingen
bepalingenovefbodig
ovel'bodig
stelselmatig
waarnemen der
stelselmatig waarnemen
doen worden,
doen
worden, vveel
ellende later
later voorkomen.
voorkomen.
. eel ellende
In het
het algemeen
algemeenversyreiden
verspreiden van
van dedegrondbeginselen
grondbeginselen der
der
Meer
licht!! In
Meer licht
prophylaxis
zooals betoogd
betoogd werd,
werd,dedetoekomst
toekomstder
der
volksgezondheid.
prophylaxis ligt,
ligt, zooals
volksgezondheid.
het voorbeeld
voorbeeld onderwijzen
onderwijzen en opvoeden
opvoeden te
te allen
allen tijde
tijde
De
menigte door
door het
De menigte
waar de
degelegenheid
gelegenheidzich
zichdaartoe
daartoevoordoet,
voordoet,enen
daarbijvooral
vooral
en
overal, waar
en overal,
daarbij
de aandacht
aandacht vestigen
vestigen op
opdedegroote
groote
waarde
vantijdige
tijdigemaatregelen
maatregelentegen
tegen
de
waarde
van
hij de
de jeugd,
jeugd,zijn
zUndedemiddelen,
middelen, die
dieop
opden
denduur
duUl'
sluimerende ziekten
sluimerende
ziekten bij
geestelijke en
enlichamelijke
lichamelijkevolksgezondheid
volksgezondheid kunnen
kunnen voeren.
voeren.
tot geestelijke
Dit moderne
model'lle dogma
dogma der
der hygiëne
hygiënewordt
wordtmeer
meeren
enmeer
meerals
alsjuist
juisterkend
erkend
Dit
en vindt
vindt in
in de
de moeite,
moeite, die
dieallerwege
allel'wege gedaan
gedaan wordt
wordt om
om de
de school
school hier
hier
en
aanknoopingspunt te benutten,
benutten, zijn
zijn eerste
eerste logische
logische en
enpractische
pmctische
als aanknoopingspunt
toepassing. De
Devolksschool
volksschool heeft
heeftdoor
dool'de
deinvoering
invoel'Ïng van
van den
denleerplicht
leerplicht
toepassing.
onschatbare voordeel
voordeel haar
haal'invloed
invloedopopalle
alleelementen
elementender
del'volksklassen
volksklassen
het onschatbare
kunnen doen
doen gelden.
gelden. Een
Eennadeel
nadeelis is
onmondigheidder
derkinderen
kinderen
te kunnen
dede
onmondigheid
van de
de lagere
lagere school,
school, die
die van
van dedehygiënische
hygiënische lessen
lessen niet
lIietgenoeg
genoeg
van
zouden kunnen
geleerde veelal
veelal bij
bij de
de negatieve
negatieve toetoezouden
kunnen profiteeren
profiteerenen
en het
het geleerde
passing
der
leer
door
het
gezin
spoedig
weer
zouden
vergeten.
De
passing der leer door het gezin spoedig weer zouden vergeten. De
middelbare
school
heeft,
in
het
bijzonder
in
de
hoogere
klassen,
rijper
middelbare school heeft, in het bijzonder in de hoogere klassen, rijper
materiaal; ; helaas,
helaas, beheerscht
beheerscht zij
zij maar
maareen
eenbetrekkelijk
betrekkelijkklein
kleinprocent
procent
materiaal
der volksklassen.
volksklassen. Hier
Hier kan
kan slechts
slechts een
eengoed,
goed,verplicht
verplichtherhalingsonderherhalingsonderder
wijs ofofverhooging
verhoogingvan
vanden
denschoolplichtigen
schoolplichtigen leeftijd
leeftijd resultaten
resultaten hebben.
hebben.
wijs
is onder
onder de
de bestaande
bestaande omstandigheden
omstandigheden de
de invloed
invloed van
van het
het
Quantitatief is
Quantitatief
hooger onderwijs
onderwijs nog
nog geringer.
geringer. Toch
Toch kan
kan bij
bijallen
alleneen
eennauwlettend
nauwlettend toetoehooger
gehouden worden
worden om
omziekelijke
ziekelijkeverschijnselen
verschijnselenofofzwakte
zwaktevroegtijdig
vroegtijdig
zicht gehouden
constateeren en
er tegen
tegen op
op tetetreden.
treden,
te constateeren
en er
hetvavakk -Daarvoor moet
moet reeds
reedsonder
onderdedebestaande
bestaandeomstandigheden
omstandigheden het
Daarvoor
op uitgebreide
uitgehreide wijze
wijze tot
tot alle
allescholen
scholenen
en onderonde\'kundig medisch
medisch toezicht
toezicht op
kundig
verkrijgen.
wijs-inl'Ïchtingen toegang verkriigen.
wijs-inrichtingen
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11.
II.
De mensch
mensch is een
een kind
kind van
van zijne gewoopten
gewoo!1ten en
en als
als zoodanig
zooJanig is de
de
De
Nederlander
een
bijzonder
gehoorzaam
kind.
Onbekendheid
en
traagheid,
kind. Onbekendheid
traagheid,
Nederlander een bijzonder
vooroordeel en
wantrouwen zijn
zijn de
de vereende
vereende machten,
machten, die elke
elke nieuwe
nieuwe
vooroordeel
en wantrouwen
en teteoverwinnen,
over'winnen, om
omtoegang
toegangtetekrijgen
krijgen
instelling heeft
heeft te
te weerstaan
weerstaan en
instelling
tot de
de massa.
massa. Zoo
Zooook
ookwatwat
betreft
de hygiëne
de lichamelijke
tot
betreft
de hygiëne
en en
de lichamelijke
opvoetiing als
als vakken
vakken van
van onderwijs,
onderwijs, evenals
evenals een
een stelselmatig
stelselmatigmedisch
medisch
opvoeding
op de
de scholen.
scholen.
toezicht op
toezicht
juichen zijn de invoering
invoering van
van bouw-politie
bouw-politie en
en
Niet genoeg
genoeg toe
toe tetejuichen
Niet
bouw-toezicht. Onze
Onze hygiënisch
hygiënisch ingerichte moderne
moderne school-paleizen
school-paleizen zijn
zijn
bouw-toezicht.
van beschaving
beschaving dan
dan de
de Ruhmes-Allee
Ruhmes-AlJee te Berlijn.
Berlijn.
schooner monumenten
monumenten van
schooner
beschouwing van
van die
dietempels
tempelsder
derwijsheid,
wijsheid,vraagt
vraagtmen
menzich
zich
Maar bij de beschouwing
onwillekeurig af,
af, ofofdoor
doordededaar
daar
dienstdoende
doendepriesteressen
priesteressenen
enpriesters
priesters
onwillekeurig
dienst
?
te veel
veelvoorgetrokken
voorgetr~kken wordt
wordt boven
boven Hygiëa
Hygiëa?
Minerva onbewust
onbewust niet al
al te
Minerva
er zich
zich daar wel allerwege van
van bewust, dat
dat onderwiizen,
onderwijzen, opvoeden
opvoeden
men er
Is men
ge"stelijk ontwikkelen,
ontwikkelen, maar
daartoe in niet
niet
niet alleen
alleen beteekent
beteekent geestelijk
maar dat
dat daartoe
niet
geringe mate
mate behoort
behoOl,t lichamelijk
lichamelijk sterk
sterk maken
maken benevens
benevens het
het vroegtijdig
geringe
zwakte-vel'schijnselen?
Dit valt
valt te bebeconstateel'en van
van alle
alle ziekte- of zwakte-verschijnselen
? Dit
constateeren
twijfelen, als
als men
men nagaat
nagaat hoe
hoe langzaam het vakkundig
vakkundig toezicht,
toezicht, betrefbetreffende de
gezondheid en
en normale
normale ontwikkeling
ontwikkeling der
derkinderen,
kinderen, wordt ingede gezondheid
de pogingen
pogingen om
om behoorlijk
te brengen
hoe men,
men, bij de
behoorlijk evenwicht te
en hoe
voerd en
tusschen geestelijke en
en lichamelijke
lichamelijke opvoeding,
opvoeding, hier en daar het bezwaar
bezwaar
de school
school ook
ook maar
maar voor
voor alles
alles moet
moetopkomen.
opkomen.
hoort opperen,
opperen, dat
dat de
De
Staat bepaalt
bepaalt de
dewijze,
wijze,waarop
waarophethet
onderwijzendpersoneel
personeelwordt
wordt
De Staat
onderwijzend
recht staat
staat de
de plicht
plicht
gevormd
oefent schooldwang uit,
Naast dit
dit recht
uit. Naast
gevormd en
en oefent
zorg te dragen,
dragen, dat
dat het
hetonderwijs
onderwijs onschadelijk
onschadelijk zij,
zij, dat
dat de
de toekomstige
toekomstige
leden
der gemeenschap
gemeenschap gewapend
gewapend worden tegen alle
alle nadeelige invloeden,
leden der
die
hen
in
het
verder
leven,
door
onbekendheid
met
beginselen
de eerste beginselen
leven,
door
die hen in. het
del'
hygiëne,
zouden
kunnen
bedreigen.
der hygiëne, zouden kunnen bedreigen.
Om
langzamerhand meer
meer aan
aan dezen
dezen eisch te kunnen voldoen,
Om langzamerhand
meer en
en meer
moet
zij aanvangen
aanvangen met
met een
een stelselmatige
stelselmatige paedagogisch-hygiënische vorvormoet zij
ming van
het toekomstig
toekomstigonderwijs-personeel.
onderwijs-personeel.Daarnaast
Daarnaastisishet
hetvraagstuk
vraagstuk
van het
De taak
taakvan
vanden
denschoolarts
schoolarts moet dezelfde
der
schoolartsen aan
orde, De
der schoolartsen
aan de
de orde.
van den
den huisarts
huisarts in
in het
het gezin:
hij moet
niet
worden als
de ideale
ideale rol
rol van
gezin : hij
moet niet
als de
maar vooral
vooral de
de vraagbaak
vraagbaak en
en raadgever zijn
zijn tel'
slechts
zieken genezen,
genezen, maar
ter
slechts zieken
voorkoming
tijdige aanwijzing
aanwijzing van
van ziekte, zwakte
en eenzijdigheid.
eenzijdigheid.
zwakte en
voorkoming of
of tijdige
school zullen
zullen
Toepassing
del' hygiëne en hygiënisch onderwijs
onderwijs in
in de school
Toepassing der
afdoende wijze
wijze
dan
vanzelf volgen
volgen en
en daarmede
daal'mede tevens
tevens allerwege
op afdoende
allerwege op
dan vanzelf
front
gemaakt worden tegen
de overlading. Medisch schooltoezicht
schooltoezicht is
is
tegen de
front gemaakt
kan niet
niet wenschelijk geacht
een
eisch des
geacht worden,
maar het
het kan
tijds, maar
des tijds,
een eisch
alleen
den schoolarts
schoolarts de
de zorg voor
opvoeding der
der schooljeugd
schooljeugd in
in gezondvoor opvoeding
alleen den
heidsleer
de schouders
schouders te leggen.
leggen. Behalve
Behalve het
het practisch
onuitv.oerpractisch onuitvoerop de
heidsleer op
bare
schoolal'ts dan
dan op
op zoodanige
naast den
den onderwijzer
onderwijzer
wijze naast
zoodanige wijze
bare komt
komt de schoolarts
te
staan,
dat
geschillen
niet
kunnen
uitblijven.
De
invoering
vanschoolschoolte staan, dat geschillen niet kunnen uitblijven. De invoering van
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artsen in
in Duitschland
Duitschland met
»diktatorischer Gewalt"
in de
de
met »diktatorischer
Gewalt"(1880)
(1880) heeft in
praktijk
noch de
de onderwijzers,
onderwijzers,noch
nochdedeartsen
artsen
bevredigd.Vruchtdragende
Vruchtdragende
praktijk noch
bevredigd.
ar'beid
slechts mogelijk,
mogelijk,indien
indienpaedagogen,
paedagogen,artsen-hygiënisten
artsen-hygiënisten en
en
arbeid is slechts
bouwkundigen samenwerken.
de drie
drie partijen
paltijen in
in het
het
bouwkundigen
samenwerken.ErErmoet
moet door
door de
oog
gehouden worden,
worden, dat
dat zij
zij allen
allenvan
vanelkaar
elkaarkunnen
kunnenenenmoeten
moeten
oog gehouden
leer'en.
Hetoptreden
optredenvan
vanschoolarts
schoolartsenenbouwkundige
bouwkundige bij
bijdedeopvoeding
opvoeding
leeren. Het
derzaak
zaakslechts
slechtsindirect
indirect enenvan
vanbetrekkelijk
betrekkelijk korten
korten
kan
uit den
den aard
aard der
kan uit
duur
zijn, Het onderwijzend
onderwijzend personeel
personeel echter isis den
dengeheelen
geheelenschooltijd
schooltijd
duur zijn.
met de
de leerlingen
leerlingen samen
samen;
zijninvloed
invloedzal
zalderhalve
derhalveop
opvelerlei
velerleigebied
gebied
met
; zijn
Tot zekeren
zekerengrens
grenszalzaldedehygiënische
hygiënischeinvloed
invloed
steeds overwegend
overwegend blijven.
blijven. Tot
van den
den schoolarts
schoolarts zich
zichdoor
dool'den
denonderwijzer
onderwijzermoeten
moetendoen
doengevoelen.
gevoelen.
van
De
specifiek medische
medische quaestie
quaestie blijft
blijft daar
daarnatuurlijk
natuurlijk buiten.
buiten.
De specifiek
het ondervvijs
onderwijs wordt
wordtde
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
van stelselmatige
stelselmatige beoefebeoefeDoor
Door het
der school-hygiëne
school-hygiëne algemeen
algemeen erkend.
erkend.
ning der
ning
In Duitschland
Duitschland legde
legdedede7) DAllgemeine
DeutscheLehrerversammlung"
Lehrerversammlüng"
In
Allgemeine Deutsche
reeds
in 1883
1883dede
verklaringaf,af,dat
dat
kweekscholendedegezondgezondreeds in
verklaring
opop
dede
kweekscholen
wordenopgenomen.
opgenomen.
heidsleer onder
onder de
deverplichte
verplichte vakken
vakken behoorde
behoorde teteworden
heidsleer
In 1891
1891volgde
volgdehet
hetbesluit
besluit:
Daanden
denleeraar
leeraarmoet
moetals
alseisch
eischworden
worden
In
: »aan
gesteld, dat
dat hij
hij met
metdedegrondregels
grondregelsder
derhygiëne
hygiënevertrouwd
vertrouwdis."
is." In
In 1888
1888
gesteld,
nam de
de »7de
»7 deDeutsche
Deutsche Lehrertag"
Lehrertag" de
de motie
motie aan,
aan, dat
dathygiënisch
hygiënisch toetoenam
zicht op
op de
descholen
scholenpas
pasdan
dan
resultaten
kan
hebben,alsals
aanstaande
zicht
resultaten
kan
hebben,
aanstaande
deze vakken
vakken worden
worden geëxamineerd.
geëxamineerd. In
In 1904
1904
onderwijzers
hoofden in
onderwijzers en
en hoofden
in deze
besloot de
de »Vereinigung
»Vereinigung fiir
fürSchulgesundheitspflege
Schulgesundheitspflegedes
desBerliner
BerlinerLehrerLehrerbesloot
vel'eins": : DAan
alle kweekscholen
kweekscholen moet
moet de
de hygiëne
hygiëneenenininhet
het
bijzonder
vereins"
»Aan alle
bijzonder
de
school-hygiëne verplicht
verplicht leervak
leel'Vak worden."
wor'den."
de school-hygiëne
de »Deutsche
DDeutsche Verein
Verein fÜl' iiffentliche
öfTentliche GesundGesundEindelijk
Eindelijkheeft
heeftin
in 1884 de
heitspflege", na
na een
een referaat
referaat van
van Dr.
DI'. Baginski,
Baginski, ininDuitschland
Duitschland een
een der
der
eerste
medische autoriteiten
autoriteiten op
op het
het gebied
gebied der
der'school-hygiëne,
school-hygiëne, de
devolvoleerste medische
gende
stelling aangenomen
aangenomen: : D
Voor de
practische toepassing
toepassing van
van de,
de, als
als
gende stelling
»Voor
de practische
~oowel opopnoodzakelijk
hoofdbeginselen der
noodzakelijk erkende
erkende hoofdbeginselen
der school-hygiëne,
school-hygiëne, is
is zoowel
leiding
in hygiëne
hygiëne der
der leeraren,
leeraren, als
alsdedemedewerking
medewerkingvan
vanbepaald
bepaalddaardaarleiding in
voor bestemde
bestemde artsen
artsen wenschelijk."
wenschelijk."
voor
gezondIn Hongarije
Hongarije wordt
wordt aan
aan de
dekweekscholen
kweekscholen les
lesgegeven
gegeveniningezondIn
heidsleer.
In
Zwitsel'land heeft
heeft aan
aandedekweekscholen
kweekscholenhygiënisch
hygiënischonderricht,
onderricht,deels
deels
In Zwitserland
afzonderlijk,
ondel' de
denatuurwetenschappen,
natuurwetenschappen,een
eenplaats
plaatsals
alsleervak.
leervak.
afzonderlijk, deels
deels onder
In Frankrijk
Frankrijk vvordt
wordt volgens
wet van
van 21
21September
September 1880
1880 aan
aan
In
volgens de
de wet
natuurwetenschappen, hygiëne
hygiëne
de
kweekscholen, ininaansluiting
aansluitingbijbijdede
de kweekscholen,
natuurwetenschappen,
onderwezen.
ditaan
aaneenige
eenige
opleidingsinrichtingenvoor
vooronderwijzers
onderwijzers
In
Engeland isis dit
In Engeland
opleidingsinrichtingen
het geval.
geval. Eveneens
Eveneens ininGriekenland
Griekenland en
enDenemarken.
Denemarken.
sedert 1897,
1897,op
opde
dekweekscholen
kweekscholen in
in 22 »semesters"
Dsemesters"
In Oostenrijk
Oostenrijk wordt,
wordt, sedert
In
door
artsen-hygiënisten,
als
verplicht
vak
hygiëne
voorgedragen;
door artsen-hygiënisten, als verplicht vak hygiëne voorgedragen ; inin
de
districts-Ieeraars-vergaderingen worden
worden door
door de
dedoktoren
doktoren »FortbilDFortbilde districts-leeraars-vergaderingen
dungs-Vorträge"
gehouden.
dungs-Vortrage" gehouden.
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De
verbeterde gezondheidstoestand
gez.ondheidst.oestand ininO.ostenrijk
en het
het
De verbeterde
Oostenrijksedert
sedert1897
1897 en
afnemen
der besmettelíjke
besmettelijke ziekten,
ziekten, wordt
w.ordt daar
daar geacht
geacht voor
v.o.or een
een deel
deel
afnemen der
te
danken te zijn
zijn aan
aan de
demedewerking
medewerking van
van de
de school.
sch.o.ol.
te danken
In het
In
het algemeen
algemeen blijkt
blijkt het
hethygiënisch
hygiënischonderwijs
.onderwijseerst
eerstdan
danresultaten
resultaten
te hebben,
te
hebben, indien
indien het
het een
eenverplicht
verplichten
engeëxamineerd
geëxamineerd leervak
leervak wordt.
w.ordt.
Men make
Men
make zich
zich van
vandedepractische
practischeresultaten
resultatengedurende
gedlll'ende de
de eerste
eerste
jaren geen te
jaren
te groote
gr.o.ote voorstelling,
v.o.orstelling, omdat
.omdat de
de volksklassen
v.olksklassen nog
n.og weinig
weinig of
.of
geen
hygiënische kennis
kennis bezitten,
bezitten, en
enjuist
juistonder
.onderhen
hensleur,
sleur,vooroordeel,
v.o.or.o.ordeel,
geen hygiënische
bijgeloof en
en gewoonte
bijgel.o.of
gew.o.onte oppermachtig
.oppermachtig gebieden.
gebieden. De
De leerlingen
leerlingen zullen
zullen dus
dus
telkens
telkens practisch
practisch zien
z.ondigen
tegen
hetgeen
hun
theoretisch
telkens en telkens
zien zondigen tegen hetgeen hun theoretisch
.op
sch.o.ol als
als goed
g.oed enennuttig
nuttig
is v.o.or
.oDgen
gesteldenen
.onderwezen.
op school
is voor
oogen
gesteld
onderwezen.
Veel
zal dus
dus inindie
dieeerste
eerstejaren
jarenweer
weerverloren
verl.orengaan,
gaan, maar
maar in
in toenetDeneVeel zal
mende
mate zal
zal toch
tDch telkens
telkensmeer
meerblijven
blijvenhangen
hangenenen
.onbewustworden
w.orden
mende mate
onbewust
t.oegepast.
Dit weinigje
weinigje zal
zal echter,
echter, als
alsdie
diekinderen
kindereneenmaal
eenmaalmenschen
menschen
toegepast. Dit
zijn
gew.orden en
en zij zelf
gezinnen hebben,
hebben, hun
hun de
deoogen
.oDgengeopend
geDpend
zijn geworden
zelf gezinnen
hebben
VODr de
de ontwikkeling
.ontwikkelingvan
vanhun
hunkroost,
krDDst,enenbij
bijdit
ditzal
zalhet
hethygiënisch
hygiënisch
hebben voor
zeker reeds
reeds dadelijk
dadelijk vrucht
vrucht dragen.
dragen.
.onderwijs
onderwijs zeker
Het komt
kDmt er
ervooralsnog
vDDralsn.og op
.op aan,
aan,dat
datdede
aanstaandemoeders
mDeders en
en
Het
aanstaande
vaiIers bij
bij het
het verlaten
verlatender
derschool
SChDDIbepaalde
bepaaldeantwoorden
antwDDrdenmoeten
mDetenkunnen
kunnen
vaders
geven
.op vragen
vragen als
als:: »Hoe
DH.oe moet
mDet men
men zich
zich kleeden
kleedelI ?"
»\Vat en
en hoe
hDe
geven op
?" »Wat
mDet men
men eten
eten?"
DWatis is
lichamelijkereinheid
reinheid?"
JDngensmoeten,
mDeten,om
Dm
moet
?" »Wat
lichamelijke
?" Jongens
een
v.oDrbeeld tetenoemen,
nDemen,behalve
behalvetegen
tegenhooge
hDDgeboorden,
b.oDrden,puntschoenen
pUIltschDenen
een voorbeeld
met hooge
h.o.oge hakken
hakken en
en dunne
dunne zooltjes,
z.o.oltjes, wellicht
wellicht ook
DDk op
.op de
denadeelen
nadeelenvan
van
met
het corset
CDrset gewezen
gewezen worden,
worden, want
want er
er isis een
eengrond
grDndvan
vanwaarheid
waarheid inin de
de
het
bewering, dat
dat van
vandedeongezonde
.ongezondekleeding
kleeding der
dervrouw
vrDUWde
demannen
mannenvoor
VDDr
bewering,
een
deel de
deschuld
schuld dragen.
dragen. De
Devrouwen
vrDuwen toch
tDch verklaren
verklaren wel
wel eens,
eens, niet
niet
een deel
zonder reden,
mannen hen
hen niet
niet gaarne
gaarne zonder
zDnder corset
CDrset zien.
zien. Als
Als
zonder
reden, dat
dat de
de mannen
men den
den jongen
jDngen goed
gDed op
.opmogelijk
mogelijk schadelijke
schadelijke gevolgen
gevDlgen en
en op
op het
het
men
.onnatuurlijke van
insnDering gewezen
heeft, zal
zal hij
hijeen
eenapostel
apDstel
onnatuurlijke
van de
de insnoering
gewezen heeft,
kunnen worden
worden van
van een
eenkleeding
kleedingder
del'vrouw,
vrDUW,waarvan
waal'vanhet
hetsnoerend
snDerend
kunnen
keurslijf geen
.overwegend deel
deel meer
meel' is.
is.
keurslijf
geen overwegend
tegen hygiënisch
hygiënischonderricht
.onderricht aan
aanleeken
leek en: :men
menisisbang
bangvoor
VD.or
Velen zijn
zijn tegen
Velen
schijngeleerdheid en
»Kurpfuscher". Maar
Maar dit
dit soort
SDDrtmenschen
menschenwordt
wDrdtgegeschijngeleerdheid
en »Kurpfuscher".
kweekt door
dDDr onwetendheid,
.onwetendheid, door
dD.or kwakzalverwerkjes
kwakzalverwerkjes en
en advertenties
advertentiesen
endoor
dDDr
kweekt
dientengevDlge eenzijdig
eenzijdig of
.of onjuist
.onjuist oordeel.
DDrdeel. Deze
Deze toestanden,
tDestanden, benebeneeen dientengevolge
vens het
hetoptreden
.optredenvan
vanwonderdokters
wDnderdDkters en
enhun
hungeheime
geheimemiddelen,
middelen,zijn
zijn
yens
v.o.or een deel
deelDorzaak,
datsommige
s.ommigevaklieden
vakliedenininhygiënische
hygiënischeontwikke.ontwikkevoor
oorzaak, dat
ling der
der massa
massa geen
geenheil
heilzien
zienenenin in
eikenontwikkelenden
.ontwikkelenden geest
geest een
een
ling
elken
)Kurpfuscher" meenen
men zich
zich in
in een
een
»Kurpfuscher"
meenente
te .ontdekken,
ontdekken, tegen.over
tegenover wien
wien men
geheimzinnig geleerd
geleerd waas
waas van
vanhooghartige
h.o.oghartigevak-geslotenheid
vak-gesl.otenheidbehoort
beh.o.ort
geheimzinnig
hullen. Maar
Maar dit
dit werkt
werkt de
dekwakzalverij
kwakzalvertj slechts
slechts in
in de
dehand.
hand.
te hullen.
Zeker, het isisook
.o.okhier
hiernoodzakelijk
n.o.odzakelijkden
denregel
regeltoe
t.oetetepassen
passenom
Dmnimmer
nimmer
Zeker,
kennis
te
verspreiden
z.onder
die
krachtig
te
steunen
d.oDr
een
h.o.ogere,
kennis te verspreiden zonder die krachtig te steunen door een hoogere,
moreele ontwikkeling.
.ontwikkeling. Kennis
Kennis zonder
z.onder moraal
moraal isisongetwijfeld
.ongetwijfeldals
nIseen
eensnelsnelmoreele
varend schip
schip zonder
z.onder stuur
stuur:: het
het zit
zitop.ophet
het
strandvoor
v.o.ormen
menhet
hetweet.
weet.Het
Het
varend
strand

HYGIËNISCH
TOEZICHT EN
ONDERWIJS, ENZ.
ENZ.
EN ONDERWIJS,
HYGIENISCH TOEZICHT

387

IS dus
dusnoodzakelijk,
noodzakelijk, waar
waar mogelijk,
mogelijk, van
vanalle
alleonderwerpen
onderwerpentegelijkertijd
tegelijkertijd
is
de
ethische zijde
zijde tetebehandelen.
behandelen.
de ethische
te veel
veel
Zoowel op
op school
school als in
in de
de huiselijke
huiselijke omgeving wordt
wordt tegenwoordig te
in de
de eerste
eersteplaats
plaatsde
de(maatschappelijke)
( maatschappelijke) eerzucht
eerzuchtvan
vanhet
hetkind
kindontwikontwikin
keld:
doe wat
wat ge
gewilt,
wilt,maar
maarzorg
zorgdoor
dool'middel
middel van
van studie,
studie, examen
examen ofof
keld : doe
in
de
maatschappij.
van goede
eerste plaats
plaat~
de maatschappij.
van
goede connecties
connecties te
te slagen
slagen ...
... in de eerste
De
gewichtige rol,
1'01, ook
ook physiek,
physiek, later
later als
als man
man of
of vrouw
vrouw in
in het
het gezin,
De gewichtige
als
vader ofofrnoeder,
moeder, komt
komt eerst
eerstinindedetweede
tweedeplaats
plaatsininaanmerking.
aanmerking.
als vader
ge\'aarworden,
worden,dat
dat
vrouwen-beweging
Deze
zelfde font
fout kan
kan ook
ookeen
eengevaar
Deze zelfde
dedevrouwen-beweging
20°/,,
0/" derdel'vrouwen
vrouwenongebuwd
oligehuwdblijft,
blijft,wordt
wordt
bedreigt. Hoewel
Hoewel slechts
slechts 20
bedreigt.
nagenoeg
opleiding genoten
dool' de
de vrouw,
vrouw, wat
wat betreft
betreft haar
haarook
ook
nagenoeg geen
geen opleiding
genoten door
hygiënisch zoo
zoo moeilijke
moeilijke en
engewichtige
gewichtigetaak
taak
huisvrouwen
moeder(*).
(").
hygiënisch
alsals
huisvrouw
en moeder
naareen
eenvalsch
valsch
Zoo
streven school,
school, gezin
gezin en
enmaatschappij
maatschappij op
opdit
ditgebied
gebiednaar
Zoo streven
ideaal.
Dat de
de eeuwige
eeuwige Natuur
Natuur van
vanhet
hetkind
kindlater
lateralsalsman
manènènals
alsvrouw
vrouw
ideaal. Dat
andere plichten
plichten zal
zal eischen,
eischen, waaraan
waaraan het
liet gegeals regel
regel eenmaal
eenmaal geheel
geheel andere
als
heele levensplan
levensplan ondergeschikt
ondergeschikt moet
moet worden,
worden, dat
dat zegt
zegtniemand
niemand hem.
hem.
heele
De
grondslag van
van Natuur,
Natuur, staat
s~aatenen
maatschappijisishet
hetechtelijk
echtelijkleven.
leven.
De grondslag
maatschappij
Het voornaamste
voornaamste zedelijk
zedelijk doel
doel der
der staatsschool
staatsschool moet
moetderhalve
derhalvezijn
zijn:
het
Het
: het
opvoeden
van goede
goede moeders
moeders en
en vaders.
vaders. Voor
Voor de
de gemeenschap
gemeenschap is
is het
het
opvoeden van
gezin
alles, voor
voorhet
hetgeluk
geluk
\'an
individu
gezondheidweinig
weinigminder.
minder.
gezin alles,
van
hethet
individu
dede
gezondheid
Op
de bijzondere
bijzondere (godsdienstige)
(godsdienstige) scholen
scholen geeft
geeft de
degodsdienst
godsdiensthet
hetdoel
doel
Op de
het
gezonde,
tevreden
gezin,
de
aan.
Op
de
openbare
school
moet
aati. Op de openbare school moet het gezonde, tevreden gezin, de
moraal van
van het
het echtelijk
echtelijk leven,
leven,clat
datideaal
ideaalzijn.
zijn.Goed
Goedvader
vaderzijn
zijn en
en
moraal
standpuntinnemen
illnemenop
opeenig
eenigopenbaar
openbaargebied,
gebied,
tegelijkertijrl
een belangrijk
belangrijkstandpunt
tegelijkertijd een
is zeer
zeel' goed
goetl mogelijk
mogelijk en
en om
om dit
ditaan
aantetetoonen,
toonen,liggen
liggendedevoorbeelden
voorbeelden
is
voor
het grijpen.
grijpen. Beweert
Beweert men
menechter,
echter,dat
datditditeven
evengemakkelijk
gemakkelijk isis
voor het
voor
de vrouw,
vrouw, die
die inoeder
moeder wordt,
wordt, dan
danwordt
wordtdaarmede
daarmede de
de grootsche,
grootsche,
voor de
moeilijke moedertaak,
belangrijkste 1'01
voor haar
haar weggelegd
weggelegd in
in het
het
moeilijke
moedertaak, de
de belangrijkste
rol voor
gezin,
op schromelijke
schromelijkewijze
wijzeonderschat.
onderschat.Een
Eenonderschatting,
onderschatting,waarvan
waarvan
gezin, op
later
wellicht de
de kinderen
kinderen in
in de
demaatschappij
maatschappij de
deslachtoffers
slachtofferszijn.
zijn.
later wellicht
Het bovenstaande
bovenstaande zou
zou men
menkunnen
kunnensamenvatten
samenvattenalsalshet
het
opvoedkundig
opvoedkundig
VOOI' de
tiemaatschappij.
maatschappij.
doel
del' school-hygiëne
school-hygiëne voor
doel der
Thans de
vraag, ofofdedeschool-hygiëne
school-hygiëlle direct
direct noodig
noodig isisvoor
voorden
den
de vraag,
van het
hetonderwijs.
onrlerwijs.
goeden
goeden gang van
school-hygiëne de
de
Evenals op
elk gebied,
gebied, heeft
heeftmen
menopop
Evenals
op elk
datdat
derder
school-hygiëne
onmiddellijke naast
onmiddellijke
naast de
de middellijke
middellijke voordeelen.
voordeelen. Wij
beperken, wat de
de
Wij beperken,
eerste
betreft, ons
ons tot
toteenige
eenigevoorbeelden.
voorbeelden.
eerste betreft,
De Zweedsche
Zweedsche arts,
arts, Axel
Axel Key,
Key, heeft
heeft11.000
11.000leerlingen
leerlingen van
van lager,
lager,
De
middelbaar en
gymnasiaal onderwijs
onderwijs onderzocht
onderzocht met
betrekking tot de
de
middelbaar
en gymnasiaal
met betrekking
zoogenaamde
schoolziekten
:
sch09lbijziendheid,
scheefgroeien,
zenuwzoogenaamde schoolziekten : schoolbijziendheid, scheefgroeien, zenuwachtigheid, hoofdpijnen,
hoofdpijnen, bleekzucht
d. Daarbij
Daarbij bleek
bleek o.o. a.a. ::
achtigheid,
bleekzuchte.e. d.

(*) De
(Ol
vrouwen-beweging geeft
streven in
in de
deeerste
eersteplaats
plaats
De vrouwen-beweging
geeftniet
nietden
denindruk,
indruk, dat
dat haar streven
ophet
het
voorhereidender
dpr
80 %
\'oor
gezins-enen
moederplichten.Met
Metdedekans
kans
gericht isis op
gericht
voorbereiden
80%
voor
gezinsmoederplichten.
VOOI'
oogen te
te kunnen
kunnen behooren
behooren tot
tot de
de200:0,
20°,'°' gaan
gaan nagenoeg
nagenoeg allen
allen het
hetpad
padvan
vanwetenwetenvoor oogen
tenkoste
kostevan
mnlichamelijke
lichamelijke
schappelijke
artistieke ontwikkeling
ontwikkeling bewandelen,
bewalldelen, soms
soms ten
schappelijke en
en artistieke
ontwikkeling en
en gezondheid.
gezondheid.
ontwikkeling
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10. aan
1°.
het einde
einde van
van het
het eerste
eerste tot
totaan
aanhet
heteinde
eindevan
vanhet
hettweede
tweede
aan het
verdubbelt het aantal
schoolzieke kinderen
kindel·en;;
schooljaar verdubbelt
aantal schoolzieke
20. het eerste schooljaar
schooljaar wijst '17.6
.17.6 %,
%, het
laatste echter
%
2°.
het laatste
echter 40.50
40.50 °/,
kinderen
of andere
andere schoolziekte
lijden.
kinderen aan,
aan, die
die aan
aan een of
schoolziekte lijden.
In
Denemarken werden
werden gelijksoortige
gelijksoortige resultaten
resultaten waargenomen.
waargenomen.
In Denemarken
In Halle
In
Halle a/S.
aiS. heeft
heeft de
deschoolarts,
schoolarts, Dr.
Dr. Schmid-Monard,
Schmid-Monard,meer
meer dan
dan 8000
8000
meisjes
en jongens
jongensvan
vanopenbare
openbareenenbijzondere
bijzonderelagere
lagerescholen,
scholen,middelbare
middelbare
meisjes en
hoogere burgerscholen
en hoogere
burgerscholen en
gymnasia onderzocht
onderzocht en
en vond:
en gymnasia
vond :
10. op 11-12-jal'Ïgen
11 —12-jarigen leeftijd
leeftijd zijn
zijn 40
"/0 meisjes
en 30
%jonge.ns
jongens
1°.
40 "/,„
meisjes en
30 V0
door
of andere
andere ziekte
aangetast;;
door een
een of
ziekte aangetast
op een
20. op
een leeftijd
leeftijd van
van 16-17 jaar
hebben de
de schoolziek
ten met
jaar hebben
schoolziekten
60--70
der leerlingen
60-70"/„
"/U der
leerlingen het
het maximum
maximum bereikt;
30. gedurende
eerste kwartaal
kwartaal van
van het
hetnaar
naarschoolgaan
schoolgaan neemt
neemt
gedurende het eerste
het
gewicht van
vandedevrouwelijke
vrouwelijkeleerlingen
leel'lingen der
der volksschool gemiddeld
het gewicht
0.75 K.G.
en gedurende
gedurende het
het 7de levensjaar,
eersteschooljaar,
schooljaar,
K.G. af en
levensjaar, dus
dus het eerste
neemt
het gewicht
gewichtvan
vankinderen,
kinderen, die
die op
opschool
school gaan,
gaan, 1 K.G.
minder
neemt het
K.G. minder
op sch,ool
gaan;; hun
ontwikkeling in
in
toe
dan van
van kinderen,
kinderen, die
die niet
niet op
toe dan
sch,00l gaan
hun ontwikkeling
lengte
blijft gemiddeld
gemiddeld 2.1 c.M.
c.M. achter bij die van
van de
de niet-schoolgaanden (*).
lengte blijft
Uit
deze feiten
feiten isis wel
welhethet
besluittetetrekken,
trekken,dat
dathet
het schoolgaan
Uit deze
besluit
of mindere
mindere mate
mate direct
direct nadeelig kan
zijn voor
voor de
de gezondin meerdere
meerdere of
in
kan zijn
der kinderen;
zood at de gevolgheid
en de
de harmonische ontwikkeling
held en
ontwikkeling der
kinderen ; zoodat
trekking
hand ligt,
ligt, dat
dat het
hetonderwijs
onderwijsbij
bijgeen
geenvoldoende,
voldoende, algetrekking voor
voor de
de hand
bijzondere zorg voor
de gezondheid
gezondheid zichzelf
zichzelf direct
meene en bijzondere
voor de
direct benadeelt.
Want om
om vruchten
vruchten teteplukken
plukkenvan
vangenoten
genotenonderwijs,
onderwijs, behoort men
Want
zijn en
enzelfs
zelfshet
hetbeste
besteonderwijs
onderwijs komt
komt niet
niet tot
tot zijn recht,
gezond te zijn
gezond
als dit
dit gegeven
gegeven wordt
wordt aan
aanniet
nietgeheel
geheelgezonde
gezondekinderen.
kinderen.
als
zal veel
veel gesukkel
gesukkel en
en l,iekte
in later
later jaren
jaren voorDe schoolhygiëne zal
ziekte in
afdoend middel
middeltegen
tegeneenzijdig
eenzijdigintellectueel
intellectueelonderwijs
onderwijs blijken,
komen, een afdoend
de lichamelijke
lichamelijke opvoeding
opvoeding de
de plaats
plaats toekennen,
toekennen, die
die zij
zij behoort
.behoort in
in tete
de
nemen, en
en daarmede
daarmede de
deoverlading
overladingverdrijven.
verdrijven.
nemen,

n.

nu:: zijn school-artsen
school-artsen voor
voor dat
dat alles bepaald noodVraagt men
ons nu
Vraagt
men ons
dan luidt
luidt ons
ons antwoord
antwoord beslist
beslistpositief,
positief,wat
wathet
hetmedisch
medischtoezicht
toezicht
zakelijk, dan
betreft. Dit
Dit blijkt
blijkt reeds
reeds voldoende
voldoende uit
uit het
het feit,
feit, dat,
dat, zooals Dr. De Groot
Groot
betreft.
op het
het laatste
laatstecongres
congresvoor
voorOpenbare
Openbare Gezondheids-Regeling
Gezondheids-Regeling mededeelde,
mededeelde,
op
een speciaal
speciaal onderzoek
onderzoek door
door de
demedici
medicidriemaal
driemaal zooveel kinderen,
kinderen,
bij een
lijdende aan besmettelijk
besmettelijk hoofdzeer, zijn gevonden,
dan
door
de
onderwijzers.
gevonden, dan door
onderwijzers.
Maar naast
naast de
de schoolartsen
schoolartsen behooren
behooren hygiënisch
hygiënisch toezicht en
en hygiënische
hygiënische
Maar
te bekleeden.
bekleeden. Hygiëne
Hygiëne moet
vorming door
de onderwijzers
onderwijzers een
een plaats
plaats te
vorming
door de
verplicht leervak worden bij
bij de
de opleiding
opleiding der
der aanstaande
aanstaande onderdus verplicht
is zeker de arts
arts de
deaangewezen
aangewezen man
man (of
(of vrouw).
vrouw). Op
wijzers en daarvoor
daarvoor is
wijzers
echter het
het hoofd
hoofd ook
ook hoofd.
hoofd. Een
Eenschoolarts
schoolartsmet
metofficieel
officieel
school blijve echter
gezag
over
hem
gesteld
kan
niet
wenschelijk
geacht
dat
tenzij
dat
worden,
gezag over hem gesteld kan niet wenschelijk
van denzelfilen
denzelfden aard
aard is
als dat
dat van
van den
den huisarts
huisarts in
in het
het gezin.
gezin.
gezag van
is als
G. POLVLIET.
POLVLIET.
.
Deze voorbeelden
voorbeelden kunnen
kunnen in
inden
denlaatsten
laatstentijd
tijddoor
doortalrijke
talrijkevermeerderd
vermeerderdworden.
worden.
(*) Deze

NIEUWE BESCHOUWINGEN
BESCHOUWINGEN OVER NNEDERLANDSCH
EDERLANDSCH
DIPLOMATIEK
MILITAIR BELEID VAN
DIPLOMATIEK EN
EN MILITAIR
AUGUSTUS
1831.
AUGUSTUS1830-AUGUSTUS
1830-AUGUSTUS 1831.

1831. De Tiendaagsche
Tiendaagscke veldtocht
veld/ocht door
J. C.
C. C.
C. den
den Beer
Beer Poortugael.
Poortugael. LuitenantLuitenantdoor Jhr.
Jhr. J.
Generaal
Lid van
van den
den Raali
Raad van
vanState.
State.—- 's-Gravenhag,e,
's.Gravenhage, Martinus
MartinusNijhoff,
Nijholf, 1906.
1906.
Generaal B.
B. D.,
D., Lid

»Le
Roi Guillaume,
Guillaurne, les
Jesprotocoles
protocoJes des
des 20
20
»Le Roi
et 27
27 Janvier
Janvier àlaJamain,
main,comme
co mme contrat
contrat
passé entre
lui et
etles
Jescinq
cinqpuissances,
pui~sances, tira
tira
entre lui
l'épée, recommeno
recommença les
les hostilités,
hostilité~, en
en
l'épée,
attaquant
BeJges sur
SUl' leur
Jeur
attaquant vivement
vivement les
les Beiges
vint enfin
enfin demander
demanderjustice,
justice,
territoire, et ilil vint
les armes
arm es à.
à la main."
main." —
- Mr.
Mr . J.
.J. K.
JC J.
J. de
de
Eramen d'une
d'une Notice
NotieeetetdedeSouvenirs
Souvenirs
Jonge, Examen
biograpkiquea
comte Van
Van der
derDuyn
Du!!net et
biographiques du
du comte
du baron
baron de
de Capellen,
Capellen,publiés
publiéapar
parle Iebaron
baron
C.
F. Sirtema
Sirterna dedeGrovestins,
Graves/ins, blz.
28.
C. F.
blz. 28.

Het zijn
zijn 'n 450
bladzijden, die
ik hier
hier wensch
wensch te
tebespreken,
bespreken, een
een
Het
450 bladzijden,
die ik
wichtig werk
werk van
van groot
grootformaat,
formaat, z66,
zóó,dat
datzij,zij,diedie
werkzaamheden
wichtig
nana
dede
werkzaamheden
metnuttige
nuttigelectuur,
lectuur, dit
dit 'n viertal
des
daags, zich
zich verpoozen
verpoozen willen
willen met
des daags,
maanden geleden
geleden verschenen
verschenen boek
boekmoedeloos
moedeloos en
enongeduldig
ongeduldig ter
terzijde
zijde
maanden
zullen
leggen.
zullen leggen.
Voor
Schrijvers onderzoek
onderzoek naar
die hij
hij
Voor des
des Schrijvers
naar »de
Dde Waarheid"
Waarheid"(blz.
(blz. 3),
3), die
niet
beweert Dte
»te hebben
hebben gevonden"
gevonden" (blz.
(blz. 320),
320), blijkt
blijkt de
detreurige
treurigestaat
staat
niet beweert
der
archieven hier
hier en
endaar
daareene
eenebelemmering
belemmering tetezijn
zUngeweest.
geweest. Casus
der archieven
Cosas
de Espana!
Espana! schrijf
ik uit
uit professor
professO!· H. Brugmans' Spaansche archivalia
de
schrijf ik
archivalia
na
('). Alleen
Alleen echter
echterdedestaat
staat
archievenopopzich
zichzelven
zelven??Geen
Geengebrek
gebrek
na (*),
derder
archieven
het
historischonderzoek
onderzoek
aan
toewijding door
door dededaartoe
daartoegeroepenen
geroepenenvoor
voorhet
aan toewijding
historisch
van derden
derden?? De
Schrijver begon
begon met
met zich
zich tetewenden
wendentottotden
denDirecteur
Directeur
van
De Schrijver
hetKrijgsgeschiedkundig
Krijgsgeschiedkundig archief
archief van
van Oorlog,
Oorlog, Ddie
»die tevens
tevens bekend
bekend
van het
van
met het
hetHuisarchief
HuiRarchiefvan
vanHare
HareMajesteit,
Majesteit,daaraan
daaraan althans
althansvele
vele
kon
zijn met
kon zijn
jaren verbonden
verbonden is geweest"
geweest";
maarhij
hijwerd
werdaldra
aldra
ontmoedigddoor
doorhet
het
jaren
; maar
ontmoedigd
bericht, dat
niets bijzonders
bijzonders was
Belangstellendelegde
legde
bericht,
dat er
er niets
was (blz.
(blz. 3-4).
3-4). Belangstellende
eerst daarbij
daarbij neer,
neer, later
later ging
ginghij
hijeens
eenszelf
zelf
zoekenenenontdekte
ontdektetoen
toen
zich eerst
zich
zoeken
Inderdaad ZÜn
brieven, zoo
zoo
Dallermerkwaardigste
brieven" (blz.
(blz. 7). Inderdaad
zallermerkwaardigste brieven"
zijn die
die brieven,
niet allermerkwaardigst
zeker belangrijk
belangrijk; ; zij
zijn van
van den
den PrinsPrinszij zijn
allermerkwaardigst! ! zeker
(') De Nederland4che
Nederlandsche Spectator
Spectator van
jaar, No.
No. 6.
6.
(*)
van dit jaar,
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Opperbevelhebber
maken een
een bijzonder
bijzonder aangenamen
aangenamen indruk.
inrlruk. -— Ik
Ik
Opperbevelhebberen
en maken
herinner mij,
mij, dat
herinner
dat indertijd
indertijd een
eenvoor
voorzijne
zijnedissertatie
dissertatiewerkend
werkendjong
jongman,
man,
het koninklijk
koninklijk verlof
verlof had
had verkregen
verkregen om
omininhet
het
Huisarchiefonderondermede
mede het
Huisarchief
zoek te
te doen,
kunnen
zoek
doen, maar
maal' hij
hij isisererniet
niettoetoe
kunnenkomen
komendoor
dooromstandigomstandignaar aanleiding
aanleiding waarvan
waarvan de
de heer
heer Brugmans,
Brugmans, nu
nu professor
professor te
te
heden,
heden, naar
Amsterdam, in
in zijne
Amsterdam,
zijne bespreking
bespreking van
van Dr.
Dr.N.N.Japikse's
Japikse'sbelangrijke
belangrijkedisserdissertatie
over »De
»De verwikkelingen
verwikkelingen tusschen
tusschen de
de Republiek
Republiek en
en Engeland
Engeland van
van
tatie over
1660-1665" 0900),
(1900), schreef
schreef ('):
zou willen
willenvragen
vragen:: zijn
zijn die
die
C) : »Ik
» Ik zou
Huisarchief tete vinden
vinden en
hebben zij
zij de
de macht,
macht,
omstandigheden
omstandighedenop
op het
het Huisarchief
en hebben
M. de
de Koningin
Koningin feitelijk
feitelijk te
te annulleeren
annulleeren?? Zoo
Zoo ja,
ja,
beschikkingen
beschikkingen van
van H.
H. M.
ware het
hetgewenscht,
gewenscht,datdat
aan
gezegde
omstandighedenwerd
werdduidelijk
duidelijk
dan
dan ware
aan
gezegde
omstandigheden
dat zij
zij een
eenonjuiste
onjuisteopvatting
oprattingvan
vanhun
hunambtsplichten
ambtsplichtenhebben."
hebben."
gemaakt,
gemaakt, dat
dat het
Aardig, dat
het zoo
zoo dikwerf
dikwerf diefjes
diefjes met
met diefjesmaat
diefjesmaat is
is in
in dit
ditonderonderd. B.
B. P.P.wordt
wordtnu
nublijkbaar
blijkbaar warm
warm over
over de
deslechte
slechte
maansehe. De
maansche.
De heer
heer d.
verzorging
van belangrijke
belangrijke stukken
stukken j; maar
maar bij
bij mij,
mij,bekend
bekendmet
metden
den staat
staat
verzorging van
der bewaring
del'
bewaring van
van de 1830-stukken
1830-stukken op
op Oorlog (t),
reesonder
onderde
delezing
lezing
(±), rees
blz. 4 de
de gedachte,
gedachte, dat
dateen
eenminister
ministervan
vanOorlog
Oorlogtoch
tochwel
welgelegengelegenvan
van blz.
heid
vindt om
om hervormend
hervormend in
grijpen. —
- En
En zie
zie nu
nu eens
eens wat
wat de
de
heid vindt
in te grijpen.
1896opgetreden
opgetredenDirecteur
DirecteUI'van
vanhethet
Krijgsgeschiedkundigarchief
archief
sinds
sinds 1896
Krijgsgeschiedkundig
zoo ininhet
het»Levensbericht
»Levensberichtvan
van
denLuitenant-Generaal
Luitenant-Generaal
schreef.
Immers, zoo
schreef. Immers,
den
A.
W.
P.
WeitzeI"
(§)
getuigd
wordt,
dat
de
daarin
vermelde
feit(!n over
ovel'de
de
A.
P. Weitzel" (§) getuigd wordt, dat de daarin vermelde feiten
jaren 1825
1825—
verwaarloozing
del' Indische
Indische archiefstukken,
archiefstukken, betrekkelijk
betrekkelijkde
dejaren
verwaarloozing der
1830
voorwaar geene
geene lofspraak
lofspraak op
op het
hettoenmalig
toenmaligIndisch
Indischlegerbestuur
legerbestuur
'1830 voorwaar
moge dit
dit toch
toch wel
wel den
den bal
bal terugkaatsen
terugkaatsen met
met de
deopmeropmerbevatten, zoo
bevatten,
zoo moge
dat het
hetNederlandsch
Nederlandsch legerbestuur
legerbestuur met
met betrekking
betrekking tot
tot die
die jaren
jaren
king, dat
king,
volkomen hetzelfde
geweest. Aan
Aan Cosas de Espána
Espana doet het vreemde
vreemde
volkomen
hetzelfde is
is geweest.
stokbewaarderschap
landsarchieven te dikwerf
dikwerfdenken,
denken, hetgeen
hetgeen soms
soms
stokbewaarderschap der
der landsarchieven
de vraag
vraag doet
doet rijzen
rijzen:: Waarom
Waarom die
diekostbare
kostbare gebouwen
gebouwen met
metweelderig
weelderig
de
ingerichte werkkamers
werkkamers ...
voor het
hetpubliek
publiek?
ingerichte
. . . voor
?

I.
1.
Het werk
werk isis gesplitst
gesplitstinintwee
twee
gedeelten,
weer
onderverdeeld in
in
Het
gedeelten,
weer
onderverdeeld
Heteerste
eerste
hoofdstukken, die
hoofdstukken,
dieniet
nietgenommerd
genommerdzijn,
zijn,hetgeen
hetgeenlastig
lastigis.
is. Het
gedeelte behandelt
behandelt inin vier
vierhoofdstukken
hoofdstukken »De
»De aanleiding
aanleiding tot
tot den
den TienTiengedeelte
onderwerp,.door
door mij
mij ook
ookuitvoerig
uitvoerig in
in dit
dit
daagsehen veldtocht",
veldtocht", een
een onderwerp,
daagschen
waar
ik
uiteenzette:
»Hoe
het
beroep
van
Koning
tijdschrift
behandeld,
tijdschrift behandeld, waar uiteenzette : »Hoe het beroep van Koning
Oct.1830
1830
op Groote
de Groote
Mogendhedenuitliep
uitliep op
op den
den
Willem I ininOct.
Willem
op de
Mogendheden
CH).
Tiendaagschen veldtocht"
veldtocht" (41.
Tiendaagschen
eerstehoofdstuk
hoofdstuk handelt
handeltover
over»De
»Deopstand
opstandenendedelijdensmaanden
lijdensmaanden
Het eerste
1830."
voor de Hollandsche
Hollandsche troepen
voor
troepen in
in 1830."
Nederlant13cheSpectator
Spectator van
van 17
17 Maart
Maart 1900,
1900, /V.
N·'. 11.
11.
(*) De Nederlandsche
(t) Verg. mijn
mijn Luik
Luik en
enLimburg,
Limburg, blz.
blz. 5 en
en 71.
71.
(t)
(§) Kolonel
Kolonel F.
Bas in
in de
de Handelingen
HancUtingen der
dpr Maatschappij
Maatschappij van Letterkunde
LpUerlcunde te Leiden,
Leiden,
F. de Bas
(§)
1898-1899.
1898-1899.
("") Zie
Zie den
den jaarg.
jaarg. 1903,
1903, afl.
an. Sept.
Sept. en
en Oct.
Oet.
(**)
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Daarin
men (blz.
(blz. 12)
12)dat
dat
noodzakelijkesamenhang
samenhangtusschen
tusschen
Daarin leest men
dede
noodzakelijke
het noordelijk
noordelijk en
en zuidelijk
zuidelijk gedeelte
gedeelte des
desRijks
Rijks ontbrak
ontbrak en
en dat
dat dit
dit de
de
het
sehuld
was van
vandede»bouwmeesters"
»bouwmeesters":
Engeland,Pruisen,
Pruisen,
Oostenrijk
schuld was
: Engeland,
Oostenrijk
en
en Rusland.
Rusland. Alleen
Alleen van
vandede»bouwmeesters"
»bouwmeesters"?? Was
WasKoning
Koning Willem
Willem II
zonder
schuld?? Men
Men leze
leze slechts
slechts Von
VOIl Gagern
Gagern (*).
(*). De
DeKoning
Koning had
had
zonder eenige schuld
immers zelf gewild,
gewild, gelijk
gelijk ook
ookde
deSchrijver
Schrijvermemoreert
memoreert
de vereeniging
vereelliging immers
de
(blz.
Erkend wordt
wordt bovendien
»dat er
er
(blz. 14).
14). Erkend
bovendiendoor
doorhem
hem(bI.
(bl.17-18)
17-18) »dat
rechtmatige grieven
grieven bestonden,
bestonden, alalwerden
werdenvele
veleschromelijk
schromelijkoverdreven".
overdreven".
rechtmatige
wordtvoorvoorEnkele
dier grieven
grieven verdienen
verdienen hier
hier de
deaandacht.
aandacht. Genoemd
Genoemd wordt
Enkele dier
eerst
de afschaffing
afschaffing der
derjury
jUl'y»bij
,bijeenvoudig
eenvoudig besluit
besluit van
van 6 6November
November
eerst de
1814", beter
beter wellicht
wellicht bij
bij souverein
souverein besluit
besluit van
van dien
dien datum,
datum, d.w.z.
d.w.z. toen
toen
de
Belgen nog
noggeene
geeneVolksvertegenwoordiging
Volksvertegenwoordiginghadden
haddenen
ende
devereeniging
vereeniging
de Belgen
nog niet
niet tot
tot stand
stand was
wasgekomen,
gekomen,die
dieimmers
immersdateert
dateertvan
van31
31Mei
Mei1815.
1815.
nog
Ovel'Ïgens
den Belg
Belg die
oieopheffing
opheffing en
enhet
hetopop
dezelfdeleest
leestschoeien
schoeien
Overigens was
was den
dezelfde
zijner
rechtspraak als
de onze
onzeniet
nietsympathiek
sympathiekenendaardoor
daardoor onstaatonstaatzijner rechtspraak
als de
kundig,
de straf
straf van
vall slagen
slagen bij
bij leger
legerenenvloot
vlootantipathiek
antipathiek
kundig, evenals
evenals hem
hem de
was,
zoodat deze
dezestraf
strafreeds
reedsbijbij
besluit
VoorloopigBewind
Bewindd.d.d.
d.
was, zoodat
besluit
vanvan
hethet
Voorloopig
(t). De
7 Oct.
Oct. 1830
1830werd
werdafgeschaft
afgeschaft (t).
Pruisische regeering,
regeering, anders
anders toch
toch
De Pruisische
geen
model van
van lijdzaamheid,
lijdzaamheid, had
had in
in tweeërlei
tweeërleiopzichten
opzichteneen
eenvoorbeeld
voorbeeld
geen model
1741veroverde
veroverdeKoning
KoningFrederik
FI'ederik
van verstandig
verstandig beleid
beleid kunnen
kunnell zijn.
zijn. In
In 1741
van
11
het katholieke
katholieke Silezië.
Silezië. Het
Hetprotestantsche
protestantschePruisen
Pruisenliet
lietdedegeestelijkgeestelijkII het
aan zichzelve
zichzelve over
over »en",
)Jen",herinnerde
herinnerde Thorbecke
Thorbecke in
in eene
eenebrochure
brochure
heid aan
heid
van
31 Dec.
Dec.1830,
1830,
»Silezië
is voor
Pruisische
monarchienimmer
nimmer
van 31
»Silezië
is voor
de de
Pruisische
monarchie
gevaarlijk
(§).
gevaarlijk geweest"
geweest" (§).
dr. Colenbrander
Colenbrander in
Belgische omwenteling"
omwenteling"
in zijn
zijn werk
werk »De Belgische
Evenzoo heeft dr.
opgemerkt
dat de
de taak,
taak, waarvoor
waarvoor Pruisen
Pruisen zich
zich in
in de
de nieuw
nieuw
opgemerkt (blz.
(blz. 79),
79), dat
verkregen
Rijnprovincie gesteld
in menig
menig opzicht
opzicht bij
bij de
de taak
taak van
van
verkregen Rijnprovincie
gesteld zag,
zag, in
in België
België tetevergelijken
vergelijken is.
is. Zeker,
Zeker,maar
maarz66
zóózgeleidelijk"
»geleidelijk" isis
Willem
Willem II in
het ginds
ginds toegegaan,
toegegaan, dat
dat bijv.
bijv. eerst
eerstomstreeks
omstreeks1890
1890
Rijnprovincie
in in
dede
Rijnprovincie
Fransche leest
leestgeschoeide
geschoeideDuitsche
Duitschewetboeken
wetboeken enenrechtspleging,
rechtspleging,
de
op Fransche
de op
Fransche strafwetboek
strafwetboek volgens
volgens den
den Code
CodeNapoleon,
Napoleon, door
doorde
de
d.
d. w.
w. z.z. het Fransche
in
het
overige
gedeelte
van
Pruisen
geldende
vervangen
zijn.
Ik
kan
in het overige gedeelte van Pruisen geldende vervangen zijn. Ik kan
hier
slechts herhalen,
herhalen,wat
watik ik
in mijne
bespreking
vandat
oatwerk
werkzeide
zeide(**),
Cl,
hier slechts
in mijne
bespreking
van
dat
eene dergelijke
dergelijke geleidelijke
geleidelijke behandeling
behandeling der
del' zaken
zaken aan
aanons
onsvolk
volkten
ten
dat eene
zegen
zou geweest
geweest zijn,
zijn, enenveel
veel
bijgedragenhebben
hebbenom
om
zegen zou
er er
toetoe
zouzou
bijgedragen
»de
innige en
en volmaakte
volmaakte vereeniging"
vereeniging" tot eene
eene waarheid
waarheid tetemaken.
maken.
»de innige
datdede
Regeering
benoemingendedeHollanders
Hollanders
Ook
de klacht,
klacht, dat
Ook de
Regeering
bij bij
benoemingen
sterk
heeft begunstigd
begunstigd (blz.
(blz. 15
15 en
en20)
20)was
wasgeenszins
geenszinsongegrond,
ongegrond,noch
noch
sterk heeft
overdreven,
Schrijver beweert.
beweert. Indien
Indien het
het niet
nietonbekend
onbekend is,
is,
overdreven, zooals
zooals de
de Schrijver
dat van
van 1815
1815 tot
tot1830
1830dede
bevolking
van
België
bijna
dubbelzoo
zoogroot
groot
dat
bevolking
van
België
bijna
dubbel
was
als die
die van
van Nederland,
Nederland, mag
mag men
menvragen
vragenofofdededoor
doorden
denSchrijver,
Schrijver,
was als
juist het
het omgekeerde
omgekeerde bewijzen
bewijzen van
van hetgeen
hetgeenhij
hij
aangehaalde
aangehaalde cijfers
cijfers niet
niet juist
(*)
Gai!ern, Het leven
leVfflvan
vanden
denGeneraal
GeneraalFrederik
Frederikvon
vonGagern.
Gagern. deel
von Gagern,
(*) H. von
deel II blz.
blz. 284-307.
284-307.
(t)
Mr. M.
M. S.
S. Pols,
Pols. Het Crimineel
Orimineel fretboek
Wetboekvoor
voorhethet
krijgsvolk
te lande, blz.
blz. 176.
176.
krijgsvolk
te lande,
(t) Mr.
blz. 122--123van
vanprof.
prof.Fredericq's
Fredericq's
brochure
over
"Thorbecke
vilór1830"
1830"(1906).
(1906).
Op blz.122--123
brochure
over
»Thorbecke
vi-)br
(§) Op
(") Blz.
Hlz.189
189all.
all.Febr.
Febr.1906
1906van
vandit
dittijdschrift.
ti}lschl'ift.
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bedoelt
bedoelt;; terwijl
terwijl het
het feit
feitdat
dat
gedurendedede15-jarige
15-jarigevereeniging
vereemgmg één
gedurende
landvoogdvan
vanNed.-Indië,
Ned.-Indië, »het
»hetallerhoogste"
allerhoogste"
Belg benoemd
benoemd werd
werdtottotlandvoogd
Belg
meestbegeerde
begeerdevan
vanalle
alleambten'',
ambten", toch
toch al
al heel
heelweinig
weinig zegt.
zegt.
en
»het meest
en »het
Volgens
jaren
Von Gagern,
Gagern, die
die ininal aldiedie
jarenbijna
bijnavoortdurend
voortdurend in
in België
België
Volgens Von
heeft gewoond
gewoond en
enonverdacht
onverdachtHollandschgezind
Hollandschgezind was,
was, isis het
hetniet
nietmogelijk
mogelijk
te
ontkennen, dat
dat dederegeering
regeeringvan
vanKoning
KoningWillem
Willem I Igedurende
gedurende die
die
te ontkennen,
ombijbijbenoemingen
benoemingen
periode
plicht niet
nietnaar
naarbehooren
behoorenheeft
heeft
betrachtom
periode den plicht
betracht
en bevorderingen
tusen
bevorderingen der
der staatsambtenaren
staatsambtenaren de groote
groote onevenredigheid
onevenredigheid tusschen
allengs weg tetenemen.
nemen. Immers
Immersnog
nog in
in 1830
1830
schen Hollanders
Hollandersen
en Belgen
Belgen allengs
was België
België met
metHollandsche
Hollandsche ambtenaren
ambtenaren overdekt
overdekt (*).
C).
was
Die
onevenredigheid was
vooral bij
bij het
hetleger
legergroot.
groot.Volgens
VolgensVon
Von
Die onevenredigheid
was vooral
Gagern
waren er
er nog
nog inin1830
1830inindede
Nederlanden op
op2377
2377officieren
officieren
Gagern waren
Nederlanden
Belgen (±).
(t).
slechts
slechts 404 Belgen
Bij het
het leger
legerininNederlandsch-Indië
Nederlandsch-Indië waren
waren de
de Belgen
Belgen niet
niet in
in de
de
Bij
maarsommige
sommige
meerderheid, zooals
zooals Nothomb
beschuldigend heeft
heeft beweerd,
beweerd,maar
meerderheid,
Nothomb beschuldigend
zoo alalniet
nietinineen
een
lagerendan
danden
dendoor
doorhen
henbekleeden
bekleeden
Belgen, zijn
zijn zoo
Beige!),
lageren
dan toch
tochbijbijdatdat
leger
overgeplaatstopop
den
aangevoerden
rang
rang (§),
(§), dan
leger
overgeplaatst
den
aangevoerden
grond, dat
dat er
ervoor
voorhen
henbij
bijhet
hetleger
legerinindede
Nederlandengeene
geeneplaats
plaats
grond,
Nederlanden
was.
Een ergerlijk
ergerlijk feit,
feit, hierop
hieropbetrekking
betrekkinghebbende
hebbende (en
(enden
denSchrijver,
Schrijver,
was. Een
aangeteekende op
op blz.
blz. 29
29voorl.
voorl. alal.,., niet
niet onbekend)
onbekend) kan
kan
blijkens het
blijkens
het aangeteekende
hier
worden
medegedeeld.
hier worden medegedeeld.
1815was
waseen
eenvrij
vrij
aanzienlijkgetal
getal
NederlandscheenenBelgische
Belgische
Sinds
Sinds 1815
aanzienlijk
Nederlandsche
tot zoolang
zoolang in
in het
hetFransche
Franscheleger
legergediend
gediendhadden,
hadden, naar
naar
officieren, die
officieren,
die tot
hUIl
land teruggekeerd
teruggekeerd en
en op
op wachtgeld
wachtgeld gesteld.
gesteld_ Onder
Onder hen
hen telde
teldemen
men
hun land
cavalerie-officieren, onder
onder wie
wie 7 7hoofdofficieren,
hoofdofficieren, volgens
volgensKoning
Koning
44 cavalerie-officieren,
Willem
het
algemeenvan
vanveel
veelminder
mindergehalte
gehaltedan
danhunne
hunne bij
bij
Willem Ilover
over het
algemeen
het leger
leger ininNederland
Nederlandactief
actiefdienende
dienendecollega's
collega's(**).
C·).
In
verband met
metdedeverzoeken
verzoekenomom
plaatsingbijbijhethet
Nederlandsche
In verband
plaatsing
Nederlandsche
opwachtgeld-stelling
wachtgeld-stelling plaats
plaats gevonden
gevonden )fermant
,fermant les
lesyeux
yeux
leger,
had de
de op
leger, had
SUl'
leur conduite'',
conduite", heette het
het genadiglijk.
genadiglijk. En
En hoe
hoe werd
werd er
ernu
nuverder
verder
sur leur
met deze
deze wachtende
wachtende officieren
officieren gehandeld
gehandeld?? Reeds
Reeds bij
bij een
eenschrijven
schrijven van
van
1814was
was
vanwege
Militairdepartement
departementopopverzoeken
verzoekenvan
vanvoorvoor7 Juli
Juli 1814
vanwege
hethet
Militair
gardes d'honneur
bij de
malige gardes
de cavalerie
cavalerie te
te kennen
kennen gegeven,
d'honneur om plaatsing bij
dat,
aangezien bij
bijditditwapen
wapenveel
veel
meer
officierenbeschikbaar
beschikbaarwaren,
waren,
dat, aangezien
meer
officieren
er plaatsen
plaatsenvacant
vacantkonden
kondenkomen,
komen,degenen,
degenen,die
dieniet
nietbijbijdedeonbereden
onbereden
dan er
dan
tedienen,
dienen,waarschijnlijk
waarschijnlijkniet
nietzouden
zoudenkunnen
kunnenworden
worden
wapens verlangden
verlangden te
wapens
voorgedragen
Met onze
onze 44
44wachtgelders
wachtgelderswerd
werddedemoeilijkheid,
moeilijkheid,dat
dat
voorgedragen(tt).
(±±). Met
de
begrooting alzoo
alzoo lang
langnutteloos
nutteloosbelast
belastkon
konblijven,
blijven,opgelost
opgelostdoor
door
de begrooting
ze eenvoudig
eenvoudig ongevraagd
N°. 85,
~5,
bij Koninklijk
Koninklijkbesluit
besluitvan
van18
18 Oct.1817,
Oct. 1817, N°.
ongevraagd bij
(')
Jhr. Mr.
Stuers, Gevoeligheid
(De Nieuwe
NieuweCourant
Courant van 7 Juni
Juni 1905)
1905) en Von
Van
Gevoeligheid (De
(*) hr.
Mr. V.
V. de Stuers,
Gagcrn ibid.
ibid. deel II blz.
blz. 300.
300.Voorbij
Voorbij workit
wordt echter
echter gezien,
gezien,dat,
dat,door
doorhet
hetdrijven
dl'ijvender
derR.R.K.K.
Gagern
geestelijkheid,
de eed
eed van
van trouw
trouwvoor
voorBelgische
Belgischeambtenaren
ambtenareneen
eenstruikelblok
struikelblokwerd.
werd.
geestelijkheid, de
(tl
Van Gagern,
Gagern, ibid.,
J, blz.
blz. 300.
300.
(t) Von
ibid., dl.
dl. I,
(§) P. J.
J. F.
F. Louw,
Louw, De Java-oorlog
Java-oorlog van
van 182&-1830,
dl. I,J, blz.
blz. 156.
1&6.
1825-1830, dl.
("l
Bas, Prins
Prin8 Frederik
Frederi1c der
derNederlanden
Nederlandenenen zOn
zijn tijd,
all. 37,
37, blz.
blz. 30
30 en
en 31.
31.
(**) F. de
de Bas,
tijd, all.
(tt)
F. Gijsberti
Gijsberti Hodenpyl,
Hodenpyl, De Nederlandsche
Nederlandsc1le gardes
gardesd'honneur
d'honneurvan
van 1813/'14,
blz. 401,
C. F.
181304, blz.401,
WO C.
jaarg. 1906
1906 van
\'an dit
dit tijdschrift.
tijdschrift.
jaarg.
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te
plaatsen bij
bij het
hetleger
legerin in
Oost-Indië,ofschoon
ofschoon daar
daarslechts
slechts één
één
te plaatsen
Oost-Indië,
regiment
cavalerie was
was!! De
Deminister
ministervan
vanKoloniën
Koloniën stelde
stelde de
deIndische
Indische
regiment cavalerie
regeering
schrijven d.
31 Oct.
Oct. 1817
1817over
overdeze
dezezonderlinge
zonderlinge
regeering bij
bij schrijven
d. d.
d. 31
uitzending gerust
uitzending
gerust met
metdedeopmerking,
opmerking,dat
dat»zee!.
»zeerwaarschijnlijk
waarschijnlijk onderondernaarIndië"
Indië"
zoudenafzien.
afzien.
scheiden dier
dier officieren
zouden
scheiden
officieren van
van hunne
hunne designatie
designatie naar
Dat juist
Dat
juist was
was de
deberekening
berekening:: zij,
zij, die
die bezwaar
bezwaar maakten
maal,ten naar
naar Indië
Indië te
te
gaan,
werden eervol
eervol ontslagen.
ontslagen. Zoo
Zooraakte
raaktemen
mendeze
deze4444promotiepromotiegaan, werden
hetNederlandsche
Nederlandscheleger
leger (*)
bedervers
negen cavalerie-regimenten
cavalerie-regimenten ininhet
bedervers der negen
kwijt.
waren 41
41 Belgen.
Belgen.
kwijt. Van
Van de
de 44 waren
Graaf
Deze
handelwijze, door
den minister
minister van
van Oorlog,
Oorlog, luit.-gen.
luit.-gen. Graaf
Deze handelwijze,
door den
van der
van
der Goltz,
Goltz,uitgelokt
uitgeloktbuiten
buitenvoorkennis
voorkennis van
van den
den prins
prins van
van Oranje,
Oranje,
sedert
1814 aan
aan het
hethoofd
hoofdvan
vanhet
het
leger,werd
werddoor
doorden
denPrins
Prinsz66
zóó
sedert 1814
leger,
afgekeurd,
hij zich
zich in
in een
eenaan
aanden
den
Koninggericht
gerichtschrijven
schrijl'en
afgekeurd,dat
dat hij
Koning
»fortement
verklaarde, terwijl
hij het
het besluit,
besluit, waarbij
waarbij die
die
Dfortementoffensé"
offense verklaarde,
terwijl hij
naar
Indië
»verbannen"
waren,
den
minister
van
officieren
volgens
hem
officieren volgens hem
Indië »verbannen" waren, den minister van
(t).
Oorlog verweet
verweet als
Oorlog
als eene
eenehem
hemaangedane
aangedane»persoonlijke
»persoonl\jkebeleediging"
beleediging"(±).
Hoeveel
de 44
44 naar
naar Indië
Indië zijn
zijn gegaan,
gegaan, weet
weet ik
ik niet,
niet, wel
wel dat
dat de
de
Hoeveel van
van de
derCapellen
Capellenzich
zichover
over
roekelooze
uitzendingen
Gouv.
Van der
Gouv. Gen.
Gen. Van
diedie
roekelooze
uitzendingen
bitter
beklaagd heeft,
heeft,zoowel
zoo welomdat
omdatdedetoch
tochal alzoo
zoozwakke
zwakkeIndische
Indische
bitter beklaagd
begrooting overmatig
werd, als
als wegens
wegens het
het feit,
feit, dat
datereraldus
aldus
begrooting
overmatig belast
belast werd,
hetIndisch
Indischoffiomzeer storend
storend werd
werd gegrepen
gegrepen inindede
bevorderingvan
vanhet
zeer
bevordering
ciercorps (§).
(§).
Het wegnemen
wegnemen nu
nu van
vanzoovele
zoovele grieven
grievenzou
zouslechts
slechtsoorspronkelijk
oorspronkelijk het
het
der Belgen
Belgengeweest
geweestzijn,
zijn,maar
maar»geen
»geenscheiding,
scheiding,geen
geenverandering
verandering
streven der
van dynastie,
dynastie, geen
Welmoielijk,
mogelijk,hoe
hoezal
zal
van
geen omwenteling"
omwenteling"(blz.
(blz.20-21).
20-21). Wel
dat positief
positief uitmaken
uitmaken?? Bedenken
Bedenken wij
wij echter,
echter, dat
datdergelijke
dergelijke afafmen dat
men
scheidingen als
het verloop
verloop hebben,
hebben, gelijk
gelijk hier
hierplaats
plaatsvond.
vond.Onze
Onze
scheidingen
als regel
regel het
80-jarigenoorlog
oorlog levert
levert er
er het
hetmeest
meestsprekend
sprekend
eigen geschiedenis
geschiedenis van
van den
den80-jarigen
eigen
bewijs van.
Zoo is
de gang
gang der
der zaken
zaken;; niet
niet slechts
slechts omdat
omdat men
men niet
niet inin
bewijs
van. Zoo
is de
staat blijkt
blijkt den
den eenmaal
eenmaal aan
aanhet
hetrollen
rollengebrachten
gebrachtensteen
steen tegen
tegen tete
staat
houden, maar
omdat de
de leiders
leiders uit
uitden
denaard
aardder
derzaak
zaakererwel
welvoor
VOOI'
houden,
maar omdat
bedanken zich
zich plotseling
plotseling al
al tetezeer
zeer
bloot
geven.
Volgensden
denSchrijver
Schrijver
bedanken
bloot
te te
geven.
Volgens
zou het
het bovendien
bovendien »nooit
»nooit tot
toteen
een
opstandzijn
zijngekomen"
gekomen"zonder
zonder de
de
zou
opstand
Franschen (blz.
(blz. 20).
20). Ik herhaal het,
het, de
de waarde
waardevan
valldergelijke
dergelijkeapodictische
apodictische
Franschen
uitspraken valt
valt niet
niet tetetoetsen
toetsen;
dochwat
watdaarvan
daarvanook
ook zij,
zij, met
metden
den
uitspraken
; clod'
datDzonder
»zonder de
de Franschen"
Franschen"de
deomwenteling
omwenteling niet
niet
neem ik
ik wel
wel aan,
aan, dat
Schrijver neem
zou zijn
zijn geslaagd.
geslaagd. Zoo
Zoo wreekte
wreektezich
zichdedegeschiedenis
geschiedenisop
ophet
hetcoquetteeren
coquette eren
zou
indertijd van
van den
den prins
prinsvan
vanOranje
Oranjemet
metdedeFransche
Franscheomwentelingsgeomwentelingsgeindertijd
ter wille
willevan
v~ndede
Fransche
koningskroon!
Uitnemend heeft
heeftdede
zinden ter
zinden
Fransche
koningskroon
! Uitnemend
(0) Toeliet-ding
Toelichting op
op het
hetGenealogisch
Genealogisch overzicht
overzicht der
derkorpsen
korpsenInfanterie
InfanterieenenCavalerie
Cal'Ulerie
(*)
het Nederlandsche
Nederlalldsche leger,
leger, blz.
blz. 70
70 (Versl.,
(Verst., .Rapp.
Rapp. en Mem.,
JJlem., dl.
dl. VON).
XXIV).
van het
(t) Jhr. Mr.
Mr. V.
V. de
de Stuers,
Stuers, ibid.,
ibid., F.
F. de
de Bas,
Bas, ibid.
ibid.
(;)
(§J Zie
Zie (-11.
rll. H,II, blz.
van de
de door
door mij
mijbezorgde
bezorgde Brieven
Brieven van
van en
en aan
aan 3fr.
JJlr.
(§)
blz. 172
172 ad
ad noot
noot 2 van
H. J.
J. van
van de
de Graajf
Graa.ff 1816-1826 en
en de
de letterlijke
letterlijkebewoordingen
bewoordingen over
over »de
"de uitzending
uitzending van
van
H.
zoovele officieren,
hoofdofficieren, en
van de
de kavallerie"
kal'allerie"inindede
zoovele
officieren,waaronder
waaronder vele
vele hoofdofficieren,
en bijna
bijna alle
alle van
aangehaalde schrifturen
schrifturen van
vanSpengler
Spengleren
enLouw.
Louw,
aldaar aangehaalde

1906. II.
Il.
1906.

26

394

NIEUWE
NIEUWE BESCHOUWINGEN,
BESCHOUWINGEN, ENZ.
ENZ.

Schrijver
op tal van
Schrijver op
van bladzijden
bladzijden van
van zijn
zijn werk
werk den
den alles beheerschenden
beheerschenden
invloed der
der Franschen uiteengezet
uiteengezet;
hij komt
komt er slag
slag op
op slag
slag op
op terug,
terug,
; hij
invloed
het ware
ware om
om Colenbrander's
Colenbrander's ex cathedra
cathedra tegen
tegen tetespreken,
spreken,volgens
volgens
als het
als
het jaar
jaar 1830
1830 bewees,
bewees, dat
dat een
een België
België Dleefde"
»Ieefde"
welken schrijver
schrijver het
welken
dit moeten
133) ! Maar
Maar dit
moeten wij
wij ter
ter eere
eere van
van de
de zonen
zonen van
van dezen
dezen
(blz. 433)!
ontwikkeling
hebben
zijne
staat
zeggen:
in
den
opbouwen
in
jongen
in
den
opbouw
en
in
jongen staat zeggen :
groote mate
mate van
van beleid
beleid en
en bekwaamheid
bekwaamheid getoond
getoond;
dat
; getoond, dat
zij eene groote
er nog
nog wel
wel meer
meer in
in zat dan
dan oppervlakkig
oppervlakkig journalisme
journalisme en schetterend
schetterend
er
gefraseer;; getoond
getoond de
de onwaarde
onwaarde van
van het
hetvoorwendsel
voorwendsel voor
voor de
de enge
enge
gefraseer
opvatting der
der Nederlandsche
Nederlanclsche bureaucratie
bureaucratie in
in zake
zakeexclusief
exclusiefNederlandNederlandopvatting
dat de
de menschen er zoo
zoo achterlijk
achterlijk waren
waren;; getoond,
benoemingen, dat
sche benoemingen,
dat de
de achtergestelden
achtergesteld en van
van gisteren
gisteren onze
Onzevoorgangers
voorgangersvan
van heden
heden werden
dat
op menig
menig gebied.
gebied.
op
waardeerende bladzijden
de Schrijver
Schrijver
Verscheidene waardeerende
bladzijden(25-31)
(25-31) heeft de
Antwerpen heeft
heeft vergewijd aan
den rol,
rol, dien
dien de
de prins van Oranje te Antwerpen
gewijd
aan den
ingevolge het
het Koninklijk
Koninklijk besluit
besluit van
van 4 Oct. 1830. Ik
Ik beschouw
beschouw
vuld, ingevolge
ze tot
tot de
demin
mingelukkig
gelukkig geslaagde
geslaagde van
van hem,
hem, die
die in
in zijne Voorrede
ze
(blz. 3)
3):: »Hoe
»Hoe laat
laat dus
dus ook,
ook, voor
voor de
de Waarheid
Waarheid isis het
hetnooit
nooit te
te
schreef (blz.
laat." Zeker,
Zekel', en
en daarom
daarom het
het. vblgende.
volgende.
1830-studiën over
Maastricht stuitte
stuitte ik
ik indertijd
indertijd op
op de
de
mjjne 4830-studiën
over Maastricht
Bij mijne
vele malen
malen
befaamde proclamatie
proclamatie van
van 16 October 1830, die, ofschoon vele
befaamde
gedrukt
besproken, niet
in mijne
mijne herinnering
herinnering leefde.
Ik kreeg
kreeg toen
toen
gedrukt en
en besproken,
niet in
leefde. Ik
Prins een diep
diep treurigen
treurigen indruk
indruk:: het
het stuk
stuk
over de
de houding van
van den
den Prins
over
DDe
moest eene.
plaats hebben
hebben in
in het
het kader van
mijne verhandeling
verhandeling »De
van mijne
eene . plaats
Antwerpsclle
Prinsen van
van Oranje d.d. 16
proclamatie des
des Prinsen
46 October 1830
Antwerpsche proclamatie
en
de terugslag
terugslag ervan
ervante te
Maastricht" (*). Ofschoon
er geene enkele
en de
Maastricht"
Ofschoon er
aanleiding toe
was om het
het daarin
daal"in eenvoudig
eenvoudig medegedeelde
medegedeelde te
weeraanleiding
toe was
te weerspreken, en
ditook
ooktrouwens
trouwens niet
nietgedaan
gedaanwerd,
werd,gaf
gafmijne
mijnepublicatie
publicatie
en dit
in dit
dit tijdschrift een artikel
Mr.
H. van
van Hogendorp aanleiding
aanleiding om
om mede
mede in
Mr. H.
te
schrijven 'De
:tDe Prins
Prins van
van Oranje te Antwerpen
Antwerpen in
in October
October 1830"
4830" (t);
(±);
te schrijven
maar uit
de verte werd
op gewezen,
gewezen, dat
dat het
hetwel
welmogelijk
mogelijkwas,
was, dat
dat
werd er op
uit de
de
Prins volkomen
volkomen bevoegdheid
bevoegdheid had
had gekregen
gekregen om
om zich
zich aan het hoofd
de Prins
der beweging
beweging te
»Geruchten zeggen,
zeggen, dat er iets van
wijl DGeruchten
van een
_te verklaren, wijl
Dals de
de tijd
troonafstand heeft plaatsgevonden".
plaatsgevonden". DEn", leest
men nog,
nog, pals
leest men
zal
gekomen zijn,
zijn, dat
dat toegang
toegang wordt
wordt verleend
vedeend tot
totalle
allearchieven
archievenen
endat
dat
zal gekomen
geheime
staatsstukken en
engeheime
geheime
cOlTespondentiesopenbaar
openbaar worden
geheime staatsstukken
correspondenties
gemaakt,
zal over
over dat deel
onzer geschiedenis
geschiedenis waarschijnlijk
waarschijnlijk meer
meer licht
licht
gemaakt, zal
deel onzer
wOI'den
heer Van
Van Hogendorp hetzelfde onderworden verspreid."
verspreid." Later
Later heeft
heeft de heer
werp behandeld
in On'zp'
(§) ;; ook
de grondtoon
grondtoon::
behandeld in
Onze Eeuw van 1905
4905 (§)
ook hier was de
niet, welke
welkebevoegdheid
bevoegdheid de
de Prins
Prins had
had gekregen.
gekregen. Maar sinds
men
men weet niet,

n.

(~J
(*)

De Tijdspiegel,
Tijdspiegel, 1902, dl.
1I, blz.
blz. 200.
dl. II,

(tJ
Jaarg. 1903,
1903, dl. I,1, blz. 90.
(t) Jaarg.
(§)
5.10 jaarg.
jaarg. 4de
4"0 dl. blz. 91:: In
deOctoberdagen
Octoberdagen van
vanhet
hetjaar
jaar 1830. In
beide ver.
(§) 5de
In de
verIn beide
uiteenzl'tting over
over zijn moeilijken toestand
handelingen wordt
wedergegeven 's Prinsen
wordt wedergegeven
Prinsen uiteenzetting
jJfeijer, tel'wijl
Prins wel
wel zal
zal gezegd
hehben
en vinden wij
afgedruktt Van
wij daarin afgedruk
Van de Meyer,
terwijl de
de Prins
gezegd hebben
Van
de IVetjer.
Weijer. Zie
blz. !)6
Eeuw.
Zie blz.
96 Tijdspiegel
Tijdspieyel en blz.
Van de
blz. 108 Onze
Onze Eeme.
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verscheen
Colenbrander's werk over
over de
de Belgische
Belgische omwenteling.
omwenteling. Dit
Dit
verscheen dr.
dr. Colenbrander's
het licht,
licht, waarnaar
waarnaar de
deWaarheid,
'Waarheid, dacht
dachtik,
ik,
gaf,
zou men
men zeggen,
zeggen, het
gaf, zou
zoo
dorstte. De
De Omwentelingsgezinden
Omwentelingsgezinden stelden
Prins voor,
voor, den
den
zoo dorstte.
stelden dell
den Prins
den October
18
in eene
eene vergadering
vergadering van
vanalle
alleBelgische
Belgischeleden
ledender
derTweede
Tweede
18den
October in
Kamer de
Kamer
de onafhankelijkheid
onafhankelükheid van
van België
België teteproclameeren
proclameerenenentegelijk
tegelükeen
een
bestuur te
souvereine
bestuur
te vertegenwoordigen,
vertegenwoordigen, waarvan
waarvan hijhijhet
het
souvereinehoofd
hoofdzou
zou
zijn.
De
Prins
was
geneigd
aan
te
nemen,
doch
verzocht
zijn. De Prins was geneigd aan te nemen, doch verzocht 's Konings
brief van
van den
denUdell
13denOctober
Octoberkreeg
kreeghij
hijdedemachtiging
machtigillg »de
»de
machtiging.
Bij brief
machtiging. Bij
Dat isis dus
dusheel
heel
souvereiniteit,
souvereiniteit, indien
indien•aangeboden,
aangeboden,aan
aantete nemen"
nemen" (*).
(*). Dat
wat
anders dan
dan zich
zich aan
aan het
hethoofd
hoofd der
del'beweging
beweging tetestellen
stellen!
Heteene
eene
wat anders
! Het
beteekent
het aanvaarden
aanvaarden van
van een
eentoestand
toestandalsalsvoldongen
voldongenfeit,
feit,waaraan
waaraan
beteekent het
door
Noord-Nederland niets
meer kon
kon worden
worden veranderd
veranderd;; het
het andere
andere:
door Noord-Nederland
niets "'leer
:
oorlog
Noord-Nederland om
dien toestand
toestand te
te komen
komen (±).
Ct). Hoe
Hoe
oorlog tegen
tegen Noord-Nederland
om tot
tot dien
profiteeren nu
waarheid
dorstende
profiteeren
nu de
denaar
naar
waarheid
dorstendegeschiedkundigen
geschiedkundigen van
van het
het
aldus
ontstoken lido?
licht? De
De heer
heerVan
VanHogendorp
Hogendorp ininzijne
zijnebespreking
besprekingvan
van
aldus ontstoken
Prins:: »Hij
»Hij
Colenbrander's boek
boek schrijft
schrijft nu
nu droogweg
Colenbrander's
droogweg over
over Koning
Koning en Prins
had
hem geen
geeninstructie
instructiemedegegeven,
medegegeven, wel
wel bij
bij brief
briefvan
van 13
13October
October
had hem
toegestaan
de souvereiniteit
souvereiniteit te
te aanvaarden,
aanvaarden, als
alszijzijhem
hem
aangeboden
toegestaan de
aangeboden
wordt (§).
heer D.
D. B.
B. P.
P.maakt
maaktvan
vanditdit
gewichtigschrijven
schrijvend.d.
d.d.
wordt
(§). En
En de
de heer
gewichtig
13
October in
in het
het geheel
geheel geene
geene melding,
melding, zoodat
zood at er
er op
opbiz.
blz.25,
25,26,
26, 67,
67,
43 October
11;)
allerlei averechtsche
averechtsche beschouwingen
beschouwingen staan
te lezen
lezen over
over:ode
:»de
143 allerlei
staan te
knellende
banden", die
die dedePrins
Prinsverbrak,
verbrak,»welke'
»welke'hem
hemtegenhielden".
tegenhielden".
knellende banden",
Zeker, de
de Prins
Prins zal
zal de
de beteekenis
beteekenis van
van het
hetwreede
wreede hoofd der beweging
Zeker,
overdacht hebben,
hebben, evenmin
evenmin ereraan
aan
gedachthebben
hebbendedeNoord-NederNoord-Nederniet overdacht
gedacht
geven —
- de
de waarheid
waarheid zal
zal wel
wel zijn,
zijn, dat
dat erel'in
in het
het
landsche kroon
landsche
kroonop
op te
te geven
geheel niet
niet gedacht
gedacht werd
werd!! —
- maar
maal'mag
magmen
menhet
het
Nederlandschevolk
volk
geheel
Nederlandsche
dat het
hetzulk
zulkeene
eene
vereeniging
waarvan
venvezenlijkillg,
verwijten, dat
verwijten,
vereeniging
— -waarv'an
dede
verwezenlijking,
hetgeen gebeurd
gebeurdwas,
was,bovendien
bovendienweinig
weilligdenkbaar
dellkbaarmocht
mochtfleeter'
heeten—
al hetgeen
na al
'Watte te
denken
geschied beschrijving, die
die de
de
volkomen koud
liet? Wat
volkomen
koud liet?
denken
vanvall
geschiedbeschrijving,
dat aan
aan het
hethoofd
hoofd stellen
stellen
billijke verontwaardiging
verontwaardiging van
ons volk
volk over
over dat
billijke
van ons
aldus karakteriseert:
karakteriseert: »Door
»Doorden
denhaat
haat
verblind,
ontgloeidededewilde
wilde hartshartsaldus
verblind,
ontgloeide
in het
hetNoorden
Noordenover
overhetgeen
hetgeen
verraadwerd
werdgebrandmerkt"
gebralldmerkt"(**);
(") ;
tocht in
alsalsverraad
of waar
waar in
in denzelfden
denzelfden toon
toon D.
D. B.
B. P.P.weeklaagt,
weeklaagt,dat
datdede
Prins
niet
werd
Prins niet werd
dat hisj
hU werd
werdmiskend
miskend en
engewantrouwd,
gewantrouwd, Dook
Dook waar
waar hij
hij dit
dit
begrepen, dat
begrepen,
allerminst had
had mogen
mogen verwachten"'
verwachten'" (blz.
(blz. 30)!
30) IEenmaal
Eenmaal(lit
ditvalsche
valsche
het allerminst
standpunt innemende,
innemende, baart
baart het
hetgeene
geeneverwondering,
verwondering, dat
datde
deSchrijver
Schrijver
standpunt
'n»Stemmen
DStemmenmoeten
moetenniet
nietgeteld
geteldmaar
maar
gewogenworden"
worden"(blz.
(blz.30),
30),
met 'n
gewogen
G. K.
optreden met
metzijne
zijneverdedigende
verdedigendebrochure
brochure»De
i)De
G.
K. van
van Hogendorp
Hogendorp laat
laat optreden
Prins van
van Oranje,
Oranje, 29
29 October
October 1830".
1830".De
DeSchrijver
Schrüverisisechter
echter
nietaltijd
altijd
Prins
Diet
gelullkig met
zijne vergoelijkende
vergoelijkende zinswendingen.
zinswendingen. Er
is hier
hiergeene
geene
gelukkig
met zijne
Er is
quaestie van
van stemmen,
stemmen, maar
maal' van
vaneene
eeuetetebeoordeelen
beoordeelenverhandeling
vel'balldelilJgen
eu
quaestie
blz. 190.
190.
(*) Colenbrander, blz.
(t)
(-,-) »De
"De prins evenwel
evenwel ging
ging nog
nogveel
veelverder
verderdan
dandede
konillg
hemininzijn
zijnbrief
brieftoestond":
toestond":
koning
hem
blz. 193.
Hl3.
Colenbrander, biz.
(§) In het
het rnaandblad
maandhlad Museum,
)fllsellm, 13e
13e jaarg.
jaarp-. No.
No. 7,7, April
April1906.
1906,
(§)
(*'l H. van
van llogendorp;
lIogl'ndol'p, De Tijdspieyel,
Tijdspie!lel, t. a.
a, p.
p. blz.
blz. 97.
97.
0")
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dan
rijst, dunkt
dunkt mij,
mij, onwillekeurig
onwillekeurig de
de vraag
vraag:: Hoe
Hoe kon
kon de
degrijze
grijzestaatsstaatsdan rijst,
man,
»die met
metdedeBelgische
BelgischeRevolutie
Revolutie blindelings
blindelings meeliep"
meeliep" (*),
("), er
el' toe
toe
man, »die
komen
zulk een
eenuitermate
uitermateweinig
weinighoutsnijdend
houtsnijdendgeschrift
geschrifttete
publiceeren?
komen zulk
publiceeren
?
Laat dit
dit zich
zich niet
nieteenigszins
eenigszinsdoor
dool'gevoelens
gevoelensvan
vanpersoonlijken
persoonlijkenaard
aanlververLaat
klaren?
het gevolg
gevolg des
des Prinsen
Prinsen te
te
klaren ?Gijsbert
GijsbertKarels
Karelsjongste
jongstezoon
zoonwas
was in
in het
Antwerpen;; die zoon
zoon isis tijdens
tijdens de
de missie
missie zelfs
zelfs nog
nog eens
eens terug
teruggeweest
geweestnaar
naar
Antwerpen
's-Gravenhage
vaders in
winnen. De
De Prins
Prins doet
doet
's-Gravenhageom
om het
het oordeel
oordeel des
des vaders
in te winnen.
intusschen
noch waartoe
waartoe de
de Koning
Koning hem
hemmachtigde,
machtigde,noch
noch waartoe
waartoe
intusschen niet,
niet, noch
G. K.
K. had
hadgeadviseerd.
geadviseerd.Daar
Daal'breekt
breektdede
volksverontwaardiging los
los en
en
G.
volksverontwaardiging
niet,
wat
verontwaardiginghad
hadopgewekt,
opgewekt,
nu
verdedigt feitelijk
feitelijk G.
G.K.K.niet,
nu verdedigt
wat
dede
verontwaardiging
hetgeen G.
G. K.
K. geadviseerd
geadviseerd had,
had, dat
datererzou
zoudienen
dienentetegeschieden.
geschieden.
maal' hetgeen
maar
Dat
hij die
die verdediging
verdediging op
op zich
zich nam,
nam, kan
kan men
men begrijpen
begrijpen van
van den
den liefliefDat hij
hebbenden vader
vader en
en van
vanhet
hetvoor
voorOranje
Oranjealtijd
altijdkloppend
kloppend hart
hart;
maal'
hebbenden
; maar
het
was, en
en het
hetkon
konniet
nietanders
anderszijn,
zijn,eene
eeneondankbare
ondankbare taak.
taak. Daarom
Daarom
het was,
»Eene
edele
daad
hem,
weinigreden
reden
noemde
noemde ik
ik het
het(t):
»Eene
edele
daad
vanvan
hem,
diedie
zoozoo
weinig
had
0111 het
het hersteld
hersteldOranje
Ol'Unjelief
liefte te
hebben;
maarook
ookeene
eeneonvruchtbare
onvruchtbare
had orn
hebben
; maar
daad tegenover
tegellover hetgeen
hetgeen Bosscha
Bosschafraai
fraaiheeft
heeftgenoemd
genoemd:
rechtbank
daad
: de rechtbank
der Nationale
Natiollalt! Geestdrift."
Geestdrift."
Dergelijke gelegenheidsgeschriften
gelegenheidsgeschriften kan
kan men
men soms
somsnog
noghet
hetbest
bestininhunne
hunne
Dergelijke
vel'standelijke waarde
al ofofniet
nietuitkomen
uitkomen der
der
verstandelijke
waarde beoordeelen
beoordeelen naar
naar het
het al
daarin
voorspellingen. Of
zoo mooi
mooi zou
zou zijn
zijngeweest,
geweest,indien
indien
daarin gedane
gedane voorspellingen.
Of het
het zoo
en Nederland
Nederland gescheiden
gescheiden hadden
hadden voortgeleefd
voortgeleefd onder
onder één
éénOranjeOranjeBelgië en
België
kroon,
gelijk G.
G. K.
K. betoogde,
betoogde,valt
valtnatuurlijk
natuurlijkniet
nietuit
uittetemaken,
maken,ofschoon
ofschoon
kroon, gelijk
er wel
welaanwijzingen
aanwijzingentot
tottwijfel
twijfel
zijn;
dochwij
wijlezen
lezentevens
tevensininde
debrochure,
brochure,
zijn
; doch
dat,
als de
dePrins
Prinszijne
zijnehanden
handenterugtrok,
terugtrok,»een
»eenalgemeene
algemeeneoorlog
oorlog in
in
dat, als
Europa" er
Dhet onvermijdelijk
onvermijdelijk gevolg"
van zou
zou zijn
zijn!! Wat
Wat isisnu
nudaardaarEuropa"
er »het
gevolg" van
van
geworden? Als
Als een
eenbewijs
bewijs nog
nog van
van 's Prinsen
Prinsen heerlijken
heerlijken invloed
invloed
van geworden?
wordt er aan
aan herinnerd,
hel'innenl, dat
dat hij
hij»als
»alsbijbijmirakel"
mirakel"dede
rust
Antwerpen
wordt
rust
ininAntwerpen
behield,
terwijl hij
hij niet
niet vertrokken
vertrokken was,
was, of
ofde
deopstand
opstand brak
brak ook
ookdaar
daar
behield, terwijl
los.
Voor
een'
gelegenheidsgeschrift
zeker
goed
bedacht,
doch
het
los. Voor een gelegenheidsgeschrift zeker goed bedacht, doch het
verblijf
Prinsen heeft
heeft slechts
slechts gestrekt
gestrektom
omteteAntwerpen
Antwerpenhet
hetmilitair
militair
verblijf des
des Prinsen
gezag te
teverlammen
verlammenenenden
denopstand
opstandflink
flinkvoor
voortetebereiden.
bereiden.»Bezwaarlijk
»BezwaaI"lijk
is
vol tetehouden”,
houden",meent
meentD.D.B.B.
(blz.
31),
»dat
eene
aanzienlijke
is vol
P. P.
(blz.
31),
»dat
eerie
aanzienlijke
handelsstad in
van beleg
helegteteverklaren,
verklaren,een
een
middelvan
vanbevrediging
bevrediging
handelsstad
in staat van
middel
valt·• voor
dit volhouden
volhouden veel,
zeer veel
veel te
te
zou
zijn geweest." Toch
Toch valt
voor dit
veel, zeer
zou zijn
zeggen. Eene
Eene handelsstad
handelsstad lijdt
lijdtevenzeer
evenzeerdoor
doorherhaalde
herhaalde pogingen
pogingen tot
tot
zeggen.
oproer,
»die onderdrukt
onderdrukt waren".
waren". Hoe
Hoesneller
snellermen
mentottot
onderdrukking
oproer, »die
onderdrukking
komt,
hoe
beter,
en
dat
zelfs
een
staat
van
beleg
niet
uitsluit de
de
komt, hoe beter, en dat zelfs een staat van beleg niet uitsluit
jegensden
denvreedzamen
vreedzamenhandel
handelverzachtend
verzachtendop
optetetreden,
treden,
mogelijkheid om jegens
mogelijkheid
heeft Dibbets'
Dibbets' houding
houding te
te Maastricht
Maastricht geleerd.
geleerd. En
Endan
dan het
hetslot
slotder
der
heeft
brochure,
K. het
hettoch
tochnoodig
noodigacht
achtereraan
aante te
heI'Ïnneren,
brochure, waarin
waarin G.
G. K.
herinneren,
dat
Daltijd bovendrijvende"
bovendrijvende" zijn
zijn 's'sPrinsen
Prinsen pogingen
pogingen tot
totHollandsch
Hollandsch
dat »altijd
welzün, »dat
de Prins
Prins een
een Hollander
Hollander is
en dat
dat erereen
eenHollandsch
Hollandsch hart
hart
welzijn,
»dat de
is en
(*l
Prof. P.
P. Fredericq op blz.
blz. 117 van zijn .,Thorbecke
1830" (1906).
11906).
(*) Prof.
„Thorbecke vóór
vbór 1830"
(t)
blz. 202 van
mijn artike!
artikei van U)02.
1902.
van mijn
(f) Op blz.
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in zijn
zijn »boezem
Dboezem slaat."
Maar hiermede
hiermede gaat samen,
samen, dat reeds onder de
slaat." Maar
Prins gedacht
gedacht heeft
heeft aan
aan den
den Franschen troon (')
dat,
Bourbons
Bourbons de
de Prins
C) en
en dat,
sten October 1830 brave
bmve Van
Van Hogendorp het goed getuigschrift
als
den 29
als den
298ten
~ederlallderschap meende
meende noodig
noodig te
t.e zijn,
zijn, den
den 'Wen
11 den Januari
Januari 1831
van
van Nederlanderschap
een
vreemd verkiezingsmanifest van
den Prins
Pi'Ïnsverschijnt,
verschijnt, waarin
waarin hij
van den
een vreemd
België als
veel geschikter
geschikter dan
dan andere
zichzelf aanbood
aanbood voor
voor koning van België
als veel
candidaten
nieuwen troon!
Toen echter
echter ook
werd niet
niet over
over
troon ! Toen
ook werd
candidate!' voor
voor den nieuwen
de
bedoelingen van
van Holland
Holland en België
België onder
onder één kroon gesproken
de bedoelingen
gesproken ;j dit
pleitende geschiedenissen-bezorgers
geschiedenissen-bezorgers Ct).
hoe
aan pleitende
(t). Op
Op hoe
werd overgelaten aan
weinig stevig
stevig zedelijken
zedelijk en grondslag
grondslag dit
dit alles
alles rustte,
dunkt mij,
weinig
rustte; wordt,
wordt, dunkt
ook
na 1840 aangetoond.
ook na
algemeen vrijzinnig,
vrijzinnig,maar
maartoch
tochvan
vaniemand,
iemand,
in het algemeen
Kroonprinsen heeten in
die
een verleden
vededen had
had gehad
gehad als
als Koning Willem II, kon
kon men
men verwachten,
die een
dat
de vrijzinnigheid
vrijzinnigheid dieper
dieper wortelen
wortelen had
had geschoten,
geschoten, dan
dan bij
bij erfprinsen
erfprinsen
dat de
als
regel het
het geval
geval blijkt
bliikt te
te zijn.
zijn. Wat
Watsinds
sindservaren
ervarenwerd
werdomtrent
omtrent de
de
als regel
Grondwet (§), eene herziening, die
die toch
toch eigenlijk
eigenlijk niets
niets anders
herziening der Grondwet
beoogde
dan het
het vaststellen
vaststellen van
vanregelen,
regelen, die
die De Beweging
Beweging in
in de Belgische
Belgische
beoogde dan
grondwet
reeds 'vele
jaren te
te voren had nedergelegd, en
wier nooden wier
svele jaren
grondwet reeds
man als
als Thorbecke
Thorbecke te
te midden
midden der
der revolutie-dagen
een man
zakelijkheid een
erkende Cl,
andermaal een
een handelen
handelen onder
onder indrukken van
(**), is
is andermaal
van het oogenblik, bij
aanschouwing waarvan
waarvan de
de Belgen
Belgen moeten
moetengedacht
gedachthebben,
hebben,
bij de aanschouwing
dat
zij wijs
wijs deden,
deden, toen ze
voor den
den onder barensweeën
vorrnenden
dat zij
ze voor
barensweeën zich vormenden
staat,
het verkiezingsmanifest
verkiezingsmanifest smadelijk
op een
een Coburg
Cobmg hun
hun
smadelijk afwijzend,
afwijzend, op
staat, het
oog lieten
lieten vallen.
vallen. En
Eninderdaad
inderdaad den
den Nederlandschen troon beklommen
oog
hebbende, kost
alle moeite
moeite den
den Prins
Prins van
van 1815-1819 ell
hebbende,
kost het
het alle
en 1830 te
bewegen, schreef
schreef een
een zijner
zijnerministers,
ministers, DOM
Dom van
van het autocratisch
autocmtisch gouverbewegen,
hij beminde,
beminde, afstand
doen" (tt)!
(±±)!
afstand te doen"
nement, dat hij
In

11.
Het tweede
tweede hoofdstuk
hoofdstuk handelt
handelt over
over »De
DDe Londensche conferentie". De
De
Het
(*)
Hiervan vele
vele getuigellissen,
\'erwijs naar
Baar het
het zeer
zeer goed gedocumenteerde
getuigenissen, maar
maar ik
ik verwijs
gedocumenteerde
(*) Iliervan

stuk »De
))De eerste
eerste jaren der tweede
tweede restauratie
restauratie en
en de
dePrins
Prinsvan
vanOranje"
Oranje"van
vanL.L,A.A.A.A.van
van
Kervel in De Tijdspiegel
Tijdspiegel van 1904 dl.
dl. lIl,
blz, 384. —
- Dr.
Dl'. Colenbrander
maakt van
van het
het geval
geval
III, blz.
Colen brander maakt
liervel
ook melding
melding op
op blz.
242-244 van zijne belangrijke
belangrijke verhandeling.
verhandeling. »Het
))Het jaar 1848 in
ook
blz. 242-244
Nederland"
in Onze
Eeuw van 1905,
Deze bladzijden
bladzijden vertellen
vertellen echter, meen
meen ik, onder1905. Deze
Nederland" in
Onze Eeuw
onnauwkeurigheden;; als voorbeeld noem
de mededeeling, dat de
de Prins
Prins van
van
scheidene
noem ik de
scheidene onnauwkeurigheden
>lap bezoek
bezoek bij
bij zijn
schoonvader" werd
wel'd gezonden,
gezonden, terwijl
terwijl toch Paul
Paul I reeds
reeds jaren
Oranje oop
zijn schoonvader"
voren vermoord
vermoord was.
was.
te voren
(t)
blz, 205 \'an
mijn artikel
artikel van
van 1902.
- 0,
B. P. zwijgt
zwijgt over
o\'er dit
dit incident,
incident,
1902. —
van mijn
D. B.
(t) Zie o. a. blz.
karakter van
van den
rlen Prins
Prins isis lang
langen
enveel
veelmiskend"
miskend" (blz.
(blz, 66) de
ofschoon de meening: DHet
DHet karakter
plaats er
el' voor was,
plaats
was.
(§) De "Bijdragen
tot de
de kennis
kennis van
van het
hetjam'
jaal' 1848" van
van dr.
dr, H.
H, T.
T. Colenbrander
Colenbrander in
in
»Bijdragen tot
Onze
Eeuw van 1904 hirro\'er
a. te
te lezen.
lezen.
hierover o. a.
Onze Eeuw
(**) In Dec.
Dec, 1830. "Zijne
België eigenlijk
eigenl\jk
»Zijne veelzijdige objectiviteit doet hem besefTen,
beseffen, dat België
niets
anders vraagt, in
in den
den grond
grond (hoe
(hoe onbetamelijk
onbetamelijk ruw
ruwen
geweldigook
ookininden
denvorm),
vorm),
en geweldig
Diets anders
dan hetgeen
hetgeen ook
ook voor
voor het
hetNoorden
Noorden zoo
zoo noodig als brood
brood is
is geworden
geworden:: namelijk eene betere
Grondwet
het keeren van vele
vele bestuurlijke misbruiken
verkeerdheden," Prof.
Prof. P.
P.
misbruiken en verkeerdheden,"
Grondwet en
en het
Fredcricq,
a, p.
p, bl.
bI. 125.
Fredericq, t. a.
(tt) ))Het
jaar 1848 in
Nederland" door
door dr.
dr. H.
H. T.
T. Colenbrander
Colenbrander in Onze Eeuw van
»Het jaar
in Nederland"
1905, blz. 266, noot 1.
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Schrijver
en herhaalt
herhaalt(blz.
(blz.44
44v.v.),
v.v.),dat
dat
DAIgemeenwordt
wordtgedacht,
gedacht,
Schrijver zegt en
»Algemeen
voortdurend geschreven
daaruit gevolgen
gevolgen getrokken,
getrokken, dat
dathet
hetvoorstel
voorstel
voortdurend
geschreven en
en daaruit
(Iel'
Conferentiën van
van Koning
Koning Willem
Willem II isisuitgegaan"
uitgegaan";; dat
dat »Steeds
»Steeds wordt
wordt
der Conferentiën
op
den voorgrond
voorgron(1 gesteld,
gesteld, dat
datdederegeling
regelingder
del'
Belgischeaangelegenheden
aangelegenheden
op den
Belgische
op
verwel" op
op initiatief
initiatief van
van Koning
Koning Willem
Willem I Idoor
doordedeGroote
GrooteMogendMogendop verzoek,
heden ter
ter hand
handis isgenomen."
genomen."DeDeSchrijver
Schrijvermeent
meenteen
eenpositief
positiefbewijs
bewijs
heden
hebben in
in eene
eenenota
notavan
vallonzen
onzen
voor zijne
zijne bestrijding
bestrijding gevonden
gevonden te
voor
te hebben
minister van
van Buitenlandsche
Buitenlandsche 'Laken
Zaken; ; ik
geloof echter,
echter, dat
dat de
de inin die
die
minister
ik geloof
zeer weinig
,,oeillig waarde
waarde zijn.
zUn. Trouwens,
Trouwens,
bladzijden
gegeven beschouwingen
beschouwingen van
van zeer
bladzijden gegeven
zoo in
in het
het eerste
eerstehoofdstuk
hoofdstuk 's Prinsen verdediging
verdediging werd ter
tel' hand
hand genomen
genomen
zoo
met onbeschreven
onbeschreven bedoelingen,
bedoelingen, hier
heet het
het ter
tel'bestrijding
bestrijding van
van het
het
met
hier heet
algemeen
de uitnoodiging
uitnoodiging ter
terconferentie
conferentie van
vanKoning
Koning
algemeen geloof,
geloof, dat
dat de
Willem
is uitgegaan
uitgegaan:: »Vormelijk
» VormelUk is
is het
het zoo,
zoo, feitelijk
feitelijk isishet
hetzoo
zoo niet."
niet."
Willem II is
Laten
wU zien,
zien, wat
wat hiervan
hiervan aan
aan is.
is.
Laten wij
heeft dedeverdienste
verdienstegehad
gehadvan
vaneene,
eene,voor
voorzoover
wover ikik
De
Schrijver heeft
De Schrijver
althans
meen, tot
tot dusver
dusver onbekend
onbekend gebleven
gebleven depêche
depêche d.
d. d.
d. 77 Sept.1830
Sept. 1830
althans meen,
van onzen
onzen minister
minister van
vanBuitenlandsche
Buitenlalldsche Zaken
Zakell aan
aanonzen
onzenambassadeur
ambassadeur
van
te Londen
Londen tetepubliceeren
publiceeren(blz.
(blz.363)
36:3);
eenedepêche,
depêche,die
dievoor
voorkenniskenniste
; eene
neming
door den
den Britschen
Britschen minister
ministervan
vanBuitenlandsche
Buitenlall(IscheZaken
Zakenbestemd
bestemd
neming door
was en
en waarin
waarinvoorkwam,
voorkwam,dat
datdedeBritsche
Britscheambassadeur
ambassadeurtete's-Gravenhage
's-Gra\'enhage
was
zou
gemachtigd
worden
om
over
de
wijziging
del'
8
artikelen
van 4814,
1814,
zou gemachtigd worden om over de wijziging der 8 artikelen van
die
de vereeniging
vereerlÎging van
\'Un Noord
Noord enenZuid
Zuidregelden,
regelden,conferentiën
conferentiiin (te
(te
die de
's-Gravenhage)
openen »avec
»avec les
lesmissions
missionsdes
destrois
troisautres
autrespuissances
puissances
's-Gravenhage) te openen
signataires
huit articles,
artic1es, et
et avec
avec leIeGouvernement
Gouvernement du
In
signataires des
des huit
du Roi."
Roi." In
zal er
er wel
wel niet
nietbehoeven
behoeven
dienzelfden brief
dienzelfden
briefkomt
korntdan
dan venlel'
verder voor:
voor : DIk
»Ik zal
tevoegen,
voegen,dat
datdergelijke
dergelijke conferentiën,
conferentiën, en
en de
de toestemming,
toestemming, die
die er
er
bij te
bij
uit
zou voortvloeien,
voortvloeien, »n'entreraient
)) n'elltreraient nullement
nullemellt dans
dans les
lestermes
termesd'une
J'une
uit zou
intervention",
en alzoo
alzoo ook
ook Diet
niet Frankrijk
FrankrUk zouden
zouden kunnen
kunnenverontrusten
verontrusten
intervention", en
»dont
au surplus
surplus lalamission,
mission, sisileIecas
casseseprésentait,
présentait,serait
seraitpeut-être
peut-être
»dont au
également
admissible aux
aux conferences."
conférences." Eenerlei
Eenerlei depêche
depêche ging
ging mede
mede
également admissible
aan onze
onze vertegenwoordigers
vertegenwoordigers bij
bijde(Iehoven
hovender
derdrie
drieandere
anderebouwmeesters.
bouwllleesters.
is het
het uitgangspunt
uitgangspunt des
des Schrijvers
Schrijvers voor
voor de
debewering,
bewering,dat
datKoning
Koning
Dit is
aandedeinterventie
interventieder
del'
Londenscheconferentie
conferentiegeene
geeneschnld
schlIld
vVillem I aan
Willem
Londensche
hUvindt
vinJtdaarvoor
daarvoor»het
»hetpositieve"
positieve"bewijs,
bewijs, schrijft
scilrUft hij
hij (blz.
(blz.
Ileeft; ; en
en hij
heeft
46),
eenenota
lIota
onzen
minister
vall
BuitenlandscheZaken
Zakend.d.d.d.
46), inineene
vanvan
onzen
minister
van
Buitenlandsche
22
October 4830,
1830, die
diegelezen
gelezen Moest
moest worden
worden door
dool'den
denFranschen
Franschen
22 October
Graaf Molé,
Molé, en
maal' met
met een
een Dplus
» plUStal'll"
tare -—
minister, Graaf
en waarin,
waarin, zonder
zonder datum,
datum, maar
met
het
oog
op
het
stuk
vall
7
September
wordt
doch
blijkbaal'
doch blijkbaar met het oog op het stuk van 7 September — wordt
gesproken van
van de
de machtigingen
machtigingelI ter
terHaagsche
Haagsclle conferentie.
conferentie. Hierop
Hierop curcurgesproken
siveert
de heer
heel'D.D.B.B.P. P.
belangdeze
dezewoorden
woorden uit
uitden
dellbrief
brief
siveert de
alsals
vanvan
belang
van 22
22 Oct.
Oct.:: »Hors
»Hors cette démarche,
démarche, qui
rapportait àh un cas incertain
van
qui se rapportait
et éloigné,
éloigllé, Te
Cab/net de
iiaye n'en
n'en fit
fit aucune
aucuneauprès
auprès des
des autres
autrt!s
le Cabinet
de La
La liaye
Waal'om vindt
vindt de
(Ie Schrijver
Schrijverdeze
dezewoorden
woordelIvoor
voorzijn
Zijllbetoog
betoog
puissances." Waarom
zoo
belangrijk, wanneer
wanlleel' daarop
daarop eenige
eer,ige regels
regels verder
verdervolgt
volgt:
»Ce ne
lIe fut
zoo belangrijk,
: »Ce
qll'au
commencement d'Octobre
(l'Octobre que
que le
Ie gouvernement
gOllvcl'llement des
des Pays-Bas
Pays-Bas se
se
qu'au commencement
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détermina à réclarner
réclamer l'assistance
I'assistance des Cours
Cours signataires des huit al'ticles"?
articles" ?
'Want
de fatale
fatalegeschiedenis
geschiedenis begint
begintfeitelijk
feitelijk dáár,
die nota
nota van
van
dåár, met
Want de
met die
5 October,
Schrijver eenvoudig
eenvoudig heen loopt
loopt (blz.
(blz. 41). Met
October, waal'over
waarover de
de Schrijver
dat
stuk gaf
gafdedeNederlandsche
Nederlandsche regeering de
de regeling
regeling der
der zaken
zaken uit
uit
dat stuk
niet slechts
slechts werd daarin
verzocht gewapende
gewapende tusschenhanden, want
daarin verzocht
want niet
tusschenhet schrijven
schrijven van
van 7 Sept.
als volstrekt
volstrekt buitengesloten
buitengesloten
komst
komst (dus
Sept. als
(dus wat het
maal' onder
mededeeling aan
den Britschen minister
wilde hebben); maar
aan den
onder mededeeling
van Buitenlandsche
Buitenlandsclle Zaken,
dat een dergelijk
dergelijk verzoek
verzoek mede
mede was
was gericht
gericht
Zaken, dat
aan
Pruisen, Oostenrijk
Oostenrijk en
en Rusland,
Rusland, werd daaraan
daaraan toegevoegd
»en die
die
aan Pruisen,
toegevoegd »en
zonder twijfel
twijfel zullen
zullen oorbaar
oOl'baal' achten van
van in
in deze
deze omstandigheden
onderling te overleggen,
onderling
ovedeggen, zoomede
zoomede met Groot
Groot Brittannië
Brittannië en Frankrijk."
Frankrijk."
Van eene Haagsche
Haagsche conferentie geen woord meer, zelfs
zelfs niet
niet van
van eene
deelneming er
aan door
dool' Nederland.
Nederland. Onder
Ondel' zoo
zoogeheel
geheelveranderde
vel'allderde
deelneming
er aan
omstandigheden
verviel van
van zelf het schrijven
schrijven van
van 7 September.
En als
als
omstandigheden verviel
September. En
ten antwoord
antwoord kreeg:
Wèl conferentie,
maar
ollze
onze Regeering hierop
kreeg : Wè1
conferentie, maar
hierop ten
die treurige brief
af, waarvan
waarvan
geene militaire tusschenkomst, dan
brief af,
dan gaat die
ik liever
liever mijne
mijne hand
hand
Wellington getuigde:
Konings plaats
plaats zou
zou ik
getuigde : ))In
»In 's Konings
in het
het vuur
vuur hebben gestoken'',
gestoken", en waarin
waarin door
dool' ons
ons er op werd
werd aanaanin
de gevolmachtigden
gevolmachtigden van
van Groot-Brittannië
Groot-Brittannië en
en de
de andere
gedrongen, dat
dat de
mogendheden, geroepen
geroepen zich te Londen
Londen aan
aan het
het werk
werk der
del' bemiddeling
bemiddeling
wapenstilstand, die aanvaard
aanvaard zou
te wijden,
wijden, zouden provoceel'en
provoceeren een vvapenstilstand,
worden .... met dankbaarheid
dankbaarheid!!
worden
Men
zich niet
niet aangenaam opgewekt
van een
een regeeringsregeel'ingsMen gevoelt
gevoelt zich
opgewekt om
om van
zóó schrijft,
in een
een breed
breed ingezet
ingezet geschiedboek van
beleid, dat z66
schrijft, nu
nu in
iemand, die
die anders gaarne
dan als
als een
een Grotius den weg wijst,
iemand,
gaarne nu
nu en
en dan
lezen, die
die de
de liefde
liefdetot
totdedewaarheid
waarheidonwillekeurig
onwillekeurig
eene verdediging
verdediging te
te lezen,
moet beschamen.
beschamell.
vuur tetehebben
hebbengespeeld,
gespeeld, kwam
kwam geheel
geheel onder
Onze Regeering,
Regeering, na
na met vuur
ten slotte
slotteuitsloegen.
uitsloegen. Haast kinderden
invloed van
van de
de vlammen,
vlammen, die
die ten
den invloed
achtig was
was dit
dit voorop
voorop stellen van
den casus foederis,
foeueris, z66
zóó kinderachtig,
kindemchtig,
van den
dat
in den
den Nederlandschen brief daarover
daarover stond
stond »dat de
casus foederis,
dat in
de casus
al!loewel
letterlijk, evenwel
evenwel volgens
volgens den
der tractaten
tmctaten scheen
alhoewel niet letterlijk,
den geest der
verwezenlijkt": : 't
't was
alsof de
de Minister
Minister zelf
zelf zich
zich voor
voor de redeneering
verwezenlijkt"
was alsof
schaamde,
is te
te mal
mal om
om alleen
alleen te
te loopen, om
om wanneer
wanneer men
men
schaamde.En
En het
het is
te betoogen:
de vreemde mogendheden bij elkander trommelt, dan
dan te
ik
heb ze
ze wel
wel uitgenoodigd
om over
bepalillgen van
van het
het tractaat
ik heb
uitgenoodigd om
over de bepalingen
te spreken,
spreken, maar van
van bemiddeling
bemiddeling heb
heb ik
ik geen
geenwoord
woord gerept
gerept!! —
- Ik
Ik wil
aannemen, dat
dat de
de eerste
eerste de
de beste
beste burger,
bUl'gel', die
die aan
aan het
hethoofd
hoofd der
der
wel aannemen,
wel
zaken
dool'
bijzondere
omstandigheden
geroepen
wordt,
in
gemoede
tot
zaken door bijzondere omstandigheden geroepen wordt, in gemoede tot
dergelijke
daden komt;
komt; maar ministers,
ministers, die
op hunne
hunne plaats
plaats zijn,
zijn, diplodergelijke daden
die op
maten, die
hun vak
vak verstaan, zullen
zullen moeten
moeten begrijpen,
begrijpen, dat
dat in
in zaken
zaken
die hun
als
deze, confel'eeren,
mediateeren, intervenieeren,
intel'Venieeren, in
in onafscheidelijk
onafscheidelijk
als deze,
confereeren, mediateeren,
met elkander
elkander staan.
staan. Het
Het kan
kan dan ook m. i. niet door den beugel,
verband met
dat de
de Schrijver
Schrijver in
in de
de tweede
blz. 45,
45, voor
de zooveelste
tweede noot 1, blz.
voor de
herhaalt
met
de
woorden:
»Geheel
maal zijn beweren
beweren herhaalt met de woorden : »Geheel ten onrechte
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wordt
wordt tneestal
meestal de
de Conferentie
Conferentie als een
een gevolg
gevolgbeschouwd
beschouwd van
van 's Konings
aanvraa. g om
op
de tractaten
tI'actaten gegronde aanvraag
gewapende hulp:
op de
om gewapende
hulp : twee verschillenrle zaken,
die met
met elkander
elkander niets
niets tetemaken
makenhebben"
hebben" (').
lende
zaken, die
C).
Het spijt
Het
spijt mij
mij voor
voor de
de vele
vele bladzijden in
dit well,
werk, in
in welks
welks hooge
in dit
waarde
waarde ter vermeerdering
vermeerdering van
van onze
onze historische
historische kennis
kennis ik
ik mij
mijoverigens
overigens
verheug,
verheug, dat
dat daartusschen menige
regel ligt,
ligt, die
die m. i. ongeschreven had
had
menige regel
Zoo, als
als voorbeeld
voorbeeld tot
tot ons
ons onderwerp
onderwerp behoorende, hetgeen
moeten blijven. Zoo,
op
blz. 107 te lezen
lezen staat
staat over
ovel' tractaten:
het publiek
publiek recht
recht der
der
op blz.
tractaten : DIn
»In het
zij, wat in
in het
hetburgerlijk
burgerlijk recht
recht de
de acten zijn
van koop
koop en
en
volken zijn zij,
zijn van
verkoop
van andere overeenkomsten tusschen
tusschen personen."
personen." Het
is dan
verkoop en van
Het is
in één adem tractaten
toch
eene zeer slordige
slordige manier van zeggen, door in
toch eene
te
vergelijken met
metovereenkomsten
overeenkomsten gesloten
gesloten voor
voor altijd
altijd »en
van
te vergelijken
Den van
andae
overeenkomsten".
Beter
zou
het
geweest
zijn,
dat
de
gansche
overeenkornsten".
Beter
zou
het
geweest
andere
dat de
vergelijking
ware weggebleven. AVanneer
·Wanneer partij
partij over
over de
debepalingen
bepalingen
vergelijking ware
vall een gesloten tl'actaat
tegen den
den wil
wilder
derwederpartij
wederpartij heenstapt,
heenstapt,
van
tractaat tegen
I,all
deze antwoorden
antwoorden: : »Ja,
»Ja, maar
maar als
gij die
die bepalingen schendt,
dan
als gij
kan deze
schendt, dan
wil ik
ik ook
ook niets
niets meer van
het tractaat weten"
weten";; of wel
wel als
als men
men de
de
van het
wil
sterl<ere
is:: »Ik
»Ik zal
zal het
het handhaven
handhaven en
en gegekrijgt
krijgtmores,
mores, als de schending
sterkere is
wordt." Maar dat
rlat wil
wil nog
nog niet
niet zeggen, dat
men dus
dus aan
aan
niet hersteld
hersteld wordt."
dat men
tractaten
geene waarde toekent en
indien dit
het geval
geval is,
is, de
de maaten indien
dit het
tractaten geene
schappij
het publiek
publiek recht
recht hebben
anarchistische horde
horde wordt.
wordt. In
In het
schappij eene anarchistische
tractaten steeds
een
tijdelijk
karakter,
zood
at
ze
met
acten
van koop
koop
zoodat
steeds een
ze met
van
en
verkoop in
in geen
geenenkel
enkelopzicht
opzichtzijn
zijn tetevergelijken.
vergelijken. En
Enallerminst
allerminst
en verkoop
k wam deze
deze beschuldigende
beschuldigende vergelijking
vergelijking te
te pas
pas bij de
bespreking der
der
kwam
de bespreking
daden van
de Londensche
LOlldensche conferentie.
conferentie. De
feiten immers
immers waren
waren deze:
De feiten
van de
deze :
België was
was aan
aan Nederland
Nederland toegevoegd
toegevoegd om
om te
te zijn
zijn eene kracht
tegen
België
kracht tegen
Franhijk. De
De gebeurtenissen van 1830 toonen
toonen glashelder aan, dat
dat die
die
Frankrijk.
geene kracht
is;; integendeel, de
de mogendheden, Frankrijk ten
vereeniging
kracht is
vereeniging geene
slotte
nietuitgezonderd,
uitgezonderd, worden samengeroepen
bij te
te springen.
springen.
samengeroepen om
om bij
slotte niet
het tractaat
tl'actaat van 1814 was daardoor
daardoor weggenomen,
weggenomen,
van het
Het fondament van
er
diende iets
iets anders voor
de plaats
plaats te
te komen.
komen. Dat men
over de
de
voor in
in de
er diende
men over
niet mijn
mijn
opvattingen der Londensche conferentie
conferentie ongunstig
ongunstig denkt,
denkt, is niet
bezwaar, want
want ook
ook ikikheb
hebmijne
mijneongunstige
ongunstige meening geenszins verver·
bezwaar,
heeld;; doch
doch dat
dat is
is eene andere quaestie dan
het preeken over tracdan het
heeld
tatenschending.
Op blz.
blz. 51
v. v. krijgen
krijgen wij
wij eene beschrijving
karakters der
der
51v.v.
beschrijving van
van de
de karakters
Op
Conferentie-leden.
Onder de
de »weinig invloed" hebbenden, :ode
llde marionetten",
Conferentie-leden. Onder
marionetten",
volgens een
een brief
briefaan
aanMetternich
Metternich (blz.
(blz. 65 en 97) wordt
wordt Von
Von Billow
Bülow
volgens
dat
hij
soms
onwillegenoemd,
waar'van
Von
Treitschke
noode
getuigde,
dat
genoemd, waarvan Von Treitschke noode
Nu moet
moet men
men toch
toch ook
ook in
in
I,eurig door vreemde brillen
(blz. 51). Nu
brillen zag (blz.
keurig
het algemeen
algemeen met
met de
de oordeelvellingen
Von Treitschke
eenigszins
oordeelvellingen van
van Von
het
Treitschke eenigszins
zijn;; bovendien,
bovendien, het
vermeld gebrek
gebrek sluit
sluit het
het hebben
hebben van
van
het vermeld
voorzichtig zijn
was de
de zoon
zoon van
van den
den Pruisischen
invloedd nog
niet uit.
uit. Deze Von
Bülow was
nog niet
Von Billow
generaal Von
Bülow von
von Dennewitz, die
zich in
in 1813
zóó
generaal
Von allow
die zich
181.3 en 1814
1814 7466
(0)
hlz_ 103
103 de
111_ i. even
even misplaatste
misplaatste vergelijking
\-ergelijking met
methet
hetinroepen
inroepen
(*) Men
Men leze
leze ook
ook op
op blz.
de m.
van
politie »om
»om krakrelers
de orde
orde te
te brengen
brengen of
of inbrekers
inbrekers te
teweren".
weren".
van politie
krakeelers tot
tot de
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verdienstelijk
maakte jegens
jegensNederland
Nederlandbij
bijde
debevrijding
bevrijdingvan
vanhet
hetFransche
Fransclle
verdienstelijk maakte
juk,
dat de
deSouvereine
Souvereine vorst
vorst bii
bij besluit
besluit van
van 66 Februari
Februari 1H14
N°. 33
juk, dat
1814 N°.
hem toekende
hem
toekende eene
eene jaarlijksche
jaal"lijksche lijfrente
lijfrente van
van fst 5250, overgaande
overgaan de op
op
zijne mannelijke
:
zijne
mannelijke afstammelingen
afstammelingen volgens
volgens het
het recht
rechtvan
vaneerstgeboorte
eerstgeboorte:
de
Neder-landsclle schatkist
schatkist is
is met
met de
degevolgen
gevolgen van
van dit
ditfraaie
fraaie besluit
besluit
de Nederlandsche
nog steeds
belast!! Om
Omnu
nuopopden
denzoon
zoonterug
terugtetekomen,
komen,diplomaten,
diplomaten,
nog
steeds belast
niet
gerugsteund door
door eene
eenekrachtige
krachtigeregeering,
regeering, moeten
moetenzich
zichdikwerf
dikwerf
niet gerugsteund
dien tijd
tijd was
was de
depolitiek
politiek
een
ondank baren rol
een ondankbaren
rolgetmosten,
getroosten,enen inin dien
der
Pruisische regeering
regeering met
metbetrekking
betrekking tot
totBelgië
Belgiëhoogst
hoogstweifelend.
weifelend.
der Pruisische
Maar
lezing van
v~n het
hetwerk
werk»Gabriele
»Gabrielevon
vonBillow,
Bülow, Tochter
Tochter
Maar overigens?
overigens? De
De lezing
';Vilhelm
von Humboldt's.
Humboldt's. Fin
EinLebensbild.
Lebensbild.Aus
Ausden
den
Familienpapieren
Wilhelm von
Familienpapieren
von Humboldt's
Humbohlt's und
geeftgeensgeensWilhelm
Wilhelm von
und seiner
seiner Kinder
Kinder1791--1887"
1791--1887" geeft
zins
den indruk,
indruk, dat
dat hij
hijopop
hetgeen
Britsclle
staatsliedenzeiden,
zeiden,
zins den
hetgeen
de de
Britsche
staatslieden
en amen
amenliet
liethooren,
hooren,noch
nochtottot
marionettenmoet
moetgerekend
gerekend
slechts
slechts ja en
de de
rnarionetten
worden
zich tam
tam en
en mak
mak hield
hield (*).
(*).
worden of
of zich
Wat Talleyrand's
';Vat
Talleyrand's invloed
invloed betreft,
betreft, voor
voor mij
mij valt
valtslechts
slechts teteonderonderschrijven,
D. B.
B.P.P.naar
naaraanleiding
aanleiding er
ervan
vanopmerkt
opmerkt:: »Het
bHet komt
komt
schrijven, wat
wat D.
mij
voor, dat
dat Falck
Falck hem
hem heeft
heeftonderschat.”
onderschat." Maar
Maal'deze
dezeonderschatting
onderschatting
mij voor,
kan —
- hoe
hoewil
wilmen
menhethet
bepaalduitmaken
uitmaken?
voor
onzediplomatieke
diplomatieke
kan
bepaald
? —- voor
onze
leiding schadelijke
schadelijke •gevolgen
'gevolgen hebben
hebben gehad.
gehad.Wie
Wietoch
tochbijbijdergelijke
dergelijkezaken
zaken
leiding
men ;j voor
voor de
deanderen
anderenbewaart
bewaartmen
men meer
meer de
de
invloed heeft,
zoekt men
invloed
heeft, zoekt
vormelijke beleefdheden
beleefdheden en
Falck had
had ook
ook als
als Nederlander
Nederlander geene
geene aanaanvormelijke
en Falck
leiding
om het
hetmet
metden
denFranschen
Franschenvertegenwoordiger
vertegenwoordiger druk
druk tetemaken.
maken.
leiding om
den
Den 18den
18
December moest
moest Falck
Falck aan
aan de
deConferentie
Conferentie berichten,
berichten, dat
dat
Den
December
een tweede
tweede Nederlandsch
Nederlandsch gevolmachtigde
gevolmachtigde op
op komen
komen was
was(±);
(t) den
j den20iten
20,t en
een
de Conferentie
Conferentie hem
hem te
te kennen,
kennen, dat
datereropophare
harevergaderingen
vergaderingenvoor
voor
gaf de
geene plaats
plaats meer
meer was.
was. Wél
Wél bittere
bittere
Nederlandsche vertegenwoordigers
vertegenwoordigers geene
de Nederlandsche
pillen.
Blijkens blz.
blz. 57
57deelt
deeltD.D.B.B.P. P.
in Nederland
populairgeworden
geworden
Blijkens
de de
in Nederland
populair
meening, dat
dat het
hetPalmerston
Palmerstontetedoen
doen
was
»een
Rijktetehelpen
helpenverbreken,
verbreken,
meening,
was
»een
Rijk
dat door
door zijne
zijne ongedacht
ongedacht snelle
snelle ontwikkeling
ontwikkeling op
opelk
elkgebied,
gebied,vooral
vooral
dat
op dat
dat van
van handel,
handel, scheepvaart
scheepvaart en
en nijverheid,
nijverheid, voor
voor Engeland
Engeland een
een
op
geduchte concurrent
conCUlTent op
op de
de wereldmarkt
wereldmarkt en
en een
een tetekrachtig
krachtigRijk
Rijkaan
aan
geduchte
de monden
monden van
van Rijn,
Rijn, Maas
Maas en
en Schelde
Schelde dreigde
dreigde tetezullen
zullenworden."
worden." Dat
Dat
de
oordeel luidt
luidt anders,
anders, dan
dan dat
dat van
van Falck
Falck (§)
(§) en
en van
van E.E.dedeWaal
Waal(**).
(**).
oordeel
Eene onbevooroordeelde
onbevooroordeelde studie
aanzien van
van België
België gaf
gafook
ookmij
mij dien
dien
Eene
studie ten
ten aanzien
indruk niet,
niet, komende
komende toch
toch tot
tothet
het
resultaat,
bepaaldelijkTalleyrand
Talleyralld
indruk
resultaat,
datdat
bepaaldelijk
geweest (t±).
(tt). Het
gedurende de
de Londensche
Londensche conferentie
conferentieonze
onze »demon"
»demou" isis geweest
gedurende
sluit natuurlijk
natuurlijk niet
uit, dat
dat van
vall zelf,
zelf,d.d.w.w.z.z.door
doorden
denloop
loopder
del'gebeurgebeursluit
niet uit,
Palmerston isisgedreven
gedreveninineene
eenevoor
VOOI'
Nederlandschebelangen
belangen
tenissen, Palmerston
dedeNederlandsche
(Ol Het
Hetwerk
werkis isgedrukt
ge,lrukt
te Berlijn
l\Iittler
Sohn.
296,
297,389,
389,
(*)
te Berlijn
bij bij
Mittler
undund
Sohn.
'heZie
de de
blz.blz.
296,
297,
413, 422,
43:1, 435,
4:l5, 436,
436, 443-445,
443-4t5,446
446 van den
den 10den
lOden druk,
druk, 1902.
1U02.
413,
422, 423-427, 433,
(tl Lie
Zieook
ook D.
D. B.
B. P.P.blz.
blz. 66.
66.
(t)
(§) Ambtsbrieven,
Ambtsbrieven, . blz.
blz. 316
316 en 322.
322.
(§)
('W) Onze
Onze Indisch
Indische
Financiën, dl.
dl. I, blz.
blz. 29-32.
29-32.
(**)
. Financiën,
(if)
(tt) Zie
Zie blz.
blz. 23 van mijne
mijne 1903-verhandeling.
1903-verhantleling.
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ongunstige
richting;; maar
maal' dit
ditisisiets
ietsanders
andersdan
daneen
eenstelselmatig
stelselmatigoptreden
optreden
ongunstige richting
tegen
ons, gelijk
gelijk de
de Fransche
Fransche vertegenwoordiger
vertegenwoordiger van
van stonde
stonde aan
aan heeft
heeft
tegen ons,
vertoond.
Trouwens, op
blz. 67 kan
kan men
men bij
bij D.
D. B.
B. P.P.over
ovel'de
dedoor
dool'
vertoond. Trouwens,
op blz.
en Frankrijk
Frankrijk tetevolgen
volgenrichting
richtinglezen
lezen:
l>Éénenendenzelfden
denzelfden
Engeland
Engeland en
: pRén
weg moesten
moesten zij
zij op.
op. Welken?
Welken?Dat
Datis isduidelijk.
duidelijk.Engeland
Engelandhad
hadzelf
zelfgeen
geen
onmiddellijk
Als 't'tmaar
maar vrede
vrede bleef
bleefen
en
onniiddellijkbelang
belangbij
bijde
de Belgische
Belgische zaken.
zaken. Als
Frankrijks territoir
Het overige
overige was
was
Frankrijks
territoiren
en invloed
invloed niet
niet werden
werden vergroot.
vergroot. Het
aan
de Engelsche
Engelsche Whig's
Whig's vrij
vrij onverschillig."
onverschillig." Erkend
Erkend werd,
werd, lezen
lezen wij
wij
aan (le
een paar
paar regels
regels verder
verder »dat
»datalles
allesvan
vanFrankrijk
Fmnkrijk afhing".
afhing".Men
Menzou
zou
nog een
nog
daaruit
opmaken, dat
dat Palmerston
Palmerston handelde
handelde om
om Frankrijk
Frankrijk ter
ter
daaruit dan
clan toch
toch opmaken,
wille te
te zijn,
zijn, niet
nietuit
uithooge
hoogepolitieke
politiekeinzichten
inzichtenover
overdede
gevarenvan
vaneen
een
wille
gevaren
machtig rijk
aan Maas
Maas en
en Schelde.
Schelde. Ook
Ookalles
alleswat
watmen
menverder
verderbij
bij
machtig
rijk aan
P.
leest
over
de
Conferentie,
strekt
slechts
0111
m\jne
meening
D.
B.
D. B. P. leest over de Conferentie, strekt slechts °in mijne meening
te staven,
staven, dat
dat Frankrijk
Frankrijk vooral
vooral ons
ten nadeele
nadeele is
is geweest.
geweest.
ons ten
De lezing
lezing der
derbladzijden
bladzijden over
overde
deConferentie
Confel'entie isisvermoeiend,
vermoeiend, omdat
omdat
De
11. h.
V' I de
deSchrijver
Schrijverin in
pleitredenenvervalt,
vervalt,die
dieweinig
weinigovertuigend
overtuigend
h. v.,
pleitredenen
werken.

lIl.
Met een
een gevoel
gevoelvan
van
verluchtingkomt
komtmen
men
aan
bladzijdenover
over
Met
verluchting
aan
'de'debladzijden
moet
ik
lachen
om
de
rederijkersopwinding
de
bLevée
de
Bouclier",
al
de vLevée de Boucher", al moet ik lachen om de rederijkersopwinding: :
meer waar
waal'enenwaardiger
waardigel'dart
dantoenmaals
toenmaalsgebleken
geblekendedewapenwapenllZelden
»Zelden is
is meer
spreuk
van het
het Koninklijk
Koninklijk huis
huis Je
Jemailltiendrai
Daarvool'
maintiendrai".. (blz.116).
(blz. 116). Daarvoor
spreuk van
hall men
men zich
zich veel
veel te
te lang
lang laten
laten vertreden,
vertreden, hadden
hadden wij
wij al
al te
te veel
veelheil
heil
had
gezocht
in vreemde
vreemde bemoeiing.
bemoeiing. Ook
Ook was
was het
het niet
lIiet de
debedoeling
bedoeling om
om de
de
gezocht in
verbroken
herstellen. Dan
Dan eerst
eerst ware
ware het
hetfiere
fiere lk
Ik zal
zal handhandverbroken eenheirl
eenheid te
te herstellen.
have>l inrlel'rlaad
z\jne plaats
plaats geweest.
geweest.Overigens
Overigensheb
hebikikreeds
reedsinininijne
mijne
inderdaad op
op zijne
haven
verhandeling
1903 inindit
dittijdschrift
tijdschrift de
debeteekenis
beteekenis van
van den
den TienTienverhandeling van
van 1903
daagschen
veldtocht en
en het
hetzinledige
zinledigevan
vanhet
hetverraad-geroep
verraad-geroepaangewezen.
aangewezen,
daagschen veldtocht
gepaard met
met (le
de
De voorspoedige
voorspoedige afloop
afloop van
van ons
ons militair
militair optreden,
optrellen, gepaard
De
tusschenkomst,
heeft
aall
de
grondvesting
van
den
Fransclle
militaire
Fransche militaire tusschenkomst, heeft aan de grondvesting van den
de wijding
wijding ontnomen,
ontnomen, en
en meer
meel'dan
dan (lat,
dat, die
dieanders
anders
Belgischen staat
Belgischen
staat de
onafhankelijkheidsstrijden aan
nieuw in
in de
destatenrij
statenrijoptredende
optredendevolken
volken
onafhankelijkheidsstrijden
aan nieuw
in zulk
zulk eene
eene hooge
hooge mate
mate geven.
geven.
in
Hier zijn
Zijll wij
wij gekomen
gekomen aan
aan den
den c/ou
clou van
van des
des Schrijvers
Schrijvers arbeid
arbeid:: eert
een
Hier
dagboek
zijn vader,
vader, die,
die, naar
naardes
deszoons
zoonsmeening,
meening, een
eengewichgewichdagboek van
van zijn
1'01 ininden
denTiendaagschen
Tiendaagschen veldtocht
veldtocht vervuld
vervuld heeft,
Ditdagboek
dagboek
tigen rol
tigen
heeft. Dit
wordt
echter
niet
iu
zijn
geheel
gegeven,
doch
in
afgebroken
stukken,
wordt echter niet in zijn geheel gegeven, doch in afgebroken stukken,
waartusschen
zoon eigen
eigen beschouwingen
beschouwingen en
enarchiefstukken
archiefstukken deed
deed
waartusschen de
de zoon
afdrukken.
De manier
manier isis niet
uietboven
bovenbedenking
hedenking:
ikzelfalthans
althanszou
zou
afdrukken. De
: ikzelf
daartoe
uiet licht
licht komen.
komen. Intusschen
Intusschen kreeg
kreeg door
11001' een
een en
en ander
ander het
het
daartoe niet
lijvige
werk een
eenbijzonder
bijzonderhybridisch
hybridischkarakter.
karakter.Ook
Ooknatuurlijk
natuurlijkeenzijdig.
eenzijdig.
lijvige werk
Het ware
ware eene
eeneschoolmeeiterachtige
schoolmees'temchtigedwaasheid,
dwaasheid, dit
ditden
denSchrijver
Schrijver tot
tot
Het
verwijt
te
maken
wegens
de
eenzijdigheid
op
zichzelve:
zoo
goed
als
verwijt
maken wegens de eenzijdigheid op zichzelve : zoo goed als inin
de
Oll! slechts
slechts het
het licht
lichttetedoen
doellvallen
\'allen
(1 e lIatllllrbeoefelling
natuurbeoefeningisis de
(le methode,
methode, on'
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op
eene enkele
enkelewaarneming
waarnemingmet
metverwaarloozing
verwaarloozingvan
vanalle
alleandere
andereinvloeden,
invloeden,
op eene
volkomen op
op hare
volkomen
hare plaats
plaats;; maar
maar aan
aan dedevoorwaarde
voorwaardemoet
moetdan
dantoch
toch altijd
altüd
voldaan
Of
voldaanworden,
worden,dat
dathetgeen
hetgeenmen
men voorop
vooropstelt
steltop
op zichzelf
zichzelfjuist
juistis.
is. Of
aan
die voorwaarde
voorwaar(le het
het dagboek
dagboek in
in alle
alle opzichten
opzichten voldoet,
voldoet, dient
dient men,
men,
aan die
behoudens
nadere tegenspraak,
tegenspraak, aan
nemen, waar
waar breedelijk
breedelük en
en zou
zou
behoudens nadere
aan te nemen,
men
zoo zeggen
zeggen overtuigend
overtuigend het
het thema
thema isis uitgewerkt,
uitgewerkt, vervat
vervat in
in de
de
men zoo
slotwoorden
vall .deze
'deze zinsnede
zinsnede der
del'Voorrede
Voorrede:: »Van
II Van alle
alletroepengedeelten
troepengedeelten
slotwoorden van
is
in dezen
dezen veldtocht
veldtocht het
hetmeest
meestin in
gevecht
geweestdede3de
3 deDivisie
Divisie
is in
gevecht
geweest
Illfanterie,
van den
den Luitenant-Generaal
Luitenant-Generaal Meüer,
en van
van die
die
Infanterie, onder'
onder bevel
bevel van
Meijer, en
divisie baar
onder Kolonel
Kolouel Stoecker,
Stoecker, en van
van die
die brigade
brigade
haar 'lste
liste brigade
brigade onder
het
Korps Vrijwillige
Vrüwillige Jagers
Jagers (ier
del' Leidsche
Leidsclle Hoogeschool,
Hoogeschool, dat steeds
steeds aan
aan
het Korps
ate peleton,
haal'
hoofli was,
was, en
envan
van(lat
datLeidsche
LeidscheJagercorps
Jagercorps zijn
zijn 1iste
dat
peleton, dat
haar hoofd
gecommandeerd
(!oor den
den Schrijver
Schrijver van
van het
hetDagboek."
Dagboek."Zoo
Zoowordt
wordt
gecommandeerd werd
werd door
dan
ten slotte
slotte de
deheld
heldvan
vanden
den
Tiendaagschenveldtocht
veldtocht(natuurlijk
(natuul'lijk met
met
dan ten
Tiendaagschen
alle
mogelÜk voorbehoud
voorbehoud ten
ten aanzien
aanzien van
van Oranje)
Oranje) de
de man,
man, wiens
wiensportret
portret
alle mogelijk
vóór
werk prijkt
prijkt en
en waarin
waarin men
mendedetrekker'
trekkenvan
vanden
denzoon
zoonherkent.
herkent.
v(iór het
het werk
Dat
eerst nu
nu zulk
zulk een
eenboek
boekoils
OIISwordt
wordt
ontsloten,
heeft
schaduwzijde,
Dat eerst
ontsloten,
heeft
dedeschaduwzijde,
dat
tegenspraak veel
veel moeilijker
moeilijker en
enonzekerder
onzekerdel' wordt.
wordt, Intusschen
Intusschen isis
dat tegenspraak
die reeds
reeds niet
niet uitgebleven.
uitgebleven. De
Deachterkleinzoon
achterkleinzoon van
van den
denluitenantluitenantdie
generaal
Meijer', gepensionneerd
gepensiOlllleerd ritmeester
huzaren, is inin De
generaal Meijer,
ritmeester del'
der huzaren,
Nieuwe Rotterdamsche
Rotterdamse/Ie Courant
Courant van
van 21
April 1906, Tweede
Tweede Blad
mad A,
A,
Nieuwe
21 April
opgekomen
tl'gen
hetgeen
hij
noemt
schromelijke
overdrijving
in
een
opgekomen tegen hetgeen hij noemt schromelijke overdrijving in
schrijven,
ten titel
titelvoert
voert
llDe
tiendaagscheveldtocht
veldtochten
ende
deBeringsche
Berillgsche
schrijven, dat ten
»De
tiendaagsche
Leonidas".
Leollidas". Beringsche
Lleringsche Leonidas
Leollidas:: het
het kon
kon toch
toch kwalijk
kwalük de
de bedoeling
bedoeling
van den
den in
in gemoede
gemoede schrijvenden
schrijvenden steller
steller des
des dagboeks
dagboeks zijn,
zijn, dat
dataldus
aldus
van
tot tegenspraak
tegenspraak werd
werd geprikkeld
geprikkeld;; eene
eene prikkeling,
prikkeling, die
die zich
zich niet
niet zou
zou
tot
voorgedaan hebbelI,
ware weergegeven,
weergegeven, desverdesvervoorgedaan
hebben, zoo
zoo eenvoudig
eenvoudig de
de tekst ware
kiezende met
met ophelderende
ophelderende noten.
Jhr. Meyer
Meyer heeft
heeft het
hetvooral
vooral tegeu
tegen
kiezende
noten. Jhr.
in twijfel
twijfeltrekken
trekkenvan
vandedewaarde
waartJeder
del'
officieele
mededeelingenzijns
zÜns
het in
officieele
rnededeelingen
overgrootvader;;,
in
zake
den
tocht
Oostham-Quaedmechelen-Beringen,
overgrootvaders, in zake den tocht Oostham—Quaedmechelen—Beringen,
waaraan (le
de beide
beide eerste
eerste hoofdstukken
hoofdstukken gewijd
gewÜd zijn
zÜn: : wij
wij hebben
hebben af
af tete
waaraan
wachten (le
de toegezegde
toegezegdenadere
naderewederlegging
wederleggingvan
vanden
dengeërgerden
geërgerdenachterachterwachten
kleinzoon.
In het
het volgende
volgende hoofdstuk
hoofdstuk »Staats-Vlaanderen
»Staats-Vlaanderell en
en de
deCitadel
Citadel van
van
In
Alltwerpen van
Augustus 1831"
1831" wordt
wordt op
op blz.
blz. 161
161 met
met een
een
Antwerpen
van'2-6
2-6 Augustus
ellkeI woord
woon! melding
melding gemaakt
gemaaktvan
vandedekrijgsverrichtingen
krijgsverrichtingen der
der'ScheldeScheldeenkel
flotille.
flotille. Hoe
Hoe het
hetdaarbij
daarbij moet
moet zijit
zijn toegegaan
toegegaan van
van Nederlandsche
Nederlandsche zijde,
zijde,
kan men
men eenigszins
eelligszills nagaan
uagaanuit
uiteene
eene
gepubliceerdeparticuliere
particulierebron,
bron,het
het
kan
gepubliceerde
joul'llaal van
van den
den oud
oud Vice-Admiraal
Vice-Admiraal Boelen
Boelen d.
d. d.d. 99 Augustus
Augustus 1831
in
journaal
1831 in
artikel »Blokkade
»Blokkade op
1903het artikel
op de
de Schelde
Schelde183t-1833"
1831-1833" (Marineblad '1903-Maar'wat
watook
ookininditdit
hoofdstukweer
weermijne
rnüneaandacht
aandacht trok,
trok, is,
is,
1904). Maar
hoofdstuk
dat, in
in weerwil
weenvil van
van verkregen
verkregen voordeelen,
voordeelen, Generaal
Generaal Chasse,
Clmssé, de
de opperopperdat,
bevelhebber van
Citadel, eene
eene wapenschorsing
wapenschorsing aanneemt,
aanneemt, enkel
enkel »op
llOp
bevelhebber
van de
(le Citadel,
berichten, uit
het vijandelijk
vijalHlelijk kamp
kamp gekomen",
gekomen", zooals
zooals D.
D. B.
B. P.P.veroorveroorberichten,
uit het
deelend schrijft.
schrijft. Mij
Mij was
wasdat
datwel
wel
bekend,'loam.
lil a al' bij
bij de
degegeven
gegevell beoedeelend
bekend,
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schouwingen erover,
erover, dacht
dacht ik
ik alweder,
alweder, welk
welkeen
eengeheel
geheel
anderman
mantoch
toch
ander
schouwingen
Immers'n
14 dagen
dagen later
later
de opperbevelhebber
opperbevelhebber van
van Maastricht
Maastricht was.
'n 14
de
was. Immers
deed zich
zich daar
daal'een
eenvolkomen
volkomengelijk
gelijkgeval
gevalvoor.
voor.Generaal
Generaalvan
vanBoecop
Boecophad
had
deed
gemaaktvan
vanTongeren.
Tongeren.
nl. op
oplast
last
vanden
denopperbevelhebber
opperbevelhebbermeester
meestergemaakt
zich nl.
van
Den 15den
15deo Augustus
Augustus zond
zond Van
Van Boecop
Boecop de
de volgende
volgende mededeelingen
mededeelingen aan
aan
Den
zijn
chef
(*):
zijn chef (*):
)De Generale
GeneraleKommandant
Kommandantad
adinterim
interimvan
vande
de3de
3de divisie
divisie Belgische
Belgische troetroe»De
te Luik
Luikgeeft
geeftmij
mijkennis,
kennis,
13deo
dezereene
eeneovereenkomst
overeenkomst
pen te
er er
op op
denden
13den
dezer
gesloten is,
is,die
diebepaalt
bepaaltalle
allevijandelijkheden
vijandelijkheden tusschen
tusschen de
de Belgische
Belgische en
en
gesloten
Hollandsche troepen
troepen van
vall stonde
stondeaan
aanmoeten
moeten
ophouden.Overbrenger
Overbrenger
Hollandsche
ophouden.
dezes heeft
heeftmij
mijdede
hiernevensgevoegde
gevoegdemissive'
missive'voor
voorUwe
UweExcellentie
Excellentie
dezes
hiernevens
hand gesteld,
gesteld, die
dievermoedelijk
vermoedelijk den
denzelfden
zelfdeninhoud
inhoud bevat."
bevat."
ter hand
Waarop Dibbets
Dibbets aan
aan Van
Van Boecop
Boecop p.
p. o.o.antwoordde
antwoordde::
Waarop
divisieBelgische
Belgische
brief van
van den
denGeneraal,
Generaal,kommanderende
kommanderendedede3de
3 dedivisie
»De brief
te Luik,
Luik, vermeld
vermeldininUHgEdG.
UHgEdG. missive
missive van
van heden,
heden, en
engelijkgelijktroepen te
troepen
met den
den zelfden
zelfdenontvangen,
ontvangen,behelst,
behelst,zooals
zooalsUHgEdG.
OHgEdG.vermoedde,
vermoedde,
tijdig met
tijdig
de aankondiging
aankondiging van
van den
denwapenstilstand.
wapenstilstand.Zoodanige
Zoodanigemededeeling
mededeeling kan
kan
de
echter niet
niet ininaanmerking
aanmerking bij
bij ons
onskomen,
komen,enen
moeten
daaromtl'ent
echter
moeten
daaromtrent
bevelen van
van Z.
Z. K.
K. II.
H.den
denPrins
Prinsvan
vanOranje
Ol'anjeworden
wordenafgewacht.
afgewacht.
bevelen
mOI'gen te
te St.
St.Truyen
Truyenzullende
zullendeaankomen,
aankomen, zoude,
zoude,
»Hoogstdezelve
»Hoogstdezelve morgen
hetonderwerpelijke
onderwerpelijkebij
bijUHgEdG.
UHgEdG.ontvanontvanindien
geene orders,
orders,nopens
nopenshet
indien geene
tothethet
vragen
derzelve,
derwaarts
kunnenworden
wOl'den
gen zijn,
zijn, een
eenofficier
officiertot
vragen
derzelve,
derwaarts
kunnen
gezonden.
K. H.
H. den
den terugtogt
terugtogtuituitTongeren
Tongerenmogt
mogtgelasten,
gelasten, zal
zal
])Ingeval
Z. K.
»Ingeval Z.
door onze
onze troepen
troepengedaan
gedaanwerk
werk
UHgEdG.
UHgEdG. voorzeker
voorzeker indachtig
indachtig zijn,
zijn, het door
tot
defensie tetedoen
doenvernietigen
vernietigen;
ookzoude
zoudehethet
daartoegebruikte
gebruikte
tot defensie
; ook
daartoe
hout,
zoo verre
verre het
hetgoed
goedis,is,
alsdan
herwaarts
kunnenworden
wordenmedemedehout, in zoo
alsdan
herwaarts
kunnen
gevoerd."
het departement
departement van
van Oorlog
Oorlog rapporteerde
rapporteerde Dibbets
Dibbets het
het geval
geval
Aan
Aan het
16den aldus
aldus:: »Gisteren
lIGistel'en heb
heb ikikvan
vanVan
Vander
derMeere,
Meere, die
die teteLuik
Luik
den
den 16den
kommandeel't,
hierbij gevoegden
gevoegden brief
briefontvangen,
ontvangen, welke
welkevoor
voornotifinotifikommandeert, den
den hierbij
is aangenomen."
aangenomen."
catie
catie is
Men
ziet
uit deze
dezecorrespondentie,
cOl'l'espondentie, dat
dat Dibbets
Dibbets gehandeld
gehandeld heeft,
heeft,
Men ziet uit
zoo
als de
de Knoop's,
Knoop's, de
deWiippermann's,
Wüppermann's, de
deBosscha's
Bossclla'snatuurlijk
natuurlijk zouden
zouden
zooals
zooaJs des
des Schrijvers
Schrijvers m.
m. i. wat
wat alaltetepleitende
pleitende geest
geestter
ter
vinden,
niet zooals
vinden, en
en niet
wederlegging
(blz. 162),
al was
wasdan
danook
ookDibbets,
Dibbets,gelijk
gelijkChassé,
Chassé,
wederlegging aanvoert
aanvoert (blz.
162), al
])even
goed opperbevelhebber
opperbevelhebber als
de Prins
Prins van
vanOranje".
Oranje". Wat
Watmoet
moetmen
men
»even goed
als de
staan de
de bepalingen
bepalingen —
- van
van het
hetgezond
gezondververbovendien
bovendiendenken
denken- — laat
laat staan
het
juist
stand,
dat
Chassé
de
opzegging
van
de
wapenschorsing
als
stand, dat Chassé de opzegging van de wapenschorsing — als het juist
naar
hoofdkwartiervan
vanden
denPrins,
Prins,maar
maarnaar
lIaar
is
- »zond,
)Zond,niet
niet
is —
naar
hethet
hoofdkwartier
den
Koning"? Nog
Het isis mogelijk,
mogelijk, doch
doch bijna
bijna niet
nietdenkbaar,
denkbaar, dat
dat
den Koning"?
Nog dit.
dit. Het
Chassé
over zijne
zijne verhouding
verhouding tot
tothet
hetopperbevel
opperbevelandere
anderevoorschriften
voorschriften
Chassé over
het geheel
geheel geene
geene kreeg.
kreeg. Nu
Nuwas
wasaan
aanden
den
dan
clanDibbets
Dibbetsofof wel
wel in
in het
(*)
Deze en
voIgeIlde Maastrichtsche
Maastrichtsche brieven
brieven ontleende
ontleende ik
ik aan
aanhet
hetDibbets-archief.
Dibbets·archief.
en volgende
(*) Deze
Zie mijn
en Limburg,
Limburg, blz,
blz. 6.
5.
Luik en
nnjn Luik
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Maastrichtschen opperbevelhebber
opperbevelhebber samenwerking
samenwerking met
metden
denopperbevelhebopperbevelhebMaastrichtschen
ber van
van het
hetveldleger
veldlegervoorgeschreven,
voorg.eschreven, o.o.a.a.bepaaldelijk,
bepaaldelijk,dat
datdedebrieven
brieven
ber
Oorl()g 66k
óók aan
aan dezen
dezenofof
omgeke~rdmoesten
moestengezonden
gezondenworden.
worden.
aan Oorlog
omgeke2rd
Di\lbets had
had zich
zich daaraan
daaraan steeds
steeds gehouden
gehouelen (zoodat
(zood at van
van alle
alle brieven
brieven uit
uit
Dibbets
die dagen
elagell minuten
minuten enendubbelen
dubbelenmoeten
moetenbestaan
bestaanhebben
hebben!);
maar,nu
nu
die
!); maar,
prinR Frederik
Frederik weer
weerdoor
doorden
(ienprins
Pl'insvan
mn
Oranjealsals
opperbevelhehber
prins
Oranje
opperbevelhebber
werel vervangen,
vervangen, meende
meenele Oorlog
Oorlog den 308ten
30 sten Juli
Juli 1831 den
denvolgenden
volgenden
werd
hrief te
te moeten
moeten doen
doenafgaan,
afgaan,waarbij
waarbijmen
menopopdede
laatste
woordenhebbe
hebbe
brief
laatste
woorden
letten, en
endan
danrijse
rijst'dedevraag
vraag:
heeftChassé
Chasséeene
eene
dergelijkeherinneherinnete letten,
: heeft
dergelijke
niet ontvangen
ontvangen?
Ziehier:
ring niet
? Ziehier
:
eerU, U,
Mijnheer
Generaal,
vertrouwelijk mede
mede tete
»Ik heb
heb de
de eer
DIk
Mijnheer
de de
Generaal,
vertrouwelijk
deelen, dat
dat Zr.
Zr. Ms.
M8.leger
legel'opopMaandag
Maandag de!,
den 'stela
1 sten Augustus
Augustus eene voorvoordeelen,
waartsche ofrensieve
offensieve heweging
zal maken
maken en
envermoedelijk
vermoedelijk den
elen2den
2 den de
de
waartsche
beweging zal
zal overschrijden.
overschrijden.
grenzen van
van oud-Nederland
oud-Nederland zal
grenzen
,Het
legel' zal
zal dezen
dezen veldtogt
veldtogt maken
maken onder
onder de
elebevelen
bevelenvan
vanZ.Z.K.K.H.
H.
Het leger
den Prins
Prins van
van Oranje,
Oranje, zullende
zullende Z.
Z. K.
K. H.
H. de
dePrins
PrinsFrederik
Frederikder
del'NederNederden
landen, die
die tot
tot dusverre
dusverre het
hetvoormelde
voormeldeopperbevel
opperbevel heeft
heeftgevoerd,
gevoerd,eersteel'stlanden,
gemelde in
alles, waar
waarnoodig
noodigis, is,
behulpzaamzijn,
zijn.blijvende
blijvendeHoogstHoogstgemelde
in alles,
behulpzaam
dezelve voor
voor het
het overige
overigeininzijne
zijnebetrekkingen
betrekkingenalsals
AdmiraalenenKolonelKoloneldezelve
Adrniraal
Generaal bevestigd.
bevestigd.
Generaal
]) U.E. deze
mededeeling doende,
doende, zal
zalhet
het
zijnhierbij
hierbij
deze mededeeling
welwelonnooelig
.onnoodig zijn
DU.E.
meerdere
waakzaamheid
of
van
kragtdadige
eenige
aanbeveling
van
eenige aanbeveling van meerdere waakzaamheid of van kragtdadige
medewerking, waar
nooelig, aan
aan te
te bevelen
bevelen;; alleen
alleen nwet
moet ik
ik U.E.
U.E. uituitmedewerking,
waar noodig,
metZ.Z.K.K.H.H.
;IenPrins
Prinsopperbevelhebber
opperbevelhebber in
in relatie
relatie tete
noodigen zich
zich met
noodigen
Clen
stellen,
zooals vroeger
vroeger met
met Z.
Z. K.
K. H. den
Prins Frederik
Frederik heeft
heeft plaats
plaats
den Prins
stellen, zooals
gehad."
~en schrijven
schrijven van
van dezelfde
dezelfde strekking
strekking d.d.d.d.I 1Augustus
Augustusontving
ontvingDibbets
Dibbets
Een
Fredel'ik.
van Prins
van.
Prins Frederik.
)DVan
Van dit
oogenblik af'',
af",antwoordde
antwoorddededeMaastrichtsche
Maastrichtschebevelbebber
bevelbebber
dit oogenblik
aan
beide vorstenzonen,
vorstenzonen, bij
bij brieven
brieven van
van den
elen 3den,
3 den , Dben
D ben ik
ik bezig
bezig den
elen
aan beide
vijand
te
verpligten
zijne
magt
gedeeltelijk
in
de
nabijheid
van
Maastricht
vijand verpligten zijne magt gedeeltelijk in de nabijheid van Maastricht
te doen
doen verblijven,
verblijven, en
enzal
zalhet
het
mogelijke
worden
aangewend,om,
om,ingeval
ingeval
mogelijke
worden
aangewend,
de
operatiën van
van het
het leger
leger in
in deze
dezerigting
rigtingmogten
mogtenplaats
plaatshebben,
hebben,zich
zich
de operatiën
met
hetzelve in
in verbinding
verbinding te
te stellen."
stellen."
met hetzelve
Het
schijnt haast
haast ongeloofelijk,
ongeloofelijk, dat
dat een
een paar
paar dagen
dagen later
laterde
deopperopperHet schijnt
bevelhebber
eene wapenschorsing
wapenschorsing opzegt
opzegt en
endaarvan
daarvan niet
niet den
den
bevelhebber Chassé
Chassé eene
Prins,
wel den
den Koning
Koning kennis
kennis geeft.
geeft.
Prins, wel
Het
volgende hoofdstuk
hoofdstuk wijdt
wijdt de
de Schrijver
Schrijver aan
aan DDe
»De Belgische
Belgische legerlegerHet volgende
Augustus 1831".
1831". Ware
Ware het
het niet
nietbeter
beter geweest,
geweest,
aanvoering
aanvoeringvan
van2-6
2-6 Augustus
het
geheele dagboek
dagboek des
des vaders
vaders hier
hier en
en daar
daal' als
alseene
eeneillustratie
illustratie
het geheele
te
hebben gebruikt,
gebruikt, dan
dan aldus
aldus aan
aan de
eledaden
daden van
van een
een 1'Neu
sten luitenant
te hebben
een breed
breed geschiedverhaal
geschiedverhaal op
op tetehangen
hangen?
- Overigens
Overigenskan
kanmen
meninderdaad
inderdaad
?—
Belgisch militair
militairbeleid
beleidschier
schiergeene
geenequalificatie
qualificatie vinden.
vinden. Evenals
Evenals
voor
voor het Belgisch
laatsten oorlog
oorlogininZuid-Afrika
Zuid-Afrika de
devesting
vestingLadysmith
Ladysmith op
op den
den
in
den laatsten
in den
Boerenleger, Piet
PietJoubert,
Joubert,als
alseen
eenmagneet
magneetwerkte,
werkte,
bevelhebber
bevelhebber van
van het Boerenleger,
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dacht
dacht men
men tijdens
tijdens het
hetbegin
beginder
del'vijandelijkheden
vijandelijkheden in
inAugustus
Augustus 1831
1831bij
bij
Belgische hoofdkwartier,
hoofdkwartier, dat
dat de
de Belgische
Belgische vestingen
vestingen Antwerpen
Antwerpen en
en
het Belgische
Venlo niet
nietzouden
zoudennalaten,
nalaten,hare
hareaantrekkingskracht
aantrekkingskracht op
op den
denprins
prinsvan
van
Venlo
te oefenen,
oefenen,waardoor
waardoorgeweifeld
geweifeldenengetalmd
getalmdwerd,
werd,de
deScheldeScheIdeOranje uit
Oranje
uit te
en Maaslegers
Maaslegers elkander
elkander de
de hand
hand te
te doen
doen reiken,
reiken, ten
teneinde,
einde,vereenigd,
vereenigd,
en
in midden-België,
midden-België, benoorden
benoorden de
de hoofdstad,
houfi.lstad, den
den indringer
indringer het
het hoofd
hoofd tete
in
bieden: : blz.
blz. 132, 162
162—163,
-163, 166
166—167,
-167, 247.
247.Deze,
Deze,ofschoon
ofschoon uit
uit een
een
bieden
land komende,
komende, dat
dat wellicht
wellichtvan
vanalle
allelanden
landenininEuropa
Europagedurende
gedurende de
de
land
laatste drie
drie eeuwen
eeuwen opopdiedie
kleine
uitgestrektheidgronds
grondsde
demeeste
meeste
laatste
kleine
uitgestrektbeid
vestingen en forten
forten had
had bezeten
bezeten;; die,,
die,' als
als gevolg
gevolg daarvan,
daarvan, eene
eene zekere
zekere
vestingen
vermaardheid had
verworven in
in de
depractijk
practijk van
van den
den vestingbouw
vestingbouw en
en
vermaardheid
had verworven
den vestingoorlog
vestingoorlog en
en onder
onder de
deberoemde
beroemdevoorgangers
voorgangers van
van zijn
zijn vorstevorsteden
naamvan
van»steden»stedenlijken aanvoerder
aanvoerder kon
kon wijzen
wijzen op
op een,
een, die
die op
opden
dennaam
lijken
dwinger" vermocht
wiens land
land in
in de
de laatste
laatste helft
helft der
der18de
18 de
dwinger"
vermochttetebogen;
bogen wiens
hetbarrière-tractaat
barrière-tractaat had
hadgesloten
geslotenenennanadedevereeniging
vereenigingmet
metBelgië
België
eeuw het
het bouwen
bouwen van
van eene
eenereeks
reeksvestingen
vèstingen met
met
onmiddellijk overging
onmiddellijk
()vergingtot
tot het
forten en
en citadellen
citadellen tegen
tegenFrankrijks
Frankl'ijksnoordergrens
noordergrens;; die
dieindringer
Îndl'Ïngerbezat
bezat
forten
aanvoerder, die
die meer
meermilitair
militairdoorzicht
doorzichthad
haddan
dandedeBelgische
Belgischebevelbeveleen aanvoerder,
hebbers. Kind
Kind van
vanzijn
zijntijd,
tijd,had
haddedeprins
prinsvan
vanOranje
Oranjeuit
uitde
deNapoleontische
Napoleontische
hebbers.
dat het
hetbelegeren
belegerenenenveroveren
veroverenvan
vaneenige
eenigevestingen
vestingen
school
geleel:d, dat
school geleei:d,
geene beslissende
beslissende feiten
feiten voor
voor den
denvijand
vijandkunnen
kunnen heeten
heeten niet
nietalleen,
alleen,
geene
maal'
dat
men,
zoodoende,
het
aanvallende
leger
zwakker
maakt
en
aan
maar
men, zoodoende, het aanvallende leger zwakker maakt en aan
waardoor men
het in
in de
deoorlogvoering
ool'logvoering belembelembepaalde plaatsen
bepaalde
plaatsen bindt,
bindt, waardoor
men het
mert, terwijl
terwijl beweging
bewegingimmers
immerseen
eenelement
elementervan
ervanis.is.Die
Dieschool
schoolhad
had hem
hem
mert,
geleerd,
dat zoolang
zoolang de
dedoor
doorTiecken
TieckendedeTerhove
Terhove
Daineaangevoerde
aangevoerde
geleerd, dat
enen
Daine
legers niet
niet verslagen
verslagen waren,
waren, dedeBelgische
Belgischeregeering
regeeringteteBrussel
Brusselkon
kon
legers
niet veroverd
veroverd was,
was, het
het gezag
ge~ag
blijven functionneeren;
blijven
functionneeren ;dat
dat zoolang
zoolang België
België niet
van Leopold
Leopold niet opgehouden
opgehouden had
had tetebestaan.
bestaan.Vandaar
Va-ndaardat
datdedeprins
prinsvan
van
van
Oranje
doel zeer
zeerzeker
zekerniet
nietbeter
beterkon
konbereiken,
bereiken,clan
dan door
dOOI' in
in de
de
Oranje het
het doel
eerste
plaats zoo
zoo spoedig
spoedigmogelijk
mogelijk de
deScheldeSchelde- en
enMaaslegers
Maaslegers aan
aan tete
eerste plaats
tasten
en deze
dezevertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
van België's
België's levende
levende kracht
kracht tete
tasten en
verslaan,
om
daarna
naar
Brussel
op
te
rukken
en
zich
van
den zetel
zetel
verslaan, om daarna naar Brussel op te rukken en zich van den
des
bestuurs
meester
te
maken.
De
rest,
dus
ook
de
bemachtigillg
van
des bestuurs meester te maken. De rest, dus ook de bemachtiging van
Antwerpen
en Venlo,
Venlo, was
wasbijzaak.
bijzaak. Niemand
Niemand minder
minder dan
dan de
de zoon
zoon van
van
Antwerpen en
1831
te Venlo
militair
gezag
vertegenwoordigde, ik
ik
hem,
die inin1831
hem, die
te Venlo
hethet
militair
gezag
vertegenwoordigde,
schreefdertig
dertigjaren
jarenlater
later:
bedoel
den beroemden
beroemden Generaal
Generaal Brialmont,
Brialmont, schreef
bedoel den
:
»Le
siège du
du gouvernement
gouvernement et
et dedePadministration,
l'administration, le
Ie foyer
foyer des
des
»Le siège
des influences
influences politiques
politiques est
esttoujours
toujoursune
uneposition
positionstratégique
stratégique
affaires
affaires et des
importante,
et
presque
toujours
un
point
stratégique
décisif.
Les
invasions
importante, et presque toujours un point stratégique décisif. Les invasions
ont marquées
marqllées les
les guerres
guerres de
delalarépublique
république etetdedel'empire
l'empireprouvent
prouvent
qui
qui ont
en
effet que
quela la
chute
capitales
a eu
généralementpour
pourrésultat
résultat
en effet
chute
desdes
capitales
a eu
généralement
dè
paralyRer toutes
ressources de
de laladéfense"
défense" C).
de paralyser
toutes les ressources
Leopold
heeft, gelijk
gelijk uit
uit de
destukken
stukken blijkt,
blijkt, van
vandedemilitaire
militairezaken
zaken
LeopoldII heeft,
zeker niet
niet teteveel
veelzegt,
zegt,
dier
diet. dagen
dagen zóó
z66 weinig
weinig begrepen,
begrepen,dat
datD.
D. B.
B. P. zeker
wanneer
hij
van
kinderlijke
naïveteit
gew,lugt
(blz.
1
(lD).
gewaagt
(blz.
4
69).
naiveteit
wanneer hij van
(4).

(Q)
.Brialmont, Etudes
la défense
Etats.
des Etas.
dtfense des
Eludes sur
sur la
(*) Brialmont,
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IV.
Is
el' inin1831
1831aan
aanBelgische
Belgische
zijcle
veel
gebeurd,
waaroverdedeBelgen,
Belgen,
Is er
zijde
veel
gebeurd,
waarover
toen zij
zij hunne
hunnevaders
vadersof grootvaders
of grootvaders
herinneringenhoorden
hoordenophalen
ophalen
toen
herinneringen
eersteontmoetingen
ontmoetingen tetevelde
veldemet
metdede
Hollanders,dikwijls
dikwijls zich
zich
aan
de eerste
aan de
Hollanders,
moeten
hebben verbaasd,
verbaasd, zooals
zooals de
de dwaze
dwaze verwarring,
verwarring, die
clie allen
allen
moeten hebben
beheerschte, de
de onzinnige
onzinnige plannen,
plannen, die
die sommigen
sommigen tegen
tegen de
deHollanders
Hollanders
beheerschte,
smeedclen,
de telkens
telkens herhaalde
herhaalde verwijten
verwijten van
vanverraad,
verraad, die
die·•de
de BelBelsmeedden, de
elkander naar
naar het
hethoofd
hoofdslingerden,
slingerden,van
vanHollandsche
Hollandschezijde
zijde
gische leiders
leiders elkander
gische
niet
blindvoor
voorkunnen
kunnenzijn,
zijn,dat
datdedetoestanden
toestanden inindezen
dezen
zou men
men ererniet
zou
blind
ons gunstig
gunstig waren,
waren,ook
ook
nog
niet zichzelf
zichzelf zijnden,
zijnden, zich
zich vormenden
vormenden staat ons
nog niet
om
te
bewerken,
dat
de
door
ons
leger
begane
fouten,
waarop
om te bewerken, dat de door ons leger begane fouten, waarop
D. B.
B. P.
P. mede
medehier
hierenen
daarwijst,
wijst,geene
geeneernstige
ernstigegevolgen
gevolgenvoor
voor ons
ons
D.
daar
gehad (*).
hebben gehad
hebben
Het
leger was,
was, wat
watdede
infanteriebetreft,
betreft,verdeeld
verdeeldinin4 4divisiën
divisiën
Het leger
infanterie
en 177
177laatste
laatsteal.).
aL).Den
Den2den
2 denAugustus
Augustustrok
trokdit
ditopopverschilverschil(blz.
(blz. 131 en
punten de.
de grenzen
grenzen over.
over. DeDemeest
meest
westelijkeafdeeling
afdeelingonder
onder
lende
lende punten
westelijke
nam de
derichting
richting naar
naai'Antwerpen
Antwerpen op
opBaarle-Nassau
Baarle-Nassau en
en
Van Geen
Geen nam
Van
Baarle-Hertog; ;de
van het
het kamp
kamp tete
Baarle-Hertog
de tweede
tweede onder
onder Saxen-Weirnar
Saxen-Weimar was
was van
Rijen een
een weinig
weinigoostelijker
oostelijker over
over Gilse
Gilse en
enAlphen
Alphen op
opPoppel
Poppelgetogen
getogen
Rijen
met
den
prins
van
Oranje
en
prins
Frederik.
Men
ontmoette
den
met den prins van Oranje en prins Frederik. Men ontmoette den
gehucht Den
Den Eel
Eelenenhet
het
dorpRaevels,
Raevels,waaruit
waaruit
vijand tusschen
vijand
tusschen het
het gehucht
dorp
Nifillon werd
werd verdreven,
verdreven, gelijk
gelijkininhethet
daaroverhandelend
handelendhoofdstuk
hoofdstuk staat
staat
Niëllon
daarover
beschreven
vv.). Hier
Hier was
was het,
het, dat
dat de
de»Duc",
»Duc", zooals
zooals SaxenSaxenbeschreven (blz.
(blz.170
170 vv.).
Weimar
meestal
genoemd werd,
werd, inineeneen
gewoon
voorpostengevecht,
Weimar meesta
.1 genoemd
gewoon
voorpostengevecht,
zonder eenige
eenige noodzaak,
noodzaak, zich
zich met
metden
den
commandantder
der2de
2 debrigade,
brigade,
zonder
commandant
Kolonel Bagelaar
Bagelaar (later
(later gouverneur
gouverneur van
vanden
denErfprins
Erfprinsvan
vanOranje)
Oranje) aan
aall
Kolonel
het
bajonetaanvaldoende
doendeenen
dool'majoor
majoor
de
spits stelde
stelde van
vanhet
de spits
eeneen
bajonetaanval
door
Tegelaar
g.ecommandeerde 2de
2 de bataljon
bataljon der
der 18de
18 deafdeeling
afdeelinginfanterie
infanterie!
Tegelaar g.ecommandeerde
!

n.

(*) Verg.
Verg. mijne
mijne verhandeling
verhandeling van
van 1903,
190:l, blz.
blz. 163.
163. —
D. B.
ll. I'.
P. vermeent,
de
I).
vermeent, dat
dat al de
heschuldigingen
verraad, tegen
t('gen Daine
Daine van
vanBelgische
Belgische zijde
zijde ingebracht,
ingehracht,opopniets
nietsgebageba·
beschuldigingen van
van verraad,
seercl
zijn;; herhaaldelijk
herhaaldelijk zegt
zegt hij
hijdit,
dit,zie
zieblz.
blz.164,
IM, 167,
1(;7, 182,
182, 195,
195, 218
218 I Ik
ben dit
ditover
over
seerd zijn
k ben
geheel genornen
genornel1 met
methem
hemeens.
eens.In]n
diezelfdedagen,
dag"n,waarover
waaroverhet
hetboek
ho('kloopt,
loopt,was
was
het geheel
diezelfde
andere meeningr,
metming ; ;althans
zijn vader,
rad('I', blijkens
blijkens
de prins
prins van
van Oranje
Oranjp van
van C'enp
eene andere
de
Annuls dt,ze
deze schrijft
schrijft aan zijn
hetboek
boekzelf
zelfafgedrukten
afgedruktenbrief,
brief,maar
maaropgenomen
opgpnolllPnmet
meteene
e"IJehinderlijke
hinderlijkedatumdatumden in
in het
den
fout - er
el' staat
October, terwijI
terwijlmen
mendestijds
destijdsininAugustus
Augustuswas,
was,zie
zieblz.
blz.437
·~37—:
- :»Demain
"llemain10
10
staat 99October,
co'llpte opt'irer
opt"rer contre
Tongres, je pense
pellse que
que Daine
lIaine l'évacuera
]'él'acuera it [non
mon apploche
je compte
contre Tongres,
am-docile COlllll1e
comnie
il aa fait
faitit Hasselt,
:'1 Hasselt,
rarmi
bngagt's
quantl
a ouverts
forel'
colfre,etet
il
rarmi
les les
bagages
prispris
quand
on 011
a ouverts
de de
force
lesles
cofTres
malies l'on
l'on yy it
it trouv6,
tt-ouv.;. a ce que l'on
I'on assure,
assure,quantit6
'luantit"d'6charpes
d',;charpesoranges,
oran"cs. ce
ce (pi
'lui donnerait
dOllllerait
malles
it penser, que
'lue son
son intention
intcntion est
e~t encore
pncore de
tie passer
passer itil nous."
no liS." De
De Prins
Prinszelf
zelfheeft
heeft dus
dllsde
tie
niet gezien
gezien;; dat
dat isis jammer
jammervoor
1"001'de
tiewaarde
waarde
dezer
mededeeling.Het
Hetgevaargemar·
oranjesjerpen
oranjesjerpen Met
dezer
mededeeling.
lijke 'woren·
in de
de beschuldigingen
bpschuldigingen tegen
tegenDaine
Daineeen
eengrooten
grootenrol;
rol;ziezieo.o.a.a.ook
ook
hooren•zeggen
zeven speelt
speelt in
blz, 84
1'\4 en
en 88.
88. Dat
Datmen
menoverigens
O\·erigensvan
vanonze
onzezijde
zijdewel
weleenig,e
eenil!p.
Eenens, Gonspirations,
Conspirations, dl. Il,
II, blz.
dat de
deinval
in migepaard
g"paardzou
zougaan
gaanmet
met
pene
binnenlandscheorangistische
orangistische
hoop koesterde,
koC'sterde, dat
hoop
eene
binnenlandsche
beweging,
blijkt o.
1). a. uit
uit liet
hetvolgend
\'olgend bericht
bericht uit
uitDiest
Diestd.d.d.d. 44Augustus
Augustus van
van den
denPrins
Prins
beweging, blijkt
aan
Dibbets: »lk
>lIk neem
neem de
gelegenheid waar,
mij door
door het
het vertrek
vertrek van
vanden
denkapitein
kapitein
aan Dibbets:
de gelegenheid
waar, die mij
drn dezer,
om U
ik overmorgen,
overmorgen, den
den 66den
dezer, aan
Oosterhout
aangeboden wordt, om
Oosterhout aangeboden
U te melden, dat ik
zijn;; en
den volgenden dag, 7 dezer,
dezer, tot
tot bij
hij St.
St. Tron
Tronzal
zalvoorwaarts
\'00rwaarts
de Demel'
Demer denk
denk te zijn
en den
rukken. —
- UHgEdG.
UHgEdG. gelieve
gC'liel'e de
de begunstigers
begunstigersder
dergoede
goedezaak
zaakmet
metdit
ditmijn
mijnontwerp
ontwerpbekend
bekC'nd
maken, ten
ten einde
einde zij
zij in
in tijds
tijfIs hunne
hunne maatn'gC'lpn
omom
ons,
zool"celinin
te maken,
maatregelenkunnen
kunnennemen,
nemen,
zooveel
vermogen is,
is, te
te ondersteunen."
ondersteunen."
hun vermogen
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D.
P. wijst
Wijst er
er op,
op, dat
dat divisie- en brigade-commandanten
brigade-commandanten hoogere
hooge re
D. 13.
B. P.
plichten hebben
hebben te
te vervullen
(Bagelaar zal
zal wel
wel op
op het
het zeggen van
van den
den
vervullen (Bagelaar
plichten
warmbloedigen
zooals hij
hij
warmbloedigen Hertog
Hertog zijn
zijn medegegaan).
medegegaan). Hij
Hij gaf zich weer zooals
was,
die Duc,
Duc,behoefte
behoeftegevoelende
gevoelendeaan
aandedebeide
beidedaarbij
daarbijtegenwoordig
tegenwoordig
was, die
bewijzen en
enzijn
zijn eeresaluut toe te brengen,
zijnde
P1'Ïnsen zijne hulde
hulde te bewijzen
zijnde Prinsen
door
voor hen
hen -— hij
hij ridder
riddel' als
als zij!
- in
het vuur
vuur te
te defileeren. Ik
zij ! —
door voor
in het
dat dit
dit indruk
indruk moet
moet hebben
hehben gemaakt
gemaakt!I
gevoel
gevoel het, dat
de divisie
Door de
de beweging der 22de
divisie liet
liet men
men den
den vijand
vijand in
in den
den waan,
Door
dat
het op
op Antwerpen
Antwerpen en
en alzoo op
het Belgische
Belgische Schelde-leger gemunt
gemunt
op het
dat het
d en
was, terwijl
men feitelijk
feitelijk Daine's
Daine's Maasleger
Maa>;leger op
het oog
oog had.
had. Den
Den 33den
terwiejl men
op het
Prinsen hun
hun tocht
tocht voort
voort naar Turnhout,
waaruit de
de typische
typische
de Prinsen
Turnhout, waaruit
zetten de
snoevel'
NiëlIon —
- trouwens
Belgische bevelhebbers
bevelhebbers wedijverden
wedijverden in
in
trouwens de Belgische
snoever Niëllon
grootspraak -— mede werd verdreven
vel'dreven en binnen welke plaats
plaats de
de prins
prins van
van
het zuidwaarts
zuidwaarts naar
naar Gheel en
Oranje
zijn intocht
intocht deed.
deed. Vandaar ging
ging het
Oranje zijn
den ;; den 7
deo betrok hier
ver(Jer
Duc bezet
bezet den
den 55den
hier
door den
den Duc
7den
verder naar Diest, door
Prins zijn
zijn hoofdkwartier.
hoofdkwartier. Nu
Nu echter
echter keerde
keerdede
de 2de
2 de divisie
de
de Prins
divisie onverwacht
Antwerpen den
den rug
rug toe
toe en
en ging
ging het
het oostwaarts op
op.. Hasselt, ongeveer
Antwerpen
gelegen
in het
hetmidden
midden tusschen
tusschen Diest
Diest en
Maastricht. Ook
Ook naderde
gelegen in
en Maastricht.
de
meest oostelijke
oostelijke divisie,
divisie, de
de 44de
richting Hasselt de
de meest
andere richting
van eene andere
tenonrechte
onrechtegenoemde
genoemdereserve-divisie.
reserve-divisie. Zij was onder
onder generaal
generaal
of de
de ten
Cort
Heyligers over
Eindhoven langzaam
langzaam zuidwaarts
zuidwaarts tot
tot Overpelt
geover Eindhoven
Cort Heyligers
Overpelt gedeze den
den last
last kreeg
kreeg om
om mede
mede aanvallend
naar
tot deze
aanvallend rechtstreeks
rechtstreeks naar
trokken, tot
Hasselt zich
zich te
te bewegen.
bewegen.Zoo
Zooging
ginghet
het
in verscheideneaanrakingen
aanrakingenmet
met
Hasselt
in verscheidene
den vijand steeds zuidwaarts over
Hechtel, Helchteren en Houthalen.
over Bechtel,
stuitte bij het
gehucht Berekenen
Belgen, terwijl
terwijl oostwaarts
oostwaarts
Men stuitte
Berckenen op
op de Belgen,
het gehucht
Men
den Augustus
Daine's
Maasleger aanrukte.
Aluus kwam
kwam het
het den
den 66den
Augustus tot
tot
aanrukte. Aldus
Daine's Maasleger
»Het gevecht
gevecht bij
bij Houthaelen”,
Houthaelen ", het onderwerp
onderwerp van
van de
de hoofdstukken
hoofdstukken op
op
»Het
hlz. 177v.v. en 181
v.v., waarin Cort
Heyligers, die
van 1830 wel
iets
Cort Heyligers,
die van
181v.v.,
blz.
wel iets
goed te maken
maken had
had (*), Daine
Daine z66
zóó versloeg,
versloeg, dat deze
deze den
den 'pen
7den oopp Hasselt
goed
terugtrok. In
In zijne
zijne.bewonderin'g
bewonderil~g voor
voor onzen
onzen divisie-commandant
divisie-commandant, laat
terugtrok.
D. B.
B. P.
P. zich
zich afdwalen naar
naar de
de psychologische
psychologische oogenblikken (.1 den
D.
het juiste
juiste
oorlog.
De Schrijver
Schrijver moraliseert
moraliseert hier
hier en
en geeft
geeft regelen
regelen over
over het
oorlog. De
oogenblik van retireeren
retireeren (blz.
(blz. 186).
186). In
In het
het retireefen
retireeren moeten
moeten z.
z. i. de
worden". Zeker
Zeker zal
zal in
in een
een klein
klein land
land
soldaten
ook weleens
weleens »geoefend
»geoefend worden".
soldaten ook
het onze
onzeverdedigen,
verdedigen,wel
wel
te verstaan
actief
lijdelijk
daarbij
als
als het
te verstaan
actief
nietniet
lijdelijk
daarbij
op den
den voorgrond
voorgrond moeten
moeten staan.
staan. Tegenover
Tegenover groote overmacht
overmacht
optreden, op
optreden,
met Von
Von der
der
van
een goed
goed geschoolden
geschoolden vijand
vijand staande,
staande, kan
kan men
men niet
niet met
van een
Goltz
zeggen:
l>Krieg
führen
heisst
angreifen"
Ct).
Goltz zeggen : »Krieg fiihren heisst angreifen" (±).
Terwijl
Daine te Zonhoven aan
denken was
was (blz. 191), mocht
aan het denken
Terwijl Daine
dathij
hijrustig
rustignaar
naarZolder
Zolder kon
kon
Cort
Heyligers zich
zich gelukkig
gelukkig achten,
achten, dat
Cort Heyligers
aftrekken. De
Duc bewoog
bewoog zich nu
ook den
den 7en
nu ook
7en uit Diest en nam zijn
aftrekken.
De Duc
kwartier te
St. Truyen, zuidwaarts
zuidwaarts van
De Prinsen
Prinsen verlieten
verlieten
van Hasselt.
Hasselt. De
kwartier
te St.

n,

rn

(Ol Zie
Von Gagern,
Hollandsche vertaling,
dl. I,J,blz.
blz.349;
349;Knoop,
1{lloop,KrijgsIüijgs-en
enGesch.
Gesch.
(*)
Zie Von
Gagern, Hollandsche
vertaling, dl.
geschr. IV,
IV, 128.
128. Verg.
Verg. mijn
mijn Luik en
en Limbuq,
Limbul'g, blz.
55.
blz. 55.
(t) Colmar
Colmar Baron
Baron von
von der
der Goltz,
Goltz, Daa
Da, Volk
Volk in
Wajfen.
in !Wen.
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at en stelling
nemen tusschen
tusschen BeerenBeereneveneens
Diest, doch
doch om
om den
den 88sten
stelling te nemen
eveneens Diest,
broek
en het
hetten
tenzuiden
zuidenvan
vanden
denweg
wegDiest—Hasselt
Diest-Hasseltwestelijk
westelijl,van
vanHasselt
Hasselt
broek en
gelegen Kermpt.
Kermpt. Eindelijk
Eindelijk hield
hield Dibbets
Dibbets aan
aanden
denoostkant
oostkantHasselt
Hasseltin
in het
het
oog.
Dit alles
alles wilde
wildezeggen
zeggenvoor
voorDaine,
Daine,diedieintusschen
intusschennaar
naarHasselt
Hasseltwas
was
oog. Dit
getrokken,
bereiken (blz.
(blz. 191),
dat hij
hij had
had 6f
Oftetevechten,
vechten,
getrokken, om
om Diest
Diest te
te bereiken
491), dat
Of
eenemaas
maastetezoeken,
zoeken,waardoor
waardoorhet
hetMaasleger
Maaslegerroemloos
roemlooskon
konverdwijnen
verdwijnen:
6f eene
:
verg.
blz. 258.
258.Te
Tevechten
vechten?
Reed;;had
hadhijhij
gelegenheid
laten
voorbij
verg. blz.
? Reeds
de de
gelegenheid
laten
voorbij
gaan
om Coil
Cort Heyligers
Heyligers flink
flink op
op zijn
zijn tabberd
tabberd te
te komen
komen (blz.
(blz. 190);
190); nu
nu
gaan om
hem het
het vroeger
vroeger ingetrokken
ingetrokken bevel
bevel ontvangen
ontvangen (blz.
(blz. 168)
168) om
om
was door
door hem
was
naar Diest
te marcheeren,
marcheeren, om
om aldus
aldus aan
aan Tiecken
Tieckell de
dehand
handtetereiken
reiken en
en
naar
Diest te
het Nederlandsche
Nedel'landsche leger
leger tusschen
tusschen twee
twee vuren
vuren tetebrengen
brengen (blz.
(blz. 191).
191).
het
Het
eenige bezwaar
bezwaar was,
was, dat
dat hij
hij dan
dan dat
datleger
legerrechtstreeks
rechtstreekstetegemoet
gemoet
Het eenige
moest
gaan. Hij
Hij begon
begon nochtans
nochtans met
metde
deopvolging
opvolgingvan
vanhet
hetozonderling
~zonderling
moest gaan.
bevel"
(blz. 164)
op den
den 7de.
7 dell Augustus,
Augustus, tot
tot hij
hij stuitte
stuitteop
optroepen
troepen van
van
bevel" (blz.
164) op
d
3
divisie,
waaruit
ontstond
het
z.
g.
gevecht
bij
Kermpt.
De
onze
•
onze 3de divisie, waaruit ontstond het z. g. gevecht bij Kermpt. De
dit incident
incident —
- oorspronkelijk
oorspronkelijk was
washet
hetniet
Ilietveel
veelmeer
meel'—
Schrijver
Schrijver heeft
heeft dit
die nog
nog doorweven
dOOl'weven met
met
in onderscheidene
onderscheidene hoofdstukken
hoofdstukken behandeld
behandeld en
in
en die
eigen
beschouwingen. Zoo
Zoo krijgen
krijgen wij
wij »Daine's
»Daine's besluit
besluitom
omnaar
naar' Diest
Diest te
te
eigen beschouwingen.
marcheeren" , »Het
JJHet gevecht
gevecht bij
bij Kermpt",
Kermpt", »Het
llHetdagboek
dagboekover
overKermpt",
Kermpt",
marcheeren",
»Beschouwingen
Ik
»Beschouwingenover
overhet
het gevecht
gevecht bij
bij Kermpt"
Kermpt"(blz.
(blz.191-212).
191-212). Ik
heb
waarlijk moeite
moeite gehad
gehad om
omdat
datalles
alles
houden;
moestEenens'
Eenens'
heb waarlijk
bijbij
te te
houden
; ikikmoest
werk,
deel II
11 blz.
blz. 107v.v.
107v.v. nu
nu nog
nogdankbaar
dankbaar zijn,
zijn,dat
datikikdaar
daal'zoo'n
zoo'n goed
goed
werk, deel
een
der
overzicht
van
de
verschillende
gevechten
had
ontvangen.
Op
overzicht van de verschillende gevechten had ontvangen. Op een der
uoor D.
B. P.
P.gegeven
gegevenbladzijden,
bladzijden, nl.
nl.208,
208,komt
komt
eene
opmerkingvoor,
voor,
door
D. B.
eene
opmerking
waarvan
kennis nam
nam met
met 'n llPrecies
idée". De
De Schrijver
Schrijver is het
het
»Precies mijn
mijn idée".
waarvan ik
ik kennis
dikwijls
met Knoop
Knoop en
en zegt
zegt nu
nu van
van een
eenzijner
zijnerbekende
bekende ververdikwijls niet
niet eens
eens met
handelingen, »dat
lldat dit
dit stuk
stukvanvan
onzen
verdienstelijk enschrijver
schrijver meer
meer
handelingen,
onzen
verdienstelijken
bellett'istische dan
historische of militaire
militaire waarde
waarde bezit".
bezit". Dat
Dat mijn idée
idée
belletristische
dan historische
heeft niet
niet opophethet
aldaar
besproken
artikelbetrekking,
betrekking, maar
maar op
op den
den
heeft
aldaar
besproken
artikel
hetalgemeen
algemeenvan
vanKnoop's
Knoop'sartikelen
artikelenheb
hebgekregen.
gekregen.
indruk, dien
dien ikikininhet
indruk,
Men leze
leze o.o.m.m.zijn
zijn
historischonjuist
onjuistoordeel
oordeelover
overde
deeerlijkheid
eerlijkheid van
van
Men
historisch
Daendels in
geldzaken, d.
d. w.
w. z.
z. dat
datdeze
dezezijne
zijnemacht
machtofofzijn
zijngezag
gezag
Daendels
in geldzaken,
niet gebruikt
gebruikt heeft
heeft als
als middel
middel om
om zich
zich te
te verrijken
verrijken (*).
('). IsIsKnoop
Knoop gegeniet
schielivorscher
geweest?
Met
lof
sprekende
over
zijne
populaire
krijgsschiedvorscher geweest ? Met lof sprekende over zijne populaire krijgsGeneraal Weitzel
WeitzeIeens,
eens,dat
datAlevrouw
Mevrouw
geschiedkundige
zeide Generaal
geschiedkundige geschriften,
geschriften, zeide
had gehad,
gehad, toen
toen zij
zij beweerde,
beweerde, dat
dat
Bosboom-Toussaint geen
Bosboom-Toussaint
geen ongelijk
ongelijk had
Knoop
boeken had
had uitgegeven,
uitgegeven,maar
maarmeesterlijk
meesterlijkdedekunst
kunstverstond
verstond
Knoop nooit
nooit boeken
schrijven uit
uit de
de boeken
boeken van
van anderen.
anderen. Knoop
Knoop
om fraaie artikelen
artikelen te schrijven
heeft in
in waarheid
waarheid slechts
slechts zeer
zeer zelden
zelden de
de stof
stof voor
voor zijne
zijne talrijke
talrijke en
en in
in
heeft
uit oorspronkelijke
oorspronkelijke bronnen
bronnen geput.
geput. Overigens
Overigens
den regel leerrijke geschriften
gescht'iften uit
den
(')
noop, »Iets
" Iets over Herman
lIerman Willem
Willcm Daendels",
Daendels", De Tijdspiegel,
in
De wedrrlef!ging
wederlegging in
Tydspiegel, 1891. Oe
(*) 1\
Knoop,
periodiek van
1893 door
dool' I.1. A.
A. van
vanden
denBroek,
Broek,»Fen
"Een
allderover
ol'erDaendels".
oaendej.;".van 1893
enenander
—
hetzelfde periodiek
Men zie
zie ook
ook mijne
mijne aanteekening
aanteekeningop
opKnoop's
I\noop's nBelgische
,Belgische omwenteling"
omwenteling" in
in mijne
mijncverhanvcrhanMen
1903, blz.
blz. 3.
3.
deling van 1903,
deling

n.

1906. II.
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deed Weitzel
wetenschappelijke
deed
WeitzeI recht
rechtwedervaren
wedervarenaan
aandede
wetenschappelijkeverdiensten
verdiensten
1672
Koning-StadhouderWillem
WillemIII111(*) ;
van opstellen
opstellen als
alsdie
dieover
over
van
1672
en en
denden
Koning-Stadhouder
en
in het
hetbekende
bekendegeschil
geschilmet
met
Prof.
Fruin
over
den
slag
Saillt-Dénis
en in
Prof.
Fruin
over
den
slag
bijbijSaint-Dénis
(t).
heeft Fruin
Fruin zijn
zijn ongelijk
ongelijk erkend
erkend (±).
heeft
Ofschoon
plaatselijk, het
het tactisch
tactisch voordeel
voordeel in
in het
hetgevecht
gevecht bij
bij
Ofschoon het
het plaatselijk,
Kermpt
Belgen was
was gebleven,
gebleven, kreeg
kreeg Daine
Daine tijdens
tijdens het
hetgevecht
gevecht
Kermpt aan
aan de
de Belgen
zulk
een indruk
indruk van
van de
demoeilijkheden,
moeilijkheden, die
die hem
hemtete
wachtenzouden
zouden
zulk een
wachten
staan,
als hij
hijhet
het
Nederlandscheleger
legerdoor
doorhet
hetvoortzetten
voortzetten van
van den
den
staan, als
Nederlandsche
naar Diest
Diest verder
verder te
te gemoet
gemoetging,
ging,dat
dathijhijnog,
nogdenzelfden
denzelfden nacht
nacht
tocht naar
tocht
een
voor het
het Belgische
Belgischeleger
legel'tottotschande
schande
gewordenterugtocht
terugtochtaanving,
aanving,
een voor
geworden
eerst
op Hasselt,
Hasselt, dan
dan op
op Tongeren,
Tongeren, ten
teneinde
eindezich
zichheelhuids
heelhuidsininLuik
Luik te
te
eerst op
kunnen
(blz. 212). Er
Erzijn
zijnmilitaire
militaireschrijvers
schrijversgeweest,
geweest,die
die
kunnen bergen
bergen (blz.
Daine's
terugtrekken hebben
hebben gegispt
gegispt en
en in
in België
Belgiëzelf
zelfheeft
heeft
Daine's besluit
besluit tot
tot terugtrekken
het
niet
opvolgen
van
gegeven
bevelen
om
naar
Diest
door
men
natuurlijk
men natuurlijk
niet opvolgen van gegeven bevelen om naar Diest door
te gaan,
gaan, voor
voorverraad
verraad uitgekreten
uitgekreten (§).
(§). IkIkzou
zouechter
echtervoor
voor
desSchrijvers
Schrijvers
des
stemmen,dat
datna
naalalde
degemaakte
gemaaktefouten,
fouten,voor
voorDaine
Daine weinig
weinig
meening willen
willen stemmen,
meening
tedoen,
doen,wat
wat
deed;
wantals
alsmen
menleest,
leest,wat
wattoen
toen
andel's overbleef dan
dan te
anders
hijhijdeed
; want
men, dunkt
dunkt me,
me,slechts
slechtstottot
overtuigingkomen,
komen,dat
dat
gebeurde C·),
gebeurde
(**), kan
kan men,
dede
overtuiging
alle
zedelijke kracht
kracht uit
uit het
hetMaasleger
Maasleger verdwenen
verdwenen was.
was.Toen
Toenmen
men eerst
eerst
alle zedelijke
te Hasselt,
Hasselt, daarna
daarna te
te Tongeren
Tongeren zich
zich geborgen
geborgen had,
had, zat
zat de
de angst
angster
ervooral
vooralin,
in,
totop
op
doordien
gevreesdeMaastrichtsche
Maastrichtschebevelhebber,
bevelhebber, ofschoon
ofschoon slechts
slechts tot
doordien de gevreesde
hetnabij
nabij
korten
afstand van
van Maastricht,
Maastricht, maar
maar steeds
steeds inindederichting
richtingvan
vanhet
korten afstand
gelegen
Tongeren, schijn-uitvallen
schijn-uitvallen liet
hetgeen de
de gegegelegen Tongeren,
lietdoen
doen (blz.
(blz. 218),
218), hetgeen
dachte
bij den
den vijand
vijand levendig
levendig hield,
hield, dat
Dibbets niet
niet te
te goed
goed zou
zou zijn
zijn
dachte bij
dat Dibbets
om
op den
denverderen
verderenterugtocht
terllgtochtnaar
naarLuik
Luikdedegansche
ganscheheldenschare
heldenschare in
in
om op
sten Augustus
de
pan te
te doen
doen hakken.
hakken. Den
Den 88sten
verli~t Daine
Daine in
in allerijl
allerijl
Augustus verliet
de pan
Hasselt
ten einde
eindeTongeren
Tongerentete
bereiken,v66r
vóórDibbets
Dibbetsererzich
zichvan
van meester
meester
Hasselt ten
bereiken,
harl
gemaakt. In
In het
hetleger
legervan
vanden
denprins
prinsvan
vanOranje
Oranje heeft
heeft men
men van
van
had gemaakt.
dezen
overhaasten terugtocht
terugtocht geen
geen begrip
begrip gehad,
geharl, zoodat
zood at onze
onze troepen
troepen
dezen overhaasten
te
laat teteHasselt
Hasseltkwamen
kwamenomom
geheele
Maaslegergevangen
gevangen te
te
te laat
hethet
geheele
Maasleger
verklaren.
duirlelijk, zeer
zeer aantrekkelijk
aantrekkelijk heeft
heeft D.
D.B.B.P.P.
hooftiverklaren. Zeer
Zeer duidelijk,
in in
dede
hoofelHas~elt" en
enDDe
»Devervolging
vervolging van
van Daine's
Daine's
stukken
»Beschouwingen over
over Hasselt"
stukken »Beschouwingen
leger"
(blz.
211
en
22;~)
tie
oorzaken
der
vertraging
uiteengezet.
Het
leger" (blz. 211 en 223) de oorzaken der vertraging uiteengezet. Het
heeft
mij
ook
goed
gedaan
hier
eens
eene
flinke
wederlegging
te
lezen
heeft mij ook goed gedaan hier eens eene flinke wederlegging te lezen
de Prins
Prins met
metopzet
opzethet
hetMaasleger
Maasleger
van Knoop's
Knoop's veronderstelling,
veronderstelling, dat
van
dat de
eerste
heeft verschoond
verschoond; ; eene
eene veronderstelling,
veronderstelling, waarover
waarover ik
ik bij
bij hare
hare eerste
heeft
lezing indertijd
indertijd de
handen in
lucht heb
heb geslagen.
geslagen. De
De Prins
Prins heeft
heeft
lezing
de handen
in de
de lucht
nog zijn
zijn best
bestgedaan
gedaanden
denvluchtenden
vluchtenden vijand
vijand teteachterhalen,
achterhalen,waardoor
waardoor
nog
Wimmertingen met
achterhoede aanraking
aanraking kreeg.
De rest
rest
men
bij Wimmertingen
men bij
met de achterhoede
kreeg. De
van
het
Maasleger
bereikte
Tongeren
in
wilde
vlucht,
onder
het
angst
van
Maasleger bereikte Tongeren in wilde vlucht, onder het angst

n;

(0)
Handelingen der Madge&
Jfaatsch.van
flanLetterk.
Lelterk. te Leiden
Leiden 1898--1899.
18118--1899.
(*) Handelingen
(t) flandelingen
Handelingen der Maatsch.
Maatseh. van
vanLetterk.
Let/erk. te Leiden
Leiden 1899-1900.
1899-1900.
(§)
Blz. 195.
195. Verg.
Verg. mijn
mijn Luik en
enLimburg,
Limburg, blz.
blz. 153.
153.
(§) Blz.
(00)
de daarbij
daarbij heerschende
heerschende verwarring
verwarring leze
leze men
men de
deten
tendeze
deze
onverdachte
Over de
onverdachte
(**) Over
blz. 83
83 en
en 144.
144.
getuigenissen van
paar Belgische
Belgische kolonels
kolonels bij
II blz.
getuigenissen
van een
een paar
bij Eenens,
Eenens, dl.
dl. II
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en schrik
en
schrik verspreidend
verspreidend geroep
geroep van
van Sauve
peut!! Sauve
Sauve qui
qui peut!
peut!
Sauve qui
qui petit
Nous sommes
Maestricht
estest
sortie,
sauve
Nous
sommes entourés,
entourés, la
la garnison
garnisolldede
Maestricht
sortie,
sauve
qui peut
qui
peut (*).
(*).
Dit
ons naar
naardes
desSchrijvers
Schrljvershoofdstuk
hoofdstuk»Maastricht
»l\faastrichten
en Tongeren"
Tongeren"
Dit voert ons
(blz. 234).
234). In
van het
(blz.
In eene
eene aankondiging
aankondiging van
het werk
werk door
door De
De Nieuwe
Rotterdamsche Courant
Rotterdamsche
Courant van
20 April
April 1906,
1906, Eerste
Eersteblad
blad A,
A, wordt
wordt gezegd,
gezegd,
van 20
dat men
dat
men peen
Deen scherpere
scherpere correctie
correctie zou
zou hebben
hebben verwacht,
verwacht, dan
dan het
hetgeval
geval
blijkt
zijn". Nu,
Nu, ikikheb
hebgoede
goede redenen
redenen om
om over
over dat
dat punt
punt maar
maar tete
blijkt te
te zijn".
a., dat
dat de
denaam
naamvan.
van. een
een bevelbevelzwijgen,
zwijgen, doch
dochjammer
jammer vind
vindikik het
het o.
o. a.,
eenhoofdstuk
hoofdstukals
alsdit,
dit,steeds
steeds verkeerd
verkeerd
hebber
dien van
van Maastricht
Maastricht inineen
hebber als dien
wordt gespeld
gespeld!!
De
Schrijver begint
begint te
te herinneren
herinneren aan
aandedeaan
aanChassé
ChasséenenDibbets
Dibbets
De Schrijver
gegeven
bevelen om
om door
door uitvallen
uitvallen afleidingen
Reeds lang
lang
gegeven bevelen
afleidingentete maken.
maken. Reeds
te voren
voren had
haddedeMaastrichtsche
Maastrichtscheopperbevelhebber
opperbevelhebber met
met. het
hetoog
ooghierop
hierop
eene
instructie ontworpen
ontworpen ten
tenbehoeve
behoevevan
vandedeonderbevelhebbers
onderbevelhebbers der
del'
eene instructie
hethervatten
hervattenderder
vijandelijkheden,ininonderscheidene
onderscheidene
)colonnes,
bij het
Icolonnes, die,
die, bij
vijandelijkheden,
den Juni 1831
richtingen zullen
richtingen
zullen worden
worden uitgezonden";
uitgezonden"; immers
immersreeds
reedsden
den 66den
(6 Juni
Juni!)
was dit
ditininzijne
zijnesoort
soort
belangrijkestuk
stukgezonden
gezondenén
énaan
aan Oorlog,
!) was
belangrijke
Oorlog,
én
aan den
den prins
prins van
vnn Oranjt
Oranjt)!!
én aan
sten Augustus
in den
den namiddag
namiddag ontving
ontving Dibbets
Dibbets van
van Oorlog
Den 1lsten
Augustus in
eene
depêche van
van 30
30Juli
Juli t.t.v.,v.,waarin
waarin
hem
werdopgedragen
opgedragenmet
metde
deuituiteene depêche
hem
werd
vallen
beginnen. Dientengevolge
Dientengevolge ging
den vroegen
vroegen morgen
morgen om
om 55
vallen te beginnen.
ging in
in den
uur van
van den
den 2den
2 den generaal
generaal van
van Boecop
Boecop »demonstratier'
»demonstratief'zich
zichvertoonen
vertoon en
in
de richting
richting van
van Lanaken
Lanaken en
ende
deBessemer,
Bessemer,waardoor
waardoorteteTongeren
Tongeren en
en
in de
het
rapport
aan
Bilsen
Dverontrusting"
werd
teweeggebracht,
luidde
Bilsen »verontrusting" werd teweeggebracht, luidde het rapport aan
Oorlog van
Oorlog
van den
den 3den
3 den (±).
(t). Die
Dieverontrusting
vel"Ontrustingblijkt
blijktook
ookuit
uitdedeBrusselsche
BI'usselsche
Emancipation van
van den
den 5den
5 d•• : : "Malgré
bMalgl'é les
les assertions
assertions du
du Moniteur,
MI/niteltr,
Emancipation
malgré l'espèce
I'espèce de
de jactance
jactance du
duministre
ministrededela la
gllerre,
voilàlesleshostilités
hostilités
malgré
guerre,
voilh
reprises sur
sur tous
tousles
lespoints
points;
garnisondedeMaestricht
l\faestrichtseserenforgant,
renfOl'çant,
reprises
; la lagarnison
non d'hommes
d'hommes déguisés,
déguisés, mais
troupes régulières
régulières et
et entrant
entl'autenenplein
plein
non
mais de
de troupes
Verder, dat
datmen
mendedebedoeling
bedoelingvan
vandien
dienuitval
uitvalnog
nogniet
nietbegreep
begreep!
jour." Verder,
!
DOn prétend
prétend généralement
généralement que
que ces
ces troupes
troupes allaient
a\!aient ità lalarencontre
rencontredes
des
»On
hommes, qui
qui doivent
doivent arriver
arriver d'un
d'un jour
jour 6.à l'autre
I'autrededelalaHollande."
Ho\!ande."
3000 hommes,
Men heeft alzoo
alzoo het
hetplan
planvan
vanden
den
veldtochtopopuitstekende
uitstekendewijze
wijzegeheim
geheim
Men
veldtocht
weten
te
houden,
niettegenstaande
betrekkelijk
veelvuldige
corresponweten te houden, niettegenstaande betrekkelijk veelvuldige correspondentie. Overigens
Overigens was
was de
de courant
courantgoed
goedingelicht
ingelicht over
ovel'Dibbets'
Dibbets' streven
streven
dentie.
met het
hetnaderend
naderendleger
legertetekrijgen,
krijgen,
al had
COUl'antjets
iets
om aanraking
aanraking met
om
al had
dedecourant
d•• vond
op het
hetoog.
oog.In In
ochtend
excursievan
vallVon
Von
anders op
denden
ochtend
vanvan
denden
3d"3vond
dede
excursie
plaats,door
doorden
denSchrijver
Schrijververmeld
vermeld(blz.
(blz. 234).
234).»Zijne
DZijnevoorwaartsche
voorwaartsclle
Quadt plaats,
beweging zal
zal afhangen",
afhangen", rapporteerde
rapporteerde Dibbets,
Dibbets, »van
Dvan het
het al
al dan
dan niet
niet
beweging
vernemen van
van een
eensteeds
steeds
naderendkanonvuur,
kanonvuur,ten
teneinde
eindealsdan,
alsdan,zoo
zoo
vernemen
.naderend
(*)
(*) Zie
Zie de
de mededeelingen
mededeelingen van inindeze
dezeonverdachte
onverdachteBelgische
Belgischeooggetuigen
oo;rgetuigen o.o. a. bij
bij
Eenens,
Eenens. dl. II
11 blz.
blz. 149-167.
149-167.
(f)
(t) D.
D. B.
B. P.
P. doet
doet op
op blz.
blz. 34
34 de
de uitvallen
uitvallen eerst
eerst aanvangen
aanvangen den
den 3den,
3d• n, maar
maar op
op blz.160
blz. 160
heeft hij,
hij, behalve
behalve van
van de
de uitvallen
uitvallen op
op den
den 3den
3d,,, en
en 4den,
4d• n, ook
ook van
van dien
dien op
op den
den 2den
2J ,.
heeft

melding gemaakt.
gemaakt.
melding
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mogelijk, de
de verbinding
vel'binding tnet
met het
het leger
leger daar
daar te stellen."
stellen." Met
Metopzet
opzetwas
wasdeze
deze
mogelijk,
(maarnaar
naarVeldwezelt
Veldwezelten
en
colonne niet
niet den
denTongerschen
Tongerschen weg
wegopgezonden
opgezonden(maar
colonne
Lanaken,
denden
vijand
omtrent
onze
Lanaken, verg.
verg. blz.
blz. 235),
235),ten
teneinde
einde
vijand
omtrent
onzeoperatiën
operatiëninin
te brengen.
brengen. »Mijn
llMijnvoornemen
voomemen isisechter",
echter",schreef
schreefhij
hijbovendien
bovendien
onzekerheid te
onzekerheid
dell
aan Oorlog,
OOI'lo(7, »nog in
in den
denloop
loopdezer
dezerweek,
week,zoodra
zoodraik
ikvan
van het
hetaanaanden 33' aan
den
vangen der
der vijandelijkheden
vijandelijkheden stellig
stellig narigt
narigtzal%
zal' hebben
hebben bekomen,
bekomen, een
een
vangen
doen op
ophunnen
hunnenpost
postbijbijden
denLindeboom,
Lindeboom,
onverhoedschen aanval
onverhoedschen
aanval te
te doen
evenmineen
eenvijand
vijand
halfweg Tongeren."
Tongeren." Had
3 denevenmin
halfweg
Had de
de expeditie
expeditie van
van den
den 3'
ontmoet, met
met groote
groote voldoening
voldoening ontwaarde
ontwaarde Dibbets
Dibbets dien
dien dag
dag eene
eene
ontmoet,
ZÜde, waarvan
waarvan 'n
'n 1000
1000 man
man tot
tot op
op een
een
demonstratie van
Belgische zijde,
demonstratie
van Belgische
»Het oogmerk,
oogmerk, om
om de
de magt
magt
halfuur afstand
was genaderd.
genaderd. »Het
halfuur
afstand de
de vesting
vesting was
van Daine
Uaine te
te verzwakken,
verzwakken, en
en naar
naar hier
hier tetetrekken,
trekken,isisalzoo
alzoobereikt",
bereikt",
van
den
rapporteerde hij
hij den
den 4`1"
4 ;; »voorleden
»vool'leden nacht
nacht zijn
zijn door
door de
deschildwachten,
schildwachten,
rapporteerde
in de
de buitenwerken
buitenwerken v66r
vóór de
de Tongersche
Tongersclle en
enBrusselsche
Brusselschepoorten,
poorten, eenige
eenige
in
schoten gedaan,
gedaan, op
op vijandelijke
vijandelijke patrouilles
patl'Ouilles"
schoten
"
wasVon
VonQuadt
Quadtopnieuw
opnieuwuitgetogen
uitgetogen
den ochtend
ochtendvan
vandenzelfden
denzelfden4c1"
4 denwas
In den
naar Lanaken
Lanaken en
en den
den Bessemer
Bessemerenenhad
hadhijhijbijbijdie
diegelegenheid
gelegenheidbuit
buit
naar
gemaakt de
de voor
voor de
de Garde
Garde Civique
Civique bestemde
bestemde wapens
wapens enz.
enz. »Cette
)Cette acte
acte
gemaakt
den uit
inaUendue d'hostilité",
den' 55d"
uit Tongeren
Tongeren aan
aan de
de
inattendue
d'hostilité",schreef
schreef men
men den'
Emancipat'ion
(van
9
Augustus),
Da
répandu
I'alarme
dans
Ie
Vroenhove
(van
9
Augustus),
»a
répandu
l'alarme
dans
le
Vroenhove
Emancipation
tout entier".
entier" . Ook
Ook nu
nuwas
wasmen
menererechter
echterniet
nietiningeslaagd
geslaagd met
metden
den
tout
in aanraking
aanraking te
te komen.
komen.
vijand van
Hasselt en Tongeren
Tongeren in
vijand
van Hasselt
Dat geschiedde
geschiedde voor
den 5",
5 d.. toen
, toen
VanBoecop
Boecopeene
eeneflinke
flinke
Dat
voor het
het eerst den
Van
met den
denvijand
vijandbijbijRiempst
Riempst(*).
(').Uit
UitTongeren
Tongerenwerd
werd
ontmoeting
ontmoeting had
had met
dien
dag aan
aan de
de Emancipation
Emancipation (van
Aug.)een
eenverhaal
verhaalvan
vanden
denstrijd
strijd
(van 99 Aug.)
dien dag
gestreden!!
gegeven,
alsof men
menvan
vanBelgische
Belgischezijde
zijdeeen
eengoeden
goedenkamp
kamphad
hadgestreden
gegeven, alsof
0, als
als.
. »Ona été
a été
surpris
l'inaction
bataillonde
dechasseurs,
chasseurs,
. . .. »Ort
bienbien
surpris
de de
'Inaction
dudu
bataillon
cantonné àh Bilsen."
Bilsen." Maar
Maar toen
toen de
de colonne-Von
colonne-Von Quadt
Quadt den
den 6de"
6 den er op
op
te Veldwezelt
Veldwezelt weer
weer wapens
wapens op
opteteeischen
eiscllenenenover
overMoperMoperuitging
om te
uitging om
tingen
eene demonstratie
demonstratie naar
naar de
de zijde
zijde van
van Bilsen
Bilsen te
te doen,
doen, vernam
vernam
tingen eene
men,
dat
de
troepen
aldaar
naar
Hasselt
waren
ontbollen
(t).
Intusschen
men, dat de troepen aldaar naar Hasselt waren ontboden (±). Intusschen
hetnaderen
naderender
derNederlandsche
Nederlandschetroepen
troepenververhad
Dibbets nog
nog niets
niets van
van het
had Dibbets
nomen.
verwachte komst
komst van
van het
hetleger
legerverhindert
verhindert mij",
herinnerde
nomen. »De verwachte
me, herinnerde
den
(JdenDibbets
Dibbets aan
aan den
den prins
prins van
van Ora*,
Oranje,»op
»opden
denregter
regterMaasoever
Maasoever
den 6'
te opereren,
opereren, hetgeen
hetgeenaldaar
aldaarmet
metschrik
schrikdagelijks
dagelijkswordt
wordttegemoet
tegemoetgezien."
gezien."
Dienzelfden
Dibbets echter
echter het
hetzoozeer
zoozeerverlangde
verlangde bericht.
bericht. De
De
Dienzelfden dag
dag kreeg Dibbets
Prins
had uit
uit Turnhout
Tumhout reeds
reeds den
denVen
4 d• n den
denkapitein
kapiteinOosterhout
Oosterhout ermede
ermede
Prins had
den Maastricht
naar
Maastricht gezonden,
gezonden, doch
kon eerst
eerst den
den 66den
beMaastricht benaar Maastricht
doch die
die kon
reiken.
»Als nunubekend
bekendzijnde",
zijnde",antwoordde
antwoordde Dibbets
Dibbets dien
dien dag,
dag, »met
Dmet
reiken. »Als
op
Uwer
Konillklijke Hoogheids
Hoogheids voorgenomen
voorgenomen operatiën,
dezelve op
Uwer Koninklijke
operatiën, zal
zal ik
ik dezelve
(*) Verg.
235. Men
Men vindt
vindt het
hetgevecht,
gevecht,overeenkomstig
overeenkomstigDibbets'
Dibbets' rapport
rapportbeschreven
beschreven
Verg. blz. 235.
in
de Staats·
Courant van
Augustus. Zie
Zie verder
verder Wiippermann,
Wüppermann, blz.
blz. 170.
170. Men
Men leze
lezeook
ook
van 10 Augustus.
Staats-Courant
in de
het verslag
verslag van
van den
den Belgischen
Belgischen kolonel
kolonel Wuesten
\Vuesten in
in Eenens'
Eencns'werk,
werk,dl.
dl.11,
11, blz.
hlz.127.
127.
(tl
over den
den terugtocht
terugtocht der
derBilsensche
Bilsensche jagers
jagersop
op66Aug.
Aug. het
hetverslag
verslag van
van den
den
Zie over
(t) Zie
]<apitein
Gamache, bij
bij Eenens,
Eenens, dl.
dl. II,
1I,blz.
blz.174.
174. (Jver
van V.
V. Q.
Q. op
op dien
dien dag
dag
Over den
den tocht van
kapitein Gamache,
de Staats·
Courant van
11 Aug.
Aug. en
Wiippermalln, blz.
blz. 170-171.
[70-171.
van 11
en Wiippermann,
Staats-Courant
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den Tongerschen
Tongerschen steenweg
steenweg met
metkracht
krachtondersteunen."
ondersteunen." Vandaar
Vandaar de
de
den
den
onder
Van
Boecop,
die
door
omstandigheden,
expeditie
op
den
7
onder
Van
Boecop,
die
door
omstandigheden,
7""
expeditie op den
medegedeeld door
P. (blz.
(blz. 236),
236),»tusschen
»tusschenRiempst
Riempstenenhet
hetnabijnabijmedegedeeld
door D.
D. B. P.
gelegen gehucht
gehucht De
De Lindeboom"
Lindeboom"(*),
('), op eene
eene grootere
gl"Ooterevijandelijke
vijandelijke macht
macht
dan verwacht
verwacht was
was;; daar
daar de
de hoofdbedoeling
hoofdbedoeling niet
niet zoozeer
zoozeer was
was te
te
stuitte dan
vechten
hethet
oogoog
op op
Maastricht
te te
doen
vechten als
als wel
welden
denvijand
vijandsteeds
steeds
Maastricht
doenhouden,
houden,
trok Van
Van Boecop
Boecop ten
ten slotte
slotte terug
terug (t);; het
hetvervulde
vervulde intusschen
intusschen de
de
trok
met gejuich
gejuich enenmet
metverwachting
vet'wachtingop
oponze
onzealgeheele
algeheele
Belgische bladen
bladen met
Belgische
aanden
denPrins
Pl'ins::
vernietiging!! Onverstoord
Onverstoord schreef
schl'eef Dibbets
Dibbets denzelfden
denzelfden7d"
7de •aan
vernietiging
»Ik ben
ben voornemens
voornemens morgen
morgen op
op den
den Tongerschen
Tongersehen steenweg,
steenweg, door
door onze
onze
»Ik
doennemen,
nemen,
zonder
denvijand
vijandechter
echteraan
aantete
troepen insgelijks
insgelijks positie
positie tetedoen
troepen
zonder
den
vallen;; hij
hij wordt alsdan
altijd een
zijner magt,
magt,
vallen
alsdan niet
niet alleen verpligt, altijd
een gedeelte zijner
meer bepaaldelijk
bepaaldelijk naar
naar deze
deze zijde
zijde beschikbaar
beschikbaar te
te houden,
houden, maar
maarzal
zal
meer
eener verbinding
verbinding met
met het
hetleger,
leger,daardoor
daal'door
bovendien de
de mogelijkheid
mogelijkheid eerier
bovendien
worden bevorderd."
bevorderd."
worden
op
Den 8""
8"e. gelastte
gelastte Dibbets
Dibbets inderdaad
inderdaad om
om ininden
dennacht
nachtvan
vanden
den8""
8""· op
Den
den 9d"
gden andermaal
andermaal een
uitval naar
naar Tongeren
Tongeren te doen
doen;; maar
maal' nog
nog v66r
vóór
den
een uitval
gaf
tegenbevel,naar
naa~
aanleidingvan
van
de expeditie
expeditie was
wasvertrokken,
vertrokken,gaf
de
hijhijtegenbevel,
aanleiding
• ontvangen
in den
dennamiddag
namiddagvan
vandenden
schrijvendes
desPrinsen,
Prinsen,
een
een in
8""8 steontvangen
schrijven
houdende bevel
om eerst
eet'st in
in den
denochtend
ochtend van
van den
den 9d"
gd,. tot
totden
denaanval
aanval
houdende
bevel om
te
gaan
(blz.
236).
over
over
gaan (blz. 236).
Het
door den
den Prins
Prins met
metdedeinneming
innemingvan
vanHasselt
Hasseltverkregen
verkregen succes
succes
Het door
deed de
de hoop
hoopverlevendigen
vel'levendigenop
opeene
eenevoor
VOOl'Oranje
Oranjegunstige
gunstigecontra-revolutie.
contra-revolutie.
»Ik
mij", schreef
schreef Dibbets
Dibbets den
den 9d"
gde. 's
'savonds
avonds ten
ten 88 uur
uur aan
aan
haast mij'',
DIk haast
kolonel
De la
la Sarraz,
Sarraz, die
die teteAken
Aken
Nederlandschebelangen
belangen moest
moest
kolonel De
dede
Nederlandsche
behartigen
en later,
later,alsals
generaal,minister
ministervan
van
BuitenlandscheZaken
Zaken
behartigen en
generaal,
Buitenlandsche
zoo belangrijke
belangrijke als
alsroemvolle
roemvolle tijding
tijding mede
mede te
te
werd,
»UHgEdG, de
werd, »UHgEdG.
de zoo
deelen,
dat het
het leger
leger onder
onder het
hetbevel
bevelvan
vanZ.Z.K.K,H.H.den
denPrins
Prinsvan
van
deelen, dat
zoogenaamd Belgische
Belgische leger
leger van
van de
de Maas
Maas ter
ter hoogte
hoogte van
van
Oranje
Oranje het
het zoogenaamd
Hasselt
geheel
geslagen
heeft,
zoodat
hetzelve
volkomen
en
déroute
is,
Hasselt geheel geslagen heeft, zoodat hetzelve volkomen en déroute is.
»De
verbinding
met
de
vesting
is
bereids,
daor
de
aankomst
alhier
»De verbinding met de vesting is bereids, daor de aankomst alhier
van
den majoor
majool' Roloff
Roloff van
van den
den Generalen
Genet'alen Staf
Staf met
meteenige
eenigedragonders,
dt'agonders,
van den
het oogenblik
oogenblik marcheert
marcheert eene
eene kolonne
kolonne van
van 1500
1500
bewerkstelligd.
bewerkstelligd. Op
Op het
man,
waaronder eene
complete batterij
batterij en
en twee
tweeescadrons
escadt'onshuzaren,
huzaren, op
op
man, waaronder
eene complete
Tongeren
vervolgens op
op Luik.
Luik.
Tongeren en
en vervolgens
»Laat
geen oogenblik
oogenblik voorbij
voorbij gaan,
gaan, de
de begunstigers
begunstigers der
der goede
goede zaak
zaak
»Laat geen
met
deze gelukkige
gelukkige tijding
tijding en ontwerp
olltwel'p bekend
bekend te
te maken,
maken, ten
teneinde
eindezij
zij
met deze

(±)

(*)
blz. 235
Lindeboom is
is
De Lindeboom
gehucht is
is foutief.
foutief. De
maws de
de aanwijzing gekucht
235;j maar
Aanhaling van blz.
(*) Aanhaling
sten Juli 1903
een
eenzame herberg;
toen ik er
er den
den 29
vertelde men
mij, dat
1903 uitrustte,
uitrustte, vertelde
men mij,
29sten
herberg; toen
een eenzame
daar
vroeger een
een groote
aardig gelegen
gelegen op
op een
een driedrieboomgestaan
gestaanhad.
had.Het
Het punt
punt isis aardig
groote boom
daar vroeger
sprong:
W. Bilsen.
Hilsen-Lindeboom
weg Bilsen—Lindeboom
Bilsen. De
De weg
N. W
O. Maastricht,
Maastricht, Z,
Z. W.
W. Tongeren
Tongeren en N.
sprong: No
N. O.
staat
op de
de kaart
kaartvan
van D.
D. B.
B. P.
P. Die
Die gansche
heuvelachtig en
en als
als het
het de
de tijd
streek is heuvelachtig
gansche streek
staat niet op
van
jaar is,
is, vol
vol korenvelden.
korenvelden.
van het jaar
(t)
WiipperAugustus, zoomede Wüpper.
Staats-Courant van
van 11
11 en
en 22
22 Augustus,
(f) Zie
Zie over het
liet gevecht
gevecht de Staau·Couram
mann,
171-172.
blz. 171-172.
inann, blz.
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nu
nu dadelijk
dadelijk hunne
hunne maatregelen
maatregelen kunnen
kunnen nemen,
nemen, om ons
ons met
met alle kracht
kracht
ondersteunen.
te ondersteunen.
lllk verzoek UHgEdG. deze
deze buitengewone
buitengewone tijding,
tijding, op
op de
de ontvangst
ontvangst
»Ik
aan den
den heer
heel' generaal-majour
generaal-majoor Von
Von Thiele
Thiele mede
mede te
te deelen (*),
('), ten elude
einde
aan
Z. E.
E. in
in staat
staat te
te stellen, deze
deze gebeurtenis
gebeurtenis aan
aan Z.
Z. K.
K. H.H.Prins
PrinsWilhelm
Wilhelm
Z.
maken.
van Pruissen
Pl'uissen bekend
bekend te maken.
mij, in
in verdere
verdere details
details te
te komen.”
komen."
llDe tijd
tijd ontbreekt mij,
»De
Tevens lichtte
lichtte Dibbets
Dibbets bij
bij eene
eene depêche
depêche van
van dien
dien dag
dag Oorlog
Oorlog over
Tevens
de strekking
strekking van
van dit
dit schrijven in. »ZEd. bekend zijnde", luidde
luidde het
het
de
namelijk, »met de
de reeds
reedsgeorganiseerde
georganiseerde middelen
middelen tot
totde
de contre-revolutie
contre-revolutie
namelijk,
Luik, waarvan
waurvun eenige
eenige hoofden
hoofden zich
zich te
te Aken bevinden,
bevinden, twijfel ik
ik
te Luik,
geenszills of dezelve
dezelve zal
zal nog
nog heden
heden worden bewerkstelligd."
bewerkstelligd."
geenszins
En aan
aan den
denprins
prins van
van Oranje
Oranje: : »Gisteren
»Gisteren avond,
avond, bij
bij de komst
komst van
van
En
den heer
heer majoor
majoor Roloff,
Roloff, zijn
zijn dadelijk
dadelijk de mij
mij medegedeelde
medegedeelde bevelen van
van
den
U. K.
K. H.
H. ten
ten uitvoer
uitvoer gebragt. De
De geestdrift,
geestdrift, waarmede
waarmede de
de troepen
tl'Oepen
U.
naar Tongeren
Tongeren waren
waren bezield,
bezield, gaat
gaat alle
all~beschrijving
beschrijving
bij (len
den uitmarsch
uitmarsch naar
bij
boven."
te boven.''
van den
den 9d"
gd" op
op den
den 10d"
iO den ten 2 ure,
ure. dus in den vroegen
vl'oegen
In den
den nacht van
In
van den
den 10den,
iO den , en
niet, gelijk
gelijk D.
D. B.
B.P.P.zich
zichhier
hierverschrijft
verschrijft
en niet,
ochtend van
(blz. 236), »in
»in den
den morgen
morgen va'n den 9d'n"
g(.\.·o" (±),
(t), trok
trok Van
Van Boecop
binnen als
als triomfator.
triomfator. Wè1
Wèl zullen
zullen de
de gevoelens
gevoelens van
van dezen
dezen
''Tongeren
Tongeren binnen
generaal gemengd
gemengd zijn geweest,
toen hij
hij aldus
aldus terugkwam
terugkwam inin eene
geweest, toen
generaal
stad, waar
waar hij
hij bijna
bijna 'n jaar
jaar te
te voren
voren -- aanvang
aallvang October
October 1830
i830 —
stad,
was
doorgetrokken,
wijkeIlde
uit
zijn
bevelhebberschap
van
Luik
voor
bevelhebberschap
van
Luik
voor
was doorgetrokken, wijkende uit
een opstand,
waartegen ook
ook hij
hij niet
nietvoldoende
voldoendekrachtig
krachtigopgekomen
opgekomen
opstand, waartegen
was (§). Maar
Maal' de
nog eens
eens als
als soldaat te schitteren,
de gelegenheid
gelegenheid om
om nog
gaf de
de vijand hem
niet, daar
daal' Tongeren
Tongeren door
door zijne bezetting verlaten
verlaten
hem niet,
gaf
was
onder den
den niet
niet voor
voor zijne positie
berekenden kolonel
kolonel Wuesten
positie berekenden
was onder
(blz. 236); de
heer Ch.
Ch.Behr,
Behr,diedie
kolonel-commandant van
van de
de
de heer
als als
kolonel-commandant
Luik, den
den treurigen ondergang
van Daine's
leger van
Garde Civique te Luik,
Daine's leger
ondergang van
nabij
aanschouwde (").
in het
het Journal
la province
prIJvincede
deLiège
Liège
Journal de la
heeft in
(**)„ heeft
nabij aanschouwde
de
verdediging van
van dezen
dezen uittocht
uittocht op
op zich
zich genomen:
garnison de
de
»la garnison
genomen : »)Ia
de verdediging
Maestricht,
faisoit journellement
journellement des
sorties au
au nombre de 2 àA 3000
des sorties
Maestricht, faisoit
hommes avec une
douzaine de pièces de
canon" etc.
Uit deze
deze overoverde canon"
etc. Uit
une douzaine
men
ook
zien,
welk
een
schrik
die
schijnbewegingen
drijving kan
kan men ook zien, welk een schrik die schijnbewegingen
telkens verbreidden
verbreidden (tt).
(±±).
Intusschen, door
den hoogst
hoogst gebrekkigen verkenningsdienst,
verkenningsdienst, waarop
door den
wasmen
menin het
in het
hoofdkwartier des
des
de
Schrijver vele
vele malen
malen wijst,
wijst, was
de Schrijver
hoofdkwartier
(0)
Regeeringspresident.
(*) De Pruisische Regeeringspresident.
den
(t)
paar regels
regels te
te voren
voren staat
staat juist,
juist, dat
dat Van
Van Hoecap
den avond van
in den
Boecop in
van den 99den
Een paar
(t) Een
vertrok.
Zoo licht ontstaat
verwarring in het
het verhaal
verhaal der
der gebeurtenissen,
gebeurtenissen, door
door met.
ontstaat verwarring
inet de
vertrok. Zoo
dieuren
urenkomt
komthet
hetsoms
somszeer
zeeraan"
aan" (blz. 302).
uren geene rekenschap
houden, pen
»entoch
tochopopdie
rekenschap te houden,
(§) Zie
en Limburg,
Limburg, blz. 95 en 156.
Zie mijn Luik en
('Ol
Ch. Behr,
Behr, o. a.
mijn Luik I!n
Limburg, blz.
en Limburg,
a. mijn
blz. 87.
Over Ch.
(**) Over

(ttl
den uittocht
uittocht van
van Wuesten niet
onbelangrijk stuk werd
werd overgenomen
overgenomen
niet onbelangrijk
Het voor
voor den
(tt) Het
door
door de Bmarlcipation
Emancipation van 20 Augustus 18:U,
1831, waarin
waarin ik
ik het heb gelezen.
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p,'insen
nog ten
ten eenen.male
onbekend, zoodat,
eeneRmale met Daine's heengaan onbekend,
Prinsen nog
toen
reeds Van
Van Boecop was
was vertrokken,
vertrokken, Dibbets nog
no'g in
in den
den ochtend
ochtend
toen reeds
dat de
de troepen,
zoo wel uit
uit Hasselt
Hasselt als
als
van den
den Prins
Prins bericht
bericht ontving,
ontving, dat
troepen, zoowel
van
St. Truyen, zouden oprukken, om Daine te Tongeren
Tongeren in te
te sluiten.
sluiten.
uit
uit St.
In allerijl
allerijl maakte
maakte de
de Maastrichtsche
van de
de aanwezigMaastrichtsche opperbevelhebber van
In
Boecop én
én den
Prins in
in
heid des
des majoors
majoors Roloff
gebruik, om én Van Boecop
den Prins
Roloff gebruik,
held
te lichten. Den
Den eerste
eerste werd
werd gelast,
gelast,overeenkomstig
overeenkomstig 's Prinsen wil,
wil, om,
om,
ingeval Daine een
aanval op
op Tongeren
Tongeren mocht
mocht wagen,
wagen, en de
de onzen dan
een aanval
niet zich
zich naar Maastricht,
Maastricht, maar
de
terugtrekken, niet
maar in
in de
zouden moeten terugtrekken,
richting van
van Hasselt
Hasselt te
te bewegen.
bewegen. JEvenwel",
bel'ichtte Dibbets
tegeDibbets tege»Evenwel", berichtte
)lis het
hettetevermoeden,
vermoeden,zulks
zulksniet
nietplaats
plaatszal
zal grijpen,
Prins, »is
den Prins,
lijkertijd den
daar
volgens het
het berigt ,'an
majoor Guerin,
liuerin, de
retraite van
van Daine in
van majoor
de retraite
daar volgens
de
grootste wanorde
wanorde heeft
heeft plaats
plaats gehad. De
De infanterie,
infanterie, en
en vooral
vooral de
de
de grootste
Het schijnt, dat
Garde Civique, hebben
hebben hunne
hunne wapens
wapens weggeworpen.
weggeworpen. Het
Daine
zijne retraite
zal vervolgen
vervolgen tot St.
St. Walburge (*)
(') en
zich alzoo
retraite zal
en zich
Daine zijne
in
gemeenschap met
de citadel
citadel van
van Luik
Luik zal
zal s'tellen,
slellen, hetwelk onze
in gemeenschap
met de
Luik, van
van die
die zijde,
zijde, moeijelijk zal
maken."
operatie
zal maken."
operatie op
op Luik,
Majoor Roloff ging
met deze
dezebrieven
brieven via
viaTongeren
Tongerennaar
naarHasselt,
Hasselt,
ging met
den een rustdag
's Prinsen hoofdkwartier.
hoofdkwaltier. De
opperbevelhebber had
had den
den 99den
rustdag
De opperbevelhebber
doen
houden, aan
aan welke
welke handeling
handeling D.
D. B.
B.P.P.een
eenbelangrijk
belangrijkhoofdstuk
hoofdstuk
doen houden,
238);; een
rustdag, met
met het
hetvoornemen
vool'l1emen om
om daarna
daarna Daine te
een rustdag,
wijdt (blz. 238)
gaan vangen. Maar
nu bracht
bracht Roloff het
het bericht,
bericht, dat
dat van
van die
die zijde
zijde
Maar nu
meer te
te vangen of te
te vreezen was,
zoo besloot
besloot de
de Prins
Prins —
niets meer
niets
was, en zoo
jammer van
van de
de paal'
met het
het oog
oog op
op de
de Fransche
Fransche tusschentusschenpaar dagen
jammer
dagen met
naar Leuven
wenden (blz.
239). De
dwaze Eenens
komst
- zich
zich naar
komst —
Leuven te wenden
(blz, 239).
De dwaze
ziet maar
maar verraad,
verraad, ook
ook daarin
daarin dat
dat de
de Prins
Prins Daine
Daine naar
naaI' Luik
Luik heeft
heeft
ziet
is slechts
slechts van
van belang
belang wegens
wegens de vele
zijn boek
boek is
laten door galoppeeren
galoppeeren ;; zijn
oorspronkelijke stukken
daarin opgenomen
opgenomen;j het
het eigen
eigen oordeel
oordeel lijkt dat
stukken daarin
van een
van
een monomaan
monomaan (t).
te langzame
langzame voortgang
voortgan!! van
van ons
ons leger in
(±). De
De te
die
dagen -— men leze ook
het hoofdstuk
hoofdstuk »Kleine
)lKleine marschen en groote
die dagen
ook het
omzichtigheid bij het Nederlandsche
Nederlandsche leger"
leger" (blz.
(blz. 328)
328) - -- verlevendigt
een vredesde
gedachte aan
aan de
de wijze,
wijze, waarop
waarop van
van 1815 -1830
de gedachte
—1830 door
door een
leger bij
uitnemendheid werd gediend,
gelijk ons
ons o. m. door
dOOl' mannen
mannen
bij uitnemendheid
gediend, gelijk
als
Knoop, Weitzel
WeitzeI en
en :;tieltjes
medegedeeld, toen de
beoefening
als Knoop,
Stieltjes is medegedeeld,
de beoefening
van
een der
dermilitaire
militairedeugden,
deugden, initiatief,
initiatief, onbekend
onbekend was
wa!'!;; toen
toen de
de leus
leus
van een
was:: alles
minutieus doen,
doen, wat
wat geëischt wordt
wordt en altijd
altijd wachten
wachten op
op
was
alles minutieus
gedetailleerde bevelen
bevelen;; toen
men vooral,
vooral, door
dool' sleur
sleur en
en routine
routine en
endoor
door
toen men
tot centralisatie,
centralisatie, de
de waarde
waarde van
van den
den tijd
tijd niet
nietleerde
leerde kennen en
zucht
zucht tot
oorlog moet
moet voeren.
voeren. Wanneer
Wanneer men
men
begrijpen
ook voor
voor een lege'r,
legèr, dat
begrijpen ook
dat oorlog
lang de
de bureaucratie
bureaucratie in een
een legel'
als het
het onze
onze van
van 1815
vijftien
vijftien jaren
jaren lang
leger als
1815
tot 1830 hoogtij heeft
heeft doen
doen vieren
vierenenen
verregaandekleingeestigheid
kleingeestigheid
verregaande
en
slobkousendienst daarin
normalen toestand
toestand teekenden,
teekenden, kan
kan men
men
en slobkousendienst
daarin den
den normalen
er zich
zich niet
niet over
over verbazen,
verbazen, dat,
dat, als
als de
de oorlog uitbreekt, niet
nietonmiddellijk
onmiddellijk
(*)

m

Voorstad van
Verg. mijn
mijn Luik
Luik en
en Limburg,
Limburg, blz,
55,
Voorstad
van Luik. Verg.
blz. 55.
Ver~,
blz, 8 mijner
van 1903.
Verg. blz.
mijner verhandeling van
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of eenige dagen
zelfstandige en
en bekwarfle
opb'eden,
dagen later zelfstandige
bekwarne aanvoerders
aanvoerders optreden,
die vooral
waarde van
van den
die
vooral de
de waal'de
den tijd
tijd kellllen
zonder een
een oogenblik
kenrien en,
en, zonder
tijd te
te verliezen,
verliezen, juiste
juiste dispositiën nemen C).
houding van
van velen
velen
tijd
(*). De
De houding
onzer militaire
onzer
militaire bevelhebbers
bevelhebbers in
in België
België tusschen Augustus
December
Augustus en December
1830 was
was het
hetpsychologisch
psychologisch gevolg van
de alle
alle zelfstandigheid
zelfstandigheid en
en
18:30
van de
geestkracht doodende wijze
geestkmcht
van dienen
dienen in
in het
hetNederlandsche
Nederlandsche leger
leger
wijze van
tusschen 18'15
1815 en 1830. De
Schrijver trouwens
trouwens erkent:
hen, die
die
tusschen
De Schrijver
erkent : van
van hen,
in '1831
1831 het
111
leidend en
en bindend
bindend centrum
centI'um van
van het
hetleger
leger tetevelde
velde
het leidend
uitmaakten, moest
men Dniet plotseling
verwachten Napoleontische
Napoleontische
moest men
plotseling verwachten
zoo ontbrak
ontbrak de
de
eigenschappen,
inspiraties" (blz.
(blz, 230). En
eigenschappen, geniale
geniale inspiraties"
En zoo
eerder naar
naar Leuven
Leuven te
te keel'en,
goede
inspiratie om
zich eerder
goede inspiratie
om zich
keeren.
De
man, op
op wien men
wachtte om
om hem
hem met
metzijn
zijn leger op te vangen,
vangen,
De man,
men wachtte
de weg
wegnaar
naarLuik
Luikniet
niet
doorSaxen-Weimar
Saxen- Weimarwerd
wel'dafgesneden,
afgesneden,
ziende
ziende dat de
door
bisschopsstad geijld,
waar hij in
den
was naar de Waalsche
Waalsche bisschopsstad
geijld, waar
in den
ochtend ten
ochtend
ten 2 ure
van den
den gdeu
gevolgd door
door het
het overschot
ure van
9den aankwam,
aankwam, gevolgd
staatvan
vanontbinding
ontbinding verkeerend legertje, ongeveer
ongeveer 4000 man.
van
een inin staat
van een
Maar hij
hij kon
zich nu
nu toch
toch althans
althans beroepen
beroepen op
op zijn
veldheersblik, die
Maal'
kon zich
zijn veldheersblik,
immers
dat alles
alles doorzien
doorzien had,
had, want
want den
den 30 Juni 1831, dus
aan den
den
immers dat
dus aan
tIe dagen toen
het schetteren
schetteren door
door vechten
vechten stond
stond vervooravond
vooravond van
van de
toen het
vangen te worden, had
had hij
hij aan
aan zijn
zijn minister
minister van
van Oorlog
Oorlog uit
uit Hasselt
geschreven:
,Je suis obligé de vous cléclarer
déclarer que
ne suis
suis pas
pas en
en
geschreven : DJe
que je
je ne
guene. de
de manière à assurer
des succès et l'honI'honmesure de faire la
la guerre,
assurer des
neur de
kan men
men toch niet wezen
wezen!!
de nos
nos armées" (t).
Oprechter kan
(-H. Oprechter
In
vene dat
dat het
het er
ernaar
naar eene tegen-omwenteling
tegen-omwenteling
In Luik
Luik -— wel
wel verre
leek!! —
was men
men nu
nu woedend
woedend op
op deze
deze helden van
van den
den vorigen dag.
leek
was
Oorlog d. d.
»Men
heeft zich
zich verpligt
\'erpligt gezien”,
gezien", verhaalde Dibbets
Dibhets aan Oorlog
»Men heeft
16 September 18:31, »de
»de kurassiers
kurassiers te
Luik inin bezetting
bezetting en
en deel
te Luik
gemaakt hebbende
hebbende van
van de
de zoogenaamde
zoogenaamde Maas-armée,
~laas-armée, uit hoofde der
gemaakt
voortdurende vernederingen
wegens het
hetgehouden
gehouden gedrag,
gedmg, door
doOI'
voortdurende
vernederingen hun,
hun, wegens
aangedaan, dermate
zelfs
dat
zij
zich
niet
individueel
op
de volksklasse aangedaan,
dermate zelfs dat zij zich niet
durfden vertoonen,
vertoonen, naar
naaI' Doornik
Doornik te doen
doenvertrekken.
vertrekken. Gedurende
Gedurende
straat durfden
op Namen
Namen ontmoet
ontmoetzijnde
zijndedoor
dooreerie
eenebatterij
batterijveld-artillerie,
veld-artillerie,
den marsch op
werden zij
zij aldaar
aldaar op
op eene verregaande
verregaande wijze
wijze beschimpt,
beschimpt, door
door de
de
werden
(lui peut, Coureurs,
Coureurs, uitdaging
uitdaging om af te stijgen,
stijgen, enz.,
toeroeping Sauve qui
toeroeping
zood at niet
niet zonder
zonder veel
veel moeite
moeite verhinderd
verhinderd isiskunnen
kunnen worden,
worden, zij
zij handhand.
zoodat
gemakten, daar men reeds wilde
wilde aanvangen, de stukken te laden."
laden."
gemeen geraakten,
Het succes
succes had
had in
in allen
allen deele aan Dibbets' doorzicht
doorzicht recht doen
doen
Het
laat werd
werd ingezien.
ingezien. DThans
) Thans
wedervaren, gelijk van Belgische zijde
zijde te laat
wedervaren,
wordt door
door hen
hen ingezien'',
ingezien", schreef
schreef Dibbets den 3d"
3 den September
September 1831
1831
wordt
Oorlog, Ddat het
het behouden
behouden der
der posten
posten te
te Riempst niets afdoet,
afdoet,
aan Oorlog,
maar integendeel
integendeel aan
aan gedurige
gedurige uitvallen
uitvallen der
del' vesting
vesting blootstelt,
blootstelt, en
en
maar

at

(Ol A.
A. W.
W. P.
p, Weitzel,
WeitzeI, Herinneringen
Herinneringen van
van een
cen oud-vrijwilliyer,
oud-vrijwüliyer. T.
T. J.
J. Stieltjes,
Stieltjes, Militaire
Afilitaire
(*)
3tudiin, dl.
dl. II,
H, blz.
blz. 103-111.
103-111. W. J. Knoop,
KniJop, Herinneringen
Herinneringenaan
aandedeBelg.
Belg.omzo.
omw.van
van 1830,
1830, blz. 105.
105.
studiën,
Voerrnanek, Coup
Coup d'oeil
d'oeil sur
3ur lalarégence
régf!1lcededeGuillaume
GuiUaumeI I (1861),
(1861), blz.
blz_ 122.
122. Verg.
(t) Voerinanek,
blz. 88 inijner
mijner verhandeling van
ran 1903.
1903.
blz.
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bovendien
werkelijk verzwakt.
verzwakt. Ingeval
Ingeval zij,
zij, bij
bij
bovendien hunne
hunne beschikbare
beschikbare magt,
magt, werkelijk
bepaald hadden,
hadden, Tongeren
het
hervatten der
del'vijandelijkheden,
vijandelijkheden, zich
Tongeren bebezich bepaald
het hervatten
hoorlijk
verzekel'en en
enkleine
kleineverkenningen
verkenningen uit
uit tetezenden,
zenden, zouden
zouden
te verzekeren
hoorlijk te
zij
mij vf'rpligt
hebben, voortdurend
gedeelte der
der bezetting
bezetting in
in
voortdurendeen
een gedeelte
verpligt hebben,
zij mij
beweging
te
houden,
om
hunne
oogmerken
gade
te
slaan,
en
alzoo
hun
alzoo
beweging te houden, om hunne oogmerken gade slaan, en
Ook verklaren
vel'klaren zij
zij openlijk,
openlijk,
doel,
zonder eenig
bereikt hebben.
hebben, Ook
verlies, bereikt
doel, zonder
eenig vel'lies,
toen na
na het
heteinde
eindevan
van
door
Vandaar, dat
dat toen
door mij
mij in
in deze
deze te zijn
zijii misleid." Vandaal',
den
Belgische troepen
tl'Oepenandermaal
andermaal iniuTongeren
Tongel'en kwamen,
kwamen,
de Belgische
den veldtocht de
terwijl men
zich enkel
enkel bepaalde
bepaalde met
de
post te Riempst onbezet bleef,
men zich
de post
bleef, terwijl
aan
stad eenig geschut
stellen.
aan de Maastrichtsche poort
geschut op
op te stellen.
poort der
der stad

V.
v.
Met
de bezetting van
Hasselt en
en Tongeren kon
het Nederlandsche
Nedel'landsche
Met de
van Hasselt
kon het
ook voor
voor het
het onderhouden der
leger
zich heel
heel wat
wat vl'ijel'
leger .zich
vrijer bewegen,
bewegen, ook
gemeenschap
Noord-Brabant, speciaal
Eindhoven. Aan
Aan de
de
gemeenschap met
met Noord-Brabant,
speciaal met
met Eindhoven.
DBescherming
»Bescherming van de Communicatie-lijn"
Communicatie-lijn" heeft de Schrijvel'
Schrijver een afzonderlijk
is belang/'ijk;
behoort het tevens
hoofdstuk
(blz. 243). Het
hoofdstuk gewijd
gewijd (blz.
Het is
belangrijk ; men
men behoort
te beschouwen
beschouwen in
in verband met
hetgeen op
op blz.
blz. 331-335 over de vermet hetgeen
het waardeeren, dat
in een
een
pleging wordt
medegedeeld. Men
moet het
wordt medegedeeld.
Men moet
dat in
ookop
op die
die twee
tweeonderwerpen
onderwerpende
deaandacht
aandachtvan
van niet-deskundige
niet-deskundige
werk als
alsdit
ditook
het
departementvan
van
lezers
werd gevestigd.
gevestigd. DeDetoenmalige
toenmaligechef
chefvan
vanhet
lezers werd
departement
in 1819 de
koddigheid te schrijven:
Marine, de
de heer
Marine,
heer Wolterbeek, had
had in
de koddigheid
schrijven :
,Den
oOl'log te
te voeren, is
niets,mijnheer
mijnheer de
de Resident,
Resident, wanneer
wannE'er de
de
»Den oorlog
is niets,
elkander slaan om
tot algemeen
algemeen
differente
autoriteiten de handen
handen ininelkander
differente autoriteiten
om tot
nut gezamenlijk
gezamenlijk te
te werken"
werken" (*).
C). Immers, ondanks
ondanks alle overeenstemming,
overeenstemming,
nut
der
kan de
de tegenwerking
tegenwerking van
van den
den vijand
vijand groot
groot zijn,
zijn, ook
ook op
ophet
hetgebied
gebiedder
kan
verzorging van
leger, en
en het
hetisisjuist
juistdaarover,
daarover,dat
datmen
men
materieele verzorging
van het
het leger,
in
het algemeen
algemeen weinig
weinig leest, omdat
omdat het
heteen
eenteteprozaïsch
prozaïsch onderwerp
onderwel'p is.
in het
Het minste nadeel,
nadeel, dat
dat de
de vijand
vijand aan de gemeenschap
gemeenschap kan
kan toebrengen,
toebrengen,
is natuurlijk
natuurlijk oponthoud
oponthoud in
het vervoer
vervoer;; het uitblijven
uitblijven van
van convooien
is
in het
kan een
een bevelhebber
bevelhebber tot
tot den
den terugtocht
tel'Ugtocht noodzaken
noodzakelI of
of een
een gevecht,
gevecht,dat
dat
kan
eene overwinning
overwinning had
had kunnen
kunnf'n geven.
geven, in eene nederlaag doen
doen eindigen (±).
(t),
eerie
Voor Cort
COI·t Heyligers,
Heyligel's, die
die sinds
sinds den
den 40'
10 den Hasselt
Hasselt tot
tot hoofdkwartier
hoofdkwartier had,
had,
en
en aan
aan wien het onderhouden
onderhouden der gemeenschap
gemeenschap met
metEindhoven
Eindhoven werd
werd
deze, zoodat hij reeds
reeds
opgedragen, ontstonden
ontstonden dadelijk
dadelijk moeilijkheden
moeilijkheden ten deze,
opgedragen,
den
aan Dibbets
Dibbets berichtte
berichtte:
DDe Belgen,
Belgen, die
die zich
zich teteWeert,
Weert, Bree,
Bree,
den 11d"
11 d.n aan
: »De
enz. bevonden,
bevonden, schijnen
schijnen zich vereenigd
vereenigd te hebben
hebben onder
onder Van
Van den
den
enz.
Broecke (§)
(§) en zijn
zijn gisteren
gisteren bij Valkenswaard
Valkenswaal'd op
op den
den straatweg
straatweg vervel'Broecke
zoodat de communicatie
communicatie afgesneden
afgesneden is.
Ikdirigeer
dirigeerderwaarts
derwaarts
schenen, zoodat
is. Ik
4 bats.,
bats., 22 stukken
stukken en
en 50
50 kurassiers
kUl'assiers en
stel
den
Prins
voor om
om
en stel den Prins voor
(*) In mijne
mijne verh.
verh. over
over Palembang
Palembang en
Banka in 1816-1820
1816- ·1820 (Bijdr.
(Bijdr. tot
totdedetaal-,landtaal-, land(*)
en Banka
en volkenk.
vol1cen1c. van
van N.-I,
N.-I, 6de
6d• volgr. VII).
VII).
en
(t) J.
J. K.
K. H.
H. de
deRoo
Roovan
vanAlderwerelt,
AIderwerelt, »De
.Oeversterking
versterking van
van Parijs,"
Parijs," De
De Gids
Gids1874.
1874.
(t)

(§)
(0 De Belgische
Belgische commandant
commandant van
vanRoermond.
Roermond.
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langs den
langs
den linker
linker Maas-oever
Maas-oever eene demonitratie
demonstratie benedenwaarts
doen
benedenwaarts te
te doen
verrigten." Maar
Maar de
de Maastrichtsche opperbevelhebber
kon zich slechts
opperbevelhebber kon
met die
die opvattingen
opvattingen vereenigen, nog denzelfden dag antwoorgedeeltelijk
gedeeltelijk met
dende : »Dat
dende:
»Dat men
men de
de gemeenschap
gemeenschap met
metNoord-Brabant
Noord-Brabant heeft
heeftafgesneden,
afgesneden,
heb ik
ik wel verwacht
verwacht;; indien uit 's Bosch één bataljon
bataljon infanterie
infanterie te Valkenswaard konde
konde worden
worden gezonden,
gezonden, zoude
zoude zulks
zulks spoedig hersteld zijn. Eene
waard
beweging op
de linker
linkerbeneden-Maas,
beneden -Maas, zoude voor
de bezetting
bezetting van
van
op de
voor de
Tongeren welligt gevaarlijk
kunnen worden. De
De zaak
zaak moet.
moet- binnen
gevaarlijk kunnen
weinige dagen
weinige
dagen beslist
beslist zijn,
zijn, gelijk
gelijk dan
dan ook
ook de
de operatiën van ons
ons leger
leger
te duiden."
duiden." Alzoo een
wenk om
om in
in afwachting van grootere
schijnen
aan te
schijnen aan
een wenk
gebeurtenissen niet
niet al
veel uit
uit te
te halen;
v.v. doet
doet ons
ons zien
zien
gebeurtenissen
al te
te veel
halen ; blz. 244 v.v.
den en 13
den in
weinig vruchtdragende
vruchtdragende der
der schermutselingen
scher·mutselingen op
op den
den 12
het weinig
12'
13d"
deze
streken.
deze streken.
De hoofdstukken
hoofdstukken »Het
llHet Belgische
Belgische Schelde-leger
Schelde-leger van
van 6-12 Augustus"
Augustus"
De
Leuven van
van het
het Nederlandsche
legel' op
(blz. 247), »De aanmarsch op
op Leuven
Nederlandsche leger
10 en 11 Augustus" (blz.
Oden Augus(blz. 251), »Het dagboek omtrent den 110d"
tus en
en het
het avondgevecht bij Bautersem" (blz. 254), »Beschouwingen
tus
omtrent het avondgevecht bij Bautersem" (blz,
»Niëllon op
op den
den
(blz. 258),
258), »Niëllon
11
den
Augustus"
(blz.
~64),
tintelen
van
actie
en
leven
en
bereiden
den
11' Augustus" (blz. 264), tintelen van actie
leven en
het zoo
zoo belangrijke
belangr·ijke hoofdstuk
hoofdstuk »De
»De
lezer
alzoo zeer
zeer geschikt
geschikt voor
voor op
op het
lezer alzoo
beslissing voor
Leuven op
op 12 Augustus"
Augustus" (blz,
(blz. 267). Dan
voor Leuven
Dan laat de Schrijver
den Augusgebeurde verhalen in
IlHet dagboek over den 12
in »Het
zijn vader'
12'
vader het gebeurde
tus" (blz.
belangrijk;; de
Schrijver vindt
vindt dit
dit
(blz. 289-292),
289-292), mede zeer
zeer belangrijk
de Schrijver
echter niet voldoende
voldoende en
in een
eender
dervolgende
volgendehoofdstukken
hoofdstukken (blz.
(blz.
en geeft in
320) nog
nog eens
eens cNadere
De dag
dag van
van den
den
«Nadere beschouwingen
beschouwingen over
over Leuven".
Leuven". De
dcn Augustus 1831 om
12
Leuven was
was eene afwisseling
van tragische
tragische en
en
afwisseling van
12d"Augustus
om Leuven
Tot de
deeerste
eerstemoet
moetgerekend
gerekend worden het bevel
bevel
komische momenten.
momenten. Tot
komische
van
genemal Meijer,
Meijel', toen reeds de
de wapenschorsing
wapenschorsing u,as
was aangegaan,
van generaal
om
stilletjes de
de abdij
abdij van
van Perck te bezetten,
bezetten, daar hij niet bekend was
om stilletjes
met
het feit,
feit,dat
datdede
Belgendaar
daarlagen.
lagen.Dezen
Dezenhebben
hebbenerervan
vangebruik
gebruik gemet het
Belgen
bmnden; een incident,
incident, waarover
waarover nader'
maakt om geducht op de onzen los te branden;
nader
het hoofdstuk
hoofdstuk »Gevolgen der Leuvensche kanonnade"
kanonnade" (blz.
(blz_ 302).
handelt het
handelt
Uit
het dagboek
dagboek blijkt,
blijkt, dat
dat Eenens in 1875 dus niet ten onrechte
onrechte
Uit het
dat de
de beweging
beweging van
van de
de Leidsche
Leidsche jagers naar
naar de abdij
één
beweerde,
abdij één
beweerde, dat
der
redenen is
geweest tot
tot rechtvaardiging van
de beruchte
beruchte kanonnade.
kanonnade.
van de
der redenen
is geweest
zoo door
dool' den
den schrijver
schrHver van
van het
het dagboek
dagboek (blz.
(blz. 291),
Die marsch wordt,
wordt, zoo
als
door
zijn
zoon
in
het
hoofdstuk
llKoning
Leopold,
Eenens
en
NiëlIon" ,
als door zijn zoon in het hoofdstuk »Koning
Niëllon",
309) een llmisverstand"
genoemd. Hebben
wel het
het
(blz,
Hebben wij
wij dan
dan wel
(blz. 309)
Dmisverstand" genoemd.
recht,
den Belgen
Belgen zóó
te duiden, dat
zij, nog
nog niet
nietbekomen
bekomenvan
van
dat zij,
recht, den
z66 euvel
euvel te
de door
door den
den slag
slag opgewekte
opgewekte gemoedsbewegingen
gemoedsbewegingen en geprikkeld
geprikkeld door
dool' de
de
de
zoo treurige
treurige ontknooping daarvan, toen dien marsch niet
niet als
als
voor hen
hen zoo
voor
hetongunstigste
ongunstigste
een
misverstand beschouwden,
beschouwden, doch
doch van
vanhun
hunvijand
vijandhet
een misverstand
dachten en
en daarnaar
daarnaar. handelden, gelijk
tegenover hen
deden, de
de
gelijk wij
wij tegenover
hen deden,
dachten
kanonnade noemende eene trouwelooze
trouwelooze handeling
en
geen
misverstand?
handeling en geen misverstand ?
ten deze
deze het
het recht
recht der
del' Belgen
Belgen
De Dagboekschrijver
Dagboekschrijvel' erkent
erkent trouwens
trouwens ten
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(blz. 291) en
(blz.
de zoon
zoon geeft
geeft toe,
toe, dat
dat de
de marsch
strijd
en de
marsch eene daad
daad was in strijd
met het
met
het oorlogsrecht
oorlogsrecht (blz.
(blz. 310):
zoon beiden
beiden zeggen wel
310) : vader
vader en
en zoon
»strikt genomen",
Dstrikt
genomen", maar
welke redenen
redenen waren
waren er voor
voor de
de Belgen
Belgen tot
tot
maar welke
niet-strikt nemen?
komt dan
(Ian ook
ook de
de zoon
zoon ertoe,
ertoe, op
op biz.
blz. 323 te
nemen ? Hoe
Hoe komt
schrijven,
door hem
hem »is
»isaangetoond,
aangetoond, dat
der Leidsche
schrijven, dat
dat door
d.at aan
aan den tocht der
jagers naar
de abdij
jagers
lIaar de
abdij geen
geen voorwendsel
voorwendsel kan
kan worden
ontleend voor
worden ontleend
voor de
kanonnade" ??...
.. Neen, hij
hij kon
kon slechts aantoollen,
dat
van
eene
of
meer
(men
aantoonen,
het schieten
schieten onzer tirailleurs bij Tivoli) in
strijd met
met het
het
denke aan
aan het
in strijd
oorlogsrecht
gepleegde, doch
doch op
opmisverstand
misverstandberustende
berustendehandelingen
handelingenvan
van
oorlogsrecht gepleegde,
een gedeelte
gedeelte van
epn
op eelle
)onedele, ja schandelijke
van ons
ons leger door de
de Belgen op
eene vonedele,
wijze" . .... »schrornelijk
Dschromelijk misbruik"
gemaakt door
door het
het geschutvuUl'
misbruik" isis gemaakt
geschutvuur
ook te richten op
ook
andere, grootste
grootste en
en weerlooze
rust verop het andere,
weerlooze d. i. in
in rust
gedeelte van
keerende gedeelte
van dat
dat leger (blz. 291 en 292).
In
het hoofdstuk
hoofdstuk »De
»De divisie
divisie van
van den
den Hertog
Hertog van
van Saksen-Weimar op
In het
U'"
den 12
12""
Augustus"
(blz. 293) krijgen
wij een
een zeer
zeer teekenend en
Augustus" (blz.
krijgen wij
pakkend
overzicht van
van vermakelijke
vermakelijke incidenten, waarin
Duc een
een der
der
pakkend overzicht
waarin de
de Duc
hoofdrollen vervult.
hoofdrollen
vel'vult. Von Gagern, zijn
oud-chef van
staf in
in 1830
zijn oud-chef
van den
den staf
en 1831, heeft uouillant
Van de
de
bouillant Achille meesterlijk geteekend (*).
0. Van
d,n Augustus 1831 door
den Duc uitgehaalde
verschillende op
den 12
verschillende
op den
12""
door den
stukjes
had de
de Schrijver
Schrijver er
nog een
een zeer
zeersterk
sterkininherinnering
herinnering kunnen
kunnen
stukjes had
er nog
brengen,
de kolonel Plisse
Prisse
brengen. waarbij
waarbij kolonel
kolonel Van
Van Stirum (blz. 300) en
en de
(blz. 215 en 455) tegenwoordig
(blz.
tegenwoordig waren.
waren. Men
Men vindt
vindt het
het vermeld in eene
»Note manuscrite du lieutenant-général
la journée du
lieutenant-général Baron PI'Ïsse
Prisse SUl'
sur la
12 aoilt,
août 1831" in
het verweerschrift
verweerschrift van
van Graaf
GraafGoblet
Goblet d'Alviella, zoon
in het
van den
den generaal
generaal Goblet
Goblet (blz.
(blz. 286), contra Eenens'
Eenens' »Conspirations
»Conspirations
van
m
ilitaires" (±).
militaires"
(t).
De geschiedenis
geschiedenis van
van den
den Tiendaagschen
Tiendaagschen veldtocht
veldtocht kan
kan ik
ik hiermede
hiermede als
als
De
gesloten beschouwen. De volgende
volgende hoofdstukken,
hoofdstukken, zeker hoogst lezensvvaard,
lezenswaard,
moet ik
ik met
methethet
op uitgebreidheid,
de uitgebreidheid,diediedeze
dezeverhandeling
verhandeling alal
moet
oogoog
op de
opop- en
en aanteekenende reeds
reeds kreeg,
kreeg, onbesproken
onbesproken .laten.
laten. Dat eene kaart
bij het weEk
weck gevoegd
gevoegd werd,
werd, is
is hoogst
hoogst gelukkig
gelukkig;; eenige
eenige der in het werk
genoemde plaatsnamen
plaatSIIamen vOlld
er echter niet op,
op, zooals Paal
Paal of
of Pael
genoemde
vond ik
ik er
(blz.
(blz. 144),
144), de .a.bdij
_abdij van Vlierbeek (blz. 285), »het défilé der kleine Gethe
bij Orsmael"
Orsmael" (blz.
(blz. 330)
330);; de
de opneming
opneming van
van Antwerpen
Antwerpen en
en Brussel
Brussel —
bij
zij het
het ook,
ook, indien men
men de
de kaart niet
niet te
te groot
groot wilde
wilde maken,
maken, op
op een
een
kleiner afstandsschaal
afstandsschaal —
- zou
zou tot
tot verduidelijking
verduidelijking hebben
hebben bijgedragen.
bijgedragen.
's-Gravenhage, 28 Mei 1906.

P. H.
H. VAN
VAN DER
DER KEMP.
KEMP.
P.

(*l Von
Von Gagern, Hollandsche
Hollandsche vertaling,
vertalillg, ibid.,
dl. I,
I, blz.
blz. 330
330 en
en 336-338.
336-338.
(*)
ibid., dl.
(tl Comte
Comte Goblet
Goblet d'Alviella, Documents
Documents du proci,s
prOCt\s intenté
intenté auauGjnéral
Gc!néral
Eenens
pour
Eenens
pour
(t)
Goblet, blz. 87-91.
87-\11.
défendre lalamémoire
mémoireduduGénéral
Général
delendre
Goblet,
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Men behoeft
behoeft slechts
slechts een
een blik
blikopopdedekaart
kaart
vanAchter-Indië
Achter-Indiëtete werpen
Men
van
en
de ligging
ligging van
van Siam
Siam tusschen de FranRche
bezittingen
en de
Fransche en Engelsche
Engelsche bezittingen
na te gaan,
gaan, om
om tetebegrijpen
begrijpenwaarom
waarom er
el' zulk
zulk een groote naijver tusschen
Frankrijk en
deel van
van de
de wereld
wereld heerscht.
Frankrijk
en Engeland
Engeland in
in dat
dat deel
maakt ons
ons deze
deze oostersche kwestie
kwestie niet
niet
Alleen geographische kennis
Aileen
kennis maakt
duidelijk,
in dit
dit artikel
artikel een
eenhistorisch
historisch overzicht geven
duidelijk, daarom
daarom zullen
zullen wij
wij in
in 't werk
werk gesteld
gesteld om
om
van
de pogingen
pogingen door
doorFrankrijk
Frankrijk en
enEngeland
Engeland in
van de
in het
in
het Siameesche koninkrijk
koninkrijk vasten
te krijgen.
kr'ijgen.
vasten voet
voet te
tijde dat
dat een
eenGriek,
Griek, genaamd
genaamd Konstantijn
Lodewijk XIV
Lodewijk
XIV ontving
ontving ten
ten tijde
Phm Noray
Noray was,
was, in
in 1.685
Hi85 een
Phaulkon,
grootkanselier van
van koning
koning Phra
Phaulkon, grootkanselier
Siameesch gezantschap.
geloofde, op
op de
de mededeeling vall
katiJOgezantschap. Hij
Hij geloofde,
van den kathovan Aijnthia, dat
de koning
koning van
van Siam
Siam het
het
lieken en Franschen bisschop
bisschop van
dat de
plan zou
zou hebben
hebben zich
zich te
te laten
laten doopen, en
dat, zoo
zoo Frankrijk
Frankrijk een
een veren dat,
plan
bond met
hem wilde
wilde sluiterl,
hij den geestelijken
geestelijken Rubicon
Rubicon zou
zou overtrekken.
overtrekken.
bond
met hem
sluiten, lib
Opvolgend
werden
er
twee
gezantschappen
naar
Siam
gezonden.
Aan
Opvolgend werden er twee gezantschappen naar Siam gezonden. Aan
de
eerste
missie,
die
uit
den
gezant
en
een
twintigtal
officieren
bestûlld,
de eerste missie, die uit den gezant en een twintigtal officieren bestond,
waren 66 jezuieten
jezuieten toegevoegd,
waaronder de
de bekende
bekendepaters
paters Fachard en
waren
toegevoegd, waaronder
de Choisy. Dit
Dit gezantschap
gezantschap keerde
keerde in
in 1686 naar Frankrijk
Frankrijk.• terug, vetvermet het
het
vele Siameesche
grootwaardigheidsbekleeders, die
gezeld door
door vele
Siameesche grootvvaardigheidsbekleeders,
die met
tweede FranscIle
in 't volgende
jaar weer
weer naar Siam
volgende jaar
Fransche gezantschap
gezantschap in
vertrokken.
Phra Noray,
Noray, die
zijn oom
oom vermoord
vermoord had,
had, om
om de
deoppermacht
oppermacht
Koning Phra
die zijn
in
handen te krijgen
krijgen en
en enkele
enkele prinsen, die
hem in
in den
den weg
weg stonden,
stonden,
die hem
in handen
ter
dood
breni!;en,
was
zeer
eergierig
en
slim.
Hij
koesterde
had
doen
en slim. Hij koesterde
had doen
dood brengen, was zeer
ontwikkelen, dan
dan wel
wel een
een machtigen
minder
den wensch zijn
zijn volk
volk te ontwikkelen,
minder den
vinden, die
in staat
staat zou
zou zijn,
zijn. hem tegen de Portugeezen,
bondgenoot te
bondgenoot
te vinden,
die in
te beschermen,
beschermen, wier
wierplannen
plannen hij
hij niet
niet verEngelschen en
Hollanders te
en Hollanders
in zijn schik
den toenmaligen machtigsten vorst van
trouwde. Zeer
schik met den
Zeer in
staan, gaf
gaf hij
hij dedebeide
beidesleutels
sleutelsvan
vanzijn
zijn
Europa
betrekking tete staan,
Europa in
in betrekking
ze
zou
verkoninkrijk, Bangkok
en
Mergui,
aan
Frankrijk,
opdat
dit
aan
Frankrijk,
opdat
dit
ze
zou
Bangkok en
De gezant,
gezant, de
de Chaumont,
Chaumont, stelde
stelde daartoe
daartoe ter
terbeschikking
beschikking twee
twee
dedigen. De
hooggeplaatste officieren,
officieren, den chevalier
chevalier de
de FOI'bin,
groot-admiraal
Forbin, die tot groot-admiraal
hooggeplaatste
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en
den heer
heerdes
desFarges,
Farges,diedietottot
generaalder
dermilitie
militiebenoemd
benoemdwerd,
werd,
en den
generaal
tien
subalterne officieren
officieren en twee
tweecompagnieën
compagnieën soldaten.
soldaten.
tien subalterne
Het bleek
Het
bleek echter,
echter, dat
datPhra
PhraNoray
Norayzich
zichniet
niethad
hadlaten
latendoopen
doopen en
en
hetgezantschap
gezantschapvermoedden
vermoeddeneen
eenlistlist
vanden
denbisschop
bisschopen
en
vele
leden van
van het
vele leden
van
den
Griek Phaulkon,
Phaulkon, daar
daarlaatstgenoemde
laatstgenoemdevoor
vooralles
allesEuropeesche
Europeesc\letroepen
troepen
den Griek
te
zijner beschikking
beschikking wenschte
wenschte te
te hebben,
hebben, waarop
waarop hij
hijiningeval
gevalvan
van
te zijner
nood
kon rekenen
rekenen om
om zich
zichte te
verdedigenenenwaardoor
waardoor hij
hij de
detroontroonnood kon
verdedigen
opvolging
dien prins
prins kon
kon verzekeren,
verzekeren, dien
dien de
dekoning
koning tot
totopvolger
opvolger
opvolging van
van dien
hebben. De
De Franschen
Franschen hadden
hadden echter
echter vasten
vasten voet
voetininSiam
Siam
wenschte
wenschte te hebben.
aldaardedetwee
tweevoornaamste
voornaamstevestingen
vestingen
gezet. Volgens
Volgens verdrag
ver'drag bezaten
bezatenzijzijaldaar
en
mochten hopen,
hopen, eene
eenezeer
zeerbelangrijke
belangrijkenederzetting
nederzetting aan
aandedeMenam
Menam
en mochten
te stichten,
stichten, waarvan
waarvan men
mendedenatuurlijke
natuurl\jkeontwikkeling
ontwikkelingreeds
reedsvooruit
vooruitkon
kon
paarconflicten
conflicten
nagaan. Zeker
nagaan.
Zeker had
had Lodewijk
Lodewijk XIV,
XIV, niettegenstaande
niettegenstaande een
eenpaar
met
inlandsche hoofden,
hoofden, in
in dien
dien tijd
tijd den
den mooisten
mooisten sleutel
sleutel tot
tot AchterAchtermet inlandsche
Indië
in handen
handen gekregen,
gekregen, en
en Ion
"konhijhij—-nadat
nadat
eenige
jarentetevoren
vorenop
op
lndië in
eenige
jaren
Madagaskar
van eene
eene kolonie
kolonie ininhet
hetverre
verre
Madagaskargeen
geensucces
succesbehaald
behaaldwas
was -— van
oosten droomen,
droomen, toen
toen een
een opstand
datde
de
oosten
opstand uitbrak,
uitbrak, die
die ten
ten gevolge
gevolge had,
had,dat
koning
Phaulkon om
om 't leven
gebracht werden,
werden, Phra
Ph ra Phet
PhetRara
Raraden
den
koning en Phaulkon
leven gebracht
ten slotte
slotte de
deFransche
Franscheofficieren
officieren en
en hun
hun troepen
troepen het
het
troon besteeg
besteeg en
en ten
troon
land
verlieten.
land verlieten.
Lodewijk
XIV was
was zeer
zeerontstemd
ontstemdover
overden
denafloop
afloopzijner
zijneronderneming
onderneming
Lodewijk XIV
en daar
daar hij
hij niet
nietmeer
meeraan
aan
mogelijkheid
geloofde,
dennieuwen
nieuwenkoning
koning
de de
mogelijkheid
geloofde,
den
halen zich
zich tetelaten
latendoopen,
doopen,zoo
zoogaf
gaf
zijn
verdere
plannenop
op
over te halen
over
hijhij
zijn
verdere
plannen
metrust,
rust.Was
Waszijn
zijndoel
doelgeweest
geweest
Franscheninvloed
invloed te
te
en
liet Siam
Siam met
en liet
denden
Franschen
verbreiden en
en aldaar
aldaar eene
eene nieuwe
nieuwe kolonie
kolonie tetestichten,
stichten,inplaats
inplaats van
van de
de
verbreiden
inboorlingen te
willen bekeeren
bekeeren tot
tothet
het
Christendom, dan
danzouden
zouden
inboorlingen
te willen
Christendom,
Lodewijk XIV
XIV en
en zijn
zijnopvolgers
opvolgerszeer
zeerzeker
zekerin in
Achter-zelfs
zelfsininVoor-Indië
VOQr-Indië
Lodewijk
Achtereen
rol hebben
hebben kunnen
kunnen spelen,
spelen, waartoe
waartoe nog
nog geen
geen ander
ander land
land in
in staat
staat
een rol
was geweest.
geweest. Een
Een eeuw
eeuwlater
laterzouzou
Frankrijkopopzijn
zijnweg
wegEngeland
Engeland
was
Frankrijk
het dat
dat rijk
rijk steeds
steedsals
alsmededinger,
mededinger, als
als het
het
ontmoeten en
en sedert
sedert vindt
vindt het
ontmoeten
ondernemen wil.
wil.
iets ondernemen
Tegen het einde
einde van
van de
de 18
en in
in het
hetbegin
beginvan'
van'dede19de
19 deeeuw
seuwtrok
trok
Tegen
18ee en
dat aan
aandedeIndische
Indischekust
kustnog
nogeen
een
onbeduidendgebied
gebied
FraRkrijk, -— dat
FraFikrijk,
onbeduidend
enkele weinig
weinigbeteekenende
beteekenendenederzettingen
nederzettingenbezat
bezat—- door
doordederevolutie
revolutie
en enkele
in beslag
beslag genomen
genomen en
enmet
met
bijnageheel
geheelEuropa
Europaininoorlog,
oorlog,zich
zichvoor
voor
in
bijna
een 50tal
50tal jaren
jaren uit
uit het
het oosten
oosten terug
terugen
enliet
lietEngeland
Engelandvrij
vrij spel.
spel.
een
enkeleFranschen,
Franschen,diedieLodewijk
LodewijkXVI,
XVI,volgens
volgenseen
eenovereenkomst
overeenkomst
Slechts enkele
in 1787
1787teteVersailles
Versaillesgesloten
geslotenwas,
was,naar
naarden
denkeizer
keizervan
vanAnam
Anam
welke in
welke
dienstvan
vanGia
GiaLong,
Long,dien
dienzij
zijop
opden
dentroon
troon
gezonden had,
had, bleven
bleven inindienst
gezonden
hadden, en
en in
in dien
dien van
vanzijn
zijnzoon,
zoon,welke
welkehen
heninin1825
1825
wedernaar
naar
gezet hadden,
weder
hun vaderland
vaderland terug
terug zond
zond;j anderen,
anderen,die
diezonder
zonderlandsbetrekking
landsbetrekkingininBirma
Birma
hun
hetmogelijke,
mogelijke,opdat
opdatdedeFransche
Franscheinvloed
invloed
verblijf hielden,
hielden, deden
deden al het
verblijf
1856opnieuw
opnieuw
aldaar niet
niet verloren
verloren ging.
ging. Toen
ToendedeFranschen
Franschen zich
zich in
in 1856
aldaar
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in
Achter-Indië vertoonden,
vertoonden, kende
men hen
hen daar
daal' nog
nogslechts
slechtsvan
vannaam
naam
in Achter-Indië
kende men
en door
I.
en
door den
den roem
roem van
van Napoleon
Napoleon I.
Gedurende
jarenlange werkeloosheid
werkeloosheid van
vanFrankrijk
Frankrijkop
opkoloniaal
koloniaal
Gedurende die
die jarenlange
gebied, stichtte
Rangoon, koos
nu eens
eens
gebied,
stichtte Engeland
Engeland eene nederzetting
nederzetting te
te Rangoon,
koos nu
partij voor
der Peguanen,
Peguanen, dan
dan voor
voordien
diender
derBirmanen,
Birmanen,die
die
partij
voor den
den koning
koning der
dat koninkrijk
koninkrijk vochten,
zond ten slotte
~Iotte aan
aan den
den laatste,
laatste,
beiden
om dat
beiden om
vochten, en
en zond
die als
hetstrijdperk
strijdperk kwam,
kwam, twee
tweegezantschappen,
gezantschappen, in
in
die
als overwinnaar
overwinnaar uit
uit het
1795 onder
onder majoor
majoor Symes
Symes en
en in
in 1796
1796onder
onderkapitein
kapiteinCox.
Cox.Albion
Albionliet,
liet,
zonder
er veel
veel notitie
notitievan
vante nemen,
te nemen,
gezant
allerleikrenkingen
krenkingen
zonder er
zijnzijn
gezant
allerlei
van
de zijde
zijde van
vanden
denIndischen
Indischenpotentaat
potentaat
ondergaan,schoenen
schoenenen
enkousen
kousen
van de
ondergaan,
moest hij
hij uittrekken,
uittrekken,voor
voorden
denvorst
vorst
nederhurken,terwijl
terwijldeze
dezededeonderondernederhurken,
lange baan
baan schoof.
schoof. De
De grondslag
grondslag werd
werd echter
echtergelegd
gelegd
handelingen
handelingen op
op de
de lange
tot de
de toekomstige
toekomstige macht
macht ininBirma.
Birma.InIn1798
1798
werd
duidelijk,dat
datde
de
werd
hethet
duidelijk,
nederzetting
Rangoon de
wig van
van Engeland
Engeland ininAchter-Indië
Achter-Indië was,
was, en
en
nederzetting in
in Rangoon
de wig
dat
de verovering
verovering van
van Beneden-Birma
Beneden-Birma (of
het werk
werk van
van de
devolvoldat de
(of Pegu)
Pegu) het
gende eeuw
gende
eeuw zou
zou zijn.
zijn.
In
1824verklaarde
verklaarde Engeland,
Engeland, wegens
wegens een
eenonbeduidenden
onbeduidenden twist,
twist, aan
aan
In 1824
den
koning van
Birma den
oorlog, en
dwong hem
hem in
in 4826
1826het
hetgeheele
geheele
den koning
van Birma
den oorlog,
en dwong
Indië
koninkrijk
Birma van
van dedeEngelsche
Engelschebezittingen
bezittingen ininIndië
koninkrijk Arakan,
Arakan, dat
dat Birma
Noray in
in 4785
1785 aan
aan
scheidde,
de landschappen
landschappen Mergui,
scheidde, de
Mergui, die
die koning
koning Phra
Phra Noray
Frankrijk
had
gegeven,
Tavoij
en
IJech
af
te
staan,
25
millioen
francs
Frankrijk had gegeven, Tavoij en IJech af te staan, 25 millioen francs
het 't recht
te kennen
kennen in
in Ava
Ava een
een
oorlogskosten
oorlogskostentete betalen
betalen en
en het
recht toe te
1852nam
Bam
Beneden·Birmaininbezit,
bezit,
zaakgelastigde
stellen. In
In1852
zaakgelastigde aan
aan te stellen.
hethet
Beneden-Birma
in 1885
1885hethet
vorstenhuisAlompra
Alompravan
vanden
dentroon
troonenenvoegde
voegde
stootte in
stootte
vorstenhuis
Boven- en
en Beneden-Birma
Beneden-Birma bij
bij elkander.
elkander. In
In 4887
1887bezette
bezettehet
hetdedestaatjes
staatjes
Bovenhetlandschap
landschap Shan
Shangelegen,
gelegen,waar
waardedevorsten
vorstenvan
van Pegu
PeguofofBirma
Birma
in het
in
altijd
begeerig naar
naarwaren,
waren,maar
maardie
rliezijzijnooit
nooithadden
haddenkunnen
kunnenonderonderaltijd begeerig
werpen. Engeland
Engeland was
was naijverig
naijverig op
opHolland,
Holland,omdat
omdathet
hetJava
Javaen
enSumatra
Sumatra
werpen.
had moeten
moeten teruggeven,
teruggeven,daarom
daaromvestigde
vestigdehet
het
toenalle
alleaandacht
aandachtopopBirma,
Birma,
had
toen
waaraan het
het dedevier
viel'
bovengenoemrlelandstreken
landstreken eerst
eerstpas
pasontnomen
ontnomen
waaraan
bovengenoemde
had. Op
Op dat
dat tijdstip
tijdstip richtte
richtte het
hetook
ook
blikkenopopChina,
China,Japan
Japan en
en
had.
de de
blikken
tot
de
conclusie,
dat
de
straat
van
Singapore,
in
zijn
Siam,
en
kwam
Siam, en kwam tot de conclusie, dat de straat van Singapore, in zijn
handen een
een tweede
tweede Gibraltar
Gibraltar kon
kon zijn.
zijn.
handen
1824kocht
kochtEngeland
Engelandhet
het
eilandjeSingapore
Singapore van
van den
denradja,
radja, die
die
In 1824
In
eilandje
zijn volk
volk uitzoog,
uitzoog, voor
voor een
een jaargeld
jaargeld van
frcs. —
- dat
dat op
op zijn
zijn
zijn
van 100.000
400.000 fres.
nakomelingen moest
en mengde
mengde zich
zich in
in de
de twisten,
twisten, die
die
nakomelingen
moest overgaan
overgaan-— en
tusschen de
de Maleische
Maleische vorsten
vorsten bestonden.
bestonden.
tusschen
Het verdeelde
verdeelde om
om te
te heerschen.
heerschen. In
In het
het zelfde
zelfde jaar
jaar veroverde
veroverde het
het
Het
kocht een
een jaar
jaarlater
latervan
vanHolland
Holland den
den staat
staatvan
van dien
diennaam,
naam,
Malakka, kocht
vereenigde weer een
een jaar
jaar later
laterhet
hetkoninkrijk
koninkrijk Tenasserim
Tenasserim met BenedenBenedenvereenigde
in 1830
1830 bezit
bezit van
van het
hetkoninkrijk
koninkrijk Perak
Perak en
endedeprovincie
provincie
en nam
nam in
Birma en
Het koninkrijk
koninkrijk Pahang,
Pahang, dat
dat onder
onder Engelands bescherming
bescherming
Wellesley. Het
Wellesley.
staat, was
was in
in 1902
1902door
dool'haar
haarmet
met
koninkrijkKalentan
Kalentan —
- aan
aan
staat,
hethet
koninkrijk
is het
hetbezig
bezigdede
Siam schatplichtig
schatplichtig -— door
door een
een verdrag
verdrag verbonden,
verbonden, nu
nu is
Siam
vorsten van
van Patani
Patani enenLigor,
Ligol',ook
ookvazallen
vazallenvan
vanSiam,
Siam,tot
totdit
ditverbond
verbond
vorsten
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over te
te halen.
halen.Buitendien
Buitendienheeft
heefthet
het
zich
door
verdrageen
eenoverwegenden
overwegend en
over
zich
door
verdrag
Siameesche provincie
provincie Kra
Kra geschapen.
geschapen. Nog
Nog slechts
slechtsenkele
enkele
invloed
invloed in
in de Siameesche
jaren en
en het
hetgeheele
geheele
schie~'eilandMalakka
Malakka zal
zal onder
onder het
hetbestuur
bestuur van
van
jaren
schie.reiland
Engeland gekomen
gekomen zijn.
zijn.
Engeland
Laten we
we nunueens
eens
nagaan
Frankrijk
weer
naar
Achter-Indië
Laten
nagaan
hoehoe
Frankrijk
weer
naar
Achter-Indië
wathet
hetdaar
daargedaan
gedaanheeft
heeftom
omEngelands
Engelandsmededinger
mededinger tete
gekomen
is, wat
gekomen is,
worden
en hoe
hoe het
hetininstaat
staatzalzalzijn
zijndedeannexatie
annexatievan
vanSiam
Siam door
door de
de
worden en
Engelschen te verhinderen,
verhinderen, nadat
nadat het aan
aan dat
dat land
land de
dezuidelijkste
zuidelijkste bebeEngelschen
zittingen ontnomen
ontnomen heeft.
heeft.
zittingen
weer op
op den
den troon,
troon, ofofdedeFransche
Fransche
Nauwelijks waren
waren de
de Bourbons
Bourbons weer
Nauwelijks
regeering
begon de
de betrekkingen
betrekkingen met
met Anam
Anam —
- die
diedoor
doorhet
hetverdrag,
verdrag,
regeering begon
dat
de zoon
zoon des
deskonings
koningsGia
Gia
Long
te VersailIes
onderteekendhad,
had,
dat de
Long
te Versailles
onderteekend
weeraan
aanteteknoopen
knoopenenenopopdedeuitvoering
uitvoeringdaarvan
daarvan
ontstaan
waren —
- weer
ontstaan waren
dringen, ten
ten minste
minste voor
voor wat
wat de
destad
stadenendedebocht
bochtTourane,
Tourane,op
op
aan
aan te dringen,
de
oostkust van
van Anam
Anam aan
aandedeChineesche
Chineesche zee,
zee,betrof.
betrof. Frankrijk
Frankrijk gegede oostkust
loofde
zich gerechtigd
gerechtigd de
de uitvoering
uitvoering van
van dit
ditverdrag
verdragtetevorderen,
vorderen,omdat
omdat
loofde zich
in
1788dedeofficieren,
officieren,die
diehet
hetbeloofd
beloofdhad
hadtetezenden,
zenden,terter
beschikking
in 1788
beschikking
van Anam gesteld waren
waren en
en dezen
dezende
delandland-en
enzeemacht
zeemachtvan
vandat
datvorstendom
vorstendom
van
georganiseerd
de arsenalen
arsenalen gebouwd
gebouwd hadden.
hadden.
georganiseerd en
en de
25 en
en3131drie
drieofficieren
officieren
Achtereenvolgens werden
Achtereenvolgens
werdenininde
de jaren
jaren 1817,
1817, 25
naar Tourane
Tourane gezonden,
gezonden, maar
maar hun
hun zendingen
zendingen mislukten,
mislukten, de
destreek
streekwerd
werd
naar
afgestaan en
endedeofficieren,
officieren,die
dieininAnamitischen
Anamitischendienst
dienstgebleven
gebleven waren
waren
niet afgestaan
en
door de
deMandarijnen
Mandarijnen nu
nunietjuist
niet juist
zeer
voorkomendbehandeld
behandeldwerden,
werden,
en door
zeer
voorkomend
midden dier
dier oosterlingen
oosterlingen niet
niet meer
meer veilig
veiligen
enverlieten
verlieten
voelden zich
zich tetemidden
voelden
in
1824 het
hetland.
land.Bij
Bijden
dendood
dooddes
deskonings
konings Gia
Gia Long
Long in
in 1828
1828brak
brak
in 1824
rlie gedurende
gedurendeeen
eendertigtal
dertigtaljaren
jaren niet
niet
de
vervolging der
der Christenen,
Christenen, die
de vervolging
hevigheid uit:
uit: elf
elfkatholieke
katholiekezendelingen,
zendelingen,waaronder
waaronder
voorgekomen was, met hevigheid
voorgekomen
8 Franschen,
Franschen, werden
werdenvermoord,
vermoord,vijf
vijfandere
andereontkwamen
ontkwamenter
ternauwernood,
nauwernood,
rechter tijd
tijd optraden.
optraden.
doordat
scheepscommandanten te rechter
doordat de
de scheepscommandanten
Als
in 1856
1856nognog
eens
getracht
werd
Tourane
langs
vl'edelievenden
Als in
eens
getracht
werd
Tourane
langs
vredelievenden
weg in
in bezit
bezittetenemen
nemenen en
niet
gelukte,
besloot
Fmnscheregeering
regeering
dit dit
niet
gelukte,
besloot
dedeFransche
met geweld
geweld haar
haar zin
zin door
door tetedrijven,
drijven,dedeplaats
plaatswerd
werd3131Augustus
Augustus1857
1857
met
gebombardeerd,
en
de
oorlog
naar
Cochinchina
overgeplant.
In
1887
gebombardeerd, en de oorlog naar Cochinchina overgeplant. In 1887
werd dit
dit deel
deelvan
vanhet
hetkeizerrijk
keizerrijkAnam
Anamveroverd,
veroverd, onderworpen
onderworpen en
en gegewerd
organiseerd.
Intusschen kwam
kwam het
hetnoordelijk
noordelijk van
vanCochinchina
Cochinchina gelegen
gelegen
organiseerd. Intusschen
onder Fransch
Fransch protectoraat
protectoraat en
en de
de diplomatieke
diplomatieke agenten
agenten
Cambodja
Cambodja in
in 118G3
863 onder
van Siam,
Siam, die
die aan
aan het
hethof
hofvan
vanlidong
Udongdedelakens
lakensuitgaven,
uitgaven,trokken
trokkenzich
zich
van
naar
Bangkok terug.
terug.
naar Bangkok
FrankI'ijk verdubbelde
wijze zijn
zijn bezittingen
bezitti~gen in
inAchter-Indië.
Achtel'-Indië.
Frankrijk
verdubbeldeop
op deze
deze wijze
het
gevolg
was van
van het
het
Dool'
de
verovering
van
Tonkin
en
Anam,
die
Door de verovering van Tonkin en Anam, die het gevolg was
nakomen der
der verdragen,
verdragen, van
van de
dedoor
door het
hethof
hofbevolen
bevolenChristenmoorden,
Christenmoorden,
niet nakomen
het benadeelen
benadeel en van
vanden
denFranschen
Franschenhandel
handelopopdedeRoode
Rooderivier,
rivier,een
eenoverval
overval
optreden der
der zeeroovers,
zeeroovers, verdriedubbelden
verdriedubbelden de
deFransche
Fransche
van officieren
officieren en het optreden
van
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terwijl ze
in 1896
1896 door
door de
deannexatie
annexatie van
van Laos
Laos —
- opopden
den
bezittingen, terwijl
ze in
rechter
Mekongoever -— nog
nog eens
eensvermeerderden.
vermeerderden. Door
Door deze
deze snelle
snelleuituitrechter Mekongoever
van 700 K.
K. M.
M.
breiding
breiding van
van gebied
gebied grensde
grensde Fl'ankr~jk
Frankrijkover
overeen
een lengte
lengte van
aan
Siam. Door
Door het nieuw
nieuw gesloten
gesloten verdrag
verdrag in
in 1904
1904werden
werden de
de bezitbezitaan Siam.
in Achter-Indië
Achwr-Indië nog
nog eens
eensvergroot
vergroot:
bijCambodja
Cambodja
tingen van
van Frankrijk
Frankrijk in
tingen
: bij
terlengte
lengtevan
van100
100K.K.M.,
M.,terwijl
terwijl de
deproprovoegde het
het een
eenkuststreek
kuststreek ter
voegde
vinciën Battambang,
Battambang, Siemreap
SiemreapenenSisopone
Sisoponeonder
onderFransch
Franschmilitair
militair bestuur
bestuur
vinciën
De overeenkomst
overeenkomst met
metEngeland
Engeland(1904),
(1904),een
eenvervolg
vervolgvan
van
gesteld
werden. De
gesteld werden.
1896aangegaan
aangegaanis, is,
waardoor
koninkrijkSiam
Siamtusschen
tusschen
die
welke inin 1896
die welke
waardoor
hethet
koninkrijk
de
Fransche en
enEngelsche
Engelschebezittingen
bezittingen gekomen
gekomenis,is,verzekert
verzekertBangkok
Bangkok
de Fransche
de toekornst
toekomst tegen
tegen een
een coup
coupdedemain
mainvan
vaneen
een
dercontracteerende
contracteerende
voor
voor de
der
erkent Laos,
Laos, dat
datzoogenaamd
zoogenaamd een
eendeel
deelvan
vanSiam
Siam is.,
is, als
als
partijen
en erkent
partijen en
de Fransche
Franscheinvloedsfeer,
invloedsfeer,terwijI
terwijlhet
hetgeheele
geheeleschiereiland
schiereiland
behoorende tot de
behoorende
van Engeland
Engeland gerekend
gerekend wordt.
wordt.
Malakka
die van
Malakka tot
tot die
Op
deze wijze
wijze isis het
hetvoortbestaan
voortbestaanvan
vanhet
hetkoninkrijk
koninkrijkSiam
Siamdoor
door een
een
Op deze
uit naijver
naijver ontstaan
ontstaan is,is,gewaarborgd.
gewaarborgd. Toch
Tochbetreft
betreftdie
die
verdrag, dat
verdrag,
dat uit
bescherming
voormalige gebied
van het
het koninkrijk,
koninkrijk, n.l.
n.l. het
het
bescherming slechts
slechts het
het voormalige
gebied van
Menambekken, wellicht
deel van
van Achter-Indië.
Achter-Indië. Het isis tetebebeMenambekken,
wellicht het
het rijkste
rijkste deel
Siam de
de Fransch-Engelsche
Fransch-Engelsche overeenkomst
overeenkomst van
evengrijpen,
grijpen, dat
dat Siam
van 1904
1904 evenerkent als
als die
die van
van 1896,
1896, en
endat
dathet
hetzijn
zijngrondbezit
grondbezit inin het
hetZ.Z.W.
W.
min erkent
min
en
in
Cambodja
en
Laos
in
het
oosten
denkt
te
blijven
bezitten,
maar
en in Cambodja en Laos in het oosten denkt te blijven bezitten, maar
het, dat
dathet
hetniet
niet
middelen
heeft,
strekentetebehouden,
behouden,
duidelijk
duidelijk is
is het,
de de
middelen
heeft,
diedie
streken
wat
dierlanden
landenvoor
voor
wanneer Frankrijk
Frankrijk en
en Engeland
Engelandovereenkomen,
overeenkomen,wat
wanneer
elk,elk
dier
Menkan
kanereraan
aantoevoegen,
toevoegen,dat
dathet
hetgeen
geen
bepaaldbelang
belang
zich
hebben wil.
wil. Men
zich hebben
bepaald
haarbeide
beidebuurlieden
buurliedenbegeerde
begeerde
landschappentetebehouden,
behouden,
de door
doorhaar
heeft de
landschappen
ten eerste,
eerste, omdat
omdat het
hetdeze
dezenooit
nooitgeheel
geheelenen
al ongestoord
in ongestoordbezit
bezitgehad
gehad
ten
al in
nietsbijdragen
bijdragen tot
totversterking
versterking der
der geldgeldheeft,
tentweede,
tweede,omdat
omdatzijzijniets
heeft, ten
middelen.
worden steeds
steeds meer
meer en
en meer
meer
middelen. Deze
Deze bezittingen
bezittingen zijn
zijn reeds
reeds en
en worden
wondeplekken,
waardoor een
een oorlog
oorlogmet
metFrankrijk
FrankrijkofofEngeland
Engelandontbranden
ontbranden
wondeplekken, waardoor
zij berokkenen
berokkenen Siam
Siam slechts
slechtsfmancieele
financieelemoeilijkheden
moeilijkheden;
wieweet,
weet,inin
kan, zij
kan,
; wie
welke
dure
misschien
gevaarlijke
avonturen
dat
land
dan
gewikkeld
welke dure misschien gevaarlijke avonturen dat land dan gewikkeld
wordt.
Wanneer
echter de
dekoning
koningvan
vanSiam
Siamenenzijn
zijnraadgevers
raadgevers het
hetware
ware
Wanneer echter
belang
van het
hetland
landbegrijpen,
begrijpen,dan
danmoeten
moeten
dennaijver
naijverhunner
hunnerburen
buren
belang van
zijzij
den
benutten
om zich
zichvaste
vastelandgrenzen
landgrenzenteteverschaffen,
verschaffen,het
hetinwendige
inwendigevan
van den
den
benutten om
staat
te organiseeren,
organiseeren, niet
niet voor
voor een
een oorlog,
oorlog, omdat
omdat Siam
Si am nooit
nooit in
in staat
staat
staat te
zal
zijn dien
dien alleen
alleen tetevoeren,
voeren,maar
maaropopvredelievend
vredelievendgebied,
gebied,wat
watbetreft
betreft
zal zijn
beschaving.
geva~r dat
dat het
hetloopt,
loopt,is,is,wanneer
wanneerhet
hetdedeclausulen
clausuienvan
van
Het eenige
eenige gevaar
Het
het nieuwe
nieuwe verdrag
verdrag niet
niet beter
beter weet
weetteterespecteeren
respecteerendan
danvroeger
vroegeronderonderteekende verdragen,
verdragen, dat
niet begrijpt
begrijpt aan
aan de
deFranschen
Fransehen en
enEngelEngelteekende
dat het niet
sehen
- die
dieaanspraak
aanspraakhebben
hebbenop
opbepaalde
bepaaldebetrekkingen,
betrekkingen, welke
welke door
door
schen —
hetaantal
aantaltetemoeten
moetengeven,
geven,dat
datelk
elk
Europeeërs
moeten worden
worden bezet
bezet —
- het
Europeeërs moeten
en het
hetwellicht
wellichtop
ophet
hetdenkbeeld
denkbeeldkomt
komtJapan
Japan in
in den
den arm
arm tetenemen,
nemen,
toekomt, en
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waarmede
het een
eenhandelsverdrag
handelsverdraggesloten
geslotenheeft,
heeft,dat
datenkele
enkeleniet
nietbekende
bekenoe
waarmede het
bepalingen moet
Frankrijk en
enEngeland
Engelandbemerken,
bemerken,dat
dat
bepalingen
moet bevatten.
bevatten. Indien
Indien Frankrijk
een derde
een
derde natie
natie in
in 't spel
komt, dan
danzouden
zoudenzijzijzeker
zekeralien
allennaijver
naijverdirect
direct
spel komt,
ter zijde
zijde zetten
zetten·• en
Siam tot
tot rede
redebrengen.
brengen.
ter
en samen
samen Siam
echter Siam
Siam als
als bufferstaat
bufferstaat te
te bebeFrankrijk en
Engeland wenschen
wensdIen echter
Frankrijk
en Engeland
dal van
vandeoeMenam
Menamkan
kanniet
nietverdeeld
veroeeldworden,
worden,aan
aandén
één
houoen
houden; ; het
het dal
natie kan
kan het
het slechts
slechts behooren,
behooren, omdat
omdat de
de groote
g\"Oote vlakte
vlaktezonder
zonder eenige
eenige
natie
verheffing niet toestaat,
toestaat, dat
datdaar
daareen
eennatuurlijke
natuurlijkegrens
grensgetrokken
getrokkenwordt.
wordt.
verheffing
land te rijk
rijk en
en tetegunstig
gunstiggelegen
gelegenis,is,dan
dan dat
dat de
de
Daarbij
Daarbij komt,
koint, dat
dat dit
dit land
den ander
ander zoude
zoude gunnen.
gunnen. Met
MetJapan
Japan heeft
heeftSiam
Siam
eene
tegenstander het den
eene tegenstander
hoe
langer hoe
hoemeer
meertoenadering
toenaderinggezocht.
gezocht.
MevrouwRolin-Jacquemin,
Rolin-Jacquemin,de
de
hoe langer
Mevrouw
in dienst
dienst des
des
echtgenoote
oen vroegeren
vroegeren Belgischen
Belgischen gezant,
gezant, die
die in
echtgenoote van
van den
metdedeopleiding
opleidingder
derprinsessen
prinsessenbelast
belast
konings van
van Siam
Siam getreden
getreden en
en met
konings
Tokio,
doorJapansche
Japanschedames,
dames,leerlingen
leerlingenvan
van
normaalschoolteteTokio,
was, isis door
dede
normaalschool
vervangen. De
bevloeiïngswerken te
Si am werden
werden gestaakt
gestaakt en
enininJapan
Japan
vervangen.
De bevloeiingswerken
te Siam
bestelde
de
koning
voor
vijf
millioen
francs
oorlogsmateriëel.
Japansclle
bestelde de koning voor vijf millioen francs oorlogsmateriëel. Japansche
het Siameesche
Siameesche loge'.
leger uit
uit den
den staat
staat
instructeurs werden
gevraagd om
om het
instructeurs
werden gevraagd
van verval
verval op
op te
te heffen.
heffen.
van
Men zal
zal zich
zich afvragen
afvragen of
of Siam
Si am ook
ook getracht
getracht heeft
heeft steun
steun tetezoeken
zoeken
Men
het geval
geval isis
bij
een andere
andere Europeesche
Europeesche mogendheid.
mogendheid. Of
Of dit werkelijk
werkelijk het
bij een
geweest,
is niet
niet met
metzekerheid
zekerheid te
te zeggen,
zeggen, maar
maar wel
wel was
was er
er in
in 1902
1902
geweest, is
een
buitengewone missie
missie naar
naar Europa
Europa gezonden
gezonden aan
aan welks
welkshoofd
hoofdPrins
Prins
een buitengewone
Chira
stond,
broeder
des
konings
en
opperbevelhebber
van
't
leger.
Chira stond, broeder des konings en opperbevelhebber van 't leger.
Eerst werd
werd een
eenbezoek
bezoekaan
aanBerlijn
Berlijngebracht
gebracht
onmiddellijk na
nade
de
Eerst
enen
onmiddellijk
ontmoeting
geontmoeting van
van den
den Czaar
Czaarmet
met keizer
keizer Wilhelm
Wilhelmtete Reval
Reval toog
toog het
het gezantschap
Peters burg, en
endat
datdeze
dezereis
reiswel
weldegelijk
degelijkeen
eenpolitiek
politiek
zantschap naar
naar St. Petersburg,
karakter gedragen
bewijst het feit,
feit, dat
datdedeSiameesche
Siameesclwgezanten
gezanten
karakter
gedragen heeft,
heeft, bewijst
te
Parijsenen
Londen
tegelijk
met
buitengewonemissie
missieteteBerlijn
Berlijn
te Pubs
Londen
tegelijk
met
de de
buitengewone
vertoefden.
Waarom
Siam de
deoogen
oogenopopDuitschland
Duitschlandvestigde
vestigde?
Hetisisniet
nietalgemeen
algemeen
Waarom Siam
? Het
dat Duitsch
Duitsch kapitaal
kapitaal aan
aan de
deoevers
oeversvan
van de
deMenam
Menam veel
veel tot
tot
bekend, dat
bekend,
stand
gebracht. De
Despoorwegen,
spoorwegen, 't post- en
en telegraafwezen
telegraafwezen hebben
hebben
stand heeft gebracht.
de Duitschers
Duit8chers aldaar
aldaar ingevoerd.
ingevoerd. Gelijktijdig
Gelijktijdig met
met de
de indienststelling
indienststelling der
der
de
electrische
trams
te
Berlijn
opende
een
Duitscher
te
Bangkok
een
derelectrische trams Berlijn opende een Duitscher te Bangkok een dergelijke
lijn. Duitsche
Duitsche arbeidskrachten
arbeidskrachten zijn
in Siam
Siam zeer
zeer gewild.
gewild. De
De
gelijke lijn.
zijn in
handel
met Duitschland,
Duitschland, die
die de
deeerste
eersteplaats
plaatsinneemt,
inneemt,wordt
wordtsteeds
steeds
handel met
bloeiender.
het Berlijnsche
Berlijnsche hof
hof heeft
heeftmen
menveel
veel
sympathievoor
voorde
deleden
leden
Aan
Aan het
sympathie
het Siameesche
Siameeschekoningshuis.
koningshuis. Prins
PrinsParibatra,
Paribatra, één
één der
der zonen
zonen des
des
van het
van
Grosz-Lichterfeldeopgevoed,
opgevoed, kwam
kwam
konings, is aan
aan de
decadettenschool
cao et ten schoolteteGrosz-Lichterfelde
konings,
in het
hetKoningin
Koningin Augusta
Augusta Garde
Garde Grenadier
Grenadier ReRevervolgens als vaandrig
vaandrig in
vervolgens
Berlijnin in
garnizoen,
bezocht
KriegsschuleteteKassel
KasseI
giment
No. 44teteBerlijn
giment No.
garnizoen,
bezocht
de de
Kriegsschule
luitenant bij
bij bovengenoemd
bovengenoemd garde-regiment
garde-regiment
en
werd in
in Juli
Juli 1901 tot luitenant
en werd
aangesteld.
1906. 11.
II.
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ENGELAND.
Hertog Johann
Johann Albrecht
Albrecht van
van Mecklenburg-Schwerin,
Mecklenburg-Schwerin, door
door den
den keizer
keizer
Hertog
hoog
geacht wegens
wegens zijn
zijninzicht
inzichtopop
koloniaalgebied,
gebied, kent
kent Siam
Siam uit
uit
hoog geacht
koloniaal
persoonlijke ervaring.
ervaring. Hoe
Hoe 't zij, Duitschland
Duitschland is
is niet
niet voor
voor Siam
Siam in
in de
de
persoonlijke
Pal'ibatra keerde
in 1902
1902mar'
naar"zijn
zijnland
landterug,
terug,
bres
gesprongen; ; Prins
bres gesprongen
Prins Paribatra
keerde in
nadat hij
hij eerst
eerstverschillende
verschillendelezingen
lezingenvan
vanprofessoren
professorenaan
aandedeBerlijnsche
Berlijnsche
nadat
universiteit had
had aangehoord.
aangehoord.
universiteit
Wat
er van
van Siam
Siam zal
zal worden,
worden, isis niet
niettetevoorspellen,
voorspellen, maar
maar zeker
zeker isis
Wat er
het dat
dat dit
ditland
landdoor
doorhet
hetwapensucces
wapen succesder
derJapanners
Japanners ininbeter
beterpositie
positie
het
gekomen is.
is. Dat
Datdedeoorlogzuchtige
oorlogzuchtigeplannen
plannenuituitdedelucht
luchtzijn,
zijn,bewijst
bewijsthet,
het,
gekomen
het weer
Weel"met
metkracht
krachtaanvatten
aanvattender
derirrigatiewerken.
irrigatiewerken. Laat
Laatons
ons
door
door het
dat Siam
Si am zijne
zijne zelfstandigheid
zelfstandigheid niet
niet verliest.
verliest.
wenschen, dat
wenschen,
Den
Haag.
Den Haag.

G.
G.

H. J.
J. GIJSBERTI
HODENPIJL.
H.
GIJSBERTI HODENPIJL.
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Klokslag
Dolf de
de deur
deur uitgegaan.
uitgegaan. Kate
Kateging
gingvoor
voor het
het
Klokslagtwee
twee uur
uur was
was Dolf
raam
en zag
zag hem
hem na,
Hij zette
zette den
den kraag
raam staan
staan en
na , zoo
zoo lang
lang zij
zij kon.
kon. Hij
van
zijn jas
jas op
op,, de
motregen sloeg
sloeg hem
hem in
in 't gezicht. Nu
ging hij
hij
van zijn
de motregen
Nu ging
straatscheidde
scheiddevan
vanhet
hetmarktplein
marktpleinwaar
waarhet
hetaltijd
altijd
over
brug, die
die de
destraat
over de brug,
woei
erger dan
dan ooit.
ooit. Toch
Toch keek
keek hij nog
om en
en knikte
knikte haar
haar
woei,, maar
maar nu
nu erger
nog om
toe. 0,
pakte hem
hem,,
0 , lieve hemel,
hemel , daar
daar ging zijn hoed!
hoed ! Gelukkig,
Gelukkig, hij
hij pakte
zij
dacht dat
dat hij het
water inging.
inging. Adieu
Adieu,, ja
ja,, kijk
maar voor
voor je. Hij
Hij
zij dacht
het water
kijk maar
was
weg. InIndedetoch
tochaltijd
altijdstille
stillestraat
straatliep
liepnu
nugeen
geenlevende
levende ziel.
ziel. De
De
was weg.
motregen
werd
al
dichter.
't
Was
als
een
gordijn.
Het
verveelde
haar,
motregen werd al dichter.
als een gordijn. Het verveelde haar,
kijken naar
naar de
de natte
natte huizen
huizen,, naar
naar de
de glimmende
glimmende daken.
de
te kijken
daken , naar
naar de
het doffe,
zware,, grijze en
en troostelooze van den
groote plassen
plassen,, naar
naar al
al het
doffe , zware
eindeloozen regendag.
Wat zou
zou ze
ze in
in 's hemels
hemels naam
naam doen
doen met
met haar
haar langen
langen achtermidWat
dag?? Met
Met dat
dat noodweer
noodweer bleef ze
ze zelfs
zelfs verstoken
verstoken van
van haar
haal' dagelijksche
dagelijksche
dag
dat ze
ze dat
dat prettig
prettig vond
vond,, dat wandelen
wandelen in
in haar
haar eentje
eentje
wandeling. Niet
Niet dat
wandeling.
langs
het stadje,
waar ze
ze altijd
altijd precies
precies dezelfde
dezelfde menmenlangs de
de singels
singels van
van het
stadje , waar
tegenkwam;j maar 't was
was toch
toch nog
nog beter
beter dan
dan zoo'n
zoo'n heelen
heelen ,midmidschen tegenkwam
dag in
in huis
huis te
te zitten
zitten suffen
suffen,, vooral
vooral als
alles je
je zoo
zooverveelde
verveelde en
en je
jezoo
zoo
als alles
lust had
had als
als vandaag.
vandaag.
in niets lust
zette de
de schuif
schuif van
van de
de vulkachel
vulkachel wat
Die leelijke, zwarte
Zij zette
wat open.
open. Die
kolom leek
zoo dof.
dof. Zoo
Zoo,, nu
nu kwam
kwam er ten
ten minste
minste een
een beetje
beetje
kolom
leek ook
ook al
al zoo
een beetje
beetje schijnsel
schijnsel in
in de
de kamer.
kamer. Haar
Haarlaag
laagstoeltje
stoeltje bij het
gloed, een
vuur,, een
een boek.
boek. Die
Die roman
roman uit
uit het
het leesgezelschap.
leesgezelschap. Ach
Ach,, wat kon
kon
vuur
dat ding
ding haar
haar eigenlijk
eigenlijk schelen
schelen?
Dolf had
Die conventionneele
conventionneele
dat
? Dolf
had gelijk.
gelijk. Die
absoluut niets
niets te
te denken
denken gaven
gaven,, kon
kon ze
ze evengoed
evengoed niet
niet
die je absoluut
prullen, die
was te
te lui
lui om
om naar
naar zijn
zijn kamer
kamer te
te gaan en
en wat
wat goeds
goeds uit
uit
lezen en
en zij was
lezen
zijn boekenkast
Dan maar
maar soezen.
soezen. En
En zij leunde achterover
achterover
zijn
boekenkasttete halen.
halen. Dan
gesloten oogen. Zij
Z\j dacht
dacht aan
aan Amsterdam.
Amsterdam.
met gesloten
Heerlijke,, goddelijke stad
stad,, zelfs
zelfs met
met een
een regendag
regendag als
als nu.
nu. Zij zag
Heerlijke
straten,, de kleurrijke
kleurrijke,, vroeg
vroeg verlichte
verlichte wink
winkels,
glibberige straten
de glibberige
els , de haasmenschenrijen,, zich
zich aaneensluitend
aaneensluitend als
als onder
onder een
een dak
dak van
van paratige menschenrijen
pluies ,, de electrische
electrische trams voorbijglijdend
voorbij glijdend als
als lichtende
lichtende,, vurige wagens.
wagens.
pluies
Zij hoorde
hoorde het oorverdoovend
oorverdoovend geweld,
het
gerinkel,
het
gerij,
Zij
geweld,
gerinkel ,
gerij , het geroep.
roep. Zij
Zij zag
zag de
de verlichting
verlichting van
vanpleinen
pleinen en
en straten
straten,, het roodachtig
roodachtig
het gas
gasen en
koudenbrutalen
brutalenglans
glans der
der electrische
electrische
schijnsel van
van het
schijnsel
denden
kouden
11.
28'
28*
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ballons;; de menschenmenigte,
menschenmenigte, die
die stroomde
stroomde naar
naar cafés
cafés en
en theaters
theatel's;; de
de
ballons
rijtuigen, die
die stilhielden
stilhielden voor
voor den
den schouwburg
schouwburg; ; de
de zaal
zaal die
die zich
zich vulde
vulde,,
rijtuigen,
dames,, het
hetgoud
goudenenhet
het
verguldsel,
schilderingen
de toiletten
toiletten der
del' dames
de
verguldsel
, dede
schilderingen
van wanden
wanden en
enplafonds
plafonds,, het
hetzware
zwarepurper
purper van
van het
hetnog
nogneergelaten
neergelaten
van
gordijn.
Toen zuchtte
zuchtte ze
ze diep.
diep. Dat
Datalles
alleswas
was
voorbij,, kon
konzezealleen
alleen nog
nog
Toen
voorbij
maal' in
haar verbeelding
verbeelding zien.
Nuwas
waszezealaltwee
twee
jaargetrouwd
getrouwdmet
met
maar
in haar
zien. Nu
jaar
Dolf, van
van wien
wien zezezielsveel
zielsveel hield
hield;; nu
nuzat
zatzezein in
klein
provincieDolf,
eeneen
klein
provinciewaar Dolf
Dolf substituut-griffier
substituut-griffier aan
de rechtbank
rechtbank was
was en
en vvaar
waar ze
ze
stadje, waar
stadje,
aan de
fatsoenlijk konden
konden leven
leven van
van zijn
zijn tractement
tl'actement,, van
vanhet
hetkleine
kleinebeetje
beetje
net fatsoenliik
dat zij
zij had
had meegebracht
meegebracht en
en van
van de
de toelage,
toelage,die
diezijn
zijnouders
ouders gaven.
gaven.
fortuin, dat
fortuin,
Spijt had
niet, , als
nogeens
eensgebeuren
gebeuren moest
moest,, zou
zou ze
ze 't'teven
even gegeSpijt
had ze
ze niet
als 't
nog
doen, , zelfs
nu, , nu
nu zij
zij wist
wistwat
wathet
hetzegt
zegtininzulk
zulk een
een gat
gat tete
willig doen
willig
zelfs nu
moeten leven
leven;; maar
maal' dat
dat het
het haar
haar wel
weleens
eensontzettend
ontzettend verveelde
verveelde,, nu
nu
moeten
ja,, daar
daar was
was ze
zemensch
menschvoor
voor,
daarvoor had
had zezealtijd
altijdgeleefd
geleefdhet
hetvrije,
vrije,
ja
, daarvoor
onafhankelijke leven
groote stad.
stad.
onafhankelijke
leven van
van een groote
o dat
dat kleinsteedsche
k leinsteedsche , , dat
dat armzalige
armzalige geklets
geklets en
en gekonkel,
gekonkel, dat
dat bebe0
een doodschrik
dood schrik kreeg,
kreeg, als
als jeje
moeiallige; ; die
waarop je
moeiallige
die wandelingetjes,
wandelingetjes, waarop
je een
een kennis
kennis tegenkwam,
tegenkwam, .uit
vrees dat
dat hij
hij vragen
vragen zou
zou om
ommee
meeteteloopen
loopen
een
.uit vrees
en jejezijn
zijnpraten
pratenenen
opmerkingen,
dieje je
totaal
onverschilligwaren,
waren,
en
opmerkingen
, die
totaal
onverschillig
moest aanhooren.
aanhooren. Die
Dieavondjes,
avondjes,waar
waal'jejegenoodzaakt
genoodzaaktwas
washeen
heentetegaan,
gaan,
moest
waar jejesoms
soms,
doortotaal
totaalgemis
gemisaan
aanafleiding,
afleiding,nog
nogmet
meteenige
eenigeillusie
illusie
en waar
, door
van je
je tetezullen
zullenamuseeren
amuseeren, ,heenging.
heenging.Die
Dieverschrikkelijke
verschrikkelijkediscoursen
discoursen,,
van
dadelijkvoor
voorcoquet
coquetofofmalloterig
malloteriguitmaakten,
uitmaakten, als
als
die
vrouwen die
die jejedadelijk
die vrouwen
minder hopeloos
hopeloos burgerlijk
burgerlijk was
als de
de manmanje minder
was aangekleed
aangekleeddan
dan zij,
zij , of als
nen tien
tien woorden
woorden meel'
met jou
jou spraken
spraken dan
met haar.
haar, Die
Diegedwongedwonnen
meer met
dan met
whistpartijtjes, waar
waar iedere
iederedomheid,
domheid,die
diejejebeging,
beging,dede
rondteieni~het
het
gen whistpartijtjes,
rondte
stadje
en waar
waar je
je moest
moest spelen
spelen met
met heeren,
heeren, die
die niet
niettegen
tegenhun
hun
stadje deed,
deed, en
verlies
konden. Dat
Datjaloersche
jaloersche,, kleinzielige
kleinzielige,, afgunstige
afgunstige gehekel
gehekelvan
van
verlies konden.
elkaars
doen en
en laten
laten!! Zij
Zij zou
zou erernooit
nooitaan
aanwennen
wennen,
hetergerde
ergerdehaar
haal'
, het
elkaa.rs doen
telkens
meel',, het
het benauwde
benauwde haar
haal' tot
tot stikkens
stikkens toe
toe,, het
hetmaakte
maakte de
de bebetelkens meer
hoefte
om eens
eens iets
ietsanders
anders,, iets
ietsopwekkends
opwekkends en
enbeters
beterstetehebben
hebben soms
soms
hoefte om
bijna
ondragelijk.
bijna ondragelijk.
hadook
ookzijn
zijnwerk
werk,
maarzij
zij
Dolf
schikte zich
zich beter
beter dan
dan zij.
zij. HijHijhad
Dolf schikte
, maar
wist
wel, dat
dat 't'them
hem eigenlijk
eigenlijk ook
ook verveelde.
verveelde. In
In den
denbeginne
beginne,, nu
nu jaja,
wist wel,
,
toen
was dat
dat baantje
baantje van
van substituut-griffier
substituut-griffier, , waarop
waarop hij
hij toch
toch nog
nog een
een
toen was
paar
na zijn
zijn promotie
promotie had
had moeten
moeten wachten
wachten,, iets
ietsnieuws
nieuwsvoor
voor hem
hem
paar jaar
jaar na
er zich
zich in
in tetewerken
werken,, er
eriets
ietsmoois
moois of
ofiets
iets
geweest.
Illusies van
van er
geweest. Illusies
te'temaken.
een slew,
sleur,een
eengewoonte
gewoonte,
wetenschappelijks
van
wetenschappelijks
van
maken. En
En nu
nu al
al een
,
een
verveling van
van iederen
iederen dag
daginin't 't
stadje,waar
waarzoo
zooweinig
weinigomging.
omging.
een verveling
stadje,
passen en
en zich
zich
Maar
Maar Dolf
Dolf klaagde
klaagdeniet,
niet, zijn
zijn vermogen
vermogen om
om zich
zich aan
aan te passen
te
schikken in
in de
de omstandigheden
omstandigheden was
was grooter
grooter dan
dan het
het hare.
hare.
te schikken
Het
soezen en
en het
hetniets
nietsdoen
doenverveelden
verveelden haar
haar vreeselijk.
vreeselijk. Toch
Toch te
te
Het soezen
lusteloos
op te
te staan
staan,, licht
licht aan
aan te
te steken
steken en
en wat
watuit
uittetevoeren
voeren;
lusteloos om
om op
;
zij
geeuwde, , rekte
rekte zich
zich uit
uit en
endommelde
dommelde in
in,, totdat
totdat ze
ze Dolfs
Dolfs stem
zij geeuwde
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hoorde,
kus op
op haar
ha~rwang
wangvoelde
voeldeen
en,
watkregel
kregel,, omdat
omdat ze
ze
hoorde , een
een kus
, wat
schrikte,
uitriep::
schrikte , uitriep
»Ajakkes,
Dolf, je snor
snor isis heelemaal
heelemaal nat
nat!"
»Ajakkes , Dolf,
!"
»Veeg dan
maar af,
kindje", lachte
goedmoedig. »Waarom
»Waarom zit
zit
dan maar
af , kindje",
lachte hij
hij goedmoedig.
zoo in
in 't'tdonker
donker?? Wat
Wat heb
hebjejeden
denheelen
heelendag
dag
uitgevoerd?"
je zoo
uitgevoerd ?"
»Niets."
Je een
eenbeetje
beetjezitten
zitten verd
verd . . . . . , omdat
omdat je
je je
je zoo
zoo
»Toch wel.
wel. Je
verveelt.
verveelt.""
Hij had
had het licht
licht aangestoken
aangestoken en
en keek
keek haar
haal' aan.
aan.
Hij
ja ,"
," zei
zeizijzijbeschaamd
beschaamd,, »maar
»maar nu
nu je
je thuis
thuis bent,
bent, isis 't weel'
goed."
»Nu ja
weer goed."
»Nu
Zij ging
op zijn
zijn schoot
schoot zitten
zitten en
en hij
hij kuste
kuste haar.
haal'.
Zij
ging op
wel erg
erg saai
saai,, ererisisnooit
nooitwat
wattetedoen.
doen.
»Arme,
kleine Kate,
Kate, 't is
is hier
hier wel
»Arme , kleine
wou zielsgraag,
zielsgraag, dat
eens met
met je
je uit
uitkon
kon gaan."
gaan."
Ik
Ik wou
dat ik
ik eens
maal' dat
dat kan
kan niet
niet,, er
erisishier
hiel'toch
tochniemendal."
niemendal."
»Nou ja,
»Nou
ja , maar
»Neen, hier
niet, maar
maar zie
zie je,
je, Verhoef
Verhoef en
en zijn
zijn vrouw,
vrouw, die
die gaan
gaan de
de
hier niet,
Parijs."
volgende maand
dag of
of veertien
veertien naar
naar Parijs."
volgende
maand voor
voor een
een dag
Een
zucht,, toen
toen een
eendroomerig
droomerig:
Een zucht
I"
»Parijs!
verrukkelijk !"
»Parijs ! Hoe verrukkelijk
»Ja kind,
is voor
voor ons
ons niet
nietweggelegd."
weggelegd."
kind , zoo
zoo iets
iets is
Zij stond
stond op
op,, langzaam
langzaam liep
liep zij
zij door
dool'dedekamer
kamer,
ordendehier
hier en
endaar
daar
Zij
, ordende
op den
den schoorsteen,
schoorsteen, alles
alles met
metlanderige
landerige
wat, verschikte
verschikte de
de ornementen
ornementen op
wat,
bewegingen.
»Je bent
niet in
in jejeknollentuin,
knollentuin, Kate."
Kate."
bent niet
»Ach,
»Ach , jawel."
ook naar
naar Parijs
Parijs willen?"
willen?"
»Zou
»Zou je
je ook
j) Wees niet
niet zoo
zoo flauw."
flauw."
»Wees
Zij
stond nu vlak
vlak onder
onder 't lamplicht,
haar gezichtje
gezichtje zag
bleek, , een
een
zag bleek
lamplicht , haar
Zij stond
plooide de
de roode
roodelippen
lippen en
enzijzijstaarde
staardeiningedachten
gedachten
ontevreden
ontevreden trek
trek plooide
zich uit.
uit.
voor zich
voor
»Waar
denk je
je aan
aan Kate
Kate?"
»Waar denk
?"
»Zeg
Dolf,"
sprak
zij
aarzelend,
het onmogelijk
onmogelijk zijn
om er
er
zijn om
DZ011 het
zZeg Dolf," sprak zij aarzelend, »zou
eens
een paar
paar dagen
dagen uit
uit tetebreken
breken?"
eens een
?"
llKind,
bedoel jeje?"
»Kind , wat bedoel
?"
zelf niet
niet,, hè,
hè, zoo
zooeens
eensvan
vanZaterdag
Zaterdagtot
totMaandag
Maandag naar
naar
»Ik weet 't zelf
Brussel.
Brussel.""
betalen?? Heb
Heb jij
jij soms
soms geheime
geheimeinkomsten
inkomsten?"
»Wie zou 't moeten
moeten betalen
?"
niet,, dat
dat hoef
hoef je
je niet
niet tetezeggen
zeggen,"
zeizijzijkregelig,
kregelig,
llNou
»Nou ja,
ja, 't'tkan
kan niet
," zei
er me
me maar
maar eens
eens indenken.
indenken. Wat
Watzou
zoudat
datkosten
kostenDolf
Dolf?"
»laat ik
ik er
?"
»Nu,
een goeje
gQejehonderd
honderd gulden
gulden zeker."
zeker."
,Nu , een
hijkeek
keekhaar
haarglimlachend
glimlachendaan.
aan.
Stilte. In
Ingedachte
gedachteverzonken
verzonkenstaarde
staardezij,
zij,hij
nu eens
eenseen
eenpapiertje
papiertjeverkocht,"
verkocht,"begon
begonzijzijfluisterend,
fluisterend,»hon»hon»Als je nu
derd
dat is
is zooveel
zoo veel niet
niet,, we
wezouden
zouden maar
maar vier
vier ofofvijf
vijfgulden
gulden
derd gulden,
gulden, dat
moeten
missen."
moeten missen."
gek bent
bentgeworden,"
geworden," zei
zei hij
hij driftig,
driftig, inineens
eens onge»Ik geloof,
geloof, dat
dat je gek
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onzinnigs
duldig omdat
omdat zij
zij op
opzoo
zooietsiets
onzinnigsdoorging,
doorging,»wie
»wieverkoopt
verkooptnu
nu
duldig
effecten voor
voor onnoodige
onnoodige plezierreisjes
plezierreisjes,, dat
dat isismisdadig."
misdadig."
effecten
»In jou
jou oogen
oogen,, ~e bent
bent wel
wel een
een echt
echtkind
kindvan
vanjejevader."
vader."
»In
»Je weet
weet wel,
wel,dat
datikik't 'tdolgraag
dolgraag zou
zou doen
doen als
als 't'tkon
kon,, maar
maar als
als de
de
DJe
kwamen,, zouden
zouden zij
zij ininstaat
staatzijn
zijnom
om
oude lui
lui die
die dwaasheid
dwaasheid te
te weten
weten kwamen
oude
ons dedevijfhonderd
vijfhonderd gulden
gulden 's's jaars,
jaars, die
die we
we nu
nu krijgen,
krijgen, af
aftetenemen."
nemen."
ons
maar, ze
ze hoeven
hoeven het
het ook
ook niet
niet te
teweten."
weten."
:,Ja maar,
»Ja
Uit zijn
zijn humeur
humeur stak
-&Je bent
bent niet
nietgoed
goed wijs,"
wijs,"
Uit
stak hij
hij een
een sigaar
sigaar op.
op. »Je
mompelde hij.
hij.
mompelde
Maal' zij
zij nam
nam hem
hem de
de sigaar
sigaar uit
uit den
den mond
mond en
en sloeg
sloeg de
dearmen
armen om
om
Maar
hals, , haar
haar oogen
oogen schitterden
schitterden en
haar zoo
zoo even
even nog
nog bleek
bleek gegezijn hals
zijn
en op
op haar
zichtje was
was kleur
kleur gekomen.
gekomen.
zichtje
DMisschien ben
ben ik
ik niet
niet wijs,
wijs, Dolf,
Dolf,maar
maar 't is zoo
zoo prettig
prettig om
om eens
eens
»Misschien
in jejeleven
leveniets
ietsbuitensporigs
buitensporigs te doen.
doen. We
Wehebben
hebben
een enkelen
enkelen keer
keer in
een
't noodig,
noodig als
eten en
enslapen.
slapen. Laten
Latenwe
weeens
eenseen
eenpaar
paar
't
noodig, zoo
zoo noodig
als eten
dagen genieten
genieten, , zoo
zoo echt
echt jolig
joliggenieten
genietenmet
metons
onsbeidjes,
beidjes,zonder
zonder dat
dat
dagen
iemand 't
Ikzal
zalerermaanden
maanden,
jaren op
opteren."
teren."
iemand
't weet.
weet. Ik
, jaren
lieveling,, 't kan
kan niet, 't'tgeld
geld nog
nog daargelaten.
daargelaten. Als
Als de
de
»Maar Kate, lieveling
weten komen
komen,, zullen
zullen zezewoedend
woedendzijn."
zijn."
ouwe lui
lui 't te weten
ouwe
»Maar ik
ik zeg
zeg je
je,, niemand
niemand zal
zal het
het weten."
weten."
»Maar
»Hier in
in dit
dit gat
gat?
Denk jij
jij dat
datwij
wijclandestien
clandestiendrie
driedagen
dagenuit
uitde
destad
stad
»Hier
? Denk
een uur
uur uit
uitzijn,
zijn, weet
weetiedereen
iedereen het."
het."
kUllnen gaan?
kunnen
gaan? Als
Als we
we er een
DIk
er wat
watopopverzinnen.
verzinnen, Denk
Denkeens
eensDolf,
Dolf,hoe
hoeheerlijk
heerlijk 't'tzal
zal
zal er
»Ik zal
zijn.
Zaterdag ochtend,
ochtend, met
met ons
onsbeidjes
beidjes inineen
eencoupé
coupéeerste
eersteklasse,
klasse,
zijn. Zaterdag
goed doen.
doen. We
Als we
we 't doen,
we 't goed
We
liefst
een luxetrein.
luxetrein. Als
moeten we
doen , moeten
liefst een
logeeren
in 't Grand-Hotel,
boulevards, etell
in een
een
Grand-Hotel , wandelen
wandelenop
op de
de boulevards,
eten in
logeeren in
mooi
restaurant. 's'sAvonds
Avonds naar
naar de
de opera.
opera. Oesters
Oesters en
enchampagne
champagne in
in
mooi restaurant.
een
chic café.
neemmijn
mijn mooie
mooie japon
japon mee
mee en
en jij
jij jejerok."
rok."
een chic
café. IkIkneem
Hij
kon niet
niet antwoorden,
antwoorden, zij
zijkuste
kustehem,
hem,dat
dathijhijbijna
bijnastikte.
stikte.Lachend
Lachend
Hij kon
maakte
hij zich
zich los.
los.
maakte hij
DEn
de menschen
menschen,, lichtzinnig
lichtzinnig schepsel
schepsel !"
I"
»En de
D
We
zeggen
aan
niemand
iets."
»We zeggen aan niemand iets."
,Ze
Als 't uitkomt ?"
toch. Als
»Ze merken 't toch.
»'t
Enals
alsiemand
iemandwat
watte te
hooren
komt,verzinnen
verzinnen we
we
uit. En
hooren
komt,
»'t Komt
Komt niet uit.
wat."
wel
wel wat."
»Je
in Brussel
Brussel ook
ook niet
niet in
in een
een zak
zak,, iemand
iemand kan
kan ons
ons zien."
zien."
zit in
»Je zit
,Als
hemel valt,
valt, zijn
zijn we
we allemaal
allemaal (lood.
dood. Juist
Juisthet
hetgevaarlijke
gevaarlijkezal
zal
de hemel
»Als de
heerlijk
eens zien,
zien, hoe
hoe we
we genieten
genieten,, nog
noginniger
inniger dan
dan op
op
heerlijkzijn.
zijn. Je
Je zult
zult eens
onze
huwelijksreis."
onze huwelijksreis."
DIk
wel graag
graag willen."
willen."
zou ook
ook wel
DIk zou
Hij
haar met tintelende
tintelende oogen
oogen aan
aan en
en zij
zij kuste
kustehem,
hem, totdat
totdathij
hij
Hij keek
keek haar
beloofde,
gebeuren zou
zou en
en,, half
halfbedwelmd
bedwelmd door
door 't'tgenot
genot dat
dat zij
zij
beloofde, dat
dat 't'tgebeuren
hem
voorspiegelde, , zijn
zijn bezwaren
bezwaren voelde
voelde verdwijnen.
verdwijnen.
hem voorspiegelde
Zij
vertelden aan
niemand iets.
Stil pakte
pakteKate
Katehaar
haal'koffer
koffer en
en
Zij vertelden
aan niemand
iets. Stil
eerst
Vrijdag
zei
zij
aan
hun
dienstmeisje,
dat
zij
een
paar
dagen
naar
eerst Vrijdag zei zij aan hun dienstmeisje, dat zij een paar dagen naar
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haar moeder
moeder mocht
mocht gaan
gaan en
en pas
pas Maandagavond hoefde
te komen.
hoefde thuis te
haar
Om
geen argwaan
argwaan te
te wekken,
wekkeiL liet
Dolf den
den koffer
koffer door
dOOl' den
den zoon
zoon van
van
liet Dolf
Om geen
den
bode, die
die hem
hem ook
ook wel
wel eens
eenszijn
zijnstukken
stukken thuis
thuis bracht
bracht, , naar
naar den
den bode,
trein brengen en
zouden zij
zij naar
naar het
het station
station wandelen.
wandelen. Op
Op die
diemanier
manier
en zouden
dathet
hetonopgemerkt
onopgemerkt
wist niemand
niemand iets
iets van
vanhun
hunuitstapje
uitstapjeenenhoopten
hooptenzij,
zij,dat
zou blijven.
zou
blijven.
De wind
wind had
had de
de lucht
lucht gezuiverd
gezuiverd en
Zaterdags was
het een
een van
van die
die
De
en Zaterdags
was het
in Maart,
Maart, wanneer alles
tl'ilt van
van te
te verwachten
verwachten lentedagen in
alles trilt
zomersche dagen
weelde.
Met
stralende oogen wachtte
Kate op
op Dolf,
Dolf, die
die nog
nog eens
eens in
in huis
huis rondwachtte Kate
Met stralende
alles goed
goed gesloten
gesloten was.
was.
ging, om
om te zien of alles
zij,, »dan
»dan hebben
hebben we
we
»Laten
we den
denachterkant
achtel'kant gaan
fluisterde zij
gaan ,"," fluisterde
pLaten we
komen en
en 't is
is nog
nog korter."
korter."
minder
minder kans
kans iemand
iemand tegen
tegen te komen
Een oogenblik later
waren ze
ze op
op straat,
zij,, keurig
keurig gekleed
in een
een
gekleed in
straat , zij
later waren
laken,, een
elegant hoedje
hoedje op
op
eenvoudig tailleurcostuum van
van donker
donker laken
een elegant
het
blonde haar
haar, , hij
hij in zijn
overjas aan
en
colbert pak,
pak , de grijze
grijze overjas
aan en
het blonde
zi,jn colbel·t
den breedgeranden flambard
op,, ieder
ieder met
met een
een klein
klein valies
valies gewapend.
gewapend.
flambard op
kwamen niemand
op het
het achtersingeltje, waar
waar langs
langs zij
zij naar
niemand tegen
tegen op
Zij kwamen
het
station gingen,
gingen, en
en,, wonder
boven wonder
wonder,, aan
den trein waren
aan den
het station
wonder boven
ook
geen reizigers
reizigers,, ter,
ten minste
minste niemand
niemand dien
dien zij
zij van
van nabij
nabij kenden.
ook geen
Heerlijk,"
Kate.
D
zHeerlijk
," lachte
lachte Kate.
wat angstig.
angstig.
Maar
Maar Dolf
Dolf keek
keek nog
nog wat
DIk
pas op
op mijn gemak zijn, als
we inmUtrecht
Utrechtzijn
zijnovergestapt
ovel'gestapt
als we
»Ik zal
zal pas
in den
densneltrein
sneltrein naar
naar Brussel
Brussel zitten."
en
we in
en we
paar benauwde
benauwde oogenblikken aan
Eindelijk,
een paar
aan het groote station
Eindelijk , na
na een
in
Utrecht,, na
na een
een fluisterend vragen
van Dolf,
Dolf, toen
toen Kate
Kate een dame
vragen van
in Utrecht
groette,
DWie is 't?
heb je
je 't al
al,, iemand
iemand die de
de ouwe
ouwe lui
luikent?"
kent?"
groette , »Wie
't ? daar
daar heb
vrouw,, zaten
ze in
in
en
een gel'uststellend:
zijn vrouw
en een
zaten ze
geruststellend : »Neen
»Neen 't't is niets ," van zijn
den
luxe-trein .
den luxe-trein.
.Er
was niemand
niemand in
in het
het kleine
kleine compartimentje.
compartimentje. Kate
Kate maakte
maakte 't zich
Er was
gezellig
in haar
haar hoekje
hoekje,, welbehagelijk
wel behagelijk leunde zij tegen het roode
l'oode fluweel
gezellig in
en
keek
naar
het
vergulde
stucwerk.
en keek
vergulde stucwerk.
,Net
," juichte
juichte zij.
DO Dolf
Dolf,, ik
heb nu
nu al
al zoo'n
ik heb
zij. DO
DNet een bonbonnière ,"
jij 't ook
niet heerlijk?"
heerlijk ?"
plezier. Vin ji,j
ook niet
,J
goed afloopt."
afloo. pt ."
1.1-aa,, als 't maar
maar goed
Zij kwam
kwam naast
naast hem
hem zitten en
sloeg de
de armen
armen om
om zijn
zijn hals.
hals.
en sloeg
Zij
niet,, vent.
Wedoen
doentoch
tochgeen
geenmisdaad."
misdaad."
vent. We
»Zanik zoo niet
vader en
enmoeder
moeder 't wisten, zouden
zow!en ze
ze 't wel een
een mismaar als vader
»Neen, maar
Kate,, als
zij er achter
komen ,J zijn
zijn we onze
zeg je,
je, Kate
achter komen
als zij
vinden. En
En ik
ik zeg
daad vinden.
jaars kwijt."
vijfhonderd 's's jaars
vijfhonderd
Zij stopte
stopte haar
haar vingers
vingers in
in de
de ooren.
Zij
DJa,
wilt er
er niet
niet van
van hooren
hooren, , luchthart.
Maar 't is toch
toch onver·
onverluchthart. Maar
»Ja , je wilt
antwoordelijk."
beloof je
je,, als 't dan zoo
ver is
is,, zullen
zullen we over
over die
rlie vijfhonDNou,
zoover
ik beloof
»Nou , ik
nog niet.
niet. Ik
Ik wil
wil nu
lIUonverdeeld
onverdeeld genieten.
genieten.
derd gulden
gulden praten,
praten, maar
maar nu
nu nog
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0,, Dolf,
Dolf, 't
't is zulk
zulk goddelijk
goddelijk weer,
heb zoo'n
zoo'n zalig
zalig gevoel.
gevoel. Tob
Tobnu
nu
0
weer , ik
ik heb
'lol hemelsnaam
hemelsnaam niet,
over wat
wat kan
kangebeuren
gebeuren,, maar
maal'nog
nogniet
nietgebeurd
gebeurd
niet , over
in 's
is;; je
je begaat
begaat doodzonde,
doodzonde, als
als je
je nu
nu niet
nieteven
evenals
alsikikvan
vanharte
hartegeniet.”
geniet."
is
wilde nog
nog een
eenbezwaar
bezwaar opperen
opperen,, maar
maar haar
haar lief
liefgezichtje
gezichtje zag
zag
Hij wilde
er zoo
zoo stralend
stralend uit
uit;; hij
hij voelde
voelde plotseling,
plotseling, hoe
hoe heerlijk
heerlijk het
het was
was,, nu
nudie
die
uitdrukking van
in haar
haar oogen
oogen lichtte,
lichtte, dat
dat
uitdrukking
vanjuichend,
juichend ,intens
intensgeluk
geluk weer
weer in
hij haar
haar met
met élan
élan ininzijn
zijnarmen
armendrukte
drukte en
enuitriep
uitriep:
hij
:
Kate,, laten
latenwe
wenu
numaar
maargenieten
genieten!
Après
)lJe hebt
hebt waarachtig
waarachtig gelijk,
gelijk, Kate
! Après
DJe
nous le
Ie déluge
déluge !"
!"
nous
Schitterend en
en vroolijk
vroolijk ininhet
hetverblindende
verblindende licht
lichtvan
vanden
deneersten
eersten,
,
Schitterend
zonnigen lentedag
lentedag,, lagen
lagen daar
daar de
deBrusselsche
Brusselscheboulevards.
boulevards.
zonnigen
Schemerde Kate
Kate voor
voor de oogen
oogen,, toen
toen zij
zij,, dicht
dicht tegen
tegenDolf
Dolfaangeaange't Schemerde
drukt, , in
de victoria
victoria zat en
en ininsnellen
snellendraf
drafover
overhet
hetasphalt
asphalt reed.
reed. Wat
Wat
drukt
in de
een blijde
blijde drukte
drukte overal
overalom
omzich
zichheen
heen!
geluiden
verveelvuldigen
een
! DeDe
geluiden
verveelvuldigen
trams bellen,
bellen, automobielen
automobielen toeteren
toeteren en
enfietsen
fietsensnellen
snellenininduizeduizezich, , trams
zich
lende vaart
vaart klingelend
klingelend voorbij
voorbij,, zacht
zachtrhythmisch
rhythmisch rollen
rollen de
derijtuigen.
rijtuigen.
lende
gewirwar van
van kleur
kleur en
enlicht
lichtenenglans,
glans,equipages
equipagesmet
metmooie
mooiedames
dames
Een gewirwar
Een
toiletten,
rustigwandelende
wandelendeburgermenschen,
burgermenschen,kraaiende,
kraaiende,
schitterende toiletten
in schitterende
, rustig
zingende kinderen
kinderen, , schorre
schorre stemmen
stemmen van
van kooplui
kooplui,, geroezemoes
geroezemoes uit
uit de
de
zingende
café's
waar de
demenschen
menschenalalbuiten
buitenzitten
zitten,
allemaalklanken
klanken,, bij
bij het
het
café's waar
, allemaal
hooren waarvan
waarvan Kate's
Kate's hart
hart klopt
klopt van
van genot
genot en
enhaar
haaroogen
oogentintelen
tintelen
hooren
van
levenslust.
van levenslust.
)lIs 't goed, kind
kind?"
vraagt Dolf, genietend
genietend van
vanhaar
haarverheerlijkt
verheerlijktgezicht.
gezicht.
r' vraagt
DIs
zij terug.
terug.
DZalig!"!" fluistert
DZalig
fluistert zij
Het rijtuigje
rijtuigje zwenkt
zwenkt en
en met
meteen
eensierlijken
sierlijkendraai
draai rijden
rijden zij
zij de
decour
cour
Het
het Grand-Hotel
Grand-Hotel binnen.
binnen.
van het
van
De
pOl'tier,, kellners
kellners,, de
dehuisknecht
huisknecht vertoonen
vertoonen zich
zichmet
metdeftige
deftige,
De portier
,
voorname
voortvarendheid. Terwijl
TerwijlDolf
Dolfeven
evendelibereert
delibereertover
overeen
eenkamer,
kamer,
voorname voortvarendheid.
ontlast
een buigend
buigend,, zwartgerokt
zwartgerokt individu
individu Kate
Kate van
van haar
haar valiesje.
valiesje.
ontlast een
zij in
in de
de lift
liftplaats
plaats,, tegenover
tegenover een
eenklein
klein
Een
oogenblik later
Een oogenblik
later nemen
nemen zij
in donkergroen
donkergroen laken
laken met
metontelbaar
ontelbaarveel
veelvergulde
verguldeknoopjes.
knoopjes.
jongetje in
jongetje
Ze
loopen over
over den
den breeden
breeden corridor
corridor, , drukken
drukken de
voeten in
in het
het dikke
dikke
Ze loopen
de voeten
tapijt.
Met zekere
zekere plechtigheid
plechtigheid opent
opent de
de kellner
kellner de
de deur
deur van
van een
een
tapijt. Met
somptueuse
ziet verguldsel
verguldsel en
spiegels, waschwasch- en
en
somptueuselogeerkamer.
logeerkamer. Kate
Kate ziet
en spiegels,
marmer en
ingelegde tegels,
een divan
divan,, een
eenpendule
pendule
toilettafels
toilettafels met
met marmer
en ingelegde
tegels , een
Zü isisopophet
hetpunt
puntvan
vanhardop
hardop tete
style
empire en
en vazen
vazen van
van albast.
albast. Zij
style empire
juichen en
Dolf om
om den
den hals
hals te
tevliegen
vliegen;; maar
maar nog
nognet
netbijtijds
bijtijdsziet
zietzij
zij
juichen
en Dolf
den
kellnel' , die
diehaar
haarvan
vanonder
onderzíjn
zijnneergeslagen
neergeslagenoogleden
oogledenaankijkt
aanl,ijkt,,
den kellner,
en
tegelük met
met een
eeneerbiedige
eerbiedigebuiging
buigingaan
aanhaar
haarman
man
potloodenenpapier
papier
en tegelijk
potlood
maaanbiedt.
Een beetje
beetjezenuwachtig
zenuwachtigbevend
bevendschrijft
schrijftDolf:
Dolf:Monsieur
Monsieur etetmaaanbiedt. Een
dame
Velpel's, , Hollande
Hollande, , en
zij,, schijnbaar
schijnbaar bedaard
bedaard, , gaat
gaat voor
voor den
den
dame Yelpers
en zij
neemtmet
meteen
eenquasi
quasionverschillig
onverschilliggezicht
gezichtde
despelden
spelden
spiegel
staan en neemt
spiegel staan
uit
haar hoed.
hoed.
uit haar
paar vragen.
vragen.
Nog
een paar
Nog een
)Table
d'hote?"
DTable d'h6te
?"
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»Entre
heures,, monsieur.
Diner,, vin
»Entre six
six et huit
huit heures
vin compris
monsieur. Diner
compris 7 francs,
francs,
vous voulez
des tables separées."
sisi vous
voulez,, servis
servis àh. des
separées."
»C'est bien."
bien."
l>C'est
De
buigende kellner verdwijnt.
Met eene
De buigende
verdwijnt. Met
eene snelle
snelle beweging dl'aait
draait
op slot.
slot. Kate
Katewerpt
werpthaar
haarhoed
hoed neei',
uitgelaten
Dolf
deur op
Dolf de
de deur
neer , vliegt
vliegt uitgelaten
op
hem toe
toe en
en zij kussen
totdat ze
ze ademloos
ademloos op
op den
den divan
divan
op hem
kussen elkaar,
elkaar, totdat
zinken.
»Die kellner trok
gezicht, alsof
alsof hij
hij dacht,
dacht, dat
dat we
we op
oponze
onze
trok net
net een gezicht,
haar zacht
zacht stemmetje
stemmetje aan
aan zijn
huwelijksreis waren,"
waren ," liefkoost
liefkoost haar
zu-n oor.
l>Neen
niet schuchter
schuchter genoeg
genoeg voor."
VOOl·."
»Neen kind,
kind , daar
daar doe
doe je niet
Zij lacht en vleit zich
hem aan,
hem in
in de
de oogen
aan , ziet
zich weer
weer tegen hem
ziet hem
omfloerste , vel'langende
verlangende blikken
met omfloerste,
blikken en
en fluistert:
fluistert :
,'t
zijn als
als onze
onzehuwelijksreis,
huwelijksreii'l, schat, nog
zaliger."
»'t Zal net
net zijn
nog zaliger."
»Ik ben
ben nog
dan toen."
toen."
nog veel verliefder
verliefder op
op je
je dan
En hij
En
hij neemt
neemt haar
haar mooi,
in een
een gelukmooi , jong lichaam
lichaaminin zijn
zijnarmen
amen in
zaligheid, die
zich slechts
slechts in
in innige liefkoozingen
uiten.
die zich
lief koozingen kan
kan uiten.
Maar na
een kwartier staat zij op,
duizelig. l>Nu
niet meer,
na een
op , duizelig.
»Nu niet
meer , Dolf.
Nu gaan
Nu
gaan we
we ons
ons kleeden voor
table d'hote."
voor de
de table
d'h6te."
en maken
maken pret. In
haar onderlijfje
onderlijfje met
met ontAls
kinderen lachen
Als kinderen
lachen ze
ze en
In haar
bloote armen
en borst
borststaat
staatzijzijvoor
voorden
denspiegel
spiegelen
enmaakt
maakthaar
haarweelderig,
weelderig,
armen en
haar op.
op. Ze
Zeontmoet
ontmoetzijn
zijnblikken
blikken in
in het
het
geheel
in wanorde
wanorde geraakt,
geraakt, haar
geheel in
glas,
en dreigt
dreigt hem,
hem, als
als zij
zij ziet
ziet dat
dat hij
hij op
ophaar
haar toe
toe wil snellen,
met
glas, en
snellen, met
de
lampetkan of
of de
de kal'af
koud water.
water. Eens,
Eens, als
als 't hem
toch te
te
de lampetkan
karaf met
met koud
hem toch
machtig wordt
wordt en
en hij
hijdedelippen
lippenmoet
moetdrukken
drukkenop
ophaar
haarblank
blank,, zacht
machtig
vleesch, werpt
hem een
een plons
plons water
water in
in het
hetgezicht
gezicht en
en zezeschateren
schateren
werpt ze
ze hem
het uit,. totdat
totdat zij
zij eindelijk
eindelijk ernstig
ernstigzich
zichwijdt
wijdtaan
aan de
de zorg voor haar toilet.
toilet.
»Nu niet
niet meer
meer zoenen,
zoenen, Dolf,"
Dolf," smeekt
smeekt zij
zij,, zich
zich met voldoening
voldoening bebe»Nu
kijkend in
in den
den grooten
psyché,, rje
l'je kreukt
kreukt me
me zoo."
zoo."
grooten psyché
»Maar
l>Maar je ziet
ziet er
erzoo
zooheerlijk
heerlijk uit."
uit."
, Vin je
je?? toch
toch is 't een blouse
blouse van
van nog
nog uit
uit onze
onze bruidsdagen
bruidsdagen,, maar
»Vin
ik
ik heb
heb 't wat gemoderniseerd
gemoderniseerd en
wat nieuwe
nieuwe kant."
en wat
»Ja
»Ja, , ja
ja,, je bent
bent weer
weer bezig
bezig geweest.
geweest. 0 lieveling
lieveling,, wie
wie zal
zal dat
dat bebetalen?"
?IJ
talen
Luchtig sluit
zij hem
hem den
den mond
mond met
met een
een kus.
kus.
Luchtig
sluit zij
»Wil
}) Wil je wel
wel zwijgen
zwijgen?
is contrabande
contrabande voor
voor een
een paar
paar dagen,
dagen: Nu
? Dat is
gaan we naar
naar beneden."
beneden."
°man
l>In de
de lift?"
lift?IJ
»In
,Neen, loopen."
loopen."
»Neen,
l>Niet doen
doen ,"
,IJ fluistert
fluistert hij
hij,, als
als ze,
ze, op
opde
degang
ganggekomen,
gekomen, haar
haar arm
al'm
»Niet
steekt en
en zoo
zoo de
detrap
trap wil
wil afdalen
afdalen, , »dat
Ddat staat zoo
zoo
door den
den zijnen
zijnen steekt
door
verliefd."
verliefd."
Ze laat
laat hem
hem los
los en
entrippelt
trippelt voor
voor hem
hem uit.
uit.
Ze
l>Als er
er nu
nu maar
maar geen
geen kennissen
kennissen van
van de
de ouwe
ouwe lui
lui zijn ,"
," zucht
zucht
»Als
Dolf,
Dolf, terwijI
terwijl de buigende
buigende knellners
kneIIners de deuren
deuren van
van de
de groote
groote eetzaal
eetzaal
hem openen.
openen.
voor hem
voor
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Kate kijkt
kijkt hem
hem verontwaardigd
verontwaardigd aan
aan en
en treedt
treedtmet
metveel
veelaplomb
aplombbinnen.
binnen.
Kate
j Dolf
overtuigtzich
zichsnel,
snel,dat
dathij
hijniemand
niemand
»El' zijn
zijn niet
nietveel
veelmenschen
menschen; Dolf
»Er
overtuigt
Zij gaan
gaanzitten
zittenaan
aan
zij tafeltje.Kate
Kate
kijkt
vel'l'uktrond
rond;
kent. Zij
kent.
eeneen
zijtafeltje.
kijkt
verrukt
;
de luxe
luxe van
vandedezaal
zaal,
groote
schitterende
kristallenkronen
kronen,, het
het
de
, de de
groote
schitterende
kristallen
schilderwerk van
in vakken
vakken verdeeld
verdeeld plafond
plafond I , het goud,
goud I de
dezachte
zachte
schilderwerk
van het
het in
hetgeïmiteerde
geïmiteerde marmer
marmel',I dedebloemen
bloemen,
hetmaakt
maakthaar
haal'
kleul'en van
van het
kleuren
, het
En Dolf
Dolfziet
zietnaar
naarzijn
zijnmooi
mooi
alles duizelig
duizelig, , halfdronken
halfdronken van
alles
van genot.
genot. En
VOOI', het
hetisiszalig
zaligmet
met
vl'ouwtje, al
al zijn
zijn zorg
zorgkomt
komthem
hembelachelijk
belachelijk voor,
vrouwtje,
haar op
op reis
I'eis te
te zijn.
zijn.
haar
naar de
de opera
operagaan
gaan,
schat?"
»Willen we van
van avond
avond naar
»Willen
, schat
?"
»Ja, dolgraag.
dolgraag. Wat
geven ze?''
ze?"
»Ja,
Wat geven
»We zullen
zullen een
eencourant
courantvragen."
vragen."
»We
»Lakmé,, vin
vin je dat
dat goed?"
goed?"
»Lakmé
't is jaren
jaren geleden,
geleden, dat
dat ik
ik het
hetcrezien
gezien heb."
heb."
»Heerlijk, , 't
»Heerlijk
})»Waar
Waar wil je
je zitten
zitten?"
?"
»Hoe weet ik
ik dat?
dat? Ergens
Ergens waar
waal' ikikmijn
mijn hoed
hoed op
opkan
kanhouden."
houden."
»Hoe
naar het
hetcoquette,
coquette,driekante
driekantehoedje
hoedje met
metwitte
witte
Lachend kijkt
hij naar
Lachend
kijkt hij
dat schilderachtig
schilderachtig staat op
op haar
haal' mooi,
mooi, rosblond
rosblond haar.
haal'.
veel'en ,, dat
veeren
»We zullen
zullen hier
hiel' inin't 'thotel
hotelmaar
maareen
eenpaar
paal'plaatsen
plaatsenlaten
latennemen
nemen,"
»We
,"
zegt hij
hij enenhijhijpraat
praat
oogenblik
met
kleinen
piccolo,
»mijn
zegt
eeneen
oogenblik
met
eeneen
kleinen
piccolo
, »mijn
er maar eens van."
zitten,, die
die drie
dl'ie dagen
dagen nemen
nemen we
we 't el'
van."
vrouwtje
goed zitten
vrouwtje moet goed
Tot
alle
antwool'd
lacht
Kate
hem
toe.
Tot alle antwoord lacht Kate hem toe.
," fluistert
fluistert hij
hij,, zich
zich vooroverbuigend
vooroverbuigend, , »als
me z66
zóó aanaan»Pas
op ,"
»Pas op
vals je
je me
kijkt,
ik je ten
ten aanschouwe
aanschouwe van
van de
de heele
heelezaal."
zaa!."
kijkt , zoen
zoen ik
zij een
eenuitdagende
uitdagendebeweging
bewegingmet
methaar
haal'lippen
lippen,
Overmoedig
Overmoedig maakt
maakt zij
,
maar
kijkt terstond
tel'stond ernstig
ernstig voor
voor zich,
zich, als
als de
dekellner
kellner de
deborden
borden vervel'maar kijkt
wisselt.
Een
half uur
UUI' later
lateI' zijn
zijnzij
zijopopden
denhelhel
verlichten,
dl'Ukkenbouvelard.
bouvelard.
Een half
verlichten,
drukken
rijden,, kind?
kind? Maar
Maal' 't is vlak
vlak bij."
bij."
»WilIen
»Willen we rijden
»Weet je goed
goed den
den weg
weg?"
?''
»Nou,
vroegel'
ben
ik
hiel'
nog wel
wel eens
eens met
metvrienden
vl'ienden geweest."
geweest."
vroeger
ben
ik
hier
nog
»Nou ,
»Zoo
heb je hier
hier al
al
»Zoo,"," zij
zij knijpt
knijpthem
hemfijntjes
fijntjesininzijn
zijnal'm.
arm. ,En
»En wat
wat heb
zoo
uitgespookt?
Biecht
op."
zoo uitgespookt ?
op."
te biechten,
biechten, dat
dat ik
ik nooit
nooit zoo
zoo zalig
zalig uit
uit geweest
geweest ben
ben
»Ik heb
alleen te
heb alleen
als
met jou."
jou."
als met
Ze
staan nu
nu tetekijken
kijkenvoor
VOOI'een
eenjuwelierswinkel.
juwelierswinkel. Goud
Gouden
enzilver
zilvel',,
Ze staan
paarlen
en edelgesteenten
edelgesteenten., op
opdonker
donkeI' ,, warm
warm getint
getint fluweel
fluweel ofofsatijn
satijn
paarlen en
uitgestald,
flikkel'en met
met oogverblindenden
oogve,·blindenden glans
het electrisch
electrisch
uitgestald, flikkeren
glans in
in het
licht,
tusschen groen,
in den
den vorm
vOl'm van
van witte
wittebloemkelken,
bloemkelken, isis aanaanlicht, dat
dat tusschen
groen, in
gebracht.
En toen
toen Kate
Kate erernaar
naarkijkt
kijktmet
metbewonderende
bewonderende,, begeerige
begeel'ige
gebracht. En
blikken,
hare oogen eveneens donkere
donkere,, fel
felschitterende
schittel'ende diamanten.
diamanten.
blikken, lijken
lijken hare
Treuzelend
Treuzelend blijft
blijft Dolf
Dolf staan.
»Ik
zou je
je graag
graag iets
ietsgeven
geven,"
," fluistert
fluistert hij
hij haar
haar toe.
toe.
ilk zou
aan zijn
zijn jas
jas voort.
voort.
Verschl'ikt
Verschrikttl'ekt
trekt zij
zij hem
hem aan
JBen
mal, vent?
vent? Waar
Waar denk
denk jejeaan
aan~"
»Ben je
je mal,
?"
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Maar
in den
den spiegel
spiegel tegenover
tegenover hem
hem ziet
ziethij
hijhaar
haarbeeld,
beeld,haar
haarmooi
mooi
Maar in
stralend van
van bevalligheid
bevalligheid, , licht
en kleur,
kleur, hij
hijziet
ziethaar
haargezichtje,
gezichtje,
beeld, stralend
licht en
de half
de
half geopende
geopende lippen
lippen,, de
debewegelijke
bewegelijkeneusvleugels
neusvleugels,, dedeeven
evengefronste
gefronste
werk
bra uwen , , de
tintelende oogen
oogen,, alles
alles trillend
trillend van
van emotie
emotie en
en bebewerkbrauwen
de tintelende
een besliste
besliste beweging
beweging treedt
treedt hij
hijden
den
dwongen
begeerlijkheid, , en
dwongen begeerlijkheid
en met een
met haar
haar binnen.
binnen.
winkel met
winkel
Wat hij
hij wel
wel zou
zouwillen
willenkoopen
koopen inindien
dienroes
roesvan
vanopgewondenheid,
opgewondenheid, isis
niet te
te zeggen.
zeggen.Gevaarlijk
Gevaal'lijken en
verlokkelijkschitteren
schittel'enenenflikkeren
flikkeren de
de
niet
verlokkelijk
juweelen, , maar
nu isisKate
Katededeverstandigste
verstandigste en
enzij
zijwil
wilniets
nietsanders
anders
juweelen
maar nu
hebben dan
dan een
een eenvoudigen,
eenvoudigen, matgouden
matgouden armband
armband met
met parels
parels versierd.
versierd,
hebben
benauwt het
het haar
haal' even,
even, alalisiszezeererook
ookuitgelaten
uitgelaten blij
blij mee,
mee, en
en,
Toch
Toch benauwt
,
buiten
den winkel
winkel gekomen
gekomen,, drukt
drukt zij
zij zich
zich dicht
dicht tegen
tegen hem
hem aan
aan en
en
buiten den
fluistert:
,0
prachtig, maar
maar vent,
vent, jejebent
bentnog
nogdoller
dollerdan
danik,
ik,dà,t
dàt
DO Dolf, 't is
is prachtig,
kon nu
nu toch
toch heusch
heusch niet."
niet."
kon
»Voor
ben er over
over heen.
heen, Nu
Nu we
we 't toch
toch ge»Voor jou
jou kan
kan alles,
alles, schat.
schat. Ik
Ik ben
daan
vijftig gulden
gulden meer
meer er
er niet
niet op
opaa,n."
aan."
daan hebben,
hebben , komt
komt een
een vijftig
Ze
en lachen.
lachen. Druk
Druk,
zacht,
intiempratend,
pratend,loopen
loopen
'Le zien
zien elkaar
elkaar aan
aan en
, zacht
, intiem
ze voort,
voort, tot
tot aan
aan de
de Place
Placede
delalaMonnaie.
MOl1lmie.
ze
In het
het opera-gebouw
opera-gebouw is
is ook
ook alles
alles kleur
kleur en
en schittering.
schittering.
In
groote, , verrukte
naar het tooneel,
tooneel, dat
dat straalt
straalt
Met groote
Met
verrukte oogen
oogen kijkt
kijkt Kate
Kate naar
in
eenrijkdom
rijkdom van
van waKrne,
wal;me, oostersche
oostersche tinten,
De zachte,
zachte,sentimensentimenin een
tinten. De
teele
melodieën maken
maken haar
haar als
als dronken
dronken van
van genot
genot,, de
de plechtige
plechtige ververteele melodieën
jonge,, Indische
Indische priesteres
priesteres in
in haar
haarsleepend,
sleepend,gebloemd
gebloemd
schijning
de jonge
schijning van
van de
gewaad, , de
de puntig
puntig geparelde
geparelde kroon
hoon op
op dederavenzwarte
ravenzwartelokken
lokken,, de
de
gewaad
gouden
sieraden om
armen en
enpolsen,
polsen,brengt
brengthaar
haar inineen
eensoort
soortvan
van
orh amen
gouden sieraden
extase.
Zij
is vroeger,
vroeger,voor
voorhaar
haal'huwelijk
huwelijk.
dikwijls ininde
deopera
operageweest
geweest;
Zij is
, dikwijls
;
maal'
gelooft zij,
zij, heeft
heeft zij
zijgenoten
genotenals
alsnu,
nu,nunu
anderhalfjaar
jaar
maar nooit,
nooit, gelooft
zijzij
anderhalf
lang
geen muziek
muziek heeft
heeftgehoord
gehoord,, behalve
behalve het
hetellendig
ellendig gehaspel
gehaspel,, het
het
lang geen
barbaarsch
piano en
enviool
vioolopopdedemuziekavondjes
muziekavondjes inin
barbaarsch mishandelen
mishandelen van
van piano
het
stadje, waar
waal' zij
zij woont.
woont. En
En Dolf,
Dolf, die
diegeneigd
geneigd isisiedere
iedereopera
opera bebehet stadje,
lachelijk
villllen, omdat
omdat elke
elke ernotie
emotie zingend
zingelId wordt
wordt vertolkt,
vertolkt, houdt
houdt al
al
lachelijk te
te vinden,
zijn
opmerkingen voO!'
om haar
haal' genot
genot niet
niettetebederven
bedervenenenluistert,
luistert,
zijn opmerkingen
voor zich
zich om
haar,, naar
naarhaar
haaropgewonden
opgewonden gepraat
gepraat en
en
zelf
intens genietend
genietend door
door haar
zelf intens
haar
verrukte uiting
over de
de mise-en-scène
mise-en-scène,, de
de zangers
zangers,, de
decostumes,
costumes,
haar verrukte
uiting over
heel
de heerlijke
heerlijke,, exotische
exotische pracht.
pracht.
heel de
»Wat nu?"
nu?" vraagt
vraagt zij,
zij, als
als zij
zijnanaafloop
afloop weer
weerbuiten
buitenstaan
staanen
enzij
zij zich,
zich,
dOOl' den
den overgang,
overgang, in
in haar
haarbonten
bontenmantel
mantelwikkelt.
wikkelt.
even
rillend door
even rillend
)}Ben
je moe
moe?"
»Ben je
?"
DMoe!! Neen
Neen ik
ik zou
zou den
den heelen
heelennacht
nachtdoor
doorkunnen
kunnen fuiven."
fuiven,"
.»Moe
een oestertje
oestertje eten."
eten."
»Dan
hier vlak
vlak bij
bij een
»Dan gaan
gaan we
we hier
Bedwelmd
zij zich
zich voortleiden.
voortleiden. . Zij
Zij heeft
heeft een
eengevoel,
gevoel,alsof
alsofzij
zij
Bedwelmd laat
laat zij
droomt
zijtreden
treden de
deweelderige
weelderigerestauratie
restauratie binnen
binnen,, waar
waardeftige
deftige
droomt en zij
met onhoorbaren
onhoorbaren tred
tred en
enzachte
zachtecorrecte
correctebewegingen
bewegingenhaar
haar
kellners
kellners met

436

EEN
SNOEPREISJE.
EEN SNOEPREISJE.

dadelijk
haar mantel
mantel ontdoen
ontdoen; ; waar
waar het
het ook
ook alweer
alweer een
een toovertooverdadelijk van
van haar
paleis
schijnt van
van kristal
kristal en
enverguldsel
verguldsel en
enbloemen
bloemen en
enlicht
licht;
waarkeurig
keurig
paleis schijnt
; waar
met groote
groote
gerokte
heeren en
en dames,
dames, iningedecolleteerd
gedecolleteerd avondtoilet
avondtoilet met
gerokte heeren
opdederosblonde
ros blonde kapsels
kapsels,, aan
aan kleine
kleine
bebloemde en
en bevederde
bevederde hoeden
hoeden op
bebloemde
methun
hun niet
niet
elegant
geserveerde tafeltjes
tafeltjes soupeeren
soupeeren en
en de
de zaal
zaal vullen
vullen met
elegant geserveerde
luidruchtig,
Kate kijkt
kijkt zich
zich de
de oogen
oogen uit
uit
luidruchtig , maar
maar vroolijk
vroolijkstemgeruiseh.
stemgeruisch. Kate
naar de
de mooie
mooie japonnen
japonnen en
ende
deglinsterende
glinsterendeparures,
parures,zonder
zonderteteluisteren
luisteren
naar
naar
die bedaard,
bedaard, als
als vindt
vindt hij
hij het
het iets
ietsheel
heelgewoons,
gewoons,oesters
oestersen
en
naar Dolf,
Dolf, die
fijne
champagne bestelt.
bestelt.
fijne champagne
De
Carte Blanche
Blanche parelt
parelt als
als goud
goudinindedefijn
fijngeslepen
geslepen kelken,
kelken, de
de
De Carte
oesters
glanzen als
als parelmoer
parelmoer in de
de schelpen.
schelpen. Dolf
Dolfzoekt
zoektdedemooiste
mooiste
oesters glanzen
haar,onder
onderhernieuwd
hernieuwdprotest
protestvan
van
voor
zijn vrouwtje
vrouwtje uit en
en schuift
schuiftzezehaar,
voor zijn
haar
kant, , op
op het
hetbord.
bord.ZijZijheffen
heffendedeglazen
glazenopopenen
drinkenelkaar
elkaar
haar kant
drinken
toe,, een
een wereld
wereld van
van innige
innige,, zalige
zalige beloften
beloften inindededonkere
donkerepupillen
pupillen en
en
toe
zij
zeggen hoe
hoe heerlijk
heerlUk het
het is
is,, dat
dat zij
zij dit
ditnu
numaar
maareens
eensgedaan
gedaan hebhebzij zeggen
ben,, hoe zij
zij toch
toch niet
nietleven
levenkunnen
kunnenzonder
zondereen
eenbeetje
beetjeemotie
emotieen
enafwisafwisben
zij nu
nuvooreerst
vooreerstzullen
zullenteren
terenopopdedeherinnering
herinnering van
van het
het
seling,
hoe zij
seling, hoe
geheimzinnig
Dolf plotseling
plotseling in
in den
denspiegel
spiegeltegenover
tegenoverzich
zich
geheimzinnig uitstapje,
uitstapje , als
als Dolf
gewaarwordt,
wordt,dat
dathem
hem
even
scherp
aankijktenenzich
zichdan
dan afafeen
gezicht gewaar
een gezicht
even
scherp
aankijkt
met
een
ollderdrukten
wendt.
Hij
wordt
vuurrood
en
zet
zijn
glas
wendt. Hij wordt vuurrood en zet zijn glas met een onderdrukten
uitroep neer.
neer.
uitroep
:»»Wat
Wat is er
er 7" Kate
schrikt op.
op.
Kate schrikt
,Daar
mij kent.”
kent."
»Dam- zit
zit iemand,
iemand, die
die mij
»Nou,
wat zou
zou dat
dat?7Moeten
Moeten we
wehem
hemaanspreken?"
aanspreken?"
»Nou, wat
»Ben je
je gek
gekgeworden
geworden?IkIkken
kenhem
hemmaar
maarheel
heelweinig,
weinig,heb
hebhem
hem
»Ben
maar
een paar
paar keer
keer gezien
gezien,, maar
maal' hij
hij kent
kent vader
vader heel
heel intiem.
intiem. Let
Let
maar een
eens
ongemerkt in
den spiegel
spiegel op,
op, of
of hij
hij naar
naar ons
ons kijkt,
kijkt, Kate."
Kate."
eens ongemerkt
in den
l>Ja,
kijkt je
je an."
an."
»Ja , hij
hij kijkt
l>Daar
heb je 't'tal.
al. Hij
Hij zal
zalaan
aanvader
vadervertellen,
vertellen,dat
dathijhijme
meininBrussel
Brussel
»Daar heb
met een
een dame
damegezien
gezienheeft
heeftenendan
danhebben
hebbenwe
wededepoppen
poppenaan
aan 't dansen."
dansen."
,Is
hij ook
ook met
metzijn
zijnvrouw
vrouw?"
»Is hij
?"
llNeen,
hij isis niet
nietgetrouwd.
getrouwd. Hij
Hijis is
hier
natuurlijkuit
uit,
voorzijn
zijn
hier
natuurlijk
, voor
»Neen , hij
goed gaat,
gaat,denkt
denkthijhijnog,
nog,dat
datikikook
ookeen
eensnoepreisje
~noepreisje
plezier.
Als 't'tgoed
plezier. Als
maak, , en
ziet hij
hij jou
jou voor
voorniet
nietveel
veelbijzonders
bijzonders aan."
aan."
maak
en ziet
Kate schatert
schatert het uit.
uit.
Kate
te beter
beter,, lieveling.
lieveling. Kom
Komzet
zetniet
nietzoo'n
zoo'nzuinig
zuinig gezicht.
gezicht. Als
Als
llDes
»Des te
hij hier
hier met
met een
eendametje
dametjeis,is,zalzalhij
hijheusch
heuschwel
welzwijgen;
zwijgen; mannen
mannenmoeten
moeten
hij
al
heel onmogelijk
onmogelijk zijn,
zijn, als
als zij
zij zulke
zulke dingen
dingen van
van elkaar
elkaarvertellen."
vertellen."
al heel
gerust gesteld
gesteld lacht
lacht hij
hij ook
ookweer
weel',
vinden't'tidee
ideezelfs
zelfs
Een
beetje gerust
Een beetje
, zezevinden
meer op
opden
denmeneer
meneer,, totdat
totdatKate
KateererDolf
Dolfopopgrappig, , letten
niet meer
grappig
letten niet
merkzaam op
dat hij
hij vertrokken
vertrokken is.
is.
merkzaam
op maakt,
maakt, dat
DNog een glaasje
glaasje champagne
champagne?"
vraagt hij
hij,, haar
haar met
methalf
halftoegeknetoegekne»Nog
?" vraagt
pen
oogen aankijkend.
aankijkend.
pen oogen
l>Neen,, neen
neen,, heusch
heusch niet.
niet. Ik
Ik tol
töl al
al,, en
en ikikheb
heb't 'tzoo
zoowarm."
warm."
»Neen
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Haar
doorgaans bleek
gezichtje is
zacht rose
rose getint.
getint. Haar
Haargroote
groote
Haar doorgaans
bleek gezichtje
is zacht
oogen
schitteren van
van dolle
dolle uitgelatenheid.
uitgelatenheid.
oogen schitteren
»Wat ben
ben je
je mooi
mooi ,"
fluistert Dolf,
Dolf, haar
haar voetje
voetje onder
onder tafel
tafelmet
metden
den
," fluistert
zijnen
zoekend. Zij
Zü buigt
buigt zich
zichvoorover.
vool"Over.
zünen zoekend.
»Laten
nu maar
maar naar
naar huis
huis gaan
gaan ,"
," prevelt
prevelt zij.
Zü.
»Later' we
we nu
»Dadelük,
3)Dadelijk, schat."
HÜ
bestelt nog
nog een
een halve
halve flesch
flesch en
enijsijsenenwat
wat
geglaceerdevruchten.
vruchten.
Hij bestelt
geglaceerde
weer op
op straat
straat komen,
komen, rilt
riltKate
Kate en
endrukt
druktzich
zichdicht
dicht tegen
tegen
zij weer
Als zÜ
hem
aan. Ofschoon
Ofschoon 't vlak
vlak bÜ
roept hij
hij een
een fiacre
fiacre aan.
aan. In
In 't rijhem aan.
bij is,
is , roept
het isisen
enhoe
hoedol
dolzijzijvan
vanhem
hemhoudt.
houdt.
tuig
fluistert zij,
zij, hoe
hoe heerlijk
heerlijk het
tuig fluistert
hethotel
hotelgekomen,
gekomen,hebben
hebben zij
zij
Tl'illend
genot kust
kust kij
kij haar.
haar. InInhet
Trillend van
van genot
moeite
om hun
hun ernst
ernst voor
voor den
den portier
portier te
te bewaren
bewaren en
en correct
correct en
en ononmoeite om
doen.
verschillig te doen.
verschillig
't Is
Is alal heel
heellaat
laatenenopopden
dencorridor
corridor isisalles
allesdoodstil.
doodstil. Zij
Zijverlaten
verlaten
de
lift, toen,
toen, heel
heel alleen
alleen op
op de
degang
gang,, slaat
slaathij
hij snel
snelden
denarm
arm om
omzijn
zijn
de lift,
VI"OUW heen
en draagt
draagt haar
haar de
deslaapkamer
slaapkamer binnen.
binnen.
vrouw
heen en
Den
volgenden morgen
heel laat
laat op.
op.
Den volgenden
morgen stonden
stonden ze
ze heel
mooi weer, wijfje,"
wijfje," zei
zeiDolf,
Dolf,terwijl
terwijlhijhijeven
even
doordedevitrages
vitrages
DWeer mooi
door
bWeer
keek.
Maar Kate
Kate verklaarde,
verklaarde, dat
dat het
hetkouder
kouder was
wasdan
dangisteren,
gisteren, zij
zij
keek. Maar
voelde dat
dat altijd
altijd dadelijk
dadelij:' en
en zich
zichomkeerend,
omkeerend,wikkelde
wikkeldezijzijzich
zichnog
nogeens
eens
voelde
in
hetlekkere,
lekkere,warme
warmedek,
dek,totdat
totdatDolf
Dolfhet
heteindelijk
eindelijkvan
vanhaar
haaraftrok
aftrok
in het
haar met
met zachten
zachten dwang
dwang noodzaakte
noodzaakte op
op te
te staan.
staan.
en
en haar
Zij
begon zich
zich langzaam
langzaam te
kleeden, moe
moe nog.,
nog, loom
loom met
met een
eenzweem
zweem
Zij begon
te kleeden,
op Dolfs
Dolfs plagerijen,
plagerijen, hem
hem telkens
telkens
van
hoofdpijn, niet
niet dadelijk
dadelijk ingaande
ingaande op
van hoofdpijn,
aan
man end om
wat kalm
kalm te
te zijn
zijn en
en zich
zich wat
wat tetehaasten,
haasten, 't was
aanmanend
om nu
nu wat
zoo laat.
laat.
al
al zoo
Toen
zij klaar
klaar waren
waren enenbeneden
benedeninindedekleine,
kleine,wat
watmeer
meerintieme
intieme
Toen zij
nogniet
niet
heelemaal
Dolfvroeg
vroegbezorgd
bezorgd::
ontbijtzaal
kwamzijzijnog
ontbijtzaal zaten, kwam
heelemaal
bijbijenenDoll'
)Je bent
toch wel,
wel, lieveling
lieveling?"
Dele
bent toch
?"
DZeker,
een
beetje
afgewonden."
»Zeker,
beetje afgewonden."
,Geen
wonder, lief vrouwtje," fluisterde
fluisterde hij
»wezullen
zullen 't vandaag
hij teeder, »we
DGeen wonder,
maar toch
toch een
eenheerlijk
heerlijk dagje
dagjehebben,
hebben, hèhè?"
eens
rustig aanleggen,
aanleggen, maar
eens rustig
?"
Zij
knikte en
en hij
hij studeerde
studeerde een
een beetje
beetjein
inzijn
zijn Souvernir
duGrand-Hotel,
Grand-Hotel,
Zij knikte
Souvernir du
smakelijke, aardige
aardige boekske,
boekske, dat
dat aallen
werd aangeboden.
aangeboden.
. llen logés
logés gratis werd
het smakelijke,
De lucht
lucht zag
zag blauw
blauwen
den
boulevardAnspach
Anspachtintelde
tinteldealles
allesininhet
het
De
en opopden
boulevard
gouden
zonlicht, maar
maar er
er woei
woeieen
eenkoude,
koude,noordenwind,
noordenwind, die
die de
de lentelentegouden zonlicht,
tot een
eendroom
droom maakte.
maakte. Kate
Kateknoopte
knoopte haar
haarbonten
bonten
weelde van
van gisteren
gisteren tot
weelde
op Dolfs
Dolfs beweren,
beweren, dat
datzoo'n
zoo'n
boléro dicht
dicht en
enantwoordde
antwoordde bevestigend
bevestigend op
boléro
roezigehoofd
hoofd wat
watverfrischte.
verfrischte.
windje wel
lekker was en
en jejeroezige
windje
wel lekker
Op
Grande Place
Place gekomen,
gekomen,was
waszijzijopgetogen.
opgetogen.AlAIdie
dieverschillende
verschillende
Op de Grande
kwistige siering
siering van
van goud
goud kwamen
kwamen haar
haar
prachtgebouwen met
prachtgebouwen
met hun
hun kwistige
als
een tooversprookje
tooversprookje voor.
voor. Zij
Zij bezichtigden
bezichtigden het
hetstadhuis,
stadhuis,bewonderden
bewonderden
als een
met ietwat
ietwatspottende
spottende gezichten
gezichten naar
naarde
dezeuzeude
gobelins, en
en luisterden
luisterden met
de gobelins,
stem van
van den
denuitlegger,
uitlegger,die
diededehistorische
historischefeiten
feitenininherinnering
herinneringbracht.
bracht.
rige stem

438

EEN
SNOEPREISJE.
EEN SNOEPREISJE.

De kerk
Zij
gingen naar
naar de
de Gudule. De
kerk was
was leeg,
leeg, behalve een kleine
kleine
Zij gingen
een der
der zijkapellen. In
plechtige stemming,
stemming, zacht en eerbiedig
dienst
In plechtige
dienst in
in een
fluisterend, liep
Kate naast
naast Dolf
Dolf door
door de
degangpaden,
gangpaden, zij voelde
voelde zich
zich
fluisterend,
liep Kate
in een
een andere
andere wereld
wereld en
en keek
keek met
metschroom
schroom naar
naar de
de machtige
machtige kolomin
men, naar
naar de
de mooi
mooi beschilderde
beschilderde glazen,
glazen, waardoor
waardoor het
het licht
licht een
een
men,
gafaan
aanstandbeelden
standbeeldenenenbeeldhouwwerk,
beeldhouwwerk, aan
aangraven
graven
mystieken glans
glans gaf
mystieken
al dat
datzinnelijk
zinnelijk geheimzinnige,
geheimzinnige,
en schilderijen. Onder
indruk van
van al
Onder den
den indruk
zij de
de breede
treden van
van het
het groote bordes
bordes af
en was
was even
even
daalde
af en
daalde zij
breede treden
zei::
ontstemd,
toen Dolf, beneden gekomen, zei
ontstemd, toen
l>Sakkerloot,
honger van,
van, nou
nou eerst
eerst wat
wat dejeu»Sakkerloot, wijfje,
wijfje, daar
daar krijg
krijg je
je honger
hoor!"
neeren, hoor
!"
lachte toch
toch gauw
gauw weer
weer en
engenoot
genootininde
de restauratie van haar
zij lachte
Maar zij
kip met
met sla
sla;; want
zij wilde
wilde genieten,
genieten, het
hetdenkbeeld,
denkbeeld, dat
dat het
hetmorgen
morgen
want zij
kip
dat
soms
even
door
alles
heen
triestigde,
met
geweld
al
gedaan
zou
zijn,
al gedaan zou zijn, dat soms even door
triestigde,
verdrijven.
verdrij
ven.
En het
het was
was ook
ook een
een heerlijke, prettige
dag. 's Middags
Middags een rijtoer
rijtoer
En
prettige dag.
het Bois
Bois de
de Cambre, waar
de vogels
vogels juichend
juichend kwetterden,
kwetterden, en
en
door
waar de
door het
de
duizenden knopjes
knopjes en blaadjes
blaadjes zich
zich toch
toch begonnen
begonnen te
te ontplooien,
ontplooien, al
al
de duizenden
ook in
in den
denkouden
kouden Noordenwind.
Noordenwind. Zij
Zij wilden
wilden wel
weleen
eenmuseum
museum
rilden ze
rilden
ze ook
naar Wiertz
Wiertz te gaan,
gaan, omdat
omdat 't niet
niet zoo
zoo groot
groot was
was
zien en
en besloten
besloten naar
zien
rillen bij
bij al
al die
die akeligen
Kate verklaarde
verklaarde wel
en Kate
weleens
eensgraag
graag te
te rillen
geen grooten indruk
indruk;; de
gigantische figuren
figuren en
en
heden. Maar 't maakte
maakte geen
de gigantische
muurschilderingen ininde
zaal intimideerden
intimideerden hen
wel een
een oogenmuurschilderingen
de eerste
eerste zaal
hen wel
lachen, toen
toen zij
zij door
door de
de kijkglaasjes tuurden
blik ;; maar zij moesten
moesten lachen,
naar
de vreeselijke voorstellingen
DIa faim, folie
crime," ofofvan
van
voorstellingen van
van »la
folie et crime,"
naar de
ld'enfant
brûlé," en
de J>pensées
visions d'une
coupée."
d'une tête coupée."
»l'enfant brfilé,”
en de
»pensées et visions
op mijn
mijnlachspieren,"
lachspieren,"zei
zeiKate
Katekribbig
kribbig en
eneen
eenbeetje
beetje teleur»
»'t't Werkt op
J>ik begrijp
begrijp niet,
hoe mijn
mijn moeder
moeder mij
mij dikwijls
dikwijls verteld
verteld heeft,
heeft,
gesteld,
niet, hoe
gesteld, »ik
dat
zij het Musk
Musée Wiertz op
huwelijksreis heeft gezien, er een heelen
heel en
op haar
haar huwelijksreis
dat zij
geweestenenerer
nooitdan
danmet
meteen
eenrilling
rillingaan
aan
dag
van streek
streek van
vanis isgeweest
dag van
nooit
denken kon."
DJa, kind,
kind, maar
maar de
de menschen van
vroeger waren
waren eenvoudiger
eenvoudiger dan
dan
»Ja,
van vroeger
wat verdragen,
verdragen, eer
eer we
weontroerd
ontroerd worden."
wij,
wij kunnen
kunnen heel
heel wat
wij, wij
)'t
dezelfde uitwerking
mij, als
als dat
dat ik
ik een
een oudeJ'wetschen
Heeft dezelfde
uitwerking op
op mij,
lo't Heeft
ouderwetschen
baroe."
draak
de comedie zie vertoon
en. 't Is baroc."
vertoonen.
draak in
in de
l>Maak je er
er zoo
zoo warm
warm niet over,
lieveling. Ik
Ik zeg
zeg niet,
niet, dat ik er mee
over, lieveling.
»Maak
dweep."
DMaar je wilde
wilde toch
toch met
met alle
alle geweld
geweld, dat
dat ik
ik het
hetzag."
zag."
»Maar
in Brussel
Brussel zijn
zijn en
en het
hetMusde
Musée Wiertz
Wiertz niet
niet
)»Natuurlijk,
Natuurlijk, verbeeld
verbeeld je,
je, in
zien,
is toch
toch te
te gek.
gek. Nu
Nugaan
gaanwe
wenaar
naar 't »Manneken
l>Manneken Pis", dat
dat moet
moet
zien, dat
dat is
ook gezien
gezien hebben."
hebben."
je ook
DWaarom?? Ik
Ik heb
heb altijd
altijd gehoord,
gehoord, dat
dat er
er niets
niets aan
aan 't ding
is en
en
»Waarom
ding is
ik
mag niet
nieteens
eensvertellen,
vertellen, dat
dat ik
hier geweest
geweest ben.
ben. Laten we daar
daar
ik mag
ik hier
maar
niet heengaan."
maar niet
J>Jawel. Hij
Hij is
is de
de oudste
oudste burger
burger van
van Brussel, we
moeten hem
hem onze
onze
»Jawel.
we moeten
opwachting
gaan maken."
opwachting gaan
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»Nou, goed
dan. Is
Is 't ver?"
goed dan.
ver ?"
J)
We kunnen
kunnen een
eind met
met de
de tram
tram gaan.
gaan.'*Toen
Toen we
we van
van morgen
morgen op
op
vWe
een eind
de
Grande Place
Place waren,
waren, was
was 't vlak
bij, maar
maar toen
toen heb
heb ikiker
erniet
nietaan
aan
de Grande
vlak bij,
gedacht."
credacht."
zij bij
bijhet
hetfonteintje
fonteintjekwamen
kwamen en
en
Kate ergerde
ergerde zich,
zich, toen
toen zij
Maar Kate
kibbelde een
beetje met
met Dolf,
Dolf, omdat
omdat hij
hij lachte
lachte en
envolhield
volhield 't intereskibbelde
een beetje
sant te vinden,
vinden, juist
juist omdat
omdat 't niet
niet veel
veel beteekende
beteekende en
en de
deBrusselaren
Brusselaren
er
zoo verzot
verzot op
op waren
waren en
en er
erzooveel
zooveel aan
aan hechtten.
hechtten.
er zoo
Zij drentelden
drentelden nog
wat door
door dedestraten
stratenenenkeken
kekennaar
naarde
demooie
mooie
Zij
nog wat
was moe.
moe. Toen
Toen zij
zijinineen
eencafé
café
zaten,inineen
eenhoekje
hoekje
winkels, maar
winkels,
maar Kate
Kate was
zaten,
tegen het
hetglas,
glas,beschut
beschutvoor
voorden
denNoordenwind
Noordenwind en
en zij
zij genoot
genoot van
van een
een
tegen
de rechte
rechte stemming
stemming wel
welweer,
weer,maar
maar nu
nu
heerlijke
heerlijke plombière,
plombière, kwam
kwam de
zich gepreoccupeerd
gepreoccupeerd toonde.
toonde.
Dolf die zich
was 't Dolf
't Was
Was heel
heel vol
volop
denboulevard.
boulevard.
op den
,Aardig
zei zij,
zij, »al
»al die
die drukte
drukte en
en dat
dat gewoel.
gewoel. Ik
Ikvind
vind 't toch
»Aardighè",
he, zei
zalig, dat
dat alles
alles eens
eens gezien
gezien tetehebben.
hebben.Jij
Jijniet,
niet,man
man?"
zalig,
?"
»Ja. Vroeg
Vroeg je
wat?? 0 ja
ja zeker."
zèker."
je wat
Zij
lachte:: »Zeg,
»Zeg, droom
droom je, Dolf,
Dolf, waar
waar denk
denk jejeaan
aan?"
Zij lachte
?"
»Ik ••.
Ach, verbeeld
verbeeld je
dat die
die vent
vent van
van gisteren
gisteren avond
avond ons
ons hier
hier
»Ik
. . . Ach,
je dat
nu
eens zag
zag zitten."
zitten."
nu weer eens
»Ach,
wat zeur
zeur je
je toch,"
toch," zeide
zeide zij
zijbits
bitsenen
beetje
ontstemd.
vAch, wat
eeneen
beetje
ontstemd.
:&Après
zien, ik
ik zeg
zeg je
je nog
nogeens,
eens, we
wedoen
doen toch
toch
vAprèstout,
tout,laat
laathij
hij ons
ons zien,
geen misdaad."
misdaad."
Kate", zei Dolf
Dolf ongeduldig,
ongeduldig, »hoe
»hoe dikwijls
dikwijls moet
moet ik
ik je
je zeggen
zeggen
,Lieve
»Lieve Kate",
dat 't heusch voor
voor ons
ons heel
heel erg
ergzou
zouzijn,
zijn,als
alsmijn
mijnvader
vader te
te weten
weten
dat wij
wij voor
voor ons
onsplezier
plezierdrie
driedagen
dagennaar
naarBrussel
Brusselzijn
zijngegaan.
gegaan.
kwam, dat
kwam,
uitkomt, zijn
zijn we
we onze
onzevijfhonderd
vijfhonderd gulden
gulden kwijt."
kwijt."
Als 't uitkomt,
DIk geloof
niet, dat
dat 't zoo'n vaart
zou loopen."
loopen."
vaart zou
vIk
geloof niet,
:.Dan
vader niet.
niet. Ik
Ik hoor
hoor hem
hem alalzeggen
zeggen:
Alsjullie
julliejejezulke
zulke
»Dan ken
ken je vader
: Als
uitstapjes
kunt veroorloven,
veroorloven, dan
mijn toelage
toelage ook
ookniet
nietnoodig."
noodig."
uitstapjes kunt
dan heb
heb je mijn
maar stil.
stil.Als
Alsdedenood
noodaan
aanden
denman
mankomt,
komt,ontkennen
ontkennen
»Nou, wees
wees maar
we brutaal
brutaal weg.
weg. Wanneer
Wanneer 't moet,
moet, kan
kan ik
ik wel
wel met
meteen
eenstalen
stalengezicht
gezicht
liegen."
Dolf, vjij
lIjij bent
bent voor
voor geen
geen kleintje
kleintje vervaard,"
vervaard," en
enplotseplotseDJa", lachte
vJa",
lachte Dolf,
met een
eenverschrikt
verschriktgezicht
gezicht:
,Ikgeloof
geloofwaarachtig,
waarachtig, dat
dat de
devent
vent
ling met
ling
: vIk
daar voorbij
voorbij gaat,
Kate. Kijk
Kijk eens."
eens."
daar
gaat, Kate.
:.»Waar
Waar?? Wien bedoel
bedoel jeje?"
?"
lIDaar,
bij
die
lantaren.
Die meneer
meneer met
met dien
dien hoogen
hoogen hoed
hoed en
en gegevDaar, bij die lantaren. Die
tailleerde jas."
jas."
tailleerde
,Ach,
wil je
je nu
nu dat
dat ikikdien
dien man
man op
op zijn
zijn rug
rug herken?
herken? Ik
Ik kan
kan
vAch, hoe
hoe wil
me
zijn gezicht
gezicht niet
nieteens
eensherinneren."
herinneren."
me zijn
DIk
Kate, hij
hij was
was het."
het."
zeg je, Kate,
vIk zeg
kan me niet
niet schelen."
schelen."
:.Nou
dan was
was ie
ie 't maar, 't kan
»Nou goed,
goed, dan
Zij voelde
voelde zich
zich knorrig
knorrig worden
keek voor
voor zich
zich uit.
uit. Hier
Hier en
endaar
daar
Zij
worden en
en keek
was het electrische
electrische licht
den boulevard
boulevard al
al ontstoken,
ontstoken, 't leek
een
Bela op
op den
leek een
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tooverland vol
vol klem'
kleur en
en glans.
tooverland
glans. Onwillekeurig
zij wat dichter
Onwillekeurig schoof
schoof zij
dichter naar
Dolf toe.
Dolf
»Kom", vleide zij
zij zacht,
zacht, »wees
»wees nu
»Kom",
nu niet
niet vervelend,
vervelend, mannie. Je
Je bederft
bederft
op die
op
die manier
manier ons
ons plezier.
plezier. 't't Is
zoo
heerlijk,
morgen
zijn
we weer
weer
Is zoo heerlijk, morgen zijn we
dan
thuis; als
als er dan narigheid
thuis;
van komen
komen moet,
moet, dan
danzullen
zullenwe
weons
onsschikken
schikken
narigheid van
en denken,
dat het
en
denken, dat
het genot
genot die
die waard
waard is
is geweest."
keek hem
Zij keek
hem zoo
zoo schalks
schalks aan
aan en
en haar
haar oogen lachten
weer zoo
zoo overoverlachten weer
dat hij
moedig, dat
hij zijn bezwaren
haar toefluisterde:
bezwaren voelde
voelde verdwijnen
verdwijnen en
en haar
toefluisterde :
lief, lichtzinnig
lichtzinnig schepsel.
schepsel. Als
Als we
we niet
niet op
op dien
dien vollen boulevard
»Jij
»Jij lief,
zou ik
ik jejezoenen.
zoenen.Zeg
Zeggeen
geenwoord
woord meer,
meer, of
ofik
ik doe
doe het
hettoch,
toch,
zaten,
zaten, zou
voor
straf."
voor je
je straf."
Oat durf
terug, weer
weer blij
blij dat
dat zij
zij zijn
zijn schrik»Dat
durf je
je niet", schertste
schertste zij
zij terug,
verdreven had.
beeld verdreven
had.
Zij aten
dien dag
dag inineen
eenrestaurant
restaurantenengingen
gingendaarna
daarna naar
naar een
een
aten dien
mooi
zin in,
in, maar
maar Kate
Kate wilde
wilde ook
ook wel
wel
mooi café-concert.
café-concert. Dolf
Dolf had
had er
er geen
geen zin
eens
van dien
dien aard
aard zien.
eens iets van
zoo gauw
gauw kennissen,
kennissen, heeren die
uit zijn,
zijn, tegen 't't lijf,"
lijf,"
»Je loopt
daar zoo
loopt daar
die uit
niet verstandig."
verstandig."
protesteerde hij.
pHeusch kindje, 't is
hij. »Heusch
is niet
»Ach
kom, in
in de
de opera
opera of
of in
in de
de comedie kunnen
net zoo
zoo goed
goed
»Ach kom,
kunnen we
we net
iemand
zien,
dat
is
louter
toeval."
iemand zien, dat is louter
Hij zwichtte.
Hij
zwichtte.
In
de in
in oosterschen
s,tijl gedecoreerde
gedecoreerde zaal,
waar chic
chic gekleede
In de
oosterschen s,tij1
zaal, waar
vrouwen,
met beschilderde
beschilderde gezichten en
brutale manieren
manieren zich
zich vervrouwen, met
en brutale
planten in
in dedegangpaden,
gangpaden, drukte
drukte zij
zij zich
zich wel
wel
drongen
tusschen de
drongen tusschen
de planten
wat dichter
dichter tegen
tegen Dolf aan, maar
maar zij
zij lachte,
lachte, toen
toenhij
hijgeërgerd
geërgerdfluisterde
fluisterde::
llIk had
had hier
hier niet
niet met
met je
je moeten
moeten komen.
komen. Wie
Wie weet,
weet,waar
waar ze je voor
»Ik
aanzien."
»Wat kan 't je schelen !”
I"
Een groot
groot uur
uurverlustigden
verlustigden zij zich
zich in
in het
het bonte
bonte schouwspel van
Een
kleur
en
schittering
en
weelderige
decors,
van
groependanseuses
danseuses in
in
kleur en schittering en weelderige decors, van groepen
waaiende, luchtige
luchtige gewaden,
gewaden, bezaaid
bezaaid met
metpailletten
pailletten die
dieglansden
glansden en
en
waaiende,
in het
hettelkens
telkensveranderend
veranderend electrisch
electrisch licht.
licht. Maar
Maar na
na een
een
flikkerden in
tijdje begon
begon Kate
Kate een
een beetje
beetje bedekt
bedekt tetegeeuwen,
geeuwen, haar
haar oogen deden
tijdje
pijn van
van het
het metaalgeflits,
metaalgeflits, zij
zij voelde
voelde zich
zich duizelig
duizelig van
van het
het kleurenkleurenpijn
De schelle
schelle stemmen
stemmenklonken
klonken haar
haar schril,
schril, de
de zinnenstreelende
zinnenstreelende
gedraai. De
gedraai.
gebaren ergerden
ergerden haar.
haar.
gebaren
»We moesten
moesten nu
nu maar
maar weggaan,
weggaan, mannie, 't't is toch
toch alles
alles 't zelfde."
zelfde."
llBest, lieveling,
lieveling, ik voor
voor mij
mij heb
heb genoeg
genoegvan
vandien
dientingeltangel."
tingeltangel."
»Best,
zij langzaam
langzaam door
door het
hetvolle
vollemiddenpad
middenpadschuifelden,
schuifelden, keek
keek
Terwijl zij
Terwijl
plotseling om.
om.
Dolf plotseling
»Ik geloof waarachtig,
waarachtig, dat
dat ikikdaar
daardien
dienvent
ventweer
weerzie'',
zie",mompelde
mompeldehij,
hij,
»Ik
»hij
staat daar
daar te
te praten
praten met
met een
een meneer.”
meneer."
hij staat
»Kijk dan
dan toch
toch voor
voor je,"
je," drong
drong Kate.
Kate.
»Kijk
)Hij heeft me
megezien",
gezien",morde
mordeDolf,
Dolf, toen
toen zij
zij buiten
buiten stonden. »Hoe
»Hoestom
stom
)1-lij
eigenlijk, dat
ik niet
niet gegroet
gegroet heb,
heb, dat
dat isiseen
een beleediging
beleedigingvoor
voorjou,
jou, Kate."
Kate!'
eigenlijk,
dat ik

44-1
441

EEN SNOEPREISJE.

»'t
me koud,
koud, wees
wees maar
maar blij,
blij, dat
dat je
je 't niet
gedaan hebt.
hebt. Dan
Dan
v't Laat me
niet gedaan
zou
zou je niet
niet kunnen
kunnen ontkennen,
ontkennen, nu
nu kan
kan je
je 't altijd
nog heeten liegen."
altijd nog
»Je hebt
»Je
hebt makkelijk
makkelijk praten.
praten. 't Is allemachtig
allemachtig beroerd.
beroerd. Die
Die kerel heeft
Hij zal
zal 't zeker aan
vader vertellen."
vertellen."
zoo'n schijnheilig
schijnheilig gezicht.
gezicht. Hij
aan vader
»Zeur niet.
niet. Komt
Komt tijd,
tijd, komt
komt raad.
raad. Bederf
Bederf om
om 's hemels wil ons genot
niet
met dat
dat gemaal.
gemaal. \Vat
'Vat is
is 't heerlijk
weer."
heerlijk weer."
niet met
maar Kate
Kate stak
stak haar
haar arm
arm door
door den
den zijnen, drong
zich
Hij
zuchtte, maar
Hij zuchtte,
drong zich
dicht
hem aan
aan en
en keek
keek hem
hem lachend
lachend in
in het
hetgezicht.
gezicht.
dicht tegen
tegen hem
,»Wat
Wat zullen
zullen we nu
nu doen?"
doen ?" informeerde ~ij.
»Een eindje wandelen."
wandelen."
't Was
Was een
een prachtvolle,
prachtvolle, maanlichte
maanlichte avond.
Na de
de benauwende, met
avond. Na
dampen
en stof
stofdoortrokken
doortrokkenatmosfeer
atmosfeer van
vanhet
hetcafé-concert
café-concertademden
ademden
dampen en
zij met
met volle
volle teugen
teugen de
de scherpe,
scherpe, reine
reine lucht
lucht in.
in. De
De stilte
stiltevan
vandedereeds
reeds
zij
weldadig aan,
nu in
in hun
hunhoofd
hoofdnog
nog nauitgestorven
uitgestorvenstraten
straten deed
deed weldadig
aan, nu
deschelle
schelleklanken
klankenenenschrille
schrillegeluiden
geluiden
en de
ruischten het geschetter, en
van het
het tingeltangel-orkest.
tingeltangel-orkest. Zonder
Zonder veel
veel tetespreken
sprekensloegen
sloegen zij den
van
der rue
rue d'
d' Arenberg
Arellberg om
om en
enstonden
stondennu
nuplotseling
plotselingvoor
voorde
de Gudule.
hoek der
hoek
machtige kerkgebouw
kerkgebouw
Tooverachtig in
in den
den maanlichtglans
teekende het machtige
maanlichtglans teekende
beide
torensverrezen,
verrezen,sterk
sterkomlijnd,
omlijnd, het
het
zich tegen
tegen de
delucht
luchtaf.af.
zich
DeDe
beide
torens
koude,
witte, reine
reine licht
licht·verleende
vel'leende iets
ietsbijzonder
bijzonder mystieks aan
aan den
den
koude, witte,
prachtigen voorgevel,
voorgevel, aan
aan de
derijk
rijkgebeeldhouwde
gebeeldhouwdedeuren.
deuren.Veel
Veelplechtiger
plechtiger
prachtigen
bij daglicht,
daglicht, was
was de
de aanblik. In
In de
de gl'oote
van het
het plein,
plein,
nu,
dan bij
nu, dan
groote stilte
stilte van
waar
slechts een enkele
enkele voetstap
voetstap in
in de
deverte
verteeen
eendoffe,
doffe,geheimzinnige
geheimzinnige
waar slechts
echo opriep, voelden
voelden beiden
beiden zich
zich beklemd,
beklemd, durfden
durfden niet
niethardop
hardop spreken.
spreken.
Zij
staarden
naar
het
gebouw,
als
gebonden
aan
de
plek,
geboeid
door
Zij staarden naar het gebouw, als
aan de plek,
sprookjesachtig maanlicht.
maanlicht.
het sprookjesachtig
llZullen
ergens heengaan
heengaan?"
Dolf eindelijk.
?" fluisterde
fluisterde Dolf
»Zullen we
we nog ergens
,Neen",
zuchtte Kate,
»ik wil
wil nergens
nergens meer heen
heen na
na dit
dit eenig
Kate, »ik
»Neen", zuchtte
g(>zien te
te hebben."
mooie
mooie gezien
in een
eentevreden,
tevreden,rustige
rustigestemming
stemming nu
nu liepen
liepen zij terug
door de
de
En in
En
terug door
stille
straten naar
naar hun
hun hotel.
hotel.
stille straten
De volgende
volgende dag
dag was
wasgehaast.
gehaast.Om
Omtwee
tweeuur
uurmoesten
moestenzijzijBrussel
Brussel
De
een en
en ander
ander zien,
zien, het
het Palais
verlaten
en Dolf
Dolf wilde
wilde bepaald
bepaald nog
verlaten en
nog het
het een
hetvooruitzicht,
vooruitzicht, dat
dat het
het
de
Justice, de
de Beurs.
Beurs. Een
Eenbeetje
beetjelanderig
landerig ininhet
de Justice,
nu toch
toch gedaan
gedaan was,
was, liet
lietKate
Katezich
zichmeenemen.
meenemen.Te
Tegepreoccupeerd
gepreoccupeerd·om
om
nu
recht
te
genieten
van
het
paleis,
zag
zij
de
»salle
des
pas
perdus,"
recht te genieten van het paleis, zag zij de
des pas
en
luisterde naar
naar de
de banale
banale woorden
woorden van
van den
den gids
gids zonder
zonder iets
iets in
in zich
zich
en luisterde
te nemen,
nemen, terwijl
terwijlDolf
Dolfvolvolattentie
attentiealles
allesbezichtigde
bezichtigde en
en nog
nog wel
wel
op
op te
men in
in het
het weelderige
weelderige gebouw
gebouwhad
hadwillen
willendoorbrengen.
doorbrengen.
uren
Met verbazende
verbazende snelheid
snelheid verstreek
verstreek de
de tijd;
na een
een tamelijk
tamelijk haastig
haastig
Met
tijd ; na
het wisten,
wisten, alweer
alweer in
in de
de fiacre, die
hen
dejeuner
zaten zij,
voor zij
die hen
zij, voor
zij het
dejeuner zaten
naar
de Gare
Gare du
du Nord
Nord bracht,
bracht.
naar de
je voorstellen,
voorstellen, dat
dat we
we eergisteren
eergisteren aankwamen
aankwamen en
en dat
dat 't nu
»Kan jij
jij je
»Kan
alweer gedaan
gedaan is?"
vroeg Kate,
Kate, toen
toen de
de trein
trein zich in beweging zette en
en
alweer
is?" vroeg
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zij de
delaatste
laatstehuizen
huizenvan
van
Brussel
voor
haar
verlangendeblikken
blikken zag
zag
zij
Brussel
voor
haar
verlangende
verdwijnen.
verdwijnen.
DNeen, 't't is
is eigenlijk
eigenlijk veel
veel tetekort.
kort. maar
maal' 't't was
was wel
wel heerlijk,
heel"lijk,niet
nietschat
schat?"
?"
»Neen,
DJa, heerlijk,"
heerlijk," bevestigde
bevestigdeKate
Katemet
metgesloten
geslotenoogen
oogenachterover
achteroverleunend.
leunend.
3Ja,
zul je
je 't'tnu
nuthuis
thuisniet
nietal al
te eentonig
vinden,geen
geen
vergelijkingen
»En zul
»En
te eentonig
vinden,
vergelijkingen
?"
maken
maken ?"
»0 neen,
neen, ik
ik heb
hebvoor
voormaanden
maanden genoten.
genoten. 't Is
't Is
goddelijkgeweest,
geweest,
goddelijk
30
man, ik
ik ben
ben je
jezoo
zooinnig
innigdankbaar,
dankbaar, dat
dat we
wegegaan
gegaanzijn."
zijn."
man,
~'t Heeft
ons goed
goed gedaan,
gedaan, wijfje."
wijfje."
D't
Heeft ons
Het eerste
eerste uur
uurspraken
sprakenzezenognog
alleen
over
de heerlijkhedenvan
van
Het
alleen
over
de heerlijkheden
Brussel, nog
nog opgewonden
opgewonden in
de herdenking
herdenking van
van al
al het
het genotene.
genotene. Toen
Toen
Brussel,
in de
zakte hun
hun stemming
stemming en
en naarmate
naarmate zij
zijdichter
·dichterbij
bijhuis
huiskwamen,
kwamen,voelden
voelden
zakte
wat zenuwachtig,
zenuwachtig, wat
wat angstig.
angstig.
beiden zich
zich wat
beiden
thuis maar
maar niets
niets is,"
is,"opperde
opperdeDolf.
Dolf.
»Als er thuis
3Als
kom," zei
zei Kate,
Kate, zelf
zelfniet
nietheelemaal
heelemaalgerust
gerustenentoch
tochhalf
halfkregel
kregel
,Ach kom,"
om zijn
zijn veronderstelling.
veronderstelling.
om
DNu, de
de oude
oude heer
heerkon
konwel
weleens
eens
Amsterdam
zijn
overgekomen."
»Nu,
uituit
Amsterdam
zijn
overgekomen."
»Wees niet
niet zoo
zooonmogelijk,
onmogelijk, jejevader
vaderschrijft
schrijftaltijd
altijddagen
dagen van
van tete
»Wees
voren, als
als hij
hij komt."
komt."
voren,
,Ja, dat
dat is
is waar
waar;; ikikwou
woutoch
tochdat
datwe
wedien
dienvent
ventininBrussel
Brussel niet
niet
3Ja,
hadden!'
gezien hadden."
,Zanik
Dolf. Als
Alsjejedaarmee
daarmeebegint,
begint, er
erkunnen
kunnen ons
ons nog
nog wel
wel
niet, Dolf.
3Zanik niet,
dat
we
't
weten."
andere
menschen
gezien
hebben,
zonder
andere menschen gezien hebben, zonder dat we
zij eindelijk
eindelijk weer
weeraan
aanhet
hetkleine
kleine
Met
onwezenlijk gevoel
gevoel stonden
stonden zij
Met een onwezenlijk
paarboeren.
boeren.Natuurlijk
Natuurlijk was
was
station.
Geen andere
andere reizigers,
reizigel's, behalve
behalve een
een paar
station. Geen
er
geen rijtuig.
rijtuig.Dolf
Dolf
scharreldeiemand
iemandop,
op,die
diededekoffer
kofferkon
konthuisthuiser geen
scharrelde
brengen
lIam Kate
Kate onder
onder den
den arm.
al·m.
brengen en
en nam
Haastig
liepen zij
zij langs
langs het
hetachtersingeltje.
achtersingeltje. In
Inhet
hetdonkere
donkel'estadje,
stadje,
Haastig liepen
waar
slechts hier
hierenendaar
daal'een
een
lantarenbrandde,
brandde,vertoonde
vertoonde zich
zichbijna
bijna
waar slechts
lantaren
op straat.
straat. ZijZijspraken
spl'akenheel
heelweinig,
weinig,beiden
beidenverlangend
verlangend
niemand
meer op
niemand meer
om
zijn, orn
o:n te
te hooren
hOOl'en of
of alles
alles in
in orde
orde was.
was.
um thuis
thuis te
te zijn,
l"
»Wel, Stine,
hier zijn
zijn we,
we, alles
alles goed
goed?
Niemandgeweest
geweest?"
Stine, hier
? Niemand
,Bestig,
weer thuis
thuis bent."
bent."
DBestig, meneer,
meneer, mevrouw,
mevrouw, blij
blij dat
dat u weer
In
de huiskamer
huiskamer brandde
klaar. 't'tZag
Zag
In de
branddehet
hetlicht
lichten
en stond
stond het
het eten
eten klaar.
blij
gestemd
gevoel
el'
·gezellig
en
vroolijk
uit.
Met
een
opgewekt,
er *gezellig en vroolijk uit. Met een opgewekt, blij gestemd gevoel
kreet op
op een
een
zette
Kate zich
zich neer,
neer,toen
toen
Dolf
met
een
onderdrukten kreet
zette Kate
Dolf
met
een
onderdrukten
waar zijn
zijncouranten
courantenenenbrieven
brievenlagen
lagenopgestapeld
opgestapelden
eneen
een
tafeltje
toeliep, waar
tafeltje toeliep,
wit
couvert opnam.
opnam.
wit couvert
Wat is
dat?"
D
DWat
is dat
?"
»0
ja,
meneer,
dat had
had ik
ik vergeten.
vergeten. 't Meisje
't Meisjevan
vanhiernaast
hiernaast heeft
heeft
30 ja, meneer, dat
't't net
gebracht. Zaterdagmiddag
Zaterdagmiddag isis meneer
meneer zijn
zijn vader
vadel' hier
hier geweest
geweest en
en
net gebracht.
hij bij
bij de
de buren
buren gaan
gaan vragen,
\'fagen, waar
waar
toen
hij niet
niet werd
werd opengedaan,
opengedaan, is
toen hij
is hij
of
was. Die
Die zeien
zeien dat
dat uuen
enmevrouw
mevrouw uit
uit de
lIe stad
stad was,
was, dat
dat had
had
of uwé
uwé was.
het meneer
meneer
ik
voordat ik
huis ging,
ging, verteld.
verteld. Toen
Toen het
nog voordat
ik na
na huis
ik 's
's morgens,
morgens, nog
datwouen
wouenbezorgen."
bezorgen."
een
briefie geschreven
geschreven en
gevraagd, of
of ze
re dat
een briefie
en gevraagd,
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Dolf zag
en smoorde
smoorde een
een uitroep
uitroepom
omzich
zichniet
/lietteteverraden,
verrallen,
Dolf
zag Kate
Kate aan en
zoolang de
meid in
in de
de kamer
kamerwas.
was.Toen
ToenStine
Stine
einllelijk
wegwas,
was,vloog
vloog
zoolang
de meid
eindelijk
weg
hij op.
hU
op.
J>Daar heb
al. Vader
Vaderschrijft,
schrijft,hoe
hoeverwonderd
verwonderd hij
hij is,
is,dat
datwe
weuit
uit
»Daar
heb je 't'tal.
weten,
waai'ofofwe
weheen
heen zijn
zijn
de
stad zijn,
zijn, hij
hijwenscht
wenschtdadelijk
dadelijk teteweten
de stad
, waar
dat hij
hijdaarvan
daarvanniets
nietswist,
wist,enz
enz.,
leesmaar
maarzelf."
zelf."
geweest,
begrijpt niet,
lIiet, dat
geweest, begrijpt
, lees
Kate
las het
het briefje.
briefje.
Kate las
»'t
nu komen
komen moest.
moest. Wie
Wie kon
kon
ongelukkig, dat
dat de
de man
man juist
juist nu
D't Treft ongelukkig,
hij juist
juist nu
IlUvoor
voorzijne
zijnezaken
zaken hier
hiermoest
moestzijn
zijn?"
nu
denken, dat hij
nu denken,
?''
>l'k Heb
spijt als
als haren
haren op
op mijn
mijn hoofd,
hoofd, dat
datwe
we 't gedaan
hebben. Je
Je
Heb spijt
gedaan hebben.
»'k
zult
zien, 't't loopt
loopt nooit
nooit goed
goed af."
af."
zult zien,
maareerst
eersteten.
eten.
In allen
deele
hebben
echtplezier
plezier
»Laten
we nu
nu maar
»Laten we
In allen
deele
hebben
weweecht
dat gebeurt
gebeurt boo
2lO0 weinig,
weinig, dat
dat het
hetzonde
zonde isisom
omjejedaarover
daarover tete
gehad, dat
gehad,
beklagen."
Maal'
haar niet,
niet, zijn
zijn angst
angst teteverjagen.
verjagen.
Maar ditmaal
ditmaal lukte
lukte 't haar
»
Wat
moeten
we
in
's
hemels
naam
voorgeven?"
klaagde hij.
hij.
hemels naam voorgeven ?" klaagde
»Wat moeten we in
vast besloten
besloten om
om Diet
niet te
te zeggen,
zeggen, dat
dat we
wenaar
naarBrussel
Bl'lIsselzijn
zijn
»Ben je vast
»Ben
geweest
geweest ?"
bIk
kan het
niet zeggen,
zeggen, Kate.
Kate. JeJekent
kentmijn
mijnvader
vaderniet
nietzooals
zooalfl ik.
ik.
het niet
»Ik kan
De man
man heeft
heeft z'n
z'nleven
levenlang
langhard
hardgewerkt,
gewerkt,zijn
zijngeld
geldisishem
hemniet
/liet
De
onverantwoordelijk vinden
vinden en
heuseh, hij
hij trekt
trekt
aangewaaid.
Hij zou
zou 't'tonverantwoordelijk
aangewaaid. Hij
en heusch,
onze
als hij
hij 't te weten
weten komt."
komt."
onze toelage
toelage in
in als
»Dan
moeten we liegen."
liegen."
»Dan moeten
»'t
Zal uitkomen."
uitkomen."
D't Zal
»'t een
een of
of het
hetander.
andel·.
»Zeur niet,
niet, Dolf,"
Dolf," zei
zei Kate,
Kate, plotseling
plotseling heftig,
heftig, :»'t
Als
niet voor
voor -de
·de waarheid
waarheid uit
wilt komen,
komen, moet
moet je
je jokken."
jokken."
Als je
je niet
uit wilt
»lk
ik zeggen
zeggen zal."
zal."
»Eliweet
weet niet,
niet, wat ik
Zij dacht
»Schrijf dat
dat een
een van
vanjejevrienden,
vrienden,een
eenvan
vanjejevroegere
vroegere
Zij
dacht na: »Schrijf
clubgenooten,
zoo op
aandrong, dat je
je eens
eenseen
eenpaar
paardagen
dagenbij
bijhem
hem
clubgenooten,er
er zoo
op aandrong,
kwam, dat
je er
er niet
niet langer af kon.
kon. Ik
ben niet
niet meegegaan
meegegaan voor
voO!' de
de
lk ben
kwam,
dat je
kosten, van
van Zaterdag
Zaterdag tot
totMaandag
Maandagben
benikikbijbij
.familieSloten
Slotengeweest.
geweest.
kosten,
dede
familie
Je vader
vader kent
kent de
de Slotens
Slotens niet.
niet. Dat
Dat is
is 't'tbeste."
beste."
Je
't Leek
aannemelijk.
't
Voor
en
tegen
werdoverwogen.
overwogen.Dolf
Dolfeindigde
eindigde
Leek aannemelijk. 't Voor en tegen werd
met nog
nog dien
dien eigen
eigenavond
avond teteschrijven,
schrij"en, een
een paar
paar dagen
dagen was
was hij
hij nog
nog
met
ongerust. Toen
Toen kwam
kwam er
el' een
eenbrief
briefvan
van zijn
zijn vader.
vader. 't 't
Wasjammer
jammer
ongerust.
Was
geweest, dat
zij juist
juist niet
nietthuis
thuis waren,
waren, maar
maar daar
daar 't nooit gebeurd-e,
gebeurde,
geweest,
dat zij
maar niet
niet vooruit
vooruit geschreven.
geschreven. Hij
Hij kon
kon best
best begrijpen,
begrijpen, dat
datzijn
zijn
had hij
hij maar
had
jongen zijn
zijn ouden
ouden akademievriend
akademievriend eens
eens wilde
wilde opzoeken.
opzoeken. Aardig
Aardig van
van die
die
jongen
logeeren te
te vragen,
vragen, enz
enz .....
familie Sloten
familie
Sloten om
om Kate
Kate te logeeren
...
»Zie je nu
nu wel,"
wel,"juichte
juichteKate
Katetriomfantelijk.
triomfantelijk.
»'t
Is
toch
eigenlijk
unfair
om
de menschen
menschen zoo
zoo tetebeliegen,"
beliegen,"philophilop't Is toch eigenlijk unfair om de
sopheerde
hij.
sopheerde hij.
kwam voor
voor hem
staan en
en keek
keek hem
hem diep
diep inindedeoogen.
oogen.
Maar zij
Maar
zij kwam
hem staan
»»Was
Was 't'tzalig?"
zalig?"fluisterde
fluisterde.zij.
.zij.
»
Ja, heerlijk."
»Ja,
Il.
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,Zijn we in
in Brussel
Brussel gelukkig
gelukkig geweest
7"
geweest ?"
»Zijn
haar in
in zijn
zijn armen.
armen.
Hij dacht
dacht plotseling
plotseling aan alles
nam haar
alles en nam
Hij
»Onuitsprekelij
k, Reveling."
lieveling."
» 0 nuitsprekelij k,
genot is
is de
dezonde
zondewaard
waard geweest,
geweest, dan
dan praten
praten we
we er
er
»Nu
:oNu dan, 't genot
ook
niet
meer
over."
ook
meer over."
toch een
eenzonderlinge
zonderlinge moraal
moraal op
op na,
na,kindje."
kindje."
»Je houdt
houdt er toch
..»Met
Met het
beetje genot
genot dat
dat we
we voor
voor ons
ons zelf genomen
hebben, doen
doen
het beetje
genomen hebben,
met die
die leugen,
leugen, dus
dus isis 't niet slecht."
we
niemand kwaad,
kwaad, ook
ook niet met
we niemand
om den
den hals.
hals. Hij
Hij was
was nog
nog niet
niet heelemaal
En lachend
lachend vloog
En
vloog zij
zij hem
hem om
maar zij
zij wilde
wilde er
er niet
niet meer
meerover
overpraten.
praten.
tevreden gesteld,
tevreden
gesteld, maar
Er kwamen
kwamen geen
geen nadere
nadere berichten
berichten uit
uitAmsterdam
Amsterdam en
ennadat
nadatererbijna
bijna
Er
maanden verloopen waren,
waren, begon
begon Dolf
Dolf het
hetonaangename
onaangenameidee
ideevan
van
twee maanden
een
brief vol
volleugens
leugensgeschreven
geschreven tetehebben
hebbenminder
minder tetehinderen.
hinderen. Hij
een brief
trachtte het
het tetevergeten,
vergeten,
Kate
spraknog
nog
dagelijksover
overhun
hunheerlijk
heerlijk
trachtte
Kate
sprak
dagelijks
Zij zag
zag ererveel
veelopgewekter
opgewekteruit
uitenengenoot
genootnog
nogzoo
zoo in
in de
de
uitstapje. Zij
uitstapje.
herinnering, dat
dat haar man
man niet
niet anders kon
kOIl doen dan zich geluk wenschen
herinnering,
met
het feit,
feit, dat
dat hij aan
haar verlangen had
had toegegeven.
toegegeven.
aan haar
met het
in de
de week
week dat
dat
Maar cip
op een
mooien Dinsdag,
Dinsdag, den
den eenigen dag
Maar
een mooien
dag in
altijd druk
had en
en van
van 's morgens
etenstijd afwezig was,
Dolf 't altijd
druk had
morgens tot etenstijd
haartuintje
tuintjeverlustigde
verlustigdemet
methet
hetbewonderen
bewonderen der
del'
toen
Kate zich
zich ininhaar
toen Kate
bloeiende
boompjes
en
heesters,
kwam
de
meid
haar
zeggen,
dat
er
bloeiende boompjes en heesters, kwam de meid haar
dat er
bezoek
wel haar schoonmoeder,
oude mevrouw
mevrouw Velpers uit
bezoek was,
was, en wel
schoonmoeder, de
de oude
Amsterdam.
haar plotseling naar
het hoofd
hoofd steeg en een verraderlijke
Een blos
blos die
die haar
Een
naar het
hartklopping noodzaakten
een oogenblik stil
te staan,
staan, voor
voor zij
zij zich
zich
hartklopping
noodzaakten Kate
Kate een
stil te
zelf genoeg
genoeg meester
meester was
was om
om naar
naar de
de huiskamer'
haar
zelf
huiskamer- te ijlen
ijlen en haar
schoonmoeder
de vereischte hartelijkheid
hartelijkheid welkom
te heeten.
welkom te
schoonmoeder met
met de
])»Wei,
Wel, mamaatje,
mamaatje, daar doe
Wateen
eenheerlijke
heel'lljkeverrassing
veITassing!"
doe je goed
goed aan.
aan. Wat
!"
Een
oud dametje
dametje met
met een
een !liet
onvriendelljk rimpelgezichtje in
niet onvriendelijk
Een oud
in zware
met gitten
gitten op
op het
het hoofd
hoofd en
en
zwarte
zijde gekleed,
gekleed, een
een fluweelen hoed
hoed met
zwarte zijde
om
de
schouders,
antwoordde
zuchtend:
een dito mantel
zuchtend
:
mantel om de schouders, antwoordde
lJa,
kind, ik
ik had
had behoefte
behoefte je eens
eens te
te zien,
zien, 't was
in zoo
zoo lang
lang niet
niet
»Ja, kind,
was in
gebeurd."
lHeerlijk dat u er
is. Hoe
Hoejammer
jammer dat
dat Dolf
Dolf nu
nu juist
juist zoo
zoo laat
laat thuis
er is.
»Heerlijk
7"
komt. U wist
toch, Dinsdags
Dinsdags ?"
wist toch,
»
Zeker, maar
maar ik
kon geen
geen anderen
anderen dag."
dag."
ik kon
»Zeker,
»Nu 't is
niets, wij
wij zijn
zijn van
van middag
middag gezellig
gezellig met
met ons
onsbeidjes
beidjes en
en u
is niets,
7"
blijft toch eten
eten?"
»Neen, Katè, dat kan ik
ik onmogelijk. Ik
met den
den trein
trein van
van kwart voor
Ik ga met
..
"
vijven weer
weer weg.
vijven
weg."
,Maar
mamaatje!"
!"
»Maar mamaatje
Kate zag
zag het
het menschje aan.
El'was
wasiets,
iets,dat
datmerkte
merktezijzijdadelijk.
dadelijk.
Kate
aan. Er
De oude
oude mevrouw
mevrouw Velpers
Velp ers talmde onnoodig lang
lang met het
het afdoen
afdoen van
van
De
haar mantel,
mantel, ontweek
ontweek haar
haar blik,
blik, wijdde
wijdde in
in 't breede uit over het mooie
haar
weer.
Katenam
nameen
eenafwachtende
afwachtende houding aan,
besloot voorzichtig te
weer. Kate
aan, besloot
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zijn en
niets los
los tetelaten,
laten,voor
voorzijzijhet
hetterrein
terreineen
eenbeetje
beetje
verkendhad.
had.
zijn
en niets
verkend
ieder op
op een stoel
voor het
het raam
raam in
in
Eindelijk zaten
Eindelijk
zaten zij
zij goed
goed en
en wel ieder
stoel voor
de straat
de
straat te
te kijken,
kijken, waar
waar niets
niets te
te zien viel.
viel. Het
Hetgesprek
gesprek vlotte
vlotte niet.
»Heb je niet
niet een
een erg
ergmooi
mooijaponnetje
japonnetje aan,
aan, zoo
zoo inin huis ?"
7" vroeg
vroeg de
de
schoonmoeder
laatste.
schoonmoeder ten
ten laatste.
II
Wel neen,
neen, mamaatje,
mamaatje, een
een oud
oud ding,
ding, 't is
al het
het derde
derde jaar."
»Wei
is al
»'t
jaar? Nu
kind, dan
dan moet
moet ik
ik zeggen,
dat je
je netjes en
en zuinig
zuinig
Nu kind,
b't Derde
Derde jaar?
zeggen, dat
ziet er
er nog
nog keurig
keurig mee
mee uit."
bent, je
bent,
je ziet
Weer stilte.
stilte.
Me dunkt
dunkt je
Je ziet
zietererwat
watbetrokken
betrokken en
en
»Je bent
toch wèl, Kate.
Kate. Me
bent toch
bedrukt
uit."
bedrukt uit."
Ik ben
ben zoo
zoo gezond
gezond als
als een visch
visch en zoo vroolijk
llHoe
komt u er bij?
bij ? Ik
»Hoe komt
als
de dag
dag lang
lang is."
is."
als de
Schoonmoeder
zuchtte.
Schoonmoeder zuchtte.
II
Wat hebt u toch
toch?"
7" vroeg
Kate voorzichtig,
voorzichtig, nog
nog niet
niet wetend
wetend welken
welken
vroeg Kate
»Wat
zij in
in moest
moest slaan.
slaan .
weg zij
weg
•»Niets
Niets kindje,
kindje, niets."
niets."
'J)Dat
nu ook
ook niets
niets wilt
wilt gebruiken.
gebruiken. Ik
Ik zal
zal ten
ten minste
minste een
eenkopje
kopje
»Dat uu nu
thee voor
voor u zetten."
zetten."
,Ja,
goed,"klonk
klonkhet
hetantwoord,
antwoOl'd,maar
maarzoo
zooafgetrokken
afgetrokken dat
dat
dat isis goed,"
»Ja, dat
Kate de oude
oude dame
dame bezorgd
bezorgd van
van ter
ter zijde
zijde aanzag.
aanzag.
Kate
De
thee gaf
gaf wat
wat afleiding en mevrouw
mevrouw Velpers senior
zich
senior scheen zich
De thee
iets behagelijker te voelen.
voelen.
»Heeft je man
manzich
zichlaatst
laatstgeamuseerd
geamuseerdop
opzijn
zijnuitstapje
uitstapjenaar
naarden
den Haag
Haag?"
?"
,Daar
heb
je
't,"
dacht
Kate,
zij
maakte
't
zich
even
druk
met
de
»Daar heb 't," dacht Kate, zij maakte
even druk
de
theekopjes, antwoordde
toen kalm
kalm::
antwoordde toen
»0 ja,
ja} hij
hij was
was heel
heel blij
blij zijn
zijn ouden
ouden vriend
vriend eens
eens weer
weer te
te zien."
jij?"
llEn jij
»En
?"
dagen heel
heel gezellig
gezellig bij
bij de
de Slotens."
»Ik had 't die
die twee dagen
Het oude
oude dametje
dametje zette
zettehaar
haarkopje
kopje thee
thee neer met
een gebaar,
gebaar, als
als
Het
met een
was 't haar niet
niet mogelijk
mogelijk een
eendruppel
druppel meer
krijgen.
rneer naar binnen te krbgen.
Plotseling
zij op,
op, sloeg
sloeg den
den arm
arm om
om Kate's
Kate's hals,
hals, kuste
kuste haar
haar en
en
Plotseling stond
stond zij
fluisterde:
fluisterde :
llArm,
arm kind!"
kind!"
»Arm, arm
llMaar
mamaatje!"
Kate, wezenlijk
wezenlijk verschrikt
verschrikt en
en nu
nu heelemaal
riep Kate,
»Maar mamaatje
!" riep
niet begrijpend.
begrijpend.
JArm kind
kind,, arme
Kate,, het
het is
is zoo
zoo vreeselijk hard,
ik het
het je
je
»Arm
hard , dat
arme Kate
dat ik
zeggen moet
moet,, want 't is mijn
mijn eigen
eigen kind
kind,, maar
maar toch.
toch. . ."
."
zeggen
Het jonge
jonge vrouwtje
vrouwtje dacht
dacht niet
niet meer
meeraan
aan de
de Brusselsche geschiedenis,
zij
werd bleek.
bleek.
zij werd
,Is
wat met
met Dolf, mama?
mama 7 Een
Een ongeluk
ongeluk gebeurd?
U is zoo
zoo vreemd,
vreemd,
gebeurd ? U
»Is er wat
u komt
komt me
me toch
toch niet
niet voorbereiden?"
voorbereiden ?"
llNeen,
geen ongeluk)
maar....
»Neen , neen
neen geen
ongeluk , maar.
. . .""
»Zeg 't dan
toch!"
Kate schudde
schudde haar
haar schoonmoider
bijna heftig
dan toch
!" en
schoonmooder bijna
en Kate
heen
en weer.
weer.
heen en
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»Kind,
zeker, dat
dat je
je man
man die
die dagen
dagen bij
bij een
een vriend
vriend in
111 den
den
»Kind ,weet
weet je
je zeker,
Haag is geweest
?"
geweest?"
Haag
»Ja natuurlijk."
,Ja
natuurlijk."
Zij
herademde
Zij herademde,, zette
groote oogen
oogen op
openenknikte
kniktebevestigend
bevestigemi,, bebezette groote
gl'ijpend
oogenblik van
van komedie
komedie te
moetel. spelen
spelen nu
nu was
was aanaangrijpenddat
dat het
het oogenblik
te moetem
ffebroken.
gebroken.
is ininBrussel
Brusselgeweest
geweest,","fluisterde
fluistel'tlehet
hetoude
oudemenschje
menschje,, haar
haar
»Hij
»Hij is
schoondochter angstig aankijkend.
schoondochter
aankijkend.
»In Brussel
hln
Brussel'! Dolf!"
Dolf!"
»Ja , iemand
wij heel
heel goed
goed kennen,
kennen, heeft
heefthem
hemherhaaldelijk
herhaaldelijk gezien."
gezien."
DJa,
iemand die wij
kom, , mamaatje,
mamaatje, dat
dat moet
moet een
eeltvergissing
vergissing zijn.
zijn. Iemand
Iemand die
die
»Ach
»Ach kom
op hem
op
hem lijkt."
lijkt,"
»Neen , neen
llNeen,
Hij is
is erergeweest
geweest en
en . .. . het
. hetergste
ergstekomt
komt
neen Kate.
Kate. Hij
nog,
kind, ik
ik durf
durf het
het je
je haast
haast niet
niet zeggen.”
zeggen."
nog, o0 kind,
maar,"
drong zij
zij aan
aan,, moeite
moeite doende
doende om
om een
een gezicht
gezicht
»N
u , , zeg
zeg 't'tmaar
»Nu
," drong
te trekken
trekken vol
vol spanning
spanning en
en schrik.
schrik.
er met
met een
eenvrouw,"
VI'OUW,"lispelde
lispeldemevrouw
mevrouwVelpers.
Velp ers.
»Hij was
was er
het moedertje.
moedertje. Zij
Zijhad
hadgroote
groote
Kate
voelde plotseling
plotseling medelijden
medelijden met het
Kate voelde
lust
om
haar
te
omhelzen
en
alles
op
te
biechten,
maar
Dolf
had
gelust om haar te omhelzen en alles op te biechten, maar Dolf had gedat zijn
zijn ouders
ouders tot
geen prijs
prijs mochten
mochten weten
weten,, dat
dat dan
dan del'
de /500
zegd,
zegd, dat
tot geen
500
onherroepelijk
Dan in
in 's hemelsnaam maar liegen.
liegeu.
onherroepelijkverloren
verlorenzouden
zoudenzijn.
zijn. Dan
," herhaalde
herhaalde zij,
zij, zoo
zoo tragisch
tragisch als
als zij
zijkon
kon,
»Met
een vrouw,
vrouw, mama
mama !"
»Met een
,
Ddat
niet waar.
waal". IkIkgeloof
gelooferergeen
geenwoord
woordvan."
van."
»dat is
is niet
:tAeh,
Kate ,"
hemam de
de schoonmoeder
schoonmoeder half
halfhuilend,
huilend, »wij
DWij wilden
wilden het
het
»Ach, Kate
," hernam
ook
niet gelooven
gelooven, , maar
meneer kent
kent Dolf
Dolf zoo
zoo goed.
goed. Hij
Hijkon
konzich
zich
ook niet
maar die
die meneer
vond't 'tzijn
zijnplicht
plicht
niet vergissen
vergissen,, driemaal
driemaal heeft
heeft hij
hij hem
hemgezien
gezien,, hij
hijvond
niet
om mijn
mijn man
man tetewaarschuwen."
waarschuwen."
om
DEn wat deed
deed hij
hij er
erzelf
zelf?"
»En
?"
»Nu, , hij
hij was
was er
er voor
voor z'n
z'n plezier.
plezier. Een
Eenongetrouwd
ongetrouwd man
manen
enrijk."
rijk."
»Nu
v't
»'t Is toch
toch een
een schavuit,
schavuit,een
eenleelijke
leelijkeklikspaan.
klikspaan.IkIkzeg
zegu,u,mamaatje,
mamaatje,
geenwoord
woordvan,
van,maar
maar
ondersteleens
eensdat
dat't 'twaar
waal'was.
was.
ik geloof
geloof erergeen
ik
onderstel
Waar bemoeit
bemoeit die
die vent
ventzich
zichmee
mee?
Dolfkon
kontoch
tochook
ookwel
welvoor
voorzijn
zijn
Waar
? Dolf
voor zaken
zaken in
in Brussel
Brussel zijn."
zHn,"
plezier of voor
plezier
DAch kind
kind, , hij
de omstandigheden
omstandigheden van
goed, En
En
»Ach
hij kent
kent de
vanje
je man
man heel
heel goed.
dan, , Dolf
Dolf was
was er
ermet
meteen
eenvrouw
vrouw,
een
beeldmooievrouw
vrouw,
zooals die
die
dan
, een
beeldmooie
, zooals
meneer zegt,
zegt, en
enjij,
jij,arm,
arm,lief
liefschepseltje,
schepseltje,jejelogeerde
logeerdebij
bijdedeSlotens."
Slotens,"
meneer
haargezichtsspieren
gezichtsspieren in
in bedwang
bedwang te
te houhouKate had
had alle
allemoeite
moeiteom
omhaar
Kate
den. Eindelijk
Eindelijk gelukte
gelukte het
het haar
haar met
met een
eenholle
hollegrafstem
grafstem tetezeggen
zeggen:
den.
:
mogelijk?"
?"
»Hoe
»Hoe is
is 't mogelijk
,Ja, 't't kwam
kwam ons
ons ook
ook zoo
zooonbegrijpelijk
onbegrijpelijk voor.
voor. We
Wedachten,
dachten,dat
datjullie
jullie
»Ja,
zoo gelukkig
gelukkig waart."
waart."
samen zoo
samen
»Maar
»Maar dat zijn
zijn we ook.
ook. Dolf
Dolfisiseen
eenengel
engelenenhijhijhoudt
houdtzielsveel
zielsveelvan
van me."
me."
»Ja, , ja
ja ,"
zuchtte
oudje.»Je»Je
vadel'
zegt,kind,
kind,dat
datkan
kan wel.
wel.
Ida
zuchtte
hethet
oudje.
vader
zegt,
in die
die dingen
dingen geen
geen rekening
rekening te
te houden.
houden. VerVerMet een
een jongen
jongen man
man is in
Met
leiding, , slechte
slechte vrienden.
vrienden. We
We hebben
hebbenerel'lang
langenenbreed
breedsamen
samenover
over
leiding
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gepraat,
vonden 't beter
dat je
je 't wist,
dat ik
ik het
het je
je zelf
zelf zei,
beter dat
beter dat
wist , beter
gepraat , we vonden
dan dat
je 't van
van vreemden
vreemden hoorde
hoorde,, want
ach hè, de menschen die
want ach
dat je
zulke praatjes
pmatjes niet.
niet. Je
Je vader
vaIIer zegt,
misschien maar een
sparen je zulke
zegt , 't is misschien
afdwaling
als je
je hem
hem eens
eensflink
flink onder
onder handen
handen neemt,
neemt, kan
kan hij
hij nog
nog
afdwaling en
en als
terecht gebracht
gebracht worden. Zou
Zou je 't hem
kunnen vergeven,
vergeven, kind?"
wel
hem kunnen
wel terecht
kind?''
»Als
hij er
er met
met een
een andere
andere vrouw
vrouw van
van door
door is
is geweest
geweest,, nooit,"
zei
»Als hij
nooit," zei
Kate
tragisch.
Kate tragisch.
zal wel
wel moeten.
moeten. Ik
Ik had
had gedacht,
gedacht, dat
dat je
je er akeliger
»Ach lieverd,
lieverd , je zal
van zoudt
zoudt geweest
Ik zag
zag er
erzoo
zoo vreeselijk tegen
tegen op
op hier
hier naar
naar
van
geweest zijn.
zijn. Ik
toe te
te moeten
moeten gaan
gaan en
en 't je te vertellen
vertellen,, ik
dacht dat
dat je
je heelemaal
ik dacht
toe
zelf zoudt
zoudt zijn.
Maar Goddank
Goddank,, je neemt
neemt 't nog
nog al
al kalm
kalm op."
op."
buiten je zelf
zijn. Maar
»Ik
kan het
ook nog
nog niet
niet gelooven." Kate
kreeg bijna
bijna een
een gevoel,
gevoel,
DIk kan
het ook
Kate kreeg
zij zich
zich moest
moestverdedigen.
verdedigen.
alsof
alsof zij
»Je hoeft
hoeft er
el' niet
niet aan
aan tetetwijfelen.
twijfelen. 0,
ik er
er me
me indenk,
0 , als
als ik
indenk , vind
ik 't vreeselijk.
vreeselijk. Mijn
man
is
eigenlijk
woedend.
Geeft
hij
daarvoor
Mijn man is eigenlijk woedend.
hij daarvoor
jaars?? 't
't Is
een schande.
schande. Maar op
zullen
dien
kwajongen ff 500 's's jaars
dien kwajongen
Is een
op jou zullen
wreken, kind
kind,, met jou
jou hebben we medelijden
medelijden,, jij kunt altoos
altoos
we 't niet
niet wreken,
op
ons rekenen."
rekenen."
op ons
»Ja ," zei
Kate.
zei Kate.
»
Wat denk
nu te
te doen ?"
7"
»Wat
denk je
je nu
»Als hij 't huis
huis komt
komt,, zal
hem dadelijk
dadelijk vragen,
vragen, of
of 't waar
is."
zal ik hem
waar is."
't. Maar wat dan
) Waar is
is 't.
dan....
. .""
»Ik
weet 't niet."
»Ik weet
te heftig
heftig zijn, kindje, vergeven en
vergeten, dat moeten
moeten wij
wij
lJNiet
»Niet te
en vergeten,
vrouwen
toch altijd."
altijd."
vrouwen toch
weesnu
numaar
maargerust,"
gerust,"
Kate
kustehaar
haal'schoonmoeder
schoonmoedel' met
met
»Ja, ja, wees
enen
Kate
kuste
een
mengeling van
van schuldbesef
schuldbesef en
en van
van pret
pretover
over 't komische van
van 't geval.
een mengeling
»Ik
ga nu
nu maar
maar heen,"
heen," hernam
hernam mevrouw
mevrouw Velpers,
Velpel's, »ik
)lik ben
ben expres
expres
DIk ga
gekomen
tijd dat
dat Dolf
Dolf uit
uit was,
was, ik
ik wil
wil hem
hem liever
liever nu
nu niet zien.
zien.
gekomen op
op een
een tijd
begrijpt,hoe
hoeweweininspanning
spanning zitten."
Je schrijft
schrijft ons
ons toch
toch gauw,
gauw,Kate,
Kate,jeje
Je
begrijpt,
»Ja, ik
ik schrijf
schrijf morgen
morgen nog
nog of
of van
van avond,
avond, als
als ik
ik kan.
kan •... als
ik er
er
als ik
toe
in staat
staat ben.
ben ...
toe in
. .""
maar moed
moed houden,
houden, liefje,
liefje, sterkte
sterkte en
envooral
vooralkalm
kalmzijn."
zijn."
»Je moet
moet maar
:oJe
De mantel
mantel was
was dichtgeknoopt,
dichtgeknoopt, de
de hoed
hoed vastgestrikt
vastgestrikt en
en na nog eenige
De
haar schoonmoeder
schoonmoeder door
dOOl'
klachten zag Kate
vermaningen, zuchten en
en klachten
Kate haar
de
stille straat
straat loopen en
den weg
weg inslaan
inslaan naar
naar het
het station.
station. Zij had
de stille
en den
volstrekt alleen
alleen willen gaan.
volstrekt
Toen Dolf
thuis kwam,
kwam, deed
deed Kate
Kate hem
hemdadelijk
dadelijk 't verhaal;
zij had
had
Dolf thuis
verhaal ; zij
om lachen
lachen zou,
zou, op
op zijn verwijten
verwijten was
was zij
zij
misschien gedacht,
misschien
gedacht,dat
dat hij
hij er
er om
ten minste
minste niet
nietvoorbereid.
voorbereid.
ten
je zoo
zoo kunnen
kunnen liegen
liegen ?"
7" riep hij,
hU, »dat
»dat is schandelijk!
»Hoe
heb je
»Hoe heb
schandelijk ! Mijn
arme
moeder Jll
waan laten,
laten, dat
dat ik
ik zoo
'n ploert
ploert ben.
Schaam je
je
arme moeder
in den
den waan
zoo'n
ben. Schaam
je niet?"
niet ?"
»Wel
nu nog
nog mooier,"
mooier," antwoordde
antwoordde zij
,.Te hebt
hebt me
me toch
toch
»Wet nu
zij geërgerd.
geërgerd. ),Te
ze 't niet mocker'
mochten weten.
weten. Wat
Watk kOIl
?"
zelf
gezegd, dat ze
zelf gezegd,
on ik
ik dan anders doen ?"
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•„Al
Alles
was beter
beter geweest,
geweest, dan
dan dat
dat mijn
mijn eigen
eigen ouders
ouders zoo
zoo iets
ietsvan
van
les was
mij denken."
DEn onze ff 500?"
500 ?"
»En
»Die vervloekte Brusselsche reis
IS de
de oorzaak
oorzaak van
van alles," steunde
reis is
DDie
van
maken,
Kate,
Dolf. Dik
»Ik wil
wil je er
er geen
geen verwijt van maken, Kate, maar
maar je
je ziet
ziet nu
nu
zelf,
in welk
welk een
een wespennest
wespennest we
we ons
ons gestoken
gestoken hebben,
hebben, we
wekomen
komen er
er
zelf, in
nooit
meer uit."
nooit meer
• Wanneer ik
heb overgehaald om
om te gaan,
gaan, dan
dan ben
ben jij
jU als
als man,
man,
ik je heb
sterkere, de
de meester,
meester,dubbel
dubbelschuldig
schuldig dat je je hebt
hebt laten overhalen;
de sterkere,
de
overhalen ;
het isisook
ooklaf
lafom
omdat
dattetedoen.
doen.
we hebben elkaar
elkaar niets
te verwijten
verwijten en
en het
niets te
moeten nu
nu alleen
alleen bedenken,
bedenken, hoe
hoe we
weons
onsredden
reddenuit
uital aldie
dieleugens.
leugens.
We moeten
weet een
eenmiddel."
middeI."
Ik
Ik weet
,0
Kate,
waarlijk?"
op.
waarlijk
?" Dolfs gezicht helderde
helderde op.
DO
naarAmsterdam
Amsterdam en
envertellen
vertellenalles
allesaan
aan
»Ja, we gaan
gaan morgen
morgen samen
samen naar
je ouders."
dan nooit
nooit eens
eens ernstig
ernstig zijn?" vroeg hij
hij teleurgesteld,
teleurgesteld, »na
»na
»Kun
Dliun je dan
't geen
er nu
nuvan
vanmiddag
middaggebeurd
gebeurdis,
is, zou dat de zaak nog erger maken."
maken."
geen er
lJEr zit
zit niets
niets anders
anders op.
op. Geloof
Geloof me
me Dolf,
Dolf, als
als je
je ziet,
ziet, dat je je leugen
DEr
meer vol
vol kunt
kunt houden,
houden, is het
het 't beste
om de
de waarheid
waarheid te
te zeggen.
niet
beste om
niet meer
terugtocht isis nog
nog niet
niet het
het ergste."
Een
eervolle terugtocht
Een eervolle
DEervol ?" herhaalde hij smadelijk.
de comedie die je van middag
smadelijk. »Na
»Na de
DEervol
met
mijn
arme
moeder
gespeeld
hebt,
zal
ze je
je nooit meer gelooven.
gespeeld hebt, zal ze
met mijn arme
Het
is nu
nu toch
toch alles
alles voor
voor goed
goed uit.
uit. Hoe
Hoekunnen
kunnen de
de menschen nog ooit
ooit
Het is
in
ons vertrouwen
vertrouwen stellen,
stellen, nu
nuwe
wezezezoo
zooschandelijk
schandelijkbedrogen
bedrogen hebben ?"
?"
in ons
,Dat
zien. We moeten
moeten er
er het
het beste
bestevan
vanhopen.
hopen. We
Wegaan
gaan
DDat zullen
zullen we
we zien.
morgen.
Laat mij
mij maar
maar praten.
praten. IkIkzalzalde de
grootsteschuld
schuldop
opmij
mij
morgen. Laat
grootste
nemen. "
nemen."
»Dat wil ik
ik·• niet,"
Dolf. »Toen ik
ik je daarnet
daarnet iets
iets verweet,
verweet, had
had
zei Dolf.
niet," zei
DDat
ik
ongelijk. 't Is
Is net
net zoo
zoo goed
goed mijn
mijn wil
wil geweest
geweest om
om naar
naar Brussel
Brussel te
te
ik ongelijk.
gaan.
Wat denk
denk je
je wel
wel van
van me
me?"
?"
gaan. Wat
,Dat
mijn lieve
lieve man
man bent,"
lachte Kate,
Kate, hem
hemkussend,
kussend, »niettegenbent," lachte
DDat je mijn
staande al
de
onweerswolken
heb
ik
toch
geen
spijt,
dat
we gegaan
gegaan
heb ik toch geen
dat we
al de
zijn, en
ik voorspel
voorspel je dat
dat jij
jij 't'took
ook niet hebben
hebben zult."
zijn,
en ik
»Denk je dan
dan waarlijk,
waarlijk, luchthart, dat
dat je
je mijn
mijnvader
vaderomver
omver zult
zult
praten?"
kunnen praten
?"
DIk zeg
zeg nu
nu niets
niets meer, laten
den tijd
tijd maar
maar niet
niet vooruitloopen."
laten we den
Zij bleef
bleef erg
erg opgewekt
opgewektdien
dien dag,
dag, was
wasvol
vol snaaksche invallen
Zij
invallen en ergerde
Amsterdamvoorstelde.
voorstelde.
zich niets
nietsgoeds
goedsvan
vanhun
hun
bezoekin in
Dolf, die
die zich
bezoek
Amsterdam
stapte
hij
den
volgenden
dag
in
Met
een
gezicht
als
een
donderwolk
dag in
Met een gezicht als een dondervvolk stapte hij den
na het
het
den
trein. Kate
Katehad
hadaan
aanmevrouw
mevrouw Velpers geschreven,
geschreven, dat
dat zij
zij na
den trein.
eten zouden
Dolf wilde
wilde 's middags
middags gaan,
maar zijn
zijn vrouwtje
vrouwtje
komen. Dolf
gaan, maar
zoutien komen.
dat een
een avondstemming, een
kamer met
met lamplicht, veel beter
beweerde,
een kamer
beweerde, dat
geschikt
was voor
voor een
een confidentie
confidentie als
als de
de hunne.
hunne.
geschikt was
al haar
haar zelfvertrouwen,
zelfvertrouwen, klopte
klopte het
het hart
hart haar
haar in
in de
de
Toch,
ondanks al
Toch, ondanks
achter
Dolf,
de
lange
gang
van
het
Amsterdamsche
huis
keel,
toen
zij,
keel, toen zij, achter Dolf, de lange gang van het
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doorliepen
en in
in de
de kleine,
doorliep
kleine, lage
lage kamer,
kamer, waar
waar de
de oudjes altijd zaten, -— de
zaal en de
en hoezen
zaal
de andere
andere vertrekken
vertrekken bleven steeds onder
onder stofkleeden en
in tegenwoordigheid
verborgen, -— in
tegenwoordigheid harer
harer schoonouders
schoonouders werd
werd toegelaten.
De
begroeting was
was drukkend.
drukkend. De
De oude
oude vrouw
vrouw kuste
kuste Kate
Kate zwijgend,
zwijgend,
De begroeting
de oude
met een
geschoren gezicht
een glad
glad geschoren
de
oude man,
man, een
een lange, schrale figuur met
en
een uitdrukking
uitdrukking in
in de
de oogen, die
sterk aan
aan Dolf
Dolfherinnerde,
herinnerde,
en een
die sterk
drukte haar
drukte
haal' ernstig
el'llstig en meewarig
meewarig de
de hand,
hand, met
met een
een gebaar
gebaar dat
dat haar,
haar,
ondanks het hachelijke van
den toestand,
toestand, in
in lachen
lachen dreigde
dreigde te
te doen
doen
van den
uitbarsten. Dolf,
die hartelijk
hartelijk trachtte
tmchtte te
te groeten, kreeg
van zijn vader
Dolf, die
kreeg van
twee vingers,
vingers, zóó
hij ze
ze niet
nieteens
eensdrukken
drukken
z66 spoedig
spoedig teruggetl'Okken
teruggetrokken dat
dat hij
kon,
moeder keek
keek hem
hem hoofdschuddend
hoofdschuddend aan
en wendde
wendde haar
kon, moeder
aan en
haar gezicht af,
toen hij
haar kussen
kussen wilde.
wilde.
toen
hij haar
Zij zaten
nu om
om de
de ronde
ronde tafel
tafel en
enmevrouw
mevrouw Velpers beijverde
zich
zaten nu
beijverde zich
met het
met
het theegerij. Kate's
berekening op
een gezellige
gezellige avondstemming
Kate's berekening
op een
Deavonden
avondenWaren
waren al
al heel
heel lang
lang en
enofschoon
ofschoon in
in
kwam
bedrogen uit.
uit. De
kwam bedrogen
achterkamerde
deschemering
schemeringvroeg
vroeginviel,
inviel,had
hadmen
mende
degordijnen
gordijnen
de
donkere achterkamer
de donkere
hoog
opgetrokken, iets
heel ongezelligs
ongezelligs aan
aan het
het ouderwetsche
hoog opgetrokken,
iets wat
wat iets heel
vertrek
gaf. Maar
Maar zij
zij troostte
troostte zich:
dat halve
halve licht
licht kon
kon je de
de
vertrek gaf.
met dat
zich : met
zooheel
heelduidelijk
duidelijk onderscheiden en dat was misschien
misschien goed.
goed.
gezichten niet
niet zoo
gezichten
Er heerschte een benauwend zwijgen.
zwijgen. Kate
Kate trapte
trapte Dolf op de teenen,
't geen beduidde,
hij beginnen
beginnen moest,
moest, dat
dat zij
zij 't anders doen
zou.
beduidde, dat
dat hij
doen zou.
Vader
moeder keken
keken elkaar
elkaar aan,
aan, eindelijk
eindelijk zei
zei de
de eerste:
Vader en
en moeder
eerste :
)1•Iu,
Dolf, we
:I
Nu, Dolf,
we denken dat
hier bent
bent gekomen
gekomen om
ik wil
wil nog
nog
dat je
je hier
om je,
je, ik
maar
maar alleen
alleen zeggen, ergerlijk
ergerlijk gedmg,
verklaren. Dat
Dat jejearme
armevrouw
vrouw
gedrag, te verklaren.
is
meegekomen, bewijst
bewijst dat
dat zij
zij jejemisschien
misschien heeft
heeft kunnon vergeven.
is meegekomen,
Zou je
ons nu
nu willen
willen vertellen,
vertellen, hoe
hoe zij
zij daartoe
daartoe isis gekomen?"
Zou
je ons
gekomen ?"
Hij
Hij sprak
sprak deftig
deftig en
en afgemetetl,
toch wat
wat aarzelend,
aarzelend, als
als begreep
begreep hij
hij
afgemetea, toch
't niet,
niet, dat
dat Kate
Kate daar
daal' zoo
zoo kalm
kalm zat
zat en
en el'
zoo heel
heel tragisch
tmgisch uitzag.
uitzag.
er niet zoo
Dolf. Hij
Hij trachtte
trachtte het
het duidelijk
duidelijk te
te maken, dat
dat zijn vrouw
Toen begon
begon Dolf.
Toen
wateenzaam
eenzaam voelde,
voelde, als
als hij zoo
zoo uren
uren achtereen
achtereen van
van
zich wel
wel eens
eens wat
zich
huis was
was of
of op
op zijn
zijn kamer
kamer moest
moest zitten werken. Hij wees
wees er
er op,
op, hoe
hoe
huis
zwaar
zwaar het
het haar
haar vallen
vallen moest,
moest, van
van het
het vroolijke, drukke, levensvolle
levens volle
Amsterdam,
omringd
door
haal'
familie
en
vrienden,
in
eens
overgeplaatst
Amsterdam, omringd door haar familie en vrienden, in eens overgeplaatst
te worden in zulk een
een gat
gat als
alshet
het
stadjewaar
waarzijzijwoonden,
woonden, waar
waar
stadje
bovendien
niemand was,die
was, die haar
bovendien niemand
haar aantrok
aantrok;; hoe zij er
er wel
wel nooit
nooit over
over
maar toch
wel eens
eens behoefte
behoefte had
had aan
aan wat
wat afleiding
afleiding;; hoe hij,
hij,
klaagde, maar
klaagde,
toch wel
Dolf,
Dolf, vond
vond dat
dat zij er
er in
in den
den laatsten
laatsten tijd
tijdslecht
slechtuitzag
uitzag en
enhoe
hoe hij
meende,
dat hij
hij haar
haar een
een beetje afleiding
afleiding moest verschaffen
verschaffen;; hoe zij er
meende, dat
over geredeneerd
geredeneerd en
enberaadslaagd
bet'aadslaagdhadden,
hadden,maar
maareindelijk
eindelijkdedeverzoeking
verzoeking
over
naar Brussel
Brussel te gaan.
gaan.
konden weerstaan
weerstaan om
om een
een paar
paal' dagen
dagen naar
niet konden
Het
Het spreekt
spreekt van
van zelf,
zelf, dat hij
hij dit
dit verhaal
verhaal niet
niet doen
doen kon
kon zonder
zonder herherhaalde malen
dool' de
de oude
oude lui
lui onderbroken
onderbroken te
te worden.
worden. Zijn
Zijn vader
vader zat
zat
malen door
sprakeloos van
verbazing, zijn
zijn geschoren,
geschoren, rimpelig
rimpelig gezicht
gezicht een
een en
en alal
sprakeloos
van verbazing,
onheilspellend
onheilspellend ongeloof.
ongeloof. Moeder
Moeder keek
Kate aan
aan en
en stamelde
stamelde eindelijk
eindelijk::
keek Kate
Ous
waar Dolf
Dolf mee
mee naar
naar Brussel
Brussel isis gegaan
gegaan?"
»Dus ben
ben jij
jij de
de vrouw,
vrouw, waar
?"
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,Ja, moeder",
moeder", antwoordde
antwoordde Kate
Kate zacht
zacht en
en zij
zij keek
keek haar
haaraan
aanmet
met een
een
»Ja,
onweerstaanbaar gezichtje
van zich
zich heel
heel schuldig
schuldigvoelen.
voelen.
onweerstaanbaar
gezichtje van
zoo gek
gekwetst
in haar
haarvastgewortelde
vastgeworteldebegrippen
begrippenvan
vanfatsoen
fatsoen
Het oudje,
oudje, zoo
Het
wetst in
datzich
zichbepaald
bepaald ongelukkig
ongelukkig had gevoeld in
in het
het bewustzijn,
bewustzijn,
zedelijkheid, dat
en zedelijkheid,
iets slechts
slechts had
had gedaan,
gedaan, haalde
haalde verruimd adem en zei
zei zuchtend
zuchtend::
dat Dolf zoo iets
zoo is
is 't't in
in alle
alle geval
geval beter."
beter."
»Nu kind,
kind, zoo
»Nu
l;Neen, neen,
neen, moeder,"
moeder," kwam
kwam vader
vader streng
streng tusschen,
tusschen, :eclat
,dat gaat zoo
zoo
1Neen,
maar niet.
niet. Nog
Nog daargelaten
daargelaten 't brooddronken
brooddronken feit,
jullie, die
die 't't niet
niet
feit, dat jullie,
maar
naar Brussel
Brussel gaat,
gaat, isis 't meer dan
dan schandelijk
schandelijk om
om ons zoo
betalen kunt,
kunt, naar
betalen
beliegen en
en brutaal
brutaal voor
voor den
gek te
te houden.
houden. En
En wie
wie zegt
zegtme,
me,dat
dat
te beliegen
den gek
jullie nu
nu weer
weer niet
niet liegt,
liegt, dat
dat jij,
jij, Kate, die
diezoo
zoomooi
mooikomedie
komedie kunt
kunt spelen,
spelen,
jullie
dat middeltje
middeltje maar
maar niet aan
aan de
de hand
hand hebt
hebtgedaan
gedaan om.
o~ hem er
el' uit
uit
hem dat
hem
helpen?"
7"
te helpen
verontwaardigd opspringen,
maar Kate
Kate voorkwam
voorkwam hem
hem::
opspringen, maar
Dolf wilde verontwaardigd
»Neen, vader",
vader", zei
zij,
d'en
driftigen,
ouden
man
heel
zachtmoedig
en
zei zij, den driftigen, ouden man heel zachtmoedig en
Ddat kunt u niet meenen.
meenen. U,
U, met uw groote
groote wereldwereldaankijkend, »dat
ernstig aankijkend,
vrouwen hebt
hebt omgegaan
omgegaan en
en ze
ze
die zooveel met vrouwen
en menschenkennis, en die
zoo door
door en
en door
door kent,
kent, weet
weet te
te goed
goed dat
dat geen
geenvrouw
vrouw tot
tot zoo
zoo iets
ietsinin
zoo
staat zou
zou zijn,
zijn, wanneer
wanneer haar
haar man
manhaar
haarzoo
zoolaaghartig
laaghartigbedrogen
bedrogen had."
had."
staat
DIk wist waarlijk
waarlijk niet,
niet, dat
dat Kate
Kate zoo'n rakker was", dacht
dacht Dolf bij
bij zich
»Ik
zelf,
terwijl vader
vader een
eenuitdrukking
uitdrukking van
vanvoldoening
voldoening van
vanzijn
zijngezicht
gezicht
zelf, terwijl
trachtte
te
verbannen
en
op
genadiger
toon
antwoordde:
antwoordde
:
trachtte verbannen en op genadiger toon
DNu
ja, daal'
wel gelijk aan hebben, maar waarom in
in 's hernels
hemels
kon je wel
daar kon
»Nu ja,
zoo te
te liegen ?"
7"
naam
naam zoo
D
We hebben
hebben ererheel
heelverkeerd
verkeerdaan
aangedaan,"
gedaan,"hernam
hernamDolf,
Dolf, »maar
»We
zoo iets nooit
op dit
dit punt,
punt, ik
ik weet
weet dat
dat u zoo
nooit zoudt
zoudt
ik
ken uw
uwprincipes
principes op
ik ken
hebben
gebillijkt, en
en ikikherhaal,
herhaal, 't was
slecht, maar
maar ik
ik dacht
dacht 't voor
was slecht,
hebben gebillijkt,
kunnen houden."
houden."
u verborgen
verborgen te kunnen
DJawel,
maar je
was ook
ook bang
bang voor
voor je
je f 500.
- 116
hè?"
vader
vroeg vader
500.—
?" vroeg
»Jawel, maar
je was
maar niet
niet langer,
langer, je
je weet
weetdat
datikikjullie
julliedoorzie."
doorzie."
scherp.
scherp. Lieg
Lieg nu
nu maar
maar dat
dat was
,Ja",
in, »we
Dwe vreesden
vreesden voor
voor de
de ff 500.--, maar
was
viel Kate
Kate in,
»Ja", viel
het
ergste.
Dolf
is
bang
voor
u
vader,
hij
durft
niet
iets
te
doen,
niet
vader,
hij
durft
niet
iets
te
doen,
niet het ergste. Dolf is bang voor
dat u niet
goed vindt.
vindt. Dat
Dat moet
moet eigenlijk
eigenlijk niet,
niet, hij
hij isisdertig
dertig jaar
jaar en
en
niet goed
meer."
geen
kind
geen kind meer."
DDat
t~nminste
minstegelukkig,"
gelukkig," hernam
hernam de
deoude
oude Velpers, ondanks
»Dat is ten
zichzeU'
weer een
een beetje
beetjegestreeld,
gestreeld,»en
DenjijjijKate
Katehoeft
hoefthem
hemdaar
daar
al weer
zichzelf al
waarachtig geen'
maken."
verwijt van
van te maken."
geen* verwijt
op een
een zekere
zekere hoogte
hoogte wel.
wel.Vindt
Vindt u 't dan
dan zelf niet
»Dat
»Dat doe
doe ik
ik tot op
overdreven?
We
hebben
't
heerlijk
in
Brussel
gehad,
't
was
zoo zalig,
zalig,
was
zoo
't
heerlijk
in
Brussel
gehad,
't
We
hebben
overdreven ?
in
't
praten
er
over.
Maar
't
idee,
dat
we
nog
iederen
dag
genieten
praten
er
over.
Maar
dat we nog iederen
zouden
dat
moeder 't
weten zouden
zouden komen en
niet goed zouden
en 't't niet
te weten
't te
en moeder
dat uu en
voor u
vinden,
Als hij
doodsbang voor
zoo doodsbang
hij niet zoo
vinden, vergalde
vergaldebijna
bijnaDolfs
Dolfsgenot.
genot. Als
geweest
was, zouden
zouden we
er nooit
nooit op
op zoo'n
leelijke manier
hebben
manier om
om hebben
zoo'n leelijke
geweest was,
we er
gelogen."
gelogen."
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llIk
zeggen, dat
ik het
het ben,
ben, die
die jullie tot liegen
liegen gedwonliever zeggen,
dat ik
»Ik zou liever
gen hebt?"
hebt?"
:tJa,
Kate half
half huilend.
»Ja, eigenlijk wel", bevestigde
bevestigde Kate
II
nu nog
nog mooier," riep
oude heer driftig,
}) nu, 't is
goed
driftig, »nu,
riep de oude
is goed
v Wel,
Wel, nu
me niet
niet schelen, wat
wat jullie
jullie doet,
doet, maar
maar dat zeg
zeg ik
ik :: op mijn
hoor, 't kan
kan me
niet meer
meer te
te rekenen, die heb je ook
ook absoluut
absoluut niet
niet
toelage hoef
toelage
hoef je
je niet
noodig, all!
je zulke
zulke luxe
luxepermitteert."
permitteert."
als je je
een paar
paar minuten
minuten stilte.
stilte. Vader
Vader Velpers deed nijdig een
Er heerschte een
aan zijn
zijn pijp,
pijp, moeder
moeder keek
keek de
dekinderen
kinderen aan
aan met
met een gezicht
halen aan
paar halen
dat komt
komt er
ernu
nuvan."
van." Kate
Kate
dat,
duidelijker dan
dan woorden,
woorden, zei:
llZie je, dat
dat, duidelijker
zei: »Zie
staarde
berouwvol voor zich.
zich. Dolf stond op en
en stak
stak zijn
zijn vader
vader de
de hand
hand toe
toe::
staarde berouwvol
»Ik
had het
het gedacht,
gedacht, vader
vader;; uu weet
weet wel
wel dat
dat we
we die
die ff 500. niet
»Ik had
moeten trachten
trachten er
er ons
OIlS voorloopig in
te
missen kunnen,
kunnen, maar
missen
maar we
we moeten
in te
schikken,
voel dat
dat we
we 't verdienen.
Niet omdat
omdat we
we naar
schikken,omdat
omdatikik voel
verdienen. Niet
Brussel
zijn gegaan,
gegaan, daar
daar kan
kan ik
ik geen
geen spijt van
van hebben,
hebben, want
want 't was
Brussel zijn
zoo om
om den
den tuin
tuingeleid
geleidhebben.
hebben.
omdat we u en
moeder zoo
heerlijk, maar'
maar omdat
en moeder
Maar kom,
me een
een hand
hand en
en laat
laatdedezaak
zaakvergeven
vergevenzijn."
zijn."
Maar
kom, geef
geef me
»'t
IR goed",
goed", antwoordde vader
en hij
hij drukte
drukte zijn
zijn zoon .de hand,
D't Is
vader en
toch nog
nog met
met een
eendonker
donker gezicht.
gezicht.
toch
Dolf zoende
zoende zijn moeder
moeder en ook
ook Kate
Kate kuste
kuste de
deoude
oudevrouw,
vrouw, deze
deze
Dolf
had de
de kinderen
kinderen graag
graaggeruststellend
geruststellend toegeknikt,
toegeknikt, maar
maar zij
zij durfde niet
had
haar streng
streng in
in 't oog hield.
voor vader,
vader, die
die haar
voor
)l
U moet
op mij
mij nu
nuook
ookmaar
maarniet
nietboos
boos zijn," zei
zei Kate
Kate een
een half
half
»U
moet op
uurtje
later,
toen
Dolf
een
spelletje
halma
met
zijn
moeder
deed
en
uurtje later, toen Dolf een spelletje halma met
moeder deed en
zij zoo
zoo goed
goed als
als met
met den
den ouden
ouden man
man alleen
alleen was."
was."
zij
bakken," bromde
bromde hij,
hij, »ik
Dik geef de
de
»Je
hoeft geen
geen zoete broodjes
»Je hoeft
broodjes te bakken,"
l/ 500. toch niet."
Zij ging op
de leuning
leuning van
van zijn stoel zitten,
stak haar
arm door
door den
den
op de
zitten, stak
haar arm
zijnen en
bracht haar
haar mooi
mooi kopje
kopje dicht
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')Neen, stil maar. Ik zal 't ze zelf wel zeggen."
Toen een maand of zeven later inderdaad een kleine Velpers geboren
werd, stond grootvader er op, dat de kleine al zijn voornamen, drie in
getal, zou dragen.
De baker legde hem 't kindje in de armen en hij gaf haar een
muntje, hij boog zich over de jonge kraamvrouw, die hem van ondel'
haar lange wimpers glimlachend en ondeugend aanzag en. fluistertIe
haar toe:
)Nu, kind, ik verbubbel de f 500, hoor."
) Wat doet u als Dolf en ik een volgenden keer stilletj es naar Parijs
gaan?" vroeg zij zacht, met een stralend gezichtje.
Hij kuste haar en meesmuilde: ,Dan onterf ik jullie, daar kan je
vast op rekenen."
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SERGEANT BROMMER.

Havby-school, 5 Sept.
Waarde vriend.
Onlangs kwamen de kinderen uit "De Vinkenhuizen" een groot uur te
laat in school. Ik kon het hun aanzien, dat zij iets bijzonders hadden bijgewoond; iets, dat hoogst vreemd en zonderling was. Zij brandden van verlangen
om het groote nieuws te vertellen.
"Hoe komt dat nu, kindereu, zooveel te laat?" begon ik. Zij vielen mij
in de rede en praatten elkander voorbij, in hun drift het verhaal te mogen
doen.
0-0 ja, een "sersant" was gekomen op de hoeve van den vromen wever!
l<:en forsche man met een grooten knevel en een grooten neus .... in zijn
hemdsmouwen had hij gewerkt en in een blauw vest met zoo veel glimmende
knoopen, als er 's avonds sterren aan den hemel stonden. En u had eens
moeten zien, hoe hij spitte en grcef ... het vloog naar alle kanten rondom
hem weg. En tusschenbeide ging hij overeind staan, rekte zich uit en liet
een raar geluid hOOl'en, zooals van een varken en droogde het zweet van
zijn aangezicht met een bloedrooclen doek; en dan ging hij maar weer '1an
't werk. Sep, de metselaar, stond erbij en brak in den muur boven de deur
een gat met een ijzeren staaf en Ses, de meubelmaker, zette een lange, roode
ruit in die holte, en op dat roode glas stond met groote witte letters geschilderd - zoo duidelijk, dat je het van den weg af best kon lezen:
" BROMMER'S-RUS'l"'.
Een groote, dikke man, een "sersant" was het, Erg vreemd; maar 't was
toch "echt waar."
Na sèhooltijd stroomde de gezamenlijke Havhysehe kinderwereld den
weg op naar "De Vinkenhuizen." En je vriend liep mede, zooals je denken
kunt. Het was een geschikte aanleiding om mijne been en in beweging te
zetten en mijne longen te onthalen op boschgeur en frissche zeelucht. Zoo
jnist iets voor mij, weet je.
En nu kan ik je dan ook iets meer vertellen van "de gebeurtenis" op het
dorp, van de verhuizing van Brommer.
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ne nieuwe bewoner, Hans Brommer -- gezien heb ik hem, maar nog niet
gesproken - die sergeant was geweest, tot hij zijn ontslag nam, schijnt zoo
iets te wezen van een bullebijter, een boeman, een knaap, die met een geweer
op de loer staat. Zijne handelwijze tegenover Kersten, den wever, bij den
koop van het huis doet dit althans vermoeden. Laat mij dit eerst zeggen:
Kersten, bijgenaamd "de vrome wever", die, voorzoover ik hem heb leeren
kennen, een sluwe, berekenende patroon is, - al beweert hij zelf nader bij
onzen Lieven Heer te staan clan iemand anders hier op het dorp - had in
verscheidene groote couranten de volgende kennisgeving laten zetten:
"EEN KLEIN LANDGOED TE KOOP".
Een aardig, zoo goed als nieuw steen en huis met grooten tuin, gelegen
in een del' vruchtbaarste en meest bloeiende gedeelten van Jutland, 41/9 mijl
van de provinciestad en 114 mijl van het spoorwegstation, aan bosch en zee,
is om reden van veranderde omstandigheden tegen billijke voorwaarden te
koop. Met Gods wil hoopt men het landgoed bij voorkeur aan een vroom
man af te staan, die verstand heeft van werken en ook met tuinarbeid
bekend is. Anders zoude cle plaats ook bijzonder geschikt zijn voor een
vroed vrouw; dool' de sterk toenemende bevolking in den omtrek is aan deze
groote behoefte. De wijze van betalen kan voor een gedeelte geregeld word~n
naar den wensch van den kooper, N.B. wanneer deze solide is. De redactie
dezer courant is bereid nadere inlichtingen te verschaffen".
Op deze advertentie viel juist het oog van sergeant Brommer, toen hij op
een goeden morgen in een tweederangs-hotel te Aarhus zat te ontbijten en
daarbij de couranten inzag.
En dit gebeurde nu toevallig een veertien dagen, nadat hij zijn ontslag had
genomen uit den dienst bij de lichte "Schutterij", met omstreeks vijftig jaren
op den rug, een Oostenrijksche kogel in de lende, een lintje der Danebrogorde in 't knoopsgat, een zwaren, met grijs vermengden baard en een paar
honderd kronen,· die hij in den dienst had overgespaard.
Sergeant Brommer - ik zal hem maar zoo blijven noemen, want dat heeft
hij gaarne las het stuk tweemaal over. Het stond hem wel aan. Hij
zocht eigenlijk juist naar iets dergelijks: "grooten tuin ... zee ... bosch ...
en het station in de buurt ..."
Men kon el' in elk geval eens op uitrukken en de vesting in oogenschouw
nemen. ~;n dit deed hij, zoodl'a hij zich op de hoogte had gesteld van de
ligging der plaats.
Hij kwam, hij zag en hij kocht.
Deskundigen beweren, dat de vrome wever den sergeant op een tamelijk
onchristelijke wijze bij die gelegenheid heeft beet genomen, maar ...
Maar, wat woonde hij daar nu frisch en mooi, aan zee, bij de duinen,
aan den rand van het bosch; juist tegenover den liJorcl. In één woord echt lief en landelijk!20 Oct.
" •.• Kom maar spoedig terug met meel' Brommery I" zeg je. Dat is heel
vriendelijk, maar ik moet toch de dingen hun tijd laten en afwachten, hoe
alles loopt. Je vriend kookt niet zelf de Brommel'sche pot; dit doet bet
leven, de werkelijkbeid. Ondergeteekende staat eenvoudig in dienst van die
werkelijkheid.
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Nu zal ik je evenwel zeggen, hoe ik met Zijne Hoogheid den Brombeer
in aanraking gekomen ben. Het lot heeft dit blijkbaar gewild. Niettegenstaande mijne kromme beenen heeft hij in mij toch een bruikbaar werktuig
gevonden om hem, wat hij noemt, een graoten dicnst te bewijzen. Het was
op het .Jagerspad, dat wU kennis maakten. Evenzoo als ik is hij een groot
bewoncleraar van Diana en met de godin der jacht gehuwd, met de linkerhand.
Op een plek, omstreeks een half kwartier van Havby, is een meertje,
waarvan de rivier natuurlijk de moeder is. Dit water heeft, naar zijn vorm,
den naam van "I)e }<'Iesch". Stel je voor een waterkaraf, maar vooral niet
te klein. Riet en biezen groeien langs de heide oevers. Een dapper beekje
loopt fluks in "De }<'lesch" en verkort hierdoor zijn bestaan. Dit doen ook
een aantal eendvogels tegen het najaar. Dan komen zij in breede lange
vaart van de rivier hierhecn; op stille avonden kan men hun fluitend
geklap wiek in de lucht 110oren. Dan zitten de jongeren van Nimrod tussehen
de biezen aan den oever verscholen en doen hun best, om de vogels dat
fluiten af te leeren met licht en donder uit hun moordgeweer.
Zulk een maan lichte, stille avond, kocl en een weinig vochtig, had mU
naar buiten, naar "Ue Fleseh" gelokt, met het wapen in de hand. En toen
ik een half uurtje stil had zitten luisteren, in afwachting iets te zien komen,
verscheen er ook werkelijk iets, plotseling en niet veraf. Maar dit was juist
niet, wat ik verwacht had. gerst twee lichten en twee schoten, vlak achterelkander; toen een paar grijze eendvogels, die uit. "De Flesch" opvlogen en
de lucht vervulden met lange angstige kreten: rê-b, rê-b, rê-b!
En toen werd het stil.
"Hm ... dat mag de drommel verstaan - ik krijg niets te pakken van
avond", bromde een grove stem, op teleurgestelden toon. Het klonk alsof
de man van de galeien afkomstig was. En nu begon hU aan een bootje te
trekken en te sjorren om dit uit de biezen los t.e maken. De manicr waarop
hij tusschen het riet scharrelde, bewees tcn duidelijkste, dat dit de jager was,
die het op de eendvogels had voorzien en dat het zeemanschap juist niet zijn
sterke zijde was. In den maneschijn gleed nu een klein vaartuig, het platboomsche schuitje van Lars, den visscher, over het water. De man die met
den stok "boomde", waggelde - en jawel, hoor! Ik zag den grooten, dikken
man de armen nitslaan - hoorde een plas en een doordringende kreet:
"Help - hel-p!!"
Ik liep een eindje verderop, waar de groote schuit van Lars gemeerd lag,
maakte het vaartuig los en snelde den ongelukkigen eendenjager te hulp.
Brommer stond tot aan zijn borst in het water en bleef voortdurend den
stok in de hoogte houden, - misschien dacht hij wel, dat hij zijne buks
in de hand hield, - maar zijne voeten staken zoo diep in de modder, dat
het niet eer, dan toen de naar buiten gekomen visscher hulp bood, mogelijk
werd sergeant Brommer met vereende krachten "met wortel en aardkluit"
uit den grond te trekken.
"Het is zonde en schande!" knorde Lars - hij lag met zijn geheele
zwaarte over de achterzijde van de boot, om deze gedurende de overplanting
van Brommer in evenwicht te houden; hij vloekte en mompelde allerlei
minder vriendschappelijke namen aan het adres van den ongeluksvogel:
zoo'n onnoozele hals! ... Precies zoo als de andere landratten ... denkt dat
de wereld aan een kattestaart hangt!... Zoo, nu is hij uit de klem! .. ,"
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Brommer was veilig en geborgen.
"U bebt nu ook kennis gemaakt met ,,])e Flesch", zeide ik, toen wij
weder vasten grond onder de voeten hadden.
De sergeant bleef plotseling stilstaan. Het water droop hem nog van bet
aangezicht, dat een oogenblik de meeste overeenkomst had met een groot,
door de maan beschenen, vraagteeken. Maar opeens barstte hij uit in een
schaterend gelach en zeide toeu:
"Luister eens, ga met mij mee naar huis, jongmensch, dan zullen wij een
glaasje samen drinken. Dit zal wel smaken na zulk eene. .. Flesschengeschiedenis."
Die uitnoodiging nam ik gaarne aan. Met een eigenaardige verwachting, laat ik 't liever nieuwsgierigheid noemen - zette ik mijn voet in het hol
van den beer.
Terwijl hij licht opstak, andere kleederen aantrok en aan de turven op
deu haard een vriendschappelijke aanmoediging toediende, - dit alles ging
zeer vlug in 't werk - "men heeft niet te vergeefs als soldaat den velddienst
waargenomen" - keek ik eens goed rond.
Het huis heeft drie groote vertrekken en dan de keuken. In het eene
heeft hij, ... ik heb een flauw vermoeden, dat het gebruikt wordt als rommelkamer, als vergaderlokaal en gymnastiekzaal voor ratten; ik zou mij
althans erg. moeten vergissen, als het geluid, dat van daarbinnen tot mij
overklonk, niet het getrippel van galoppeerende ratten was; evenzoo neigde
ik er sterk toe te gelooven, dat hij deze dreigde, toen hij met een donderend
geweld zijn beukenstok tegen den muur sloeg. In het tweede heeft hij zijne
slaapkamer; het derde waar ik zat - bleek zijne woonkamer te zijn.
Het huisraad is karig; men zou hem daarnaar niet voor den welvarenden
man houden, dien de menschen hier in hem zien. Orde heerscht er, natuurlijk,
ten naastenèij evenzooveel als bij mij, eer mijne zuster aan de regeering
kwam; maar dit spreekt vanzelf. Verscheidene dingen staan of liggen op
alle mogelijke plaatsen, waar zij niet behooren te zijn. El' hangen platen en
schilderijen aan de mureu, landschappen en teekeningen uit den oorlog. Ik
zocht overal naar eene schilderij, waaróp eene vrouw was afgebeeld, maar te
vergeefs: alle hoofden, die ik zag, haddcn een baard. "Hm", dacht ik, ,Je
scbijnt wel een echte zoon van Mars te zijn, vadertje".
Ik stond bij het schilderij van den veldslag bij Sankelmark en 't -rortret
van Max Müller, dat daar boven hing.
"Ja, dat was een flinke kerel - geloof dàt maar ... een bovenste beste,
zie-je ... soldaat met hart cn ziel; echt en heusch soldaat ... niet zoo een
die praatjes maakt, of met een fluitend stemmetje als een vogel."
Op die laatste woorden legde hij bijzonderen nadruk; en toen hij het
.keukengereed8chap had weggebracht, nam hij een stok in de hand en daar
stond hij nu in de bouding van den commandant over de troepen.
"Wij wisten nooit te voren, of en waar wij hem te wachten hadden, den
ouden heer ... zoo, bijvoorbeeld, waren wij /lan de velddienstoefeningen ;
wij marcheerden gewoon kalm voort, zonder aan iets buitengcwoons te
denken. .. Daar, laat hij plotseling zijn paard keel'en en de kaptein der
ruiterij komt op je aanstormen van vijfhonderd meters afstaml. Wat moet
je doen?"
Het huis dreunde, zoo als hij zijne stem uitzette en htj stond tegenover
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mij, dreigend, met bliksemende oogen en opgeheven stok. Onwillekeurig
kwam de gedachte bij mij op, hoe dit de ratten zoude aanstaan? Maar
:Brommer vervolgde, nu zachter sprekend en als 't ware trachtende zich de
juiste woorden te herinneren: "Zeer kalm zat hij op 't hooge paard en liet
zijn scherp oog over de oefening gaan. Als deze afgeloopen was: "Zoo
is 't goed". Of, als hij eene beweging minder doelmatig aehtte: "Dat is
glad verkeerd; - zoo had dit niet moeten gedaan worden." Op vlugheid
van beweging en op snelle wendingen was hij bijzonder gesteld.
0, mijn vriend, je had hem bij Sankelmark moeten zien - ja, dàar had
jt: hem eens moeten zien I"
:Bij een glas punch en een pijp krceg ik nu eene beschrijving van het
kamp bij Sankelmark; eene zeer duidelijke en levendige voorstelling, met de
noodige gebaren toegelicht. Ik zal die schildering zeker nooit vergeten en
ik denk de ratten in de rommelkamcr evenmin.
" Ja-a, toen was men een kerel; - een - ferme - kerel I" . .. Hij
zuchtte en liet zich op zijn stoel zakken. Maar aanstonds richtte hij zich
wecr overeind met een ruk. "Komaan, er is gren reden om de bajonet laag
te houden - nu ook nog niet j - je welzijn I"
Wij klonken en dronken en toen bleven wij even stil zitten, tot ik vroeg:
"Vindt u het hier toch eigenlijk niet al te stil en eenzaam?"
Hij draalde een oogenblikje met zijn antwoord, terwijl hij dikke rookwolken uit zijne pijp opzond.
"Nu, ja, maar, (paf paf) men heeft toeh . . . (paf, paf, paf) men heeft
het druk genoeg gehad . . . (paf, paf) vroeger, in de wereld, ziet u (paf
paf) . . . Daarom is het nu niet onaangenaam . . . te ondervinden . . .
hoe het stille leven smaakt . . . en de rust . . . Rust, bovenal; maar jawel 1
Hoor maal' 1 Nu zijn zij weer aan het opspelen, hier naast. Dat duivelsche tuig I"
En de sergeant sprong overeind en wierp met een forschen slag een nieuw
stuk brandhout van den stapel, die naast de kachel lag, in de ledige kamer.
"Hebt u last van de ratten? Wel, zie een kat in huis te krijgen."
Hij kon geen katten uitstaan. Dan zou hij ook wel een vrouwelijk wezen
in huis kunnen nemen. Katten eu vrouwen behoorden bij elkaar; zij
geleken op elkander.
Ik ontving uit die woorden, nog meer misschien uit den toon, waarop hij
die sprak, den indruk dat hij een vrouwenhater was.
"Goed; leg dan vergif voor de ratten neer - dan raakt u de eenen kwijt
en behoeft de anderen niet te nemen."
"Vergif! Brrr I" De sergeant trok een gezieht, dat van de grootste walging
getuigde. "Neem 't mij niet kwalijk, beste jongen, ik zeg het niet om je
te beleedigen, maar, naar mijn oordeel, is daarin iets afsehuwelijk gemeensik acht het ontzettend valseh."
En nu gaf hij mij de beschrijving van zijne verontwaardiging, toen hij den
eersten keer gelezen had van vrouwen, die in de beek, waaruit brave soldaten vijanden, maar brave, dappere soldaten - hun dorst moesten lessehen, vergif
hadden geworpen.
"Maar het was in tijd van oorlog," vergoelijkte ik.
"Doet er niet toe; 't doet er volstrekt niets toe I" sehreeuwde hij. "Het
is en blijft onmensehelijk, wreed afschuwelijk 1 Ik noem het door-endoor gemeen I"
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Ik trachtte ongemerkt op een ander terrein over te gRlln cn na een poosje
stond ik op. Het kwam mij voor, dat hij er vermoeid begon uit te zien.
"Dank voor uw bezoek van dezen avoncl. Hebt u lust, kom dan nog
eens bij mij aanloopen. De lange, donkere avonden komen nu weer."
"Dank u. Met genoegen. Ik zal gaarne terugkomen."
"Luister eens - u hebt mijn slaapkamer nog niet gezien," zeide hij plotseling, toen ik op den drempel der huisdeur stond . . . Kom ga mede !"
:Eindelijk dan toch! Boven zijn ledikant hing, in een bruine, van hout.
gesneden lijst eene teekening in krijt, het borstbeeld eener jonge vrouw.
"Mijne overleden vrouw," fluisterde hij.
"Welke prachtige oogen," zeide ik, onwillekeurig ook zacht.
" nat is mijne liefste herinnering," mompelde hij ontroerd, "en het
gelijkt sprekend."
Hij hield de lamp in de hoogte, om er het licht beter op te laten vallen.
En toen zag ik, dat hij krampachtig met de oogen knipte en dat onder de
zware knevels zijne lippen trilden.
"Hebt u geen kinderen?"
Hij schudde het hoofd.
"Ook gestorven."
Tegelijk zette hij nu de lamp weer op het voetstuk en barstte op een
verdrietigen, meer nog treurigen toon uit: "Ik geloof waarlijk, dat het stuk
door houtwormen aangevreten is. Ja, wacht jullie maar tot morgen! Dan
zal ik .• !"
"Nu heb ik zeker het beste van u gezien, mijnheer Brommer," zeide ik,
onder het verlaten der slRllpkamer. Hij gaf hierop geen antwoord, maar
prevelde nog het een en ander over die brutale houtwormen, die hun best
wilden doen Karoline's portret te vernielen; maal' hij zou ze! . . .
Ik begin werkelijk belang te stellen in den ouden soldRIlt. Ik gevoel mij
tot hem aangetrokken
Tehuis komende, werd ik door mijne gewoonlijk stille en vriendelijke
zuster Johanna ontvangen met een ged ucht gepeperde taart, die zij gebakken
had in de drie of vier uren, die ik weg geweest was.
Of dat nu te pas kwam, uren lang rond te zwerven, zonder er aan te
denken dat het 1ijd was voor het avondeten? - Of dat behoorlijk was lT\
een goedgeregeld huishouden?
Maar je vriend toonde mannenmoed in 't hart te hebben - hij bleef
recht tegenover haar staan en met de hand op zijne borst slaande,
antwoordde hij:
"Zwijg nu maar, .fohanna. llie taal voegt niet jegens een man, die een
medemenseh, nog wel een Deensch soldaat met het ordelint, van den ondergang gered heeft. En dat heb ik gedRIIn. Ik, je eigen broer, zie je!"
Natuurlijk werd zij nu klein - en nieuwsgierig. Ik ben toch haar broer
en zij is maar eene vrouw, al is zij vrij groot van stuk.
10 Februari.
Niet ouder bepaald gunstige omstandigheden heeft Brommer den dienst verlaten; men kan niet zeggen, dat hij een "eervol ontslag" gekregen heeft. Bij een
later bezoek heeft hij mij daar alles van verteld, zoo cluillelijk en uitvoerig,
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dat die gebemtenis in mijn geheugen gebleven is, alsof ik er zelf bij tegenwoonlig geweest was j luister nu:
De oefening was afgeloopen. Het bataljon trok af.
" Sergeant!"
"Kaptein ?"
Brommer kwam op een drafje aanhollen, tot hij op tien schreden van den.
kapitein was. Toen nam hij den looppas en op een afstand van drie schreden
bleef hij voor zijn chef staan, sloeg de hielen tegen elkaar en de hand aan
de klep van zijn hoofddeksel; en aldus stond hij, recht en stijf, zooals een
soldaat tegenover zijn meerdere behoort te staan.
De kaptein (groetend): "Neem de hand maar weg, sergeant. . . Hm;
luitenant de Lercke rapporteert me, dat je aan je afdeeling verboden hebt
te zingen, juist nadat hij de mannen had uitgenoodigd den marsch opwekkender te maken door het zingen van een lied."
De sergeant, "aanslaande": "Ja, kaptein."
"Ik vind dat . . . laat die hand maar zakken, sergeant, - ik vind dat
een neemd tegenbevel van een •.. van een oud-soldaat."
"Met uw verlof, kapt.ein. Ik heb aan mijne sectie alleen verboden gemeene liedjes te zingen. Ik zeide: "Als de vierde sectie zingen wil, goed;
maar zingt dan een van onze flinke, gezonde volksliederen, maar niet dat
vuile gedoe, jongens!"
"Alles goed en wel, sergeant. Maar je hebt toch gefaald door het bevel
van een uwer meerderen af te keuren. Zoo iets werkt de discipline en clen
militairen geest onder de manschappen tegen. En daar moet in onze dagen
bijzonder op gelet worden. Ga nu maar. Je hebt luitenant de Lercke je
verontschuldiging aan te bieden."
"Met uw verlof, kaptein, de luitenant" .
"Je bedoelt: de eerste-luitenant, sergeant."
"De eerste-luitenant wilde mijne sectie juist van die soort liedjes laten
zingelI. Ik ben zoo vrij, kaptein, ronduit mijn gevoelen te zeggen, dat die
ons, soldaten, in de achting van fatsoenlijke burgers doen dalen."
"Ik geloof waarlijk," sprak de kaptein lachend, "dat je aanspreker, of leekepredikant wil worden, sergeant. Wat zijn dat voor dwaasheden ... Nu, totaal
ongelijk heb je niet. Ik zal er met de Lercke over spreken. Ga je intusschen
bij hem verontschuldigen."
"Ik verzoek u beleefd, kaptein, dit niet van mij te verlangen. Ik kan
't niet doen. Ik houd het er voor, dat ik goed gehandeld heb. Ik weet
zeker, dat de beste soldaten in de sectie mijn gedrag in dit geval goedkeuren.
U zijt het, in den grond, immers ook met mij eens, kaptein?"
"Misschien wel, wat het feit betreft, maar nict omtrent den vorm. En
laat mij er je aan herinneren, dat in een Militair Bestuur de vorm van 't
grootste belang is. Veronachtzaamt men den vorm, dan gaat de geheele
kraam uit de voegen - dat moet je toch ook inzien. Je moet je bij den
luitenant gaan verontschuldigen."
"Ik kan 't niet doen, kaptein. Dan moet het maar gaan zoo als 't gaan kan."
"Luister, sergeant; nu zal ik je nog iets zeggen. Ook reeds vóor dit
geval heb ik opgemerkt, dat die oproerige neigingen nu eu dan bij je te
voorschijn komen; zoo, bijv. ben je gisteren naar de vergadering gegaan, die
een zekere Berg bij elkander gctrommdd had, hoewel ik aan het gelteele
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bataljon bevolen had daar niet heen te gaan. Ik liet het erbij, omdat je
gedrag over 't algemeen onberispelijk is en je nauwgezet je dienstplichten
vervult. Maar thans wil ik je niet in je zonden laten sterven . . . Je
maakt je verontschuldiging bij luitenant Lercke!"
Zie je, mijn vriend, zóo is Brommer ontslagen uit den dienst. Maar er
is nog iets op hem te" zeggen: ik vrees, dat hij aan het drinken IS. Een
paal' avonden heb ik hem van het station naar huis zien waggelen, stomdronken. En nu heb ik gehoord, dat dit niet zelden gebeurt. De
station-chef, dat kleine ronde mannetje, is een afgedankte sergeant en hij
heeft pret, dat zijn dik buikje ervan schudt, als 't hem gelukt, den grooten
Brommer dronken te krijgen en hij hem dan over den weg naar huis ziet
zwaaien. En daar wordt niet alleen gedronken, maar ook gespeeld, grof gespeeld.
Zij zeggen, dat Brommer op een avond meer dan honderd kronen verloren heeft.
Johanna en ik vinden dit treurig. Brommer komt nu zeer zelden bij ons.
Het laatst is hij op Kerstavond hier geweest. Wij hadden hem genoodigd,
want wij meenden, dat hij het ontzettend saai ZOll hebben, als eenzame vogel
op 't nest te zitten en met zijne ratten te vechten. Hij kwam wel, maar
hij zat nauwelijks, of hij sprong haastig op van zijn stoel en stamelde:
"Ik wensch . . . u een gelukkig Kerstfeest" . . . en weg was hij.
"Maar mijn beste meneer Brommer, hoe heb ik 't met u?" riep mijne
zuster hem na. Maar hij antwoordde niet en liep door.
In de eerste maanden na die bewuste Flesch-geschiedenis 'was Brommer
vaak bij ons gekomen, meest om den anderen avond. En ik moet zeggen,
dat wij alleraangenaamste uren met hem hebben doorgebracht. Hij speelt
mooi viool en hij heeft een talent tot vertellen - je moest hem hooren!
Vermakelijk en ernstig bij afwisseling, weet 'hij kleine karaktertrekken te
doen uitkomen; soms wel een weinig gedurfd, maar nooit ruw in zijne
uitdrukkingen. En rekenen en schrijven kan hij als de beste! En die flinke
man glijdt nu al dieper en dieper. Ik zou wel eens met hem willen spreken;
mijne zuster dringt el' sterk op aan; maar ik weet heusch niet, hoe ik hem
zal aanpakken.
12 "Februari.
Ik ben dool' bezoek opgehouden.
Dezen avond ben ik naar "Brommer's-Rust" gestapt. Er was licht aan,
dus was hij tehuis. Bij het hek kwam ik den jongen, die hem kleine diensten
bewijst, tegen.
"Zoo, Niels, heb je voor van avond gedaan ?"
"Ja; nu heeft hij de mand binnen."
"De mand?"
Eu toen verleIde de jongen mij, dat hij eIken avond een mand met turven
op een stoel bij het bed moet neerzetten onder zijn bereik, zoodat bij iets
beeft om naar de ratten te gooien, als die het te erg maken.
Zij zijn nu zoo tamelijk overal, in huis.
Hij zat op een stoel half dommelend in eene krant te lezen, maal' zag
verlegen op, toen ik binnen kwam.
Het was een fraai begin, hem bij mijne komst te doen opschrikken.
Natuurlijk ging ik nu eerst ook vrij onhandig te werk, en bracht mijn
"preek" stamelend en hakkelend uit. Hij liep brommend de kamer op en neer,
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en zette de stoelen telkens uit den weg; - ik denk, dat de ratten daarbij
hun oortjes bedenkelijk zullen hebben opgestoken.
"Wat doe ik hier ook!" bulderde hij. "De ergste stommiteit die ik ooit
heb begaan, is geweest, te verhuizen naar deze . . . negerij . . . N l'en, zeg
maar niets! . . . Wat raakt het jou of je zuster, of ik lIaar den grond ga; naar de ratten . . . of zij me opeten . . . wat blief je P"
Nu liet hij zich op een van de stoelen glijden, bleef voorover zitten en
woelde met de vingers in zijne haren ... "Maar het moest wel zoo gaan ...
ik moest hier komen . . . tegenstribbelen helpt niet. Als de bajonet omlaag
moet, dan hoe eer hoe beter; . . . omlaag moet hij toch."
Om hem niet meer te prikkelen, zeide ik kalm en zoo ernstig mogelijk:
"Zeker. Maar, Brommer, als oud soldaat weet u toch ook wel, wat het
beteekent: "te vallen met eer." Na te vergeefs op eenig antwoord te hebben
gewacht, zeide ik goeden nacht. Toen kwam hij naar de deur, stak mij
zijne hand toe en zeide op een ontroerden toon: "Ik weet het; ik weet het
wel . . . maar ik geloof toch, dat het kwaad hier in de wereld de meeste
kracht heeft . . . Dank voor je komst . . . Wil je dappere zuster mijne
gl'oeten doen. Eu als jullie soms van iemand hoort, die een huis wil huren
of koopen, wijst hem dau den weg hierheen."
Zou er misschien een geheim verdriet, eene oude wonde die weer is opengegaan, achter sehuilen, en tracht hij dat leed mogelijk te verdrinken? Maar
wat zal 't hem baten of hij verhuist? Zijn booze geest verhuist met hem
mede. Ja, als hij met die verhuizing aan een degelijken arbeid kon de
komen, die hem te denken gaf, - dan zou die hem kunnen helpen. Ik
zal toch eens met een voorstel in die richting lIaar hem toe gaan; het kon
zijn, dat ik iets bij hem kon uitrichten.
30 Maart.

Nu heb ik je allerlei nieuws te vertellen, miju vriend! Ik weet bijna
niet, waarmede ik beginnen zal. Om een weinig tot kalmte te komen heb
ik een paar dagen gewacht, eer ik schreef. Het is wel goed nieuws, maar
toch niet onvermengd goed.
Op Paaschmaandag-morgen kreeg ik een brief van Brommer om bij hem
te komen; er was iets, dat hij mij gaarne wilde vragen. Ik vond hem te
bed liggende met pijn in zijn linkerbeen, waar de Oostenrijksche kogel in
zat. Zijne vraag was, of ik voor hem naar Kopenhagen wilde gaan en de
zaken regelen ten bate van een klein meisje, dat hij ten doop had gehouden
en wier moeder nu was gestorven. Het arme kind stond geheel alleen in
de wereld en was bijna wanhopig.
"Ik vraag het je dringend, mijn jonge vriend, ga er heen en schik alles
zoo goed mogelijk. Als er geen andere uitweg gevonden kan worden, breng
haar dan maar mee hierheen." En ik ben op reis gegaan. Maar inplaats
van een kind van een jaar of twaalf, zooals ik verwacht had, vond ik te
Kopenhagen een jong meisje van bij de twintig. Half wanhopig van smart,
was het arme, ouderloOl!:e kind. Ik liet haar maar aanstonds den brief van
Brommer lezen en die troostte haar wel eenigszins. Toen ik, na haar op de
hoogte der omstandigheden te hebben gebracht, met Brommers voorstel om
haar mede te nemen, voor den dag kwam, zag zij mij angstig aan en riep
uit: "Naar Jutland?!" en wel op zulk eeu toon van schrik, dat ik er
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onwillekeurig om lachen moest. Blijkbaar stelde zij zich .Tutland voor als
eene woestijn, vol van rietlanden en stormwinden, het toppunt van een
vervelend verblijf. Om kort te gaan, zij zeide, Kopenhagen niet te kunnen
en ook niet te willen verlaten. Zij wilde blijven, waar hare lieve ouders
rustten; zij wilde een kamertje huren en haar hest doen naaiwerk of iets
dergelijks te doen te krijgen, om in haar onderhoud te voorzien. Wij
gingen er op uit, om eene geschikte kamer voor haar te zoeken en - of 't
zoo wezen moest - kwamen wij onzen ouden kameraad Förring tegen; je
weet wel, Förring, die voor predikant studeerde. Hij is nu hij een der
kerken in den omtrek geplaatst; en gehuwd is hij ook. Hij kende eene
weduwe, die jnist zulk een jong meisje zocht om haar een weinig in de
huishouding behulpzaam te zijn en het naaiwerk te doen "voor een klein
salaris maar vriendelijken omgang in den huiselijken kring," zooals men dit
noemt. Naar die weduwe bracht hij ons. Er was nog het een en ander,
ten opzichte waarvan ik meende Helga Svendsen mijne hulp te moeten bieden,
eer alles geregeld kon worden en zoodoende had dit langer tijd vereischt,
dan ik mij had voorgesteld. Ik kwam eerst op den derden Paaschdag tegen
donker thuis. Maar het was, alsof bij mijn stappen uit den trein ook de
nieuwtjes op mij begonnen te regenen.
Al aanstonds zag ik onzen· dikken hoofdconducteur met een doek om zijn
hoofd ronclloopen en op mijne vraag, of hij weder last van de kiezen had,
kreeg ik eerst een nijdigen blik tot antwoord en toen vinnig:
"Wat, drommels, raakt het je? Pas maar op jezelf!"
Terwijl ik hem verbaasd nakeek, toen hij wegliep, zag ik dat ~f8ds .Tepsen,
een tuinbaas en goede bekende van mij, tegen mij knipoogde.
"Wat scheelt den hoofdconducteur toch?" vroeg ik hem. Hij gaf niet
dadelijk antwoord, maar toen wij een eind den straatweg op waren - wij
hadden denzelfden weg naar huis vertelde hij mij, dat Brommer den
conducteur den vorigen dag zoo had afgeranseld, als hij misschien zijn levenlang niet afgeranseld was geworden. lle dikke had iets beleecligends gezegd
en toen hij niet dadelijk zijne woorden had willen terugnemen, had Brommer
hem, om hem ertoe te dwingen, een slag gegeven, dat hij over den grond rolde.
Brommer was als een razende te werk gegaan. Hierna was hij aan de rivier
gekomen, bij De Vinkenhuizen. Daar was een gejammer van belang, de
visschersvrouwen waren ten einde raad; zij stonden te schreien, en de kinderen
stemden met de klaagliederen in. Door den sterken wind van de kust,
waren de ijsschotsen aan het drijven geraakt, zonder dat de visschèrs, die
een eind verderop met hunne vischhaken werkten, daarop hadden gelet. Toen
zij het gevaar merkten, was het te laat om aan land te kunnen komen. Er
was nu een breede streep van wel een paar honderd meter open water
tusschen het ijs en het strand. Die strook werd voortdurend breeder en
breeder en aanstonds zou het avond zijn, eer men er aan dacht.
Maar Brommer, die er nn op aan kwam, toonde al dadelijk, dat hij een
man, - een kranige kerel is. "Wij moeten iets voor die menschen doen,"
zeide hij. "Laat ons een boot uitzetten." En toen maakten een paar vrouwen
en een jongen met hem eene boot los, wierpen er wat touwen een paar
planken in, en daar ging hij, met den kleinen jongen erop uit. Bij de groote
ijsschotsen zeide hij tegen den knaap, dat hij hier met de boot moest blijven
liggen. Hij klauterde eruit en marcheerde nu over het ijs met een plank
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over zijn schouder en een der roeispanen in de hand, om de visschers te
roepen cn ze veilig aan land te brengen. Het scheen waarlijk goed te zullen
gaan; en het ging ook, hoewel hij een paar keeren tot aan de oksels door
het ijs zakte - hij is op dit gebied niet thuis en kan niet zien, waar het
ijs draagkracht heeft en waar niet; - en als hij niet den voorzorgsmaatregel
genomen had die plank en den roeispaan mee te nemen, dan zou hij voor
goed buiten gebleven zijn, zoo als het, zonder zijne hulp, met de visschers
zoude zijn gegaan.
"Ik wil u ook zeggen," zei Jepsen, "waarover de hoofdconducteur en
Brommer "het aan den stok" hebben gehad, Möller, hij had een paar leelijke
dingen van uwe zuster gezegd."
Met onderscheidene gedachten vervuld kwam ik thuis. Ik merkte toch
spoedig, dat mijne zuster buitengewoon stil was. Toen zij de lamp aan gestokeu en de gordijnen neergelaten had, kwam zij naar mij toe, legde hare
handen op mijne schouders en zag mij vriendelijk maar zeer el'llstig In
de oogen.
,,~~jler, ik heb aan Brommer beloofd zijne vrouw te zullen worden."
Het is mij niet mogelijk, mijn vriend, je te zeggen, hoe ik door deze
mededeeling ontstelde! Met de grootste verbazing vel'llam ik die. Ik kon
er niet in komen - en ik kan het nu nog niet - in de gedachte: Johanna,
-mijne goede, lieve .Tohanna trouwen met een afgedankten, aan den drank
verslaafden sergeant! Om niet te spreken van hel, onweer, dat door dien stap
in onze familie zou losbarsten. Wij zijn van wel varende boeren-afkomst en
onze zuster en de beide broers zijn met achtenswaardige lui getrouwd en
hebben ieder hun eigen hoeve.
Ik zeide: ,,0 Johanna, hoe kan een flink en verstandig meisje van hoven
de dertig tot zulk een dwaasheid besluiten? Dit is eenvondig gekkenwerk!"
Misschien had ik dit op een strenger toon gezegd, dan ik bedoelde, althans
hare oogen stonden vol tranen, toen zij mij antwoordde:
"Ik had niet gedacht, I<;jler, dat je die mecledeeling zóo zoudt opnemen.
Maar dit verandert toch niets aan het feit. Ik heb reeds lang veel van
Brommer gehouden. Bij zijne gebreken is er zóóveel degelijks en goeds in·
hem, dat het zonde wezen zou, dien man te gronde te laten gaan."
Toen zij later de tafel' gedekt en mij van thee voorzien had, nam zij het
onderwerp van ons gesprek kalm, maar beslist, weder op.
"Ik ben ervan overtnigd, beste I<;jler, dat je Brommer hoog acht om
hetgeen hij voor die arme visschers geel aan heeft; ik weet dat jij, in zijn
geval, hetzelfde zou gedaan hebben. En ik weet ook zeker, dat, als in mijne
plaats eene vreemde hem de hand had willen reiken, om hem op den beteren
weg te brengen, je dRn gezegd zondt hebben: "dat is goed; dat is gedaan
zoo als 't behoort."
En ik kan 't niet ontkennen, zij heeft gelijk, mijn vriend; mijne zuster
heeft volkomen gelijk . . . maar toch.
. Ik kon slechts mompelen:
"Nu ja; maar lieve Johanna, het is zoo'n gewaagde onderneming! Verondersteld, dat het niet gelukt, hem op den goeden weg te brengen en te doen
blijven. Verondersteld, dat jij je geheele leven zou moeten doorbrengen aan de zijde
van een dronkaard, hoe vreeselijk zoude dat zijn!"
Maar Il u zeid e zij hartelij k ;
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"Luister eens, Ej lel'; gesteld dat ik, of een andere, die je liefhebt, in nood
was, zon je el' dan ook niet iets voor willen wagen om mij te helpen? Ik
ben overtuigd, dat geen gevaar je te groot zoude schijnen, als je meende mij
te kunnen redden. Je houdt het de kinderen in je school voor en je leert
het de volwassenen in je toespraken op de volksfeesten, dat wij, als 't noodig
is. iedcr op onze beurt een offer moeten brengen en elkander helpen; dat
wij ons land mede moeten ontwikkelen en gaarne den grond verdedigen, als
dit van ons verlangd wordt. En als nu je eigen zuster iemand tot hnlp en
steun wil zijn, maak je daartegen bezwaar en ontraadt het haar, zoo ernstig
als je kunt afraden. Vat is volstrekt niet zoo als 't wezen moest!"
Zij stOlHI op en verliet de huiskamer.
Den volgenden morgen stond ik zeer vroeg op. Mijn hoofd was zwaar en
ik maakte mij ongerust. Ik had in den afgeloopen nacbt weinig of niet
geslapen. Ik wilde eerst een Itinke ochtend wan deling doen en dan op den
terugweg bij Brommer aanloopen en met hem spreken. Ik wilde dit doen
en ik zag er toch tegen op; want wat zoude ik zeggen? Afraden, of aanmoedigen? Ik wist het niet.
Nog op een tamelijken afstand van Rrommer's woning hoorde ik o,{' den
straatweg in den stillen morgen geregelde en krachtige pompslagen daarbinnen; nader gekomen ontdekte ik bern in zijne bemdsmouwen, druk bezig'
emmers water naar bet achterhuis te dragen en ze daar in de kamer te
gi~ten, telkens en telkens weder. Ik vond dit erg vreemd en stapte den weg
d wars over naar bern toe.
Hij kwam mij te gemoet met uitgestoken hand. Het trof mij, dat er een
flinke vastberadenhei<l uit zijne bewegingen sprak, die ik daarin voorheen
had gemist.
"Ja, :\föller, ik geef gevolg aan den raad van je zuster, om mijne ratten
met water uit bet huis te verjagen. Wat dunkt je daarvan?"
Hij zag mij vragend aan.
"Als zij zich maar niet te vast hier genesteld hebben, Brommer; of misschien weel' terug komen r"
"Dat zullen zij wel laten; laat dit maar aan mij over," zeide hij ferm, een
nieuwen vollen emmer opnemende.
Daarna keerde hij zich weder
tot mij.
"Ik begrijp je bedoeling wel, Möller; maar wij moesten liever ronduit
zeggen, hoe wij 't meen en ; die beeldspraak is maal' lastig, vind je ook niet?
Laat mij je zeggen dat ik er verandering in zal brengen, want zóó gaat
het niet. Ik zou een scburk, een ellendige kerel zijn, als ik bet vertrouwen,
dat je goede zuster in mij beeft, nu teleur kon stellen. Ik zal het je toonen,
dat Hans Brommer nog geen "afgedankte stumperd" is. Ik zal zien een
goeden wt'rkkring te krijgen; ik wil stevig aan 't werk gaan; dat wil ik,
en dat kan ik nog best. En nu wilde ik je voorstellen in den loop van een
jaar hierover niet meer te spreken. Alleen verlang ik daartegen je belofte
met woord en handslag, dat je gednrende dien tijd je znster niet zult traehten
te overreden, haar woord tegenover mij te breken."
Dit deed ik en wij namen afscheid. Moge het hem gelukken de overwinning
in dezen strijd, om een beter menscll te worelen, te behalen!
Over een jaar! Wel, mijn vriend, wanneer jij over een jaar van je reis
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naar Amerika tel'ug komt, wat zal ik je dan weer veel te verhalen hebben!
God geve dat het verblijdende dingen mogen zijn!
N u vaarwel; een goede, gelukkige reis!

5 Sept.
Wel, dat was een verrassing! Ren je waarlijk nu al terug van de reis!
Hartelijk welkom, beste vriend!
Je vraagt mij, hoe het hier gaat? Nu, bij het lezen van dezen brief zal
je uit de dagbladen natuurlijk reeds gehoord hebben van het ongeluk, dat
hier gebeurd is. Er zijn geen dooden tot nu toe, maar verscheidene
reizigers zijn ernstig gekwetst. In de verwarring eu de ontsteltenis over het
verdwijnen van den hoofdconducteur - de kleine dikkert heeft de kas en
nog cene vrij groote som aan geleend geld meegenomen - had men verzuimd
de wissels te vel·zetten. Het gevolg was, dat de trein op 't verkeerde spoor
kwam binnenstoomen en zoo geweldig tegen een paar goederenwagens aanbonste, dat !le locomotief nit de rails geraakte, omsloeg en onder andere
deu voorsten passagierswageIl mede sleurde. Het mag waarlijk een geluk
worllen genoemd, dat de lJotsing op dit punt plaats had en niet een meter
of tien verder, waar de spoordijk 12-15 meter hoog is. Eene rilling vaart
mij door de leden, als ik er aan denk, hoe vreeselijk het dan zou geweest zijn.
Toevallig was Helga Svendsen ook iu dien trein. Zij wilde "Oom Hans,"
zooals zij hem noemt, een bezoek komen brengen. Z~ is er met een gebroken
arm en een paar schrammen afgekomen. Arm meiske! Het moet een ontzettend oogenblik geweest zijn, toen de wagen omver kantelde en de menschen
holderdebolder over en door elkander geworpen werden.
Zij woont bij ons en .Johanna verpleegt haar best.
Ik ben half en half "dakloos" op 't oogenblik.
In mijn volgenden schrijf ik je er meer van.
Brommer heeft zich dezeu gelwelen zomer dapper gehouden. Hij heeft nu
clagelijks een paar uren schrijfwerk bij den landmeter en bij den directenr
dcr Brandverzekering aangenomen. Tusschen die uren werkte en sjouwde
hij in zijn tuin als een volhardende landontginuer.
Van morgen is hij op reis gegaan. Hij wil moeite doen als chef hier aan
het station te worden benoem!\. Of dit hem gelukken zal? . . .
30 September.
Heb je er wel op gelet, welk een buitengewoon mooien na-zomer wij
dit jaar hebben, mijn vriend? Misschien merken de stadsbewoners er niet
zooveel van, maar hier bniten is het heerlijk! Ik geloof niet, ooit in mijn
leven van zulk eene verrukkelijke Septembermaand te hebben genoten. Op
mijn tafel staat een ruikertje te geuren. Het zijn takjes kamperfoelie, een
viool en twee rozen, die Johanna en Helga Svendsen gisteren in den tuin
van Brommer hebben geplukt. Z~ is nu weder zoover hersteld, dat zij met
den arm in een verband kan rondloopen en zij begint zachtkens ons huis
op te vroolijken met haar aardige liedjes en guitenstreken. Z~ neemt alle
menschen in den omtrek met storm voor zich in, door haar natuurlijk, vrien
!lelijk en eenvoudig wez~m. Dezen avond hebben wij tegen zonsondergang

466

SERGEANT BROMMER.

een aardig zeiltochtje gedaan, langs het strand; en toen harstte Helga plotseling zoo vroolijk uit, dat ik onwillekeurig nog lachen moet, als ik er aan
denk: "Goede hemel, welk een dromedaris ben ik toch geweest I Ik had mij
in 't hoofd gezet, dat Jutland zoo iets was als Siberië - ja, heusch, dat heb
ik gedacht!"
Over veertien dagen verlaat zij ons weder, - dan is het vroolijk vogeltje
gevlogen, - indien de zieke arm haar dit veroorlooft, wat ik echter nog
niet geloof, J'oncluit gezegd. Wij willen er het beste van hopen.
Brommer is in den laat.sten tijd aan het rondtrekken geweest naar Oost
en West, van Pieter naar Paul, evenzoo als een arme schoolmeester moet
doen, als hij eene plaats zoekt. H ij heeft een aardig pak mooie beloften en
aanbevelingen bijeen verzameld, schrijft hij mij in zijn brief van gisteren heel
opgewekt. Hij is nu tot aan de tanden gewapend, en koestert de beste hoop
de vesting te zullen innemen. Hij komt morgen terug, misschien reeds van
avond met den trein van negenen. Hola! Ik zie, het is nu al kwart voor
negenen. Ik moet maken dat ik naar het station kom. Daar komt nog iemand
om mij te spreken.
1 October.
Het is beslist, Brommer krijgt de hetrekking niet. Maar hij draagt de
teleurstelling kalmer en verstandiger, dan ik had durven verwachten.
"Het is een misrekening," zei hij. " Maar, beste Möller, nu maar weer
op iets anders uit, met nieuwen moed I"~
En tot mijne blijdschap had ik hem iets goeds te melden. Want het
spreekwoord: "Als de ééne deur wordt dichtgesmeten, springt eene andere
open," is hier heel aardig in toepassing gebracht. Mads Jepsen, de tuinbaas,
die mij gisteren kwam storen in mijn schrijven aan jou, was mij bet verblijdende nieuws komen vertellen, dat er bestoten was, hier een Spaarbanken Hypotheek-Kas op te richten. Eenige dorpen in den omtrek hebben zich
daartoe vereenigd en men wenschte aan Hrommer hct directeurschap daarover
op te dragen, indien hij zijne aanvrage bij de spoorwegdirectie wilde intrekken.
N ooit heb ik Brommer zoo innig blijde gezien, als toen ik hem deze
tijding bracht. Ik geloof heusch, dat hij moeite had een paar opwcllende
tranen te verbergen. Het eerste wat hij zeide, waren deze woorden, die hij
op een hartelijken , zachten toon uitbracht: - "Johanna, Johanna, mijn lief
verstandig meisje, ik dank je!"

5 Mei.
Ik zou willen juichen en springen, duikelen, zingen. Ik weet niet wat
ik al zou willen doen in mijn toestand van overgroot geluk! (Klop maar
onder je tafel, mijn beste menschenvriend!) Want mijne Helga, mijn liefste
Helgaatje heeft mij haar hart en hare hand geschonken. Begrijp je mij
u? Dus:
Poets je laarzen en zadel je paard ,
Kom den p'on Juni bij "een gelukskind" op aard 1
En vi 1'1' dan met ons in blijden geest
Ons dubbel, of tweelings-bruiloftsfeest,"
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Zeg was dat nu niet eene uitnoodiging in versmaat rlie er wezen
mag? Pas op als je mijne "poëzie" niet erg mooi durft vinden! ... Maar om
nu verstandig te praten, - voor zoover ik daartoe in staat ben, - verzoek ik je bijtijds te willen komen, want ik ben erop gesteld, dat jij, lange
jongen met je vuurroOllen baard, mijn verlovingsfeest en de bl'Uiloft mijner
zuster als fIkkei versieren zult. Ik vermoed, dat je al zeer on kundig bent
op het gebied van een dergelijk feest bij ons in Jutland, en om nu geen
dwaas figuur te slaan, acht ik het doelmatig dat je vroeg komt, zoodat ik
de repetitie van het stuk van te voren met je houden kan. Mocht ik soms
niet aan het station zijn om je af te halen _. dit zou kunnen gebeuren,
want er valt in dezen tijd bedroefd slecht op mij te rekenen, - loop dan
maar den nieuwen weg op, tot je komt aan een mooi huis, gelegen aan
een meertje, en aan den rand \'an het bosch, met een tuin, een vlaggestok
en wit gekalkte muren. Boven de deur staat met groote letters duidelijk
zichtbaar voor ieder, rl ie lezen kan:
"Havby-Tymtrup- Hedely' 8
Spaar- en Hypotheek.bank."
Als je rlan aanklopt en aan rle linkerzijde het huis binnengaat, dan sta
je in de oefeningszaal del' ratten van het vroegere "Brommer's-Rust". Hoogstwaarschijnlijk zal je daar een "Rank·Geest" vinden, vertegenwoordigd door
een flink gebouwd man, van een goede vijftig, met een zwaren knevelbaard.
Vie man staat, bij je binnenkomen, op van zijn lessenaar en treedt je beleefd
en vrienclelijk maar in rechte houding tegemoet. Als je hem dan zegt, wie
je bent en waarom je gekomen zijt, reken er dan op, dat je wordt welkom
geheeten met znlk een krachtigen handslag, rlat je dien nog lang daarna
voelt. Want er zit nog kracht in Hans Brommer, mijn aanstaanden zwager.
Johanna en ik . zijn trotsch op hem en met reden: hij heeft zijn ergsten
vijand overwonnen, al bluft hij op die overwinning niet, zoo als op zijn
kogel van de Oostemijkers.
Naar het Veellsch van JEIiS SKYTTE.

NIEUWE UITGA VEN EN VERTALINGEN.

Dalthazar Dekker, de bestrijder van het bijgeloof, door Ur. W. P. G. Knuttel. 's Gravenhage, Martinus NijholT.

Het is eene verkwikking, na theosofisch maakwerk van den zooveelsten
rang, eene vrucht van degelijke historische studie als in bovengenoemd werk
ons geboden wordt, in de handen en onder de oogen te krijgen. .Men
vergeet zijne ergernis over het eerste door den dank voor de ervaring, dat
onbekrompen wetenschap in ons midden voortgaat haar arbeid van moeite
en inspanning te doen en daardoor onze kennis van, ons inzicht in het
verleden te vergrooten en te verdiepen. Magna est veritas et praevalebit.
Na het werk van Maronier over Arminius, dat ons naar de laatste
decenniën der 16 de eeuw verplaatst, komt Dr. Knuttel onze aandacht vragen
voor een der mannen van beteekenis aan het einde der 17 de • Onze vaderlandsche kerkgeschiedenis wordt in hare beoefening niet misdeeld. Het
resultaat van die beoefening is - ik denk hier ook aan de dissertatie van
Dr. Wumkes over het kerkelijk leven in de Ommelanden - steeds in
hoofdzaak hetzelfde: het was in de staatskerk niet al boter tot den boom.
Wie naar een terugkeer van de kerkelijke en godsdienstige toestanden onder
de heerschappij van het Calvinisme terugverlangen, kunnen dit niet doen
zonder dat Calvinisme met de toestanden en verhoudingen, die het schiep,
op blijkens historisch onderzoek ongeoorloofde wijze te idealiseeren. Inzoover
hebben genoemde geschriften waarde ook voor een grooter publiek dan enkel
in historisch onderzoek belang stelt. Zij kunnen voor ons volk, vaak eenzijdig
voorgelieht, een noodig en nuttig werk doen. Niet aanstonds misschien,
omdat men wellicht in sommige kringen nog niet wil hooren. Maar: Magna
est verit.as et praevalebit.
Het boek van Dr. Knuttel heeft voor een grooter publiek trouwens reeds
aanstonds deze groote verdienste, dat het zich als biografie uitstekend laat
lezen. Ruim gedocumenteerd als hel is, leveren zijne documenten toch geen
bezwaar voor den voortduur der belangstelling in het levensbericht van den
man, die in menig opzicht een verlicht kind van zijn tijd was; waarbij 't
des bewerkers verdienste is, telkens aangetoond te hebben, dat die tijd in
denken en voelen een andere is dan de onze, zoodat ook het woord verlichting toen iets anders omvatte dan thans. Eene andere, niet minder groote
verdienste is zeker ook deze, dat wij de figuur van Bekker midden in dien
tijd zien geplaatst, o. a. zedelijke toestanden, de verhouding van overheid
en kerk duidelijk zien geschetst. Wat wederom de ~elangrijkheid en aantrekkelijkheid dezer biografie voor een ruimeren lezerskring ten zeerste verhoogt.

NIEUWE UITClAVEN EN VERTALINGEN.

469

Evenals Maronier's "Arminius" beoogt ook Dr. Knuttel's werk in zekeren
zin eerherstel, dat noodig bleek. "Om te trachten dezen zelfstandigen, echt
Vl'omen predikant, elie een weldoener der menschen is geweest, meer naar
waarde te doen kennen, moge het volgende verhaal van zijn leven en werken
iets bijdragçn." De schr. mag o. i. zijn doel bereikt achten.
Het werk is gesplitst in zeven hoofdstukken: Opleiding en eerste
standplaats; De predikant van Franeker; Door de kerk en door de l'egeering
vervolgd; Jaren van ongestoorden 8l'beid; "De betoverde wereld"; Het
Ketterproces ; Laatste levensjaoon. Aan het slot een register, terwijl eene
Inleiding ons werkelijk - wat niet altijd daarvan kan worden gezegd
tot de stof inleid t.
Een dankbaar werk is 't samenstellen dezer biografie ook voor Dr. K.
geweest. Men leze er de laatste bladzijde maar eens op na. Zij eindigt met
deze woorden: "Zijn (nI. Bekker's) leven en werken bestudeeren brengt er
van zelf toe hem te eeren als een der geleerdste en nobelste figuren uit ons
vaderland in de zeventiende eeuw." Eeue geestige natuur was hij ongetwijfeld
ook. De ironie ontbreekt niet. De mystieke ader wel. Maar men kan niet
alles eischen. Het dramatisch element is er zeker. Reden te over dus OIr.
voor dezen arbeid belangstelling te verwachten en te Vl'agen. Aan het
beschaafde deel van ons volk wordt het daarom met kracht aanbevolen. De
biograaf van Bekker heeft deze belangstelling meer dan verdiend.
E., Juli 1906.
P. B. W.
De Groote Godsdiensten, door William Loftus Hare, vertaald door Chr. J. Schuver
1. Godsdienst. Il. De Godsdienst der Hindoes. - Am8terdam, Scheltens & Giltay.

In deze serie van zes deeltjes, met inleiding van Dr. Louis A. Bähler, zullen
naast de twee, hierboven genoemde, achtereenvolgens eene plaats vinden de
Grieksche, de Babylolllsche Godsdienst, de Godsdienst der Joden en het Christendom. De vraag mag gesteld, waarom het Mohammedanisme als eene qnantité
négligeable wordt behandeld.
»Het doel van deze reeks boekjes is aan het begripsvermogen van den gewonen
lezer den Gonsdienst voor te leggen op zoodanige wtize, dat deze in harmonie
zal ztin met zijne Rede." Eenvoudiger gezegd: wti krtigen hier eene soort van
theosofischen catechismus. Op oorspronkeltikheid maakt de Schrtiver dan ook,
blijkens ztin voorwoord, geen aanspraak, juist het tegendeel. Ter kensc.hetsing
geef ik uit het eerste deeltje (blz. 92) het antwoord op de vraag: )) Wat is dan
Geloof?" Het luidt als volgt: »Dit is een gemoedstoestand, waarin de mensch
eene overtuiging heeft betreffeIlde dingen, die nog niet zichtbaar zijn j een vertrouwen dat de toekomst, het onbekende, voor hem niets kwaads verbergt. Ver.
eenzelvigd met of gepaard met een verstandeltik Godsbegrip, hebben we het
»Geloof in God," dat zoo algemeen wordt aanbevolen door de godsdienstleeraars.
Klaarbltikeltik is het iets goeds, overtuigd te zijn, dat we veilig zijn in het heelal,
dat we daarin tehuis ztin, waarltik heelalbewoners. Indien Gel, of niet gerechtvaardigd is als een gemoedstoestand, waarnaar de mensch moet streven, dan bltift
ons slechts de andere keus der Vrees, en dit zou onzinnig ztin."
Blz. 61 wordt van het gebed gezegd: »Het gebed zal slechts gebezigd worden
door hen, die gelooven, dat zoowel in de uitwendige als in de inwendige onzichtbare wereld de macht bestaat, die hen zal genezen van hunne huidige kwalen.
Het gebed van den geloovige vermag veel."
Geen enkelen zin in dit boekje las ik dan ook met grooter instemming dan
dien, waarmee het »Besluit" aanvangt: »De tekortkomingen en fouten van dit
boek.je ztin den lezer duideltik."
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Wat in het tweede deeltj e, blz. 14-16, gezegd wordt over »De kasten bil ons"
en wat dan moet dienen om het Indische kastenstelsel te verdedigen, is z6ó onjuist
en oppervlakkig, z66 tal!tbaar in strijd met onze westerschIJ werkelijkheid en met
ons hedendaagsch sociaal gevoelen, dat men zich in gemoede gaat afvragen, hoe
iemand zoo iets kan schrijven en laten drukken en de verbazing ternauwernood
afneemt door het feit, dat iets dergelijks vaker van theosofische zijde werd verkondigd. De Boeddhistische sympathieën van Dr. Bählel' moeten wel bizon der
sterk zijn, wanneer hij boekjes met dergelijke beschouwingen llzorgvuldig bewerkt"
kan noemen. Van eene »doeltreffende, zakelijke, wetenschappelijke behandeling"
zou ik dan ook niet durven spreken, terwijl 't mij een raadsel is, hoe hij 't kan.
Ik beroep mij enkel op de twee aangehaalde citaten en ben nog slechts benieuwd,
wat bij deze soort behandeling terecht zal komen van het Christendom.
E., Juni 1906.
P. B. W.
Sylvia. Naar het Duitsch van Emmi Lewaid. (Emil Roland) door A. J. C. M. Tervooren.
D. J. Goethals. - Weesp.

Een aardig, onderhoudend boek, uitspanningslectuur, die toch te denken
geeft. Hier stormen geen geweldige hartstochten, hier ontbreken de subtiele
psychologische uiteenrafelingen, die inhoud geven aan menig modern kunstproduct, maar toch, men krijgt een indruk van diepere woelingen onder het
gladde oppervlak.
Sylvia wordt geteekend als het type van het jonge meisje uit goede
kringen, toegerust met al de uiterlijke nietigheden, die haar waarde kunnen
geven op de huwelijksmarkt, maar ook met niets meer. Toch blijkt zij
tevens de lang niet te versmaden huishoudelijke bekwaamheden te bezitten,
die bij dat type maar al te dikwijls worden gemist, doch de ontwikkeling
van haar geest is volkomen verwaarloosd. Zij is héél mooi, maar de arme
officiersdochter heeft meer aanbidders dan huwelijkscanuidaten. In haar
kringen zijn er te veel, die zich de weelde van een liefdehuwelijk niet kunnen
veroorloven en zij is al vier-en-twintig. Dan wordt zij samengebracht met
een jong professor, Thomsen, wiens droomende oogen zich allerminst richten
op de bekoorlijkheden del' vrouwenwereld. Hij heeft maar ééne liefde, de
wetenschap, doch . een sensitieve, artistiek voelende natuur, kan schoonheid
op zich zelf tot hem spreken als een zuiver kumtwerk. En in een banale
omgeving een oogenblik onder haal' betoovering, verbindt hij haar leven aan
het zijne.
Dit blijkt een fatale misstap. Thomsen heeft noch geel uld noch tact, om
het totaal braak liggend land van haar geest te bewerken. Hij beschouwt
haar als een hopeloos geval; zij irriteert en verbittert hem en verlamt zijn
werkkracht. Dat voelt Sylvia hoe langer hoe duidelijker. En het onbeduidende, on gefortuneerde meisje, dat in een huwelijk met den rijken man van
positie zoo goed bezorgd was, heeft don graoten zedelijken moed, hem zijn
vrijheid terug te geven.
Een paar doodsche jaren brengt ze daarna door in Delft, waar haar ouders haar moeder was een Hollandsche - zich na de pensioneering van haar vader
hebben teruggetrokken. Dan ontmoet ze weer een Duitsch officier, op wien
het mooie kind reeds vroeger indruk heeft gemaakt. Maar de omstandigheden hebben hem gedwongen tot een rijk huwelijk. Nu, na den dood van
zijn echtgenoote, is hij vrij en Sylvia met haar zachtheid, haar gratie is voor
hem het ideaal der vrouw. Sylvia's familie is verrukt over haar schitterende
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rehabilitatie door een verbintenis met een actieven kolonel van fortuin. Zij
zelve voelt alleen, dat die man haar geeft, wat Thomsen haar altijd heeft
onthouden: liefde.
Haal' leven worclt nu een aaneenschakeling van feesten, zij de elegante,
gevierde vrouw der wereld, door ieder benijd. Toch laat dit bestaan haar
onbevrediF;d, want de jaren, in Thomsen's milieu van verfijnde beschaving
doore:ebracht, hebben hun stempel achtergelaten. In haar afzondering heeft
zij ;etracht, zich door goecle lectuur wat meer te ontwikkelen en nn zijn
haar oogen geopend voor het holle van al dit wereldgedoe. Haar man verlangt geen diepte van haar, dit voelt zij met smart. Hij wil haar alleen mooi,
lief, bevallig. H ij zelf, met al zijn goedhartigheid, blijft immers ook aan de
oppervlakte van het leven. Bijna overmant haar op nieuw de verlatenheid
van een onbegrepen vrouw. Maar - en dat is juist het frissche in dit boektegen dat gevoel strijdt zij krachtig. Zij neemt haar man zooals hij is met
zijn beminnelijkheid en zijn zwakheid, de lasten van het mondaine leven draagt
zij blijmoedig verder, maar daarnevens schept zij zich een diepere levenstaak.
Zij effent met veel tact en volle toewijding den weg voor haal' stiefdochtertjes
en laat aan deze eenzame kinderen haar eigen ervaring ten goede komen.
Zij helpt haar, ieder naar haal' geaardheid, zich beter voorbereiden op de
eischen, die de nieuwe tijd stelt aan de nieuwe vrouw.
Zoo is dit boek, al heeft het geen hooge kunstwaarde, toch niet waardeloos.
De schrijver heeft een gezonden kijk op de menschen, aan wie hij zijn aan·
dacht wijdt, hij schrijft vlot en prettig en geeft soms alleraardigste toolleeltjes.
De backfisch-toon - want dat is het ondanks haar vier-en-twintig jaren in de gesprekken tusschen Sylvia en haar vriendin h'ene is als zoodanig
uitstekend getroffen. Men hoort en ziet de bevolking van een Uuitsche
meisjeskostschool en de gedachten, die elk hoekje' van deze leege hoofdjes
vullen, zijn volkomen levenswaar. Ook het beeld van Thomsen's moeder,
de vriendelijke oude dame, die zoo 0pF;aat in het familieleven en die haar
zoon zoo graag getronwd wil zien, is een wèlgelijkend portret. En het bonte
geroezemoes der uitgaande wereld, het geflirt en oppervlakkig geb~bbel, of
liever - en hierin ligt een zwakke zijde van het boek - de mededeeliugen
over dit alles, worden nn en dan aangenaam afgewisseld door een diepere
gedachte of een zacht-tonig stukje natuur.
Een typisch staaltje van menschenkennis geeft de schrijver, als hij professor
Hermann, den vriend van Thomsen, theorieën over hct eenig mogelijke huwlijk
van een geleerde laat verkondigen en den man del' wetenschap. daama _
precies andersom laat handelen. Aan Syl\'ia's uitbeelding, aan de ontwikkeling
van haar gedachtenleven is werkelijk zorg besteed, al is het hooge standpunt,
waartoe dit aanvankelijk zoo onbednidende meisje zich weet op te werken,
niet voldoende verklaard.
De vertaling laat zich als geheel aangenaam en gemakkelijk lezen, maal'
toch kunnen enkele uitdrukkingen er niet mee door. Germanismen als:
(mij op voorschot laten knssen) "dat viel me niet in", "genoegdoening",
.,Luther de zijne", verraden wat al te duidelijk hun afkomst. En het met
hoofdletter geschreven woord "Avondmaal" is een weinig gelnkkige weergeving, als el' een feestmaaltijd wordt bedoelel. Wanneer zal toch eens de
overtuiging doordriIlgen, elat voor een goede vertaling een grondige kennis
del' vreemde taal worclt vereischt en men niet met wat schoolwijsheid kali
volstaan?
C. B.
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De Hand van Fatma, Naar het Duitsch \'al1 Rudolph Stratz, door A, Th, C. Thompson.

De titel wijst al op den aard van het verhaal, een wild romantische geschiedenis vol onwaarschijnlijkheden. Een jong 'meisje van ouden Dnitschen
adel, elat in stilte naar de Sahara trekt en daar in een hospitaal haar broeder,
een verloren zoon, gaat oppassen. Om haar niet begeerden verloofde te ontvluchten, stort zij zich in allerlei avonturen, ontmoet een Duitscher - nu
woestijnhewoner met een zeer interessant verleden, elie haar beschermer
wordt, en het slot is hoogst bevredigend: zij krijgen elkaar. Een typischen
zin moet ik er even uitlichten. Als de zieke broeder zijn zuster onverwacht
v66r zich ziet, "mompelt hij verschrikt, alsof hij een zeer liefelijk &pook hael
gezien: 0 God! ... Gert!" Ligt deze belachelijkheill aan elen vertaler, óf
was het origineel even mal? .I!~n dan die afgezaaglle aardigheid van tantes,
die polsmofjes breien voor bekeerde negertjes in de tropl~nlanden!
Maar spannend is het, dat moet men zeggen. We worden onwillekeurig
weer verplaatst in onze bakvischjaren, toen we ademloos dergelijke leeit'ur
verslond,m. Met rillen en beven volgen we Gerta en haal' geleider op hun
tocht over kit gevaarlijke zoutmeer, waar de grond onder hun voeten golft
en elke misstap hen zou doen verdwijnen in de ijzingwekkende diepte, , ..
brrr I Of door de onderaardsche spelonk met haal' :griezeligheden, waarbij
ze dan nog aan den ingang worelen opgewacht door den vertoornden verloofde met zijn revolver en zijn handlangers. Maar de vreemdeling leidt
haar koelbloedig door al die gevaren zonder een spier te vertrekken. De
ideaal-held, waarmee we kunnen dwepen, is er ook,
Gerta is trouwens evenzeer een romanfiguur en de verloofde een karikatuur,
Als literair werk is het boek niet "au sérieux" te nemen, al is ele elialoog
dikwijls vlot en houden de 400 avontuurlijke bladzijden onwillekeurig de
aandacht bezig.
Wat mij goed lijkt, is de milieu-teekening. Het begint pretentieus genoeg "In den beginne was alles woest en doodsch" en de verzuchting van
de woestijn is vrij gezwollen, maal' toch, de verlatenheieI, de woeste verschrikkingen van deze eindelooze, in zengend zonlicht verschroeide wilclt;rnis,
waar de geschiedenis zich afspeelt, heeft de schrijver op meel' dan ééne plaats
schilderachtig weergegeven. Ook zijn beschrijvingen van een Bedouïneukamp, van de tooverpl'acht dcr oase, van de arabische dorpen en hun bewoners zijn oostersch levendig gekleurd, en maken den indruk van eigen
aanschouwing, Hij schijnt land en volk goed te kennen.
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het Zweedsch
Zweedsch door
door Sophie
Sophie Elkan
Elkan . . • . . . . . . . 499
499
In Vogelvlucht.
Ten
Oosten van
van de
deZon,
Zon,ten
tenWesten
Westenvan
vandedeMaan
Maanen
enachter
achterBabylons
BabyIonsToren,
Toren,
Ten Oosten
door Jonas
Jonas Lie
door
Lie. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 499
499
Dwepers,
door
J. J.
E. E.Keyser.
499
Dwepers,door
doorl<nut
KnutHamsun.
Hamsun.Vertaald
Vertaald
door
Keyser . . . . . . . . . 499
Van
tweeërlei slag.
slag. Roman
Roman van
vanAnna
AnllaWahlenberg.
Wahlenberg. Naar
Naarhet
hetZweedsch
Zweedschdoor
door
Van tweeërlei
Ph. Wijsman
500
Ph.
Wijsman . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . . . ' . 500
Schipper
het Noorsch
Noorsch van
vanAlexander
AlexanderKielland,
Kielland,door
doorL.L.Op
Op ten
ten Noort
Noort. 500
500
Schipper Worse.
Worse. Naar
Naar het

CHRISTIAAN HUYGENS' LEERJAREN.
LEERJAREN.
CHRISTIAAN

De zeventiende
zeventiende eeuw
eeuw staat
staat in
in onze
onzegeschiedenis
geschiedenis geboekt
geboekt als
als de
de
De

eeuw. Meer
Meer dan
dan ooit
ooit tetevoren
vorenworden
wordendaaraan
daaraanverhandelingen
verhandelingen
gouden eeuw.
deheldendaden
heldendadenonzer
onzervoorvaderen
voorvaderen worden
worden
en prachtwerken
prachtwerken gewijd
gewijd ;j de
en
Zijworden
wordengerangschikt
gerangschikt onder
onder de
de
uitvoerig beschreven
beschreven en
en toegelicht.
toegelicht. Zij
uitvoerig
machthebbers van
Europa op
op het
hetgebied
gebiedder
derstaatkunde,
staatkunde,van
vanhandel
handel
machthebbers
van Europa
en nijverheid.
nijverheid. Ook
Ook hun
hun voorrang
voorrang in
in dedeschoone
schoonekunsten
kunstenen
enfraaie
fraaie
en
wordtaangetoond:
aangetoond:Rembrandt
Rembrandtgeplaatst
geplaatst
naast
bovenRubens
Rubens; j
letteren wordt
naast
of of
boven
Vondel en
en Hooft
Hooftworden
wordengeroemd
geroemdals
alsevenknieën
evenknieën der
dergroote
grootedichters
dichters
Vondel
Doch het
het gebied
gebied der
derwetenschappen
wetenschappenwordt
wordt
van Frankrijk
Frankrijk en
Engeland. Doch
van
en Engeland.
zoo niet
niet verwaarloosd,
verwaarloosd, toch
toch lang
lang niet
nietbehandeld
behandeld met
met de
de zorg
zorg
daarbij zoo
daarbij
hetverdient;
verdientonze
j onze
geschiedschrijversgevoelen
gevoelen
en
toewijding, welke
welke het
en toewijding,
geschiedschrijvers
zich hier
hier blijkbaar
blijkbaar te
te weinig
weinigthuis
thuis;
vergenoegenzich
zichmet
methet
hetnoemen
noemen
zich
; zijzijvergenoegen
van
enkele geleerden
geleerden en
eneen
eensummiere
summiereopsomming
opsomminghunner
hunnerwerken.
werken.
van enkele
Deze verwaarloozing
verwaarloozing isis echter
echter onverdiend,
onverdiend, want
want die
diegeleerden
geleerden en
en
Deze
anderen,
namen geheel
geheelworden
wordenverzwegen,
verzwegen,behoorden
behoordentot
totde
deeersten
eersten
anderen, wier namen
niet
slechts van
van hun
hun tijd
tijd en
en land,
land, maar
maar van
van alle
alle tijden
tijden en
en de
de geheele
geheele
niet slechts
beschaafde
wereld.
beschaafde wereld.
Op één
ik inindeze
dezebladzijden
bladzijdendedeaandacht
aandacht te
tevestigen
vestigen;;
hunner wensch ik
MI hunner
zijn
naam prijkt
prijkt in
in den
den titel
titelvan
vanditditopstel.
opstel.DeDeaanleiding
aanleiding tot
tot het
het
zijn naam
samenstellen
daarvan ligt in
in dedevolledige
volledigeuitgave
uitgavezijner
zijnerwerken,
werken,waarvan
waarvan
samenstellen daarvan
thans
tien deelen,
deelen, die
diedede
briefwisselingbevatten,
bevatten,zijn
zijnverschenen.
verschenen.
thans tien
briefwisseling
Reeds
voldoende werd
werd die
dieuitgave
uitgaveininbinnenbinnen-enenbuitenlandsche
buitenlandsche tijdtijdReeds voldoende
den keurigen
keurigen vorm
vorm als
als wegens
wegens de
de
schriften
schriften geroemd,
geroemd, zoewel
zoewel om
om den
vool'treffelijke
deze uitgave
uitgave voort
voort te
te
voortreffelijketoelichting.
toelichting.Het
Het voornemen
voornemenisis deze
zetten,
zoowel door
dool' het
hetopnemen
opnemen van
vanalle
allevroeger
vroegeruitgegeven
uitgegeven verhanverhanzetten, zoowel
delingen
en nog
nog onuitgegeven
onuitgegeven geschriften,
geschriften, als
als door
door een
eenuitvoerige
uitvoerige
delingen en
levensbeschrijving,
groote geleerde
geleerde wordt
wordt voorgesteld
voorgesteld in
in de
de
levensbeschrijving,waarin
waarin de
de groote
lijst
van
zijn
tijd,
gelijk
dit
reeds
voorlang
met
zijn
groote
tijdgenooten
lijst van zijn ti,jd, gelijk dit reeds voorlang met zijn groote tijdgenooten
geschied. Hoe
Hoeweinig
weinighij
hijnog
nogininzijn
zijnvaderland
vaderland
Newton
en Leibniz
Leibniz is geschied.
Newton en
wordt
gekend en
en gewaardeerd,
gewaardeerd, blijkt
blijkt wel
weluituitdedeomstandigheid,
omstandigheid, dat
dat
wordt gekend
straatofofplein
plein
geen
enkel monument
monument tot zijn
zijn eer
eer werd
werd opgericht,
opgericht, geen
geenstraat
geen enkel
genoemd.Waar
Waar
zijnnaam
naamvoorkomt,
voorkomt,
in
zijn geboorteplaats
geboorteplaats naar
naar hem
hem isisgenoemd.
in zijn
zijn
beschaafdekringen,
kringen,zooals
zooals
denkt
men slechts
slechtsaan
aanzijn
zijnvader,
vader,zelfs
zelfsininbeschaafde
denkt men
mij
nog onlangs
onlangs bleek.
bleek. Want
Wanttoen
toenikikdedegenoemde
genoemde uitgave
uitgave in
in een
een
mij nog
1906. lIl.
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kring
van ontwikkelden
ontwikkelden prees,
prees,werd
werdmij
mijdoor
dooréén
éénhunner
hunnertegengeworpen
tegengeworpen:
kring van
:
of zij
omdat
gedichten
of
zij wel
welnoodig
noodigwas,
was,
omdatdiedie
gedichtentoch
tochgenoegzaam
genoegzaam waren
waren
bekend
werden gelezen
gelezen!!
bekend en werden
is die
Intusschen is
die uitgave
uitgave meer
meer waard
waard dan
dan een
een monument
monument van
van steen
steen
zij toch
tochdoet
doetzijn
zijnbeeld
beeldvoor
voorons
onsoprijzen
oprijzen in
in alal zijn
zijn voorvoorof
metaal;; zij
of metaal
Wiedede
duizendenbrieven,
brieven,
treffelijke
hoedanigheden van
hoofd en
en hart.
hart. Wie
treffelijke hoedanigheden
van hoofd
duizenden
zij bevat,
bevat, met
met aandacht
aandacht leest
leesten
enden
deninhoud
inhoudoverweegt,
overweegt,vormt
vormtzich
zich
die zij
die
zulk
een duidelijke
duidelijke voorstelling
voorstelling van
van dezen
dezen geleerde,
geleerde, dat
datzij
zijonuitwischonuitwischzulk een
baar
de herinnering
herinnering achterblijft.
achterblijft.
baar in de
het mijne
mijne bedoeling
bedoeling op
op de
de teteverwachten
verwachtenlevenslevensGeenszins
Geenszins isis het
mij slechts
slechts te
te doen
doen om
omininenkele
enkele
beschrijving
beschrijvingvooruit
vooruittete loopen;
loopen ;het
het isis mij
met
voorbijgang
schetsen eenige
voorbijgang
schetsen
eenige episoden
episoden uit
uit zijn
zijn leven
leventetebehandelen,
behandelen,met
van
bijzonderheden, die
slechts door
door den
den vakgeleerde
vakgeleerde kunnen
kunnen begrepen
begrepen
van bijzonderheden,
die slechts
en
gewaardeerd worden.
Terwijl Newton
Newton afkomstig
afkomstig was
was uit
uit den
denlandlanden gewaardeerd
worden. Terwijl
bouwersstand, Leibniz uit de
de ambtenaarswereld,
ambtenaarswereld, kwam
kwam Christiaan
Christiaan Huygens
Huygens
landshistorie
historie hoog
hoog staat
staat
voort
uit een
eenaanzienlijk
aanzienlijk geslacht,
geslacht, dat
datinin's'slands
voort uit
aangeschreven.
De beide
beide eerstgenoemden
eerstgenoemden waren
waren gedwongen
gedwongen met
met hun
hun
aangeschreven. De
talenten
den strijd
strijd des
des levens
levens teteaanvaarden
aanvaarden;; voor
voor den
den laatste
laatste was
wasdie
die
talenten den
tot de
de
strijd
overbodig - — slechts
slechts uit
uit innerlijken
innerlijken drang
drang kwam
kwam hij
hij tot
strijd overbodig
beoefening der
wis- en
ennatuurkundige
natuurkundige wetenschappen
wetenschappen en
wist zich
zich
beoefening
der wisen wist
veroveren.
daar een
een eerste
eerste plaats
plaats teteveroveren,
daar
In
deze bladzijden
bladzijden wensch
wensch ik
ik de
de aandacht
aandacht te vestigen
vestigen op
op de
de eerste
eerste
In deze
periode van
van dit
ditmerkwaardig
merkwaardig leven,
leven,daarbij
daarbijvoornamelijk
voornamelijk geleid
geleiddoor
door
periode
met
de
daarbij
gevoegde
aanteekeningen,
de
genoemde
briefwisseling
de genoemde briefwisseling met de daarbij gevoegde aanteekeningen,
waarvan de
betrouwbaarheid boven
boven verdenking
verdenking staat.
staat.
waarvan
de betrouwbaarheid
I.

Treedt men
men het
hetMauritshuis
Mauritshuis binnen
binnen en
en begeeft
begeeftzich
zichnaar
naarde
degroote
groote
Treedt
zaal tegenover
tegenover den
den ingang,
ingang, dan
danziet
zietmen
menboven
bovenden
denschoorsteen
schoorsteen een
een
zaal
vroeger aan
aan Van
Van Dijck
Dijck werd
werd toegeschreven.
toegeschreven. Het
Het
fraai schilderstuk,
schilderstuk, dat
fraai
dat vroeger
voor een
eenvader,
vader,omringd
omringddoor
doorzijn
zijnvijfvijf
kinderen,
allenininmedaillon.
medaillon.
stelt voor
kinderen,
allen
vader isisonze
onzeberoemde
beroemdestaatsman
staatsmanenendichter
dichter
ConstantijnHuygens
Huygens;
De vader
Constantijn
;
de kinderen
kinderen zijn
zijnde
vierzonen
zonen:
bovenaan de
debeide
beideoudste
oudsteConstantijn
Constantijn
de
de vier
: bovenaan
Christiaan, daar
daar onder
onder de
de jongere
jongereLodewijk
Lodewijk en
enPhilips
Philips;; boven
boven den
den
en Christiaan,
in
de
vader
prijkt
de
afbeelding
van
het
eenige
zusje
Susanna,
nog
vader prijkt de af beelding van het eenige zusje Susanna, nog in de
Waarom ontbreekt
ontbreekt de
demoeder
moeder?? Helaas
Helaas! ! Zij
Zij was
was
eerste levensjaren.
levensjaren. Waarom
eerste
kort na
na de
degeboorte
geboortevan
vanhethet
meisjeoverleden.
overleden. Het
Het
schilderstuk isis
kort
meisje
schilderstuk
gebleken tetezijn
zijnvervaardigd
vervaardigd door
door Hanneman,
Hanneman, een
eenvriend
vriendvan
vanden
den
later gebleken
huize Huygens,
Huygens, die
die blijkbaar
blijkbaar met
met gfoote
gfootevoorliefde
voorliefde dat
datwerk
werk heeft
heeft
huize
vervaardigd. Volgens
opstel in
in Oud-Holland
Oud-Holland van
bestaat een
een
vervaardigd.
Volgens een
een opstel
van 1896 bestaat
ook
het
beeld
der
moeder
voorkomt,
terwijl
schets
daarvan,
waarop
schets daarvan, waarop ook het beeld der moeder voorkomt, terwijl
jongste kind
kind ontbreekt.
ontbreekt. Het
Het werk
werk bleef
bleefrusten,
rusten,tot
tothethet
dendood
dood
het jongste
nanaden
der moeder
moeder werd
werd hervat
hervat en
envoltooid.
voltooid.
der
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Tusschen de
leden van
van dit
dit gezin
gezin bleef
bleef steeds
steeds een
een hechte
hechte band
band bebede leden
staan;
vereering van
van de
dekinderen
kinderenvoor
voorden
denvader
vaderwas
wasgrenzenloos
grenzenloosen
en
staan ; de vereering
wel
\'erdiend door
door de
de groote
groote zorg,
zorg, welke
welke deze
dezeaan
aanhun
hunopvoeding
opvoeding en
en
wel verdiend
Dochook
ooktusschen
tusschendedekinderen
kinderenonderling
onderling
ontwikkeling
besteed. Doch
ontwikkeling heeft
heeft besteed.
bleef
tot het
heteind
eindvan
vanhun
hunaller
allel'vrij
vrijlangdurig
langdurigleven
levendede
band
bestaan;
bleef tot
band
bestaan
;
slechts
één, de
de jongste
jongstezoon,
zoon,kwam
kwamdoor
doorden
dendood
doodvroegtijdig
vroegtijdigaan
aanden
den
slechts één,
kring
degelijke
ontvallen. Allen
Allenzijn
zijnverder
verderopgegroeid
opgegroeidtottot
degelijkemenschen,
menschen,
kring te ontvallen.
een
sieraad van
van hun
hun geslacht,
geslacht, steunpilaren
steunpilaren der
der maatschappij.
maatschappij. Toen
Toen de
de
een sieraad
metwelgevallen
welgevallenneerzien
neerzienop
op
vader
hoogen ouderdom
ouderdom overleed,
overleed,kon
konhijhijmet
vader in hoogen
zijn toen reeds
reeds vrij
vrij bejaarde
bejaarde kinderen,
kinderen, die
diezijn
zijnsterf
sterfbed
omringden,
zijn
bed omringden.
Op
van dezen,
dezen, den
den tweeden
tweedenzoon
zoonChristiaan,
Christiaan, zal
zalikikdedeaandacht
aandacht
Op één van
de anderen
anderen slechts
slechts in
in zoover,
zoover, als
als zij
zij met
metdezen
dezenininbetrekbetrekvestigen; ; op
vestigen
op de
Zij
waren
uitnemend
van
geest,
maar
ook
schoon
van
king
stonden.
king stonden. Zij waren uitnemend van geest, maar ook schoon van
waarChristiaan
Christiaan schrijft
schrijft aan
aanzijn
zijnoudsten
oudsten
gestalte.
Dit blijkt
blijkt o.o.a.a.waar
gestalte. Dit
hij teteParijs
Parijsherhaaldelijk
herhaaldelijkvoor
voorhem
hemwerd
werdaangezien,
aangezien,terwijl
terwijl
broeder, dat hij
broeder,
het bekend
bekend is,
is, dat
datdeze
dezetottotdede
fraaist
gevormdemanner).
mannen van
van zijn
zijntijd
tijd
het
fraaist
gevormde
behoorde.
In
het Voorhout
Voorhout prijkt
prijkt een
een groot
groot heerenhuis
heCI'enhuis met
methet
hetopschrift
opschrift:
In het
:

»Hier
leefde en
en werkte
Huygens"
»Hier leefde
werkte Constantijn Huygens"
1624-1627.
Dit was
was echter
echter v66r
voorzijn
zijnhuwelijk,
huwelijk,toen
toenhijhijnog
nog
zijnmoeder
moeder
Dit
bijbijzijn
inwoonde.
Hij huwde
huwde ininhet
hetlaatst
laatstgenoemde
genoemdejaar
jaarmet
metSusanna
Susanllavan
van
inwoonde. Hij
Baerle, gesproten
gesproten uit
uiteen
een
aanzienlijkenenrijk
rijkAmsterdamsch
Amsterdamsch geslacht.
geslacht.
Baerle,
aanzienlijk
De jonggehuwden
jonggehuwden betrokken
betrokken een
huis inindede(lange)
(lange)Houtstraat,
Houtstraat, dat
dat
De
een huis
meer bestaat.
bestaat. Het
Hetwerd
werdafgebroken
afgebrokenvoor
voorhet
hetgebouw
gebouwvan
van
thans
niet meer
thans niet
de Amsterdamsche
Amsterdamsche afgevaardigden
afgevaardigdenter
terStaten-Generaal,
Staten-Generaal,daarna
daarnainingebruik
gebruik
hetRijksarchief,
Rijksarchief, terwijl
terwijl het
het thans
thansininafwachting
afwachtingeener
eener
genomen
door het
genomen door
nadere bestemming
bestemming leeg
leeg staat
staat (*).
CJ. Blijkens
Blijkensdedeverkoopakte
verkoopakte was
was het
het
nadere
een
aanzienlijke woning,
woning, waarin
waarin al de
de kinderen
kinderen werden
werden geboren.
geboren. Doch
Doch
een aanzienlijke
de
vader streefde
streefde naar
naar beter
beterhuisvesting
huisvesting:: hij
hij liet
lieteen
eenprachtige
prachtigewoning
woning
de vader
bouwen
aan
het
Plein,
op
het
terrein,
waar
thans
het
Ministerie
van
bouwen aan het Plein, op het terrein, waar thans het Ministerie van
is gevestigd.
gevestigd. DitDit
terreinhad
hadhijhij
van
Prins
FrederikHendrik
Hendrik
Justitie is
Justitie
terrein
van
Prins
Frederik
ten geschenke
geschenke ontvangen
ontvangen; ; het
paalde toen
aan het paleis,
paleis, dat
dat in
in den
den
ten
het paalde
toen aan
zelfden tijd
tijd graaf
graaf Maurits
Maurits de
de Braziliaan
Braziliaan liet
lietzetten
zettenenen
thansalsalsMauritsMauritszelfden
thans
is ingericht.
ingericht.
huis
voor museum
museum van
van schilderijen
schilderijen is
huis voor
Vol ijver
ijver werkte
werkte vader
vader Constantijn
Constantijn aan
aan de
de plannen
plannen van
van zijn
zijn nieuwe
nieuwe
Vol
woning,
hierin getrouw
getrouw door
door zijn
zijn gade
gade bijgstaan
bijgstaan;; —
- doch
doch zij
zij mocht
mocht
woning, hierin
het
beloofde land
landniet
nietbetreden
betreden; jkort
kortv66r
vóórdedevoltooiing
voltooiing stierf zij
zij in
het beloofde
het huis
huis inindedeHoutstraat
Houtstraat —
- dedevader
vaderhad
hadzijn
zijnIsterre"
llsterre"verloren
verloren en
en
het
haar met
metzijn
zijnkinderen
kinderendedenieuwe,
nieuwe,prachtige
prachtigewoning
woning
moest
zonder haar
moest zonder
betrekken. Hij
niet hertrouwd,
hertrouwd, zoodat
zoodat hij
hij het
hetgrootst
grootstenengewichtigst
gewichtigst
betrekken.
Hij is niet
deel
van zijn
zijn leven
levenals
alsweduwnaar
weduwnaarheeft
heeftdoorgebracht
doorgebracht;
zijnhuishouden
huishouden
deel van
; zijn
jaren lang
langwaargenomen
waargenomendoor
doorzijn
zijnnicht
nichtCatharina
Catharina Zuerius,
Zuerius, die
die
werd
werd jaren
(*) Zie
dezp. en
en de
de verdere
verderewoonhuizen
woonhuizenvan
vanC.
C. Huygens:
Huygens: Haagsch Jaarboekje
Jaarboekje voor 1897
Zie over deze
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de plaats
plaats der
dermoeder
moederzoo
zoogoed
goedmogelijk
mogelijkvervulde
vervulde en
en niet
nietweinig
weinig tot
tot
de
de zorgvuldige
zorgvuldige opvoeding
opvoeding der
dernog
nogjeugdige
jeugdigekinderen
kinderenbijbracht
bijbracht;; in
in de
de
de
briefwisseling wordt
haar naam
naam met
met eere
eeregenoemd.
genoemd.
briefwisseling
wordt haar
Zoo werd
werd onze
onze Christiaan
Christiaan den
den 14
14 April
April 1629
1629 in
in het
het huis
huis aan
aan de
de
Zoo
Houtstraat geboren;
acht jaren
jaren oud,
oud, toen
toen het
hethuis
huisop
ophet
hetPlein
Plein
Houtstraat
geboren ; hij
hij was
was acht
in dat
dat huis
huis heeft
heefthij
hijeen
eengroot
grootdeel
deelvan
vanzijn
zijnleven
leven
werd betrokken
betrokken -— in
werd
doorgebracht en
verscheidene zijner
zijner werken
werken voltooid.
voltooid. Hij
Hij had
had ererruime
ruime
doorgebracht
en verscheidene
appartementen; ; een
fraaie tuin
tuin gaf
gafhem
hemgelegenheid
gelegenheid
proefnemingen
appartementen
een fraaie
tottot
proefnemingen
aard;; daarbij
daarbij prijkte
prijkte het
het dak
dak met
metvier
vierijzeren
ijzerenbollen,
bollen, de
de
van allerlei
allerlei aard
van
})Sphaerae ferreae'',
ferreae", waaraan
waaraan het
het huis
huis zijn
zijn naam
naamontleende.
ontleende.
vSphaerae
waarhij
hij
Toch was
was deze
deze fraaie
fraaie heerenhuizing
heerenhuizing niet
niet de
de eenige
eenige plaats,
plaats,waar
zijn studiën
studiën kon
kon voortzetten.
voortzetten. Want
Wantkort
kort
betrekking
daarvan
zijn
na na
de de
betrekking
daarvan
hetbuiten
buiten»Hofwyck"
»Hofwyck"onder
onderVoorburg,
Voorburg,dat,
dat,hoe
hoeook
ook
stichtte zijn
zijn vader
vader het
stichtte
ontdaan van
vroegere glorie,
glorie, nog
nogbestaat.
bestaat. Ook
Ookdedegeschiedenis
geschiedenisvan
van
ontdaan
van vroegere
hetgenoemde
genoemdejaarboekje
jaarboekjeuitvoerig
uitvoerig meegedeeld.
meegedeeld.
deze woning
woning wordt
wordt ininhet
deze
Ik heb
heb onlangs
onlangs aan
aanhet
hetbuiten,
buiten,thans
thansbewoond
bewoonddoor
dooreen
eenpaar
paarjonge
jonge
Eli
gebracht;; het
hetbeantwoordt
beantwoordt lang
lang niet
nietmeer
meeraan
aan
mannen, een
een bezoek
bezoek gebracht
mannen,
eenzijner
zijnerdichtwerken
dichtwerken
opgewonden beschrijving,
beschrijving, door
door Constantijn
Constantijn inineen
de opgewonden
daarvan gegeven.
gegeven. De
De eenvoudige
eenvoudige woning
woning betrad
betrad ik
ik met
met eerbied,
eerbied, want
want
daarvan
in een
een der
derbovenkamers
bovenkamers isisChristiaan
Christiaan waarschijnlijk
waarschijnlijk gestorven.
gestorven. In
Inzijn
zijn
in
hij den
den zomer
zomer hier
hiel'door,
door,terwijl
terwijlhij
hij 's winters
laatste levensjaren
levensjaren bracht
bracht hij
laatste
gemeubileerde vertrekken
het Noordeinde
Noordeinde bewoonde.
zag het
het
gemeubileerde
vertrekkeninin het
bewoonde. Ik
Ik zag
eenvoudige vertrek,
zoo dikwijls
dikwijls vertoefde
vertoefde -— nog
nog kon
kon ik
ik bebeeenvoudige
vertrek, waar
waar hij
hij zoo
op de
de velden
velden en
en wegen
wegen
wonderen het
heerlijke uitzicht
uitzicht door
ramen op
wonderen
het heerlijke
door de
de ramen
der omgeving,
omgeving, waarboven
waarboven de
de torens
torens van
van Delft
Delft uitsteken,
uitsteken, een
eenuitzicht,
uitzicht, dat
dat
der
ook
door hem
hem zoozeer
zoozeer op
op prijs
prijs werd
werd gesteld
gesteld.. Hier
Hier heeft
heeft hij
hij vele
velejaren
jaren
ook door
doorgebracht
vele zijner
zijner onderzoekingen
onderzoekingen op
op mathematisch
mathematisch en
en proefproefdoorgebracht en
en vele
stilteeneneenzaamheid
eenzaamheid
ondervindelijk
na een
eenveel
veelbewogen
bewogenleven,
leven,ininstilte
ondervindelijk gebied,
gebied, na
voltooid.
hij is
is —
- evenmin
evenminalsalszijn
zijngroote
groote
studie-enentijdgenooten
tijdgenooten
voltooid. Want
Want hij
studieNewton
Leibniz —
- gehuwd
gehuwd geweest.
geweest.Geen
Geenvan
vandrieën
drieënschijnt
schijntdaardaarNewton en Leibniz
voor
eenige neiging
neiging tetehebben
hebbengevoeld,
gevoeld, zij
zij gingen
gingen geheel
geheel op
op inin hun
voor eenige
diepzinnige
onderzoekingen.
diepzinnige onderzoekingen.

11.
Omtrent
Chi'istiaans eerste levensjaren
levensjaren worden
worden wij
wijnauwkeurig
nauwkeurig op
op
Omtrent Christiaans
de
hoogte gesteld
gesteld door
doordedeaanteekeningen
aanteekeningenzijns
zijnsvaders
vaders (*). Daaruit
de hoogte
vernemen
Christiaan van
is geweest
geweest van
vaneen
eenzwakke
zwakke
vernemen wij,
wij, dat
dat Christiaan
van jongs
jongs af is
en
teedere complexie,
complexie, ook
ookvan
vaneen
eenmiddelmatige
middelmatige statuur,
statuur, maar
maar altoos
altoos
en teedere
afvan
vaneen
eengroote
groote
memorie
bijzonderleergierig
leergierigenenjaloersch
jaloersch
van
van jongs af
memorie
en en
bijzonder
alles, hetgeen
hetgeen hun
hun van
van jongs
jongs
om
zijn ouderen
ouderen broeder
broeder Constantijn
Constantijn in
om zijn
in alles,
af opgelegd
opgelegd werd,
werd, na
na te
te gaan
gaanenenzoo
zoohijhijkon
konte te
overtreffen.Met
Metdezen
dezen
overtreffen.
ouderen broeder
broeder werd
werdhij
hijopgevoed
opgevoed; jzoo
zooontstond
ontstondtusschen
tusschenhen
hen
één
dén jaar ouderen

(1.

(0)
1885.
Oud-Holland, derde jaargang,
jaargaug, 1885.
Opgenomen in
in het tijdschrift Oud-Holland,
(*) Opgenomen
Conltantijn
door J.
H. W.
Unger, bijlage
bijlage C.
C.
J. H.
W. Unger,
Huygens, uitgegeven door
Constantijn HU!lUen.f,

Dagboek van
van
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een
hechte band,
band, die
dieslechts
slechtsdoor
doorden
dendood
doodvan
vanden
denjongsten
jongstenwerd
werd
een hechte
afgebroken.
Hoe verschillend
verschillend ook
ook in
in aanleg
aanleg en
enwerkkring,
werkkring, bleven
bleven zij
zij
afgebroken. Hoe
belang stellen
stellen ininelkanders
elkandersarbeid
arbeidenenlevensomstandigheden
levensomstandigheden;; zoo
zoo had
had ook
ook
belang
de oudste
oudste een
eenbelangrijk
belangrijkaandeel
aandeelin in
natuurkundigeonderzoekingen
onderzoekingen
de
de de
natuurkundige
van
zijn jongeren
jongeren broeder.
broeder.
van zijn
Toen
deze acht
acht jaren
jaren oud
oud was,
was, leerde
leerde hem
hem zijn
zijn vader
vader de
de noten
noten der
der
Toen deze
metdede
muziek te intoneeren,
intoneeren, dat
dat hij
hij terstond
terstond en
en lichtelijk
lichtelijk deed,
deed, zelfs
zelfs met
muziek
jazoover,
zoover,dat
dathij,
hij, eer
eerhet
het
veranderingen
vier boven-zangsleutels,
boven-zangsleutels, ja
veranderingen van
van de
de vier
jaar expireerde,
expireerde, allerhande
allerhande muziekstukk
muziekstukkenen op
soorten van
van vleugels
vleugels
jaar
op alle
alle soorten
aanzienlijke
zeer vast
vast kon
kon zingen.
zingen. Volgens
Volgens de
degewoonte
gewoontedier
dierdagen
dagenbijbijaanzienlijke
zeer
familiën
werd het
hetonderricht
onderrichtder
derknapen
knapenopgedragen
opgedragenaan
aaneen
eengouverneur
gouverneur;
familiën werd
;
de
eerste was
wasAbraham
Abraham Mirkens,
Mirkens, die
die hun
hun dedebeginselen
beginselender
derlatijnsche
latijnsche
de eerste
hetcijferen
cijferen inindedevier
vierhoofdhoofdtaal onderwees.
onderwees. Hun
Hunvader
vaderleerde
leerde hun
hun het
taal
regels
en
den
regel
van
drieën,
die
Christiaan
binnen
weinige
weken
regels en den regel van drieën, die Christiaan binnen weinige weken
begreep
en nauwkeurig
nauwkeurig kon
kon toepassen.
toepassen. Ook
Ookdedemuziek,
muziek,waarin
waarinde
devader
vader
begreep en
zoo ver
ver was,
was, werd
werdgetrouw
getrouwbeoefend,
beoefend,zoodat
zoodatChristiaan
Christiaan kon
kon zingen
zingen en
en
zoo
zelfs componeeren,
componeeren, doch
had weinig
weinig stem.
stem. Op
Opnegenjarigen
negenjarigen leeftijd
leeftijd
zelfs
doch hij
hij had
sprak
hij reeds
reeds gemakkelijk
gemakkelijk latijn
latijn en
enwerd
werdMirkens
Mirkensals
alspraeceptor
praeceptorverversprak hij
vangen
door Hendrik
Hendrik Bruno,
Bruno,die
dielater
lateronder-directeur
onder-directeurwerd
werdder
derlatijnsche
latijnsche
vangen door
totzijn
zijndood
doodinin1664
1664
voormaligeleerlingen
leerlingen
school
Hoorn en
en tot
school te Hoorn
metmet
zijnzijn
voormalige
in briefwisseling
briefwisseling bleef.
bleef.
in
Daar vader
vader Constantijn
Constantijn door
door zijn
zijn werkkring
werkkring als secretaris
secretaris van
van Prins
Prins
Daar
Frederik
Hendrik
dikwijls
afwezig
was,
hetzij
door
zijn
verblijf
in
het
Frederik Hendrik dikwijls afwezig was, hetzij door zijn verblijf in het
legerkamp,
diplomatieke zending,
hij door
door brieven
brieven
legerkamp, hetzij
hetzij in
in diplomatieke
zending, moest
moest hij
van
de ontwikkeling
ontwikkeling zijner
zijner kinderen
kinderen nauwkeurig
nauwkeurig op de
de hoogte
hoogte worden
worden
van de
wij een
eenreeks
reeksbrieven
brievenvan
vanden
dengouverneur
gouverneur
gehouden.
Hieraan hebben
hebben wij
gehouden. Hieraan
aan
den vader
vadertetedanken,
danken,diediedoor
doorden
den
zoon
zorgvuldigzijn
zijnbewaard
bewaard
aan den
zoon
zorgvuldig
het leven
levenininhet
hethuis
huisopop
Plein
in alle
bijzonderhedenleeren
leeren
en
ons het
en ons
hethet
Plein
in alle
bijzonderheden
kennen.
Zij getuigen
getuigen van
van dedegroote
grootemoeite,
moeite,diediededegouverneur
gouverneurzich
zich
kennen. Zij
degrondslagen
grondslagenvan
vanalle
allewetenschappen
wetenschappen mee
mee tete
gaf,
om zijn
zijn kweekeling
kweekeling de
gaf, om
deelen.
Dat hierbij
hierbij de
de klassieken
klassieken op
op den
den voorgrond
voorgrond traden,
traden, ligt
ligt in
in den
den
deelen. Dat
geest
van dien
dien tijd
tijd;; daaraan
daaraan hadden
zonen te danken,
danken, dat
datzij
zijzich
zich
geest van
hadden de
de zonen
gedurende
verdere leven
leven met
metgemak
gemakbijbijhun
hunbriefwisseling,
briefwisseling,
gedurende hun
hun geheele verdere
metbuitenlandsche
buitenlandschegeleerden,
geleerden,van
vandedelatijnsche
latijnsche
zoowel onder
onder elkander
elkanderals
alsmet
zoowel
taal
konden
bedienen.
Hierin
echter,
schrijft
Bruno,
bleef
Christiaan
taal konden bedienen. Hierin echter, schrijft Bruno, bleef Christiaan
bij
zijn broeder
broeder ten
achter; ; het
het maken
maken van
van een
een thema,
thema, dedevertaling
vertaling
bij zijn
ten achter
de
»heerlijke"
werken
van
Terentius
stonden
hem
niet
aan
en
zelfs
van Terentius stonden hem niet aan en zelfs de »heerlijke" werken
van Scaliger
Scaliger en
Erasmus konden
konden hem
matig bekoren.
bekoren. Doch
Doch in
in
van
en Erasmus
hem slechts
slechts matig
bespeelde
voortreffelijkzoowel
zoowelde
de
de
muziek was
washijhijhem
hem
vóór;
de muziek
v66r
; hij hij
bespeelde
voortreffelijk
viola di
di gamba
gamba als
als de
de luit
luitenenclavecimbaal.
clavecimbaal.
viola
Op
begreep hij
hij met
met een
een zonderlinge
zonderlinge »promptitude",
»promptitude",
Op veertienjarigen leeftijd begreep
al
hetgeen dedemechanica
mechanica of
ofeenig
eenigander
ander deel
deel van
van de
demathesis
mathesis mocht
mocht
al hetgeen
ook
straks
raad
wetende
om
bij
model
of
ander
handwerk
aangaan;
aangaan ; ook straks raad wetende om bij model of ander handwerk
te brengen,
brengen, 't geen
geen hij
hij'• maar
maar ergens
ergens had
had gelezen
gelezen of
of
voor
den dag
dag te
voor den
met groote
groote»vastigheid"
»vastigheid" nateekenende
nateekenende alle
allegesneden
gesneden
gehoord,
zelfs met
gehoord, zelfs

ij
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prenten
dergelijke hem
hemvoorkomende
voorkomende dingen
dingen;; besteedende
besteed endevoorts
voortsde
de
prenten en dergelijke
snipperingenvan
van zijn
zijn tijd
tijd aan
snipperingen
aan molentjes
molentjes en
en andere
andere modellen
modellen tetemaken,
maken,
draaibank toe,
die hij
hij zoo
zoo bijeen
bijeen wist
wist te
te knutselen,
knutselen, dat
dat
zelfs
zelfs tot
tot een draaibank
toe, die
hij al
hij
al eenig
eenig goed
goed daarop
daarop begon
begon tetedraaien.
draaien.Daarbij
Daarbijleerde
leerde hij
hij de
de
fransche en
en italiaansche
talen zoo
zoo spoedig,
spoedig, dat
dat zijn
zijn meester
meesterbinnen
binnen zes
zes
fransche
italiaansche talen
maanden werd
werd Dgelicentieerd"
maanden
llgelicentieerd" -— tusschen
tusschen door
door ook
ook dansen
dansen en
en paardrijden.
paardrijden.
Op
vijftienjarigen leeftijd
leeftijd ontving
ontving Christiaan
Christiaan de
delessen
lessenvan
vanStampioen,
Stam pioen,
Op vijftienjarigen
den
bekwaamsten rekenmeester
rekenmeester van
van zijn
zijn tijd,
tijd, wiens
wiensonderricht
onderrichtbij
bijzijn
zijn
den bekwaamsten
leerling
onuitwischbare sporen
zou nalaten.
nalaten. Hij
Hijmaakte
maakte hem
hembekend
bekend
leerling onuitwischbare
sporen zou
met
de werken
werken van
vanSimon
SimonStevyn
Stevynen
enDescartes.
Descartes. Hoort
Hoortzijn
zijngoeden
goeden
met de
raad:
noch wat bij
bij tetepractiseeren
practiseeren tot
tothetgene
hetgenedat
datmen
mengeleesen
geleesen
raad : ,daar
)daar noch
heeft,
vordert veel
veel meer,
meer, als
alsaltijd
altijdenengedurig
gedurig(zonder
(zondereigen
eigenpractijk)
practijk)
heeft, vordert
te
suffen.
Dit
leste
wordt
op
het
allerhoogste
gerecomin
de
boeken
in de boeken te suffen. Dit leste wordt op het allerhoogste gerecommandeerd."
meester heeft
heeftlang
langgenoeg
genoeggeleefd
geleefdom
ommet
metvoldoening
voldoening te
te
mandeerd." De
De meester
kunnen
getuigen, hoezeer
hoezeerzijn
zijnleerling
leerlingdezen
dezen raad
raad ter
ter harte
harte heeft
heeftgenomen.
genomen.
kunnen getuigen,
Toen
zijn beide
beide oudste
oudstezonen
zonenaldus
alduseen
eenvoldoende
voldoendewetenschappelijke
wetenschappelijke
Toen zijn
hetwenschelijk
wenschelijk hen
hen
voorbereiding
oordeelde de
de vader
vaderhet
voorbereiding hadden
hadden ontvangen,
ontvangen, oordeelde
naar de
Leidsche universiteit
universiteit te
zenden; ; de
tweede was
was nog
nog wat
watjong
jong
naar
de Leidsche
te zenden
de tweede
(nauwelijks 16
16 jaren),
jaren), maar
maar in
in ontwikkeling
ontwikkeling stond
stond hij
hij met
metzijn
zijnouderen
ouderen
(nauwelijks
broeder minstens
minstens gelijk,
gelijk, zoodat
zoodat zij
zij ook
ooktetezamen
zamenverder
verderkonden
konden stustubroeder
deeren.
Dat hij
hijhet
hethun
hunbijbijhet
hetvertrek
vertreknaar
naardedehoogeschool
hoogeschoolniet
nietaan
aan
deeren. Dat
goeden
raad
en
de
noodige
levensregelen
liet
ontbreken,
blijkt
uit
een
goeden raad en de noodige levensregelen liet ontbreken, blijkt uit een
merkwaardig stuk,
hierop betrekking
betrekking heeft
en inindedebriefwisseling
briefwisseling
merkwaardig
stuk, dat
dat hierop
heeft en
hetvolgende
volgende ininvertaling
vertaling (want
(want ook
ook dit
dit
opgenomen. Daaraan
Daaraan moge
moge het
is opgenomen.
in het
hetlatijn)
latijn)ontleend
ontleendworden.
worden.
stuk is in
stuk
De dagverdeeling
dagverdeeling luidt
volgt:: om
om vijf
vijf uur
uur opstaan,
opstaan, dan
dan het
hetlezen
lezen
De
luidt als
als volgt
van een
een hoofdstuk
hoofdstuk uit
uit het
het Nieuwe
NieuweTestament,
Testament, gevolgd
gevolgd door
door gebed
gebed in
in
van
geknielde houding.
houding. Om
Om zes
zes uur
uurstudie
studie van
vanhet
hetRomeinsche
Romeinsche recht
recht tot
tot
geknielde
halfnegen ; ; daarna
Tot 10
10uur
uurhervatting
hervatting van
van
halfnegen
daarnauitspanning
uitspanningtottot9 9 uur.
uur. Tot
hetRomeinsche
Romeinscherecht,
recht,tottot
uurbeoefening
beoefeningder
dermathesis;
mathesis;
de studie
studie van
van het
de
1111
uur
11 tot
tot1212
oefeningin in
teekenenenen
muziek.Daarna
Daarnahet
het
van 11
van
uuruur
oefening
teekenen
muziek.
middagmaal en
ontspanning, gevolgd
gevolgd door
door voorbereiding
voorbereiding tot
het college
college
middagmaal
en ontspanning,
tot het
het Romeinsche
Romeinsche recht
recht bij
bij Prof.
Prof. Vinnius,
Vinnius, dat
dat te
te 33uren
urenplaats
plaatsheeft.
heeft.
in het
in
Van
4-6
uur
spel
in
de
open
lucht,
indien
het
weer
dit
toelaat,
anders
Van 4-6 uur spel in de open lucht, indien het weer dit toelaat, anders
uur tot
tot besluit
besluit weer
weer
ontspanning ininhuis
ontspanning
huisdoor
doormuziek
muziekofofspel.
spel. Om
Om 10
10 uur
hoofdstuk uit
uithet
het
GriekscheTestament,
Testament,gevolgd
gevolgddoor
doorhet
hetavondgebed.
avondgebed.
een hoofdstuk
Grieksche
nu de
deraadgevingen
raadgevingen!
Aldus de
de dagverdeeling
dagverdeeling ;j nu
Aldus
!
bestuur der
der stad
stad en
enuwe
uweprofessoren
professoreninineere;
eere;spreekt
spreektde
de
) Houdt het bestuur
IHoudt
waar gij
gij ze
zeontmoet,
ontmoet, slechts
slechtskort
kortenenzonder
zonderomslag
omslagtoe.
toe.
laatsten, waar
laatsten,
pestden
denomgang
omgangmet
met
slecht
gezelschap;
zijtbeleefd
beleefd
Vliedt als de
de pest
Vliedt
luilui
enen
slecht
gezelschap
; zijt
zoodikwijls
dikwijlsmogelijk
mogelijk
tegenover uwe
uwe meerderen
meerderen;; uwen
uwenvader
vaderzult
zultgijgijzoo
tegenover
door brieven
brieven op
op de
dehoogte
hoogtehouden
houdenvan
van
uwe
gezondheidenenstudiën,
studiën,
door
uwe
gezondheid
in het
het legerkamp
legerkamp bevindt.
bevindt. Ten
Ten slotte
slottesmeek
smeek
vooral wanneer
wanneer hij
hij zich
zich in
vooral
dat gij
gij
den hoogen
hoogen God
God (dien
(dien ge
ge steeds
steeds voor
voor oogen
oogen moet
moet houden),
houden), dat
ik den
deze voorschriften
voorschriften en
raadgevingen steeds
in acht
achtzult
zultnemen
nemen!"I"
cleze
en raadgevingen
steeds in
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Aldus gewapend
gewapend met
metlevensregelen
levensregelenen
enwijze
wijzelessen,
lessen,vertrokken
vertrokkenzijzij
Aldus
naar Leiden,
Leiden, en
en werden
werdenhier
hierbijbij
Rector-Magnificusals
alsstudent
student
naar
denden
Rector-Magnificus
ingeschreven.
het Album
Album studiosorum
studiosorum acad.
acad. lugd.
lugd. bat.
bat. had
had die
die
ingeschreven. Volgens
Volgens het
Mei 1645 bij
bij den
denrector
rectorPolyander
Polyandel' in
in de
de
inschrijving plaats
inschrijving
plaatsop
op 12 Mei
faculteit der
der rechten.
rechten.
faculteit
De inschrijving
inschrij ving staat als
als volgt
volgtopgeteekend
opgeteekend:
:
Hugenius Constantinus,
Constantinus, Hagiensis,
Hagiensis, 19,
19, J.
.Hugenius
Christianus ab Hugens,
Hugens, Hagiensis,
Hagiensis, 16, J.
Christianus
Zij is hier
hier aangehaald
aangehaald om de
de aandacht
aandacht te
te vestigen
vestigen op
ophaar
haaronnauwonnauwZij
keurigheid, welke
reeds tot
totmoeilijkheid
moeilijkheid aanleiding
aanleiding heeft
heeft gegeven.
gegeven.
keurigheid,
welke reeds
Immers, de
de naam
naam van
van den
dentweeden
tweedenis is
onjuist
weergegeven,maar
maarvooral
vooral
Immers,
onjuist
weergegeven,
zijninschrijinschrijbetreft dit
dit den
den leeftijd
leeftijd van
vanden
deneersten.
eersten.Deze
Dezetoch
toch
betreft
waswas
bijbij
zijn
ving nog geen
geen 19
19jaren,
jaren,doch
docheerst
eerst1717jaren
jaren
oud,alsals
geboreninin1628,
1628,
ving
oud,
geboren
jaar na
na het
hethuwelijk
huwelijkvan
vanzijn
zijnvader,
vader,diedie1919
jaren
vóórdedeinschrijinschrijéén jaar
jaren
vs56r
Menbehoeft
behoeftzich
zich echter
echter geen
geen moeite
moeite tete
ving nog
nog niet
nietgehuwd
gehuwdwas.
was.Men
ving
op tetelossen.
lossen.Wie
Wiezich
zichmet
metmij
m~iherinnert,
herinnert,
geven om
om die
dietegenspraak
tegenspraak op
geven
het ininvroeger
vroegerdagen
dagenbijbijdiedieinschrijving
inschrijvingtoeging,
toeging,zalzalzich
zich:waarlijk
:waarlijk
hoe het
hoe
niet verwonderen
verwonderen over
over dedeonnauwkeurigheden,
onnauwkeurigheden, welke
welkedaarbij
daarbijplaats
plaats
niet
in het
hethuis
huisvan
vanden
denrector,
rector,
hadden. Immers,
die inschrijving
inschrijving had
had plaats
plaats in
hadden.
Immers, die
die
daarbij meer
meer aandacht
aandacht wijdde
wijdde aan
aan de
derichtige
richtigebetaling
betalingder
derinschrijinschrijdie daarbij
vingsgelden, dan
aan een
eennauwkeurige
nauwkeurige opteekening
opteekeningder
dermondelinge
mondelinge
vingsgelden,
dan aan
metandere
andereemolumenten
emolumenten (als
(alstabbaardtabbaard- en
en
opgaven. Sedert
die gelden
gelden met
opgaven.
Sedert die
der voormalige
voormalige wet op
op het
hetH.
H.O.)
zijn afgeafgekonijnengeld, zie
konijnengeld,
zie art.
art. 134
134 der
O.) zijn
schaft,
en de
de inschrijving
inschrijving plaats
plaats vindt
vindt in
in het
hetacademie-gebouw
academie-gebouwvolgens
volgens
schaft, en
nauwkeurigheiddaarvan
daarvan
schriftelijke
studenten, laat
laatdedenauwkeurigheid
schriftelijke meedeeling
meedeeling der studenten,
veel minder
minder te
te wenschen
wenschen over
over!!
veel
De jongelieden
jongelieden namen
namen hun
hun intrek
intrek in
in een
eenhuis
huis op
op 't Steenschuur,
De
llHartog van
van Saxen."
Saxen." In
In een
eenbrief
briefvan
vanChristiaan
Christiaanaan
aanzijn
zijn
genaamd
genaamd de
de »Hartog
twee
jaren jongeren
jongeren broeder
broederLodewijk
Lodewijk vermeldt
vermeldt hij,
hij, hoe
hoe hij
hij zich
zich ook
ook
twee jaren
bezig
hield met
met teekenen
teekenen ofofliever
lievermet
metwat
wat
men
noemt»doezelen"
lldoezelen"
bezig hield
men
noemt
(het
eenige Hollandsche
Hollandsche woord
woord in
in den
den latijnschen
latijnschen brief)
brief) en
en wel
welom
omeen
een
(het eenige
door
Rembrandt geschilderd
geschilderd portret
portret na
na te
te bootseb.
bootsen. Doch
Doch spoedig
spoedig zou
zou
door Rembrandt
blijken,
ook ernstiger
ernstiger bezigheid
bezigheid zijn
in beslag
beslag nam.
nam. De
De studie
studie
blijken, hoe
hoe ook
zijn tijd
tijd in
der
rechten, waartoe
waartoe zijn
zijn vader
vader hem
hem had
had bestemd,
bestemd, trok
trokhem
hemblijkbaar
blijkbaar
der rechten,
wantnooit
nooitschrijft
schrijfthijhijhierover
hierover;
naam
vanden
denhoogleeraar
hoogleeraar
niet
aan, want
niet aan,
; dedenaam
van
Vinnius
zijn brieven
brieven niet
nietvoor.
voor.Maar
Maarde
delessen
lessenenenraadgevingen
raadgevingen
Vinnius komt
komt in zijn
zouhij,
hij,volgens
volgensvoorvoorvan
Stampioen waren
waren niet
niet vergeefsch
vergeefsch geweest. Wel
Welzou
van Stampioen
college in
in het
hetromeinsche
romeinsche recht,
recht,ook
ook
schrift
zijn vader,
vader, nevens
nevens het college
schrift van
van zijn
dat
in de
de mathesis
mathesisvolgen,
volgen,maar
maarweldra
weldrableek,
bleek,
hoe
doorhem
hemdedebijzaak
bijzaak
dat in
hoe
door
tot
hoofdzaak werd
werd verheven.
verheven. Dat
Dat college
college toch
toch werd
werdgegeven
gegevendoor
door
tot hoofdzaak
Frans
van Schooten,
Schooten, zoon
zoonvan
vanden
denhoogleeraar
hoogleeraarvan
vandenzelfden
denzelfden naam
naam
Frans van
(beider
de senaatzaal
senaatzaal van
van het
hetacademie-gebouw).
academie-gebouw). Hij
Hij
(beider portret
portret prijkt
prijkt in
in de
was
14jaren
jaren ouder
ouder dan
dan Christiaan
Christiaan: : in
volgde hij
hij zijn
zijn vader
vader op
op
was 14
in 1646 volgde
als
hoogleeraar in
de wiskunde
wiskunde aan
aan de
deschool
schoolvoor
vooringenieurs,
ingenieurs,die
diedoor
door
als hoogleeraar
in de
deLeidsche
LeidscheUniversiteit
Universiteitwas
wasverbonden
verbondenen
enook
ookLudolph
Ludolph
prins
Maurits aan
aan de
prins Maurits
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van Ceulen
is isFrans
van
Ce uIen tot haar
haal' leeraren
leeraren had
had geteld.
geteld.Slechts
Slechts1515jaren
jaren
Fransvan
van
1661;;
Schooten als hoogleeraar
werkzaam geweest,
geweest, want
Schooten
hoogleeraar werkzaam
want hij
hij stierf
stierf reeds
reeds in
in 1661
moge zijn
moge
zijn eigen
eigen ontdekkingen
ontdekkingen niet
niet gewichtig
gewichtig kunnen
kunnen genoemd
genoemd worden,
worden,
zoo heeft
zoo
heeft hij
hij zich
zichtoch
tocheen
eenonvergankelijken
onvergankelijkennaam
naamverworven
verworvendoor
doorzijn
zijn
onderwijs èn
Alsvurig
vurigaanhanger
aanhanger van
van Descartes,
Descartes, die
die bij
bij
onderwijs
èn geschriften.
geschriften. Als
zijn
optreden nog
nog inindedevolle
vollekracht
krachtzijner
zijnerwerkzaamheid
werkzaamheid was,
was, heeft
heeft
zijn optreden
Frankrijkmeer
meertegenstand
tegenstand dan
dan
hij
diens methode,
methode, welke
welkedestijds
destijdsininFrankrijk
hij diens
waardeering
toegelicht en
en zoowel
zooweldoor
doorzijn
zijnonderwijs
onderwijs als
alsdoor
door
waardeering vond,
vond, toegelicht
zij ininHolland
Holland meer
meerwerd
werd
zijn
geschriften ingang
ingang doen
doen vinden,
vinden, zoodat
zoodat zij
zijn geschriften
gekend
gewaardeerd dan
dan ergens
ergens elders.
elders.Onder
Onderzijn
zijnleerlingen
leerlingenmocht
mocht
gekend en gewaardeerd
er tellen,
tellen, die
die naam
naam zouden
zouden maken
maken in
in 's lands
historie, zooals
zooals
hij
hij er
lands historie,
de Witt,
Witt,Johannes
JohannesHudde.
Hudde.Grooten
Grooteninvloed
invloed
Christiaan
Johan de
Christiaan Huijgens,
Huijgens, Johan
hij op
op de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van den
den eerstgenoemde
eerstgenoemde gehad
gehad; ; hij
hij heeft
heeft
heeft
heeft hij
tot
de
neiging tot
totdedemathematische
mathematischewetenschappen
wetenschappen aangewakkerd
aangewakkerd en
en tot
de neiging
een alles
alles overheerschenden
overheeJ'schenden hartstocht
hartstocht doen
doen overslaan.
overslaan.
Eerst
was de
deverhouding
verhouding tusschen
tusschen hen
henalsalsvan
vaneen
een
veelbelovend
Eerst was
veelbelovend
leerling tot een
een voortreffelijk
voortreffelijk leermeester
leermeester;; daarna
daarna ging zij
zij over
over ininververleerling
wantschap
tusschen gelijkgestemde
gelijkgestemde geesten
geesten;; eindelijk
eindelijk overheerschte
overheerschte dede
wantschap tusschen
tenvolle
vollewerd
werderkend.
erkend.
leerling
den leermeester,
leermeester, hetgeen
hetgeendoor
doordezen
dezen ten
leerling den
Maar
zijn vroegtijdigen
vroegtijdigen dood
dood bleef
bleefdedenauwe
nauweband
bandbestaan
bestaan;; de
de
Maar tot
tot zijn
steeds voortgezette
voortgezette briefwisseling
briefwisseling na
nadedescheiding
scheidinggeeft
geeft
ondubbelzinnige
ondubbelzinnige
Devoormalige
voormaligeleermeester
leermeester
getuigenis
van wederzijdsche
wederzijdsche waardeering.
waardeering. De
getuigenis van
op
zijn
leerling
aan
te
moedigen
op
het
door
dezen
ingehoudt
niet
houdt niet op zijn leerling aan te moedigen op het door dezen ingepad;; hij
hij zendt
zendthem
hemmoeilijke
moeilijkevraagstukken
vraagstukken ter
teroplossing,
oplossing, blijft
blijft
slagen
slagen pad
op de
de hoogte
hoogtevan
vanzijn
zijnonderzoekingen,
onderzoekingen, neemt
neemt in
in zijn
zijn werken
werken een
een der
der
op
op en
en erkent
erkent met
metvreugde,
vl'eugde,hoe
hoe
eerste
verhandelingen van
eerste verhandelingen
van zijn
zijn leerling
leerling op
deze
hem inindiepte
dieptevan
vanwetenschappelijk
wetenschappelijkonderzoek
onderzoekovertreft.
overtreft.
deze hem
Bij dit
dit keerpunt
keerpunt inindedeontwikkeling
ontwikkeling van
van Christiaan
Christiaan moeten
moeten wij
wij een
een
Bij
oogenblik stilstaan.
had, zooals
zooals wij
wij zagen,
zagen, van
vanzijn
zijnvader
vadereen
eenvoorvooroogenblik
stilstaan. Hij
Hij had,
treffelijke opvoeding
was onderwezen
onderwezen in
in alle
allewetenschapwetenschaptreffelijke
opvoeding ontvangen
ontvangen en
en was
pen en
enschoone
schoonekunsten,
kunsten, die
diedestijds
destijdswerden
werden beoefend.
beoefend. Zoo
Zoo kende
kende hij
hij
pen
zoowel de moderne
moderne als
als de
de klassieke
klassieke talen,
talen,beoefende
beoefendemet
metvoorliefde
voorliefdede
de
zoowel
muziek en
ook de
de teekenkunst.
teekenkunst. In
was hij
hij een
een meester
meester en
en bleef
bleef
muziek
en ook
In deze
deze was
het portret,
portret, dat
dathij
hijvan
vanzijn
zijn
dit in
in zijn
zijn verdere
verdere leven,
leven, zooals
zooals blijkt
blijkt uit
uit het
dit
op
hoogen
leeftijd
vervaardigde
en
dat
in
zijn
werken
is
opgevader
vader op hoogen leeftijd vervaardigde en dat in zijn werken is opgenomen. Nog
Nog jong
jong teekende
teekende hij
hij inineen
eenacademische
academischevacantie
vacantiedededoodendoodennomen.
op dedeschutting,
schutting,die
diehet
heterferf
zijnsvaders
vadersscheidde
scheidde
dans van
van Holbein
Holbein op
dans
zijns
van den
den tuin
tuin van
van graaf
graafMaurits.
Maurits. Zijn
Zijn liefde
liefde voor
voor de
de muziek
muziek bleef
bleefhem
hem
van
bij gedurende
gedurende zijn
zijn gansche
gansche leven,
leven, alalwas
washijhijook
ookgeen
geenmusicus
musicusvan
van
bij
beteekenis als
als zijn
zijnvader.
vader.Deze
Dezebestemde
bestemde
zijnzonen
zonenvoor
voorden
denstaatsdienst
staatsdienst
beteekenis
zijn
en liet
liet hen
hendaartoe
daartoebehoorlijk
behoorlijkvoorbereiden
voorbereiden;; hij
hij zond
zond hen
hen naar
naar de
de
en
hoogeschool, om
om daar
daar in
in de
de rechten
rechten tetestudeeren
studeerenenentetepromoveeren.
promoveeren.
hoogeschool,
Doch de
de wiswis-enennatuurkundige
natuurkundigestudiën
studiënwerden
werden
geenszins
verwaarloosd;
Doch
geenszins
verwaarloosd
;
ook van
van deze
deze was
wasdedevader
vadereen
eengroot
groot
bewonderaar,zooals
zooalsblijkt
blijkt
want ook
want
bewonderaar,
met Descartes,
Descartes, Mersenne
Mersenne en
en
uit zijn
zijn vriendschap
vriendschap en
en briefwisseling
briefwisseling met
uit
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andere
hoog staande
staande tijdgenooten.
tijdgenooten. De
De oudste
oudste zoon
zoon heeft
heeft getrouw
getrouw de
de
andere hoog
zijnopvolger
opvolgerininden
den
door
den vader
váder aangewezen
aangewezen richting
richting gevolgd
gevolgd en
en isiszijn
door den
niet;
zijnneiging
neiging
staatsdienst
den tweeden
tweeden ging
gingdit
ditniet
staatsdienst geworden.
geworden. Met
Met den
; zijn
eenandere
andere
richting.Hij
Hijgevoelde
gevoeldegeen
geenaantrekking
aantrekking tot
tot
trok
hem inineen
trok hem
richting.
die
loopbaan; ; zijn
zijn innerlijke
innerlijke aandrang
aandrang bracht
bracht hem
hem op
opeen
eenanderen
anderen
die loopbaan
Delessen
lessenvan
vanStampioen,
Stampioen,maar
maar
vooraldedeinvloed
invloedvan
vanVan
VanSchooten
Schooten
weg. De
vooral
kennen;
mathematischewetenschappen,
wetenschappen, herherleerden hem
hem zijn
zijn aanleg
aanlegkennen
leerden
; dedemathematische
leefd
door den
deuarbeid
arbeid van
van Descartes,
Descartes, Vermat
Fermat en
enanderen,
anderen, namen
namen zijn
zijn
leefd door
geest
in beslag
beslagenentrokken
trokkenhem
hem
onweerstaanbaremacht.
macht.
geest in
aanaan
metmet
onweerstaanbare
zich tegen
tegendie
dieneiging
neigingverzet,
verzet, hij
hij liet
lietzijn
zijn
Geenszins
de vader
vader zich
Geenszins heeft
heeft de
vrij in
in het
hetvolgen
volgen van
van zijn
zijn aanleg
aanleg en
en verhief
verhief er
er zich
zich
begaafden zoon
begaafden
zoon vrij
niet
weinig op,
op,dat
dat
deze
zich
zulk
voortreffelijkewijze
wijzeopenopenniet weinig
deze
zich
opop
zulk
eeneen
voortreffelijke
baarde.
Toen diens
diens vorderingen
vorderingen in
in de
demathesis
mathesis zoo
zoo duidelijk
duidelijk aan
aan het
het
baarde. Toen
licht
kwamen, noemde
noemde hij
hij hem
hemzijn
zijnkleinen
kleinen Archimedes
Archimedes en
betitelde
licht kwamen,
en betitelde
waarhij
hijhem
hemininzijn
zijnbriefwisseling
briefwisselingmet
metverschillende
verschillende gegehem aldus,
aldus, waar
hem
ter
sprake
bracht.
Nooit
heeft
hij
hem
gedwongen
of
in
zijn
leerden
leerden ter sprake bracht. Nooit heeft hij hem gedwongen of in zijn
neiging
gestoord;; ook
ook waar
waargeen
geenuitzicht
uitzichtopop
werkkringzich
zichopende,
opende,
neiging gestoord
eeneen
werkkring
liet
hij hem
hem geheel
geheel vrij
vrij en
enhield
hieldhem
hemjaren
jarenlang
langbijbijzich
zichopophet
hetPlein,
Plein,
liet hij
waar zijn
zijn zoon
zoon niets
nietsanders
andershad
hadtetedoen,
doen,dan
danzich
zichaan
aanzijne
zijnegeliefgeliefwaar
te wijden.
wijden.Niet
Nietweinig
weinigheeft
heeft
deze
verstandigeleiding
leiding
koosde studiën
studiën te
koosde
deze
verstandige
het bereiken
bereiken van
vanhet
hethooge
hoogestandpunt,
standpunt, dat
datde
dezoon
zoon
bijgedragen tot
bijgedragen
tot het
weldra
zou innemen.
innemen. Zoo
Zoo bestond
bestond hier,
hier, inintegenoverstelling
tegenoverstellingmet
metzoovele
zoovele
weldra zou
het
andere
beteekenis, geen
geen enkele
enkele uitwendige
uitwendige prikkel
prikkel tot
tot het
andere mannen
mannen van
van beteekenis,
volgen
van de
dewetenschappelijke
wetenschappelijkeloopbaan,
loopbaan,maar
maarook
ookgeen
geenenkel
enkelstruikelstruikelvolgen van
denweg
weg
gelegd.
gelukkige
omstandigheden,
blok werd
werd daarbij
daarbij ininden
blok
gelegd.
DeDe
gelukkige
omstandigheden,
de vader
vaderverkeerde,
vel'keerde, veroorloofden
veroorloofden hem
hem zijn
zijn zoon
zoon vrij
vrij te
te laten
laten
waarin de
waarin
in
het volgen
volgen van
vanzijn
zijnneiging
neiging;
toch isishet
hetininhem
hemeen
eengroote
grooteververin het
; toch
dienste,
dat hij
hijdedebeteekenis
beteelienis
daarvanheeft
heeftingezien.
ingezien.Als
Alsbelooning
belooning
dienste, dat
daarvan
mocht
hij ininhoogen
hoogenouderdom
ouderdom de
devoldoening
voldoening smaken,
smaken, zijn
zijn zoon
zoononder
onder
mocht hij
de
grootste geleerden
geleerden van
van zijn
zUn tijd
tijd tetezien
ziengerangschikt.
gerangschikt.
de grootste
Christiaan
nog nauwelijks
nauwelijks een
een jaar
jaar aan
aan de
de hoogeschool,
hoogeschool, of
of hij
hU
Christiaan was
was nog
begon zich
reeds te
te onderscheiden.
onderscheiden. In een
een brief
briefvan
vanDescartes
Descartes aan
aan een
een
begon
zich reeds
zwager
van vader
vader Constantijn,
Constantijn, vermeldt
vermeldt hij,
hij, hoe
hoe hij
hijvoor
voorkorten
korten tijd
tijd
zwager van
van prof.
prof. Schooten
Schooten een
een geschrift
geschriftontving,
ontving, opgesteld
opgesteld door
door den
dentweeden
tweeden
van
zoon van
van mr.
mr. de
deZuylichem,
Zuylichem,dat
dathandelde
handeldeover
overeen
eenmathematisch
mathematischvraag
vraag·
zoon
stuk,
dat deze
deze had
had opgelost
opgelost en
en hoewel
hoewel de
deoplossing
oplossing niet
niet volledig
volledig was
was
stuk, dat
(hetgeen
hem niet
nietverwonderde,
verwonderde, omdat
omdatdie
dieoplossing
oplossingnog
nogdoor
doorniemand
niemand
(hetgeen hem
werd
gevonden), zij
zij van
van zoodanigen
zoodanigen aard
aard was,
was, dat
dathij
hijzich
zichverzekerd
verzekerd
werd gevonden),
hield, hoe
hoe deze
dezejongeling
jongelingzou
zouuitmunten
uitmunteninindeze
dezewetenschap,
wetenschap,waarin
waarin
hield,
bijna
niemand eenig inzicht
inzicht had.
had.
bijna niemand
1646
schrijft
Christiaanaan
aanzijn
zijn
In een
een brief
briefvan
van3 September
3 :::leptembel'1646
In
schrijft
Christiaan
hij dedevraagstukken
vraagstukken had
had opgelost,
opgelost, die
die deze
deze
broeder
Constantijn, dat
broeder Constantijn,
dat hij
hem had
had voorgelegd
voorgelegd;; hij
hij verwijt
verwijt hierin
hierin zijn
zijn broeder
broeder diens
diens weinige
weinige bebehem
drevenheid
algebra, waarin
Deze is
is de
de
drevenheidinin de
de algebra,
waarinhij
hijhem
hemver
vervooruit
vooruitIS.is. Deze
eerste
van een
eenlange
langereeks,
reeks,
waarin
mathematischeenen
mechanische
eerste van
waarin
mathematische
mechanische
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vraagstukken voorkomen
voorkomen; ; uit
het stellen
stellenenenoplossen
oplossenblijkt
blijktdedeontluiking
ontluiking
vraagstukken
uit het
van het
het talent.
talent. In
Ineen
eenbrief
briefvan
vanpater
pater
Mersenneaan
aan
vaderConstantijn
Constantijn
van
Mersenne
vader
uit
denzelfden tijd
tijd schrijft
schrijft hij,
hij,hoe
hoehijhijheeft
heeft
vernomen,dat
datzijn
zijnkinderen
kinderen
uit denzelfden
vernomen,
zooveel
behagen
scheppen
in
de
mathesis
en
hij
daarom
eenige
vraagzooveel behagen scheppen in de mathesis en hij daarom eenige vraagstukken opgeeft, waaraan
stukken
waaraan dezen
dezen hurl
hun krachten
krachten kunnen
kunnen beproeven.
beproeven. Deze
Deze
Parijs;
Mersenne behoorde
den geestelijken
geestelijken stand
stand en
en woonde
woondeteteParijs
Mersenne
behoorde tot
tot den
;
hij
was bevriend
bevriend zoowel
zoowelmet
metDescartes
Descartesalsalsmet
met
ConstantijnHuygens
Huygens
hij was
Constantijn
en
kwam later
laterin indrukke
drukkewetenschappelijke
wetenschappelijke briefwisseling
briefwisseling met
met ChrisChrisen kwam
tiaan, tot
tot wiens
wienswarmste
warmstebewonderaars
bewonderaars hij
hijbehoorde.
behoorde.
tiaan,
In
Christiaans eersten
eersten brief
brief aan
aanhem
hemmaakt
maakt
gewagvan
vanzijn
zijnonderonderIn Christiaans
hijhijgewag
zoekingen
omtrent den
den vorm
vorm en
eneigenschappen
eigenschappen der
derkettinglijn,
kettinglijn,en
entoont
toont
zoekingen omtrent
de voorstelling
voorstelling hieromtrent
hieromtrent van
van Galilei verkeerd
verkeerd is j; dit
dit onderonderaan,
dat de
aan, dat
tot
werp
zou hem
hem gedurende
gedurende zijn
zijn geheele
geheeleverder
verderleven
levenbijblijven
bijblijven en
en tot
werp zou
gewichtige onderzoekingen
onderzoekingen aanleiding
aanleiding geven.
geven.
duur;
verblijf aan
aan de
de Leidsche
Leidschehoogeschool
hooge schoolwas
wasslechts
slechtskort
kort
vanduur
Het verblijf
van
;
volgens het
het dagboek
dagboek moest
moest Christiaan
Christiaan reeds
de alma mater
mater
volgens
reeds in
in 1646 de
verlaten om
om zijn
zijn woonplaats
woonplaats naar
brengen. Hoe
Hoe kort
kortdit
dit
verlaten
naar Breda
Breda over
over te brengen.
verblUf
geweest zijn,
zijn, de
de band
band isisininstand
standgebleven
gebleven;
perverblijf ook
ook moge
moge geweest
; dedepermetVan
VanSchooten
Schootenwerd
werdvervangen
vervangendoor
doorbriefwisseling,
briefwisseling,
soonlijke
soonlijke omgang met
die
van niet
niet minder
minder invloed
invloed bleef
bleef op
op zijn
zijn ontwikkeling.
ontwikkeling. Tot
Tot het
het eind
eind
die van
van zijn
zijn leven
leven bleef
bleefChristiaan
Christiaan belang
belang stellen
stelleninindedelotgevallen
lotgevallender
der
van
is na
na zijn
zijn dood
dood gebleken
gebleken uit
uit
Leidsche hoogeschool
hoogeschool ; ; zijne
gehechtheid is
Leidsche
zijne gehechtheid
zijn
testament,
waarin
hij
al
zijn
manuscripten
en
brieven,
behoorlijk
zijn testament, waarin hij al zijn manuscripten en brieven, behoorlijk
de academische
academische bibliotheek.
bibliotheek. Hij
Hij moest
moestde
de
gerangschikt,
vermaakte aan
gerangschikt, vermaakte
aan de
hoogeschool, die
hem lief
liefwas
wasgeworden,
geworden,verlaten,
verlaten,
omdatzijn
zijnvader
vaderhem
hem
hoogeschool,
die hem
omdat
zond
naar de
depas
pasopgerichte
opgerichtedoorluchte
doorluchte school
school teteBreda,
Breda,waarvan
waarvan hij
hij
zond naar
curator
was. Het
Hetschijnt
schijntdatdat
ook
redenenvan
vangeldelijken
geldelijkenaard
aardhem
hem
curator was.
ook
redenen
daartoe
brachten, althans,
althans, hij
hijhield
hieldzijn
zijnzonen
zonenbijbijhun
hunvertoeven
vertoevenbuitensbuitensdaartoe brachten,
in ditditopzicht
opzichtvrij
vrijkort,
kort,waarover
waaroverzijzijzich
zichdan
dan
ook
herhaaldelijk
huis in
huis
ook
herhaaldelijk
beklaagden. Trouwens,
Trouwens, aan
aan vader
vaderConstantijn
Constantijnwas
wasininzijn
zijnjeugd
jeugdhetzelfde
hetzelfde
beklaagden.
overkomen,
want ook
ook hij
hij was
wasdoor
doorzijn
zijnvader
vadergedwongen
gedwongenzijn
zijnverblijf
verblijf
overkomen, want
de Leidsche
Leidsche hoogeschool
hoogeschool afaftetebreken,
breken,omdat
omdat hij
hij daar
daar tetegoede
goede
aan
aan de
sier
maakte.
sier maakte.
Bij het vertrek
vertrek van
van Christiaan
Christiaan naar
naar Breda
Breda werd
werd hij
hij tevens
tevens van
vanzijn
zijn
naar den
den Haag
Haagterugkeerde.
terugkeerde.ChrisChrisbroeder
broeder Constantijn
Constantijn gescheiden,
gescheiden, die
die naar
bij den
denhoogleeraar
hoogleeraar inindederechten
rechtenDauber,
Dauber,
tiaan werd
werd ingekwartierd
ingekwartierd bij
tiaan
Bredableef
bleef
naar
universiteitte te
Marburg,
die
slechts kort
kort teteBreda
die slechts
omom
naar
de de
universiteit
Marburg,
Zijll
Deze roemt
roemt zeer
zeerdedeijverige
ijverigestudie
studie
zijn geboorteplaats,
geboorteplaats,over
overtete gaan.
gaan. Deze
van zijn
zijn kweekeling
kweekeling ook
ook in
in de
derechten
rechten;
dochuit
uitdedebrieven
brieven
vanChrisChrisvan
; doch
van
tiaan blijkt
blijkt hiervan
hiervan niets;
echter dat
dat hij
hij zich
zichsteeds
steedsmeer
meeroefende
oefende
tiaan
niets ; wel
wel echter
in
mathemathische
en
mechanische
vraagstukken.
Het
ging
trouwens
in mathemathische
mechanische vraagstukken. Het ging trouwens
al tetebest
bestmet
metdedeillustre
illustreschool
school teteBreda,
Breda, die
dieslechts
slechts kort
kort heeft
heeft
niet al
niet
bestaan;
hoogleeraren sturen
sturen klacht
klacht op
opklacht
klachtaan
aanhun
hunCurator
Curator
bestaan ; de
de hoogleeraren
Constantijn;
maakt Dauber
Daubereen
eenuitzondering
uitzonderingvoor
voor zijn
zijn kweekeling,
kweekeling,
Constantijn ; slechts maakt
diens
zoon, wiens
wiens gedrag
gedrag en
en bver
ijvervoor
voordedestudie
studieniets
nietstetewenschen
wenschen
diens zoon,
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overlieten.
Ook Lodewijk,
Lodewijk, de
de derde
derde zoon
zoonvan
vanConstantijn,
Constantijn,was
wasdoor
doorzijn
zijn
overlieten. Ook
vader
reeds tetevoren
vorennaar
naardedeschool
schoolteteBreda
Bl'edagezonden,
gezonden,zoodat
zoodat hier
hier
vader reeds
zamenwaren.
waren.Uit
Uitdede
brieven
van
Christiaan
nu weer
weer twee
tweebroeders
broeders tetezamen
nu
brieven
van
Christiaan
zUn oudsten
oudsten broeder
broeder blijkt,
blijkt, dat
dathij
hijzich
zichteteBreda
Bredazeer
zeergelukkig
gelukkig
aan
aan zijn
in goed
goed gezelschap
gezelschapverkeerde,
verkeerde,maar
maarvooral
vooraldat
dathijhijzijn
zijnstudiën
studiën
gevoelde,
gevoelde, in
ijverig voortzette.
voortzette. In
In de vacanties
hij naar
naar huis
huis;; dan
dan waren
waren daar
daar
ijverig
vacanties ging
ging hij
al
de kinderen
kinderen met
den vader
vader bijeen
bijeen in
in de
de woning
woning op
op het
het plein.
plein.
al de
met den
Te Breda
Breda vertoefde
vertoefde Christiaan
Christiaan ongeveer
ongeveer drie
Inden
denzomer
zomer
Te
drie jaren.
jaren. In
hetplan
planeen
eenreisje
reisjenaar
naarBourgondië
Bourgondiëtetemaken
maken
van
had de
de vader
vader het
van 1648 had
zijn zoon,
zoon, na
na hem
hemteteBreda
Bredaafgehaald
afgehaald tetehebben,
hebben, hierbij
hierbij mee
mee te
te
en
en zijn
nemen j; maar
maar een
een ernstige
ernstigeziekte
ziekteverhinderde
verhinderdehem
hemdit
ditplan
plantetevolvoeren.
volvoeren.
nemen
denHaag
Haag
Broeder Constantijn
meldt tevens,
tevens, dat
dat ininden
Broeder
Constantijnschrijft
schrijftdit
dit en
en meldt
vreugdeschoten worden
feestelijke viering
viering van
van het
hetsluiten
sluiten
vreugdeschoten
wordengelost
gelost ter feestelijke
van den
den vrede
vrede te
teMunster.
Munster.
van
Prof,
Dauber
geeft
denvader
vader
voortdurendgunstige
gunstigeberichten
berichten over
over
Prof. Daubex geeft den
voortdurend
de
studie zijner
zijner beide
beide zonen,
zonen,vooral
vooralvan
vanden
denoudsten.
oudsten.HijHij
roemtdaarbij
daarbij
de studie
roemt
de rechten
rechten enenook
ookin inhethet
hebreeuwsch; j maar
maar
diens vorderingen
vorderingen in
diens
in de
hebreeuwsch
wijselijk
hij over
over de
de mathesis
mathesis —- opopditdit
gebiedgevoelde
gevoeldehij
hij
wijselijk zwijgt
zwijgt hij
gebied
zich
blijkbaar niet
niet thuis.
thuis. InInhet
hetvoorjaar
voorjaarvan
van 1649
1649had
hadeen
eenvoorval
voorval
zich blijkbaar
Lodewijkhad
hadeen
eenduel
duel
plaats, dat
dat de
de gemoederen
gemoederen ininbeweging
bewegingbracht
bracht; jLodewijk
plaats,
eenmedescholier,
medescholier,den
denzoon
zoonvan
vanden
denrector
rectorder
derlatijnsche
latijnsche
aangegaan
aangegaan met een
met
sisser
afgeloopen,doch
doch
school
van den
den Ifaag.
Haag. Wel
Welwas
washethet
school van
met
eeneen
sisser
afgeloopen,
zooiets
ietshad
hadkunnen
kunnenplaats
plaats
de
vader was
was diep
diepverontwaardigd,
verontwaardigd, dat
dat zoo
de vader
grijpen,
eischte als
alscurator
curator strenge
strenge straf
strafvoor
voor de
de schuldigen.
schuldigen. Hij
Hij
grijpen, en eischte
schrijft
aan zijn
zijn collega
collegaRivet
RivetteteBreda,
Breda,dat
dathijhijzijn
zijnzonen
zoneninindedewapenleer
wapenleer
schrijft aan
onderrichten, opdat
opdat zij
zij in
in geval
geval van
vannood
noodhun
hunlichaam
lichaamkonden
kondenververliet onderrichten,
maar niet
niet om
om als
alskrijgsman
krijgsmanop
optetetreden,
treden,waartoe
waartoe zij
zij ook
ook
dedigen,
dedigen, maar
niet
bestemd zijn
zijn:: hij
hij vindt
vindthet
heteen
eenschandaal,
schandaal, dat
dathet
hettoezicht
toezichtaan
aan
niet bestemd
de
school zoo
zoo slap
slap was,
was,dat
datditdit
konplaats
plaatsvinden,
vinden, en
en nog
nog al,
al,waar
waal'
de school
kon
zoo
weinig jongelieden
jongelieden waren
waren om
houden. Hij
Hij ziet
ziet erer
zoo weinig
om toezicht
toezicht op
op te
te houden.
in een
een aanleiding
aanleiding tot
tot den
denondergang
ondergang der
derillustre
iIlustreschool,
school,want
wantdegelijke
degelijke
in
de plaatsen
plaatsen verwenschen,
verwenschen, waar
waarzulke
zulkeschandalen
schandalen plaats
plaats
burgers
zullen de
burgers zullen
vinden en
zullen hun
hun kinderen
kinderen niet
nietzenden,
zenden,wanneer
wanneerzij
zijbloot
blootstaan
staan
vinden
en zullen
aan
degenstooten. Hij
zal ook
ook zijn
zijn zonen
zonen van
van daar
daar wegnemen
wegnemen en
en men
men
aan degenstooten.
Hij zal
zal
wel
merken,
welke
gevolgen
dit
na
zich
zal
slepen.
zal
merken, welke gevolgen dit na zich zal slepen.
den schuldigen
schuldigen zoon
zoon betreft,
betreft, moet
moethem
hemelk
elkwapentuig
wapentuigontnomen
ontnomen
Wat den
worden, -svaarmede
waarmede hij
meer mag
mag afgeven
afgeven;; hij
hij verlangt,
verlangt, dat
dat
worden,
hij zich
zich niet
niet meer
desgelijks
met alle
alle scholieren
scholieren zal
zal worden
worden gehandeld.
gehandeld.
desgelijks met
Rivet
antwoordde, dat
dat Lodewijk
Lodewijk niet
nietdedehoofdschuldige
hoofdschuldigewas,
was,maar
maardat
dat
Rivet antwoordde,
hij werd
werd aangevallen
aangevallen na
na een
eendrinkpartij.
drinkpartij. Hij
Hijondervond
ondervond echter
echtergroote
groote
hij
moeilijkheid
leerlingen het
het dragen
dragen van
van een
eendegen
degen ofofander
ander
moeilijkheidom
om den
den leerlingen
wapentuig.
te
verbieden,
omdat
dat
aan
andere
dergelijke
instellingen
wapentuig. te verbieden, omdat dat aan andere dergelijke instellingen
Hij was
was zeer
zeerverwonderd
verwonderd geweest,
geweest, toen
toen hij
hij had
had
wordt
toegestaan. Hij
wordt toegestaan.
gezien,
dat bij
bijpublieke
publiekedefensies
defensiesdede
verdedigeroptrad
optradmet
metden
dendegen
degenop
op
gezien, dat
verdediger
zij
in groot
groot ornaat
ornaat;; de
de zonen
zonen van
vanConstantijn
Constantijn hadden
hadden hierin
hierin het
het voorvoorzij in
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beeld gegeven.
gegeven. Maar
Maar nu
nuzalzal·
hij gevolg
gevolggeven
gevenaan
aandiens
diens klacht,
klacht, en
en
beeld
- hij
zorgen
dat dit
dit niet
nietmeer
meer
voorkomt;
noodigtzijn
zijnvriend
vriend uit
uitom
om
zorgen dat
voorkomt
; hijhijnoodigt
hetjaar
jaarover
overte te
komen,
teneinde
hieroptoezicht
toezichttetehouden.
houden.
tweemaal in
in het
tweemaal
komen,
teneinde
hierop
tot hem
hem
In
een naschrift
naschrift meldt
meldt hij,
hij, hoe
hoeLodewijk
Lodewijk geheel
geheel verslagen
verslagen tot
In een
is gekomen
gekomen enenberouw
berouwgetoond
getoond
heeft
over
zijn
misdaad;
hij
zal
zijn
vader
heeft over zijn misdaad ; hij zal zijn vader
schrijven
voor het
hetvervolg
vervolgbeterschap
beterschap beloven
beloven;; hij
hij was
was toen
toen eeneenschrijven en
en voor
voudig
zonder bandelier
bandelier en
endegen.
degen.Vader
VaderConstantijn
Constantijnantwoordt
antwoordt
voudig gekleed zonder
dat hij
hij de
deschuld
schuld van
vanzijn
zijnzoon
zoonvooral
vooral hierin
hierin vindt
vindt gelegen,
gelegen,
aan
Rivet, dat
aan Rivet,
dat
hij zich
zichaldus
aldusafgaf
afgafmet
metjongelieden
jongeliedenbeneden
beneden zijn
zijn stand
stand;; met
met de
de
dat hij
groote
vacantie zal
zal hij
hij zijn
zijnzonen
zonenvan
vanBreda
Bredaweg
weg
latengaan,
gaan,ook
ookomdat
omdat
groote vacantie
laten
dat zij
zij nu
nugenoegzaam
genoegzaaminindedestudie
studiederder
rechten
zijnopgeleid.
opgeleid.
hij vindt,
vindt, dat
hij
rechten
zijn
dat jaar
jaarschrijft
schrijftChristiaan
Christiaan aan
aan
Aldus geschiedde
geschiedde: : 6 September
September van
van dat
Aldus
dat hij
hij een
eenmaand
maandgeleden
geledenvan
vanBreda
Bredavoorgoed
voorgoed
zijn broeder
broeder Constantijn,
Constantijn, dat
zijn
naar
vaderlijk huis
huis isis teruggekeerd.
teruggekeerd.
naar het vaderlijk

lIl.
Hij was
was 20
20jaren,
jaren,toen
toenhijhijnanavolbrachte
volbrachteacademische
academische studie
studie in
in het
het
Hij
huis op
op het
hetPlein
Plein
terugkeerde;
hoewelhijhijgeen
geengraad
graadhad
hadbehaald,
behaald,
huis
terugkeerde
; hoewel
was hij,
hij, volgens
volgens getuigenis
getuigenis zijner
zijner leermeesters
leermeesters voldoende
voldoende in
in de
derechten
rechten
was
opgeleid
een rechterlijke
rechterlijke loopbaan
loopbaan te volgen.
volgen. Zijn
Zijn vader
vader wilde
wilde hem
hem
opgeleid om
om een
bij Dde
])de Rol"
Rol" laten
laten optreden,
optreden, doch
doch hiertoe
hiertoe betoonde
betoonde hij
hijweinig
weinigneiging
neiging;
bij
;
liever maakte
maakte hij
hijeen
eenreis
reisnaar
naarFrankrijk,
Frankrijk,zooals
zooals zijn
zijn vader
vader hem
hem had
had
liever
bij
beloofd. Intusschen
schrijft hij
hij aan
aanzijn
zijnbroeder
broederConstantijn,
Constantijn, die
diebij
beloofd.
Intusschen -— schrijft
het secretariaat
secretariaat van
van den
denprins
prinsvan
vanOranje
Oranje was
was geplaatst
geplaatst —
- houd
houd ikik
het
mij
zoo goed
goed bezig,
bezig, als
als ik
ik kan.
kan. Hij
Hij had
hadiningoed
goedgezelschap
gezelschapeen
eentochtje
tochtje
mij zoo
naar Voorne
Voorne en Beijerland
Beijerland en
en hoopt
hoopt zijn
zijn vader
vader tetevergezellen
vergezellen
gemaakt naar
gemaakt
op
een bezoek
bezoekaan
aandede
heerlijkheidvan
vanZelhem
ZelhemininLimburg,
Limburg, die
diezijn
zijn
op een
heerlijkheid
hij later
laterzijn
zijnnaam
naamzou
zouontleenen
ontleenen;
vader had
had aangekocht,
aangekocht, en
en waaraan
waal'aan hij
vader
;
op den
den terugweg
terugweg zouden
zouden zij
zij dan
dan aan
aanLeuven,
Leuven,Mechelen
Mechelen en
enAntwerpen
Antwerpen
op
een
bezoek brengen.
brengen. Verder
Verderschrijft
schrijfthijhijover
overmuziek
muziek;
eenberoemde
beroemde
een bezoek
; een
zangeres
(Madlle la
la Barre)
Barre)had
hadtwee
tweenieuwe
nieuweairs
airsaan
aanzijn
zijnvader
vadergezonden,
gezonden,
zangeres (Madlle
alsiets
ietsnieuws
nieuwswilde
wilde
die
hij mocht
mocht overschrijven,
overschrijven, doch
doch toen
toen hij
hijzezeals
die hij
toonen,
bleek, dat
dat zij
zij al
al lang
langbekend
bekend waren.
waren.
toonen, bleek,
niets;
maar nog
nogininhetzelfde
hetzelfdejaar
jaarververVan deze
deze reis
reis kwam
kwam echter
echter niets
Van
; maar
gezelde
h\j Hendrik,
Hendrik, graaf
graaf van
van Nassau-Siegen,
Nassau-Siegen, op
op een
eendiplomatieke
diplomatieke
gezelde hij
hij ook
ook Bentheim
Bentheimaandeed.
aandeed. Hij
Hijscheidde
scheidde
zending naar
naar Holstein,
Holstein, waarbij
waarbij hij
zending
zich
echter afafvan
vandezen
dezenheer
heerenenzette
zette
andergezelschap
gezelschapzijn
zijnreis
reis
zich echter
in in
ander
voort
naar Denemarken,
Denemarken, waar
waar hij
hij teteKopenhagen
KopenhagenenenElseneur
Elseneurvertoefde.
vertoefde.
voort naar
het weer
weerwat
watgunstiger
gunstigerware
waregeweest,
geweest,den
dentocht
tocht
Gaarne
had hij,
hij, indien
indien het
Gaarne had
voortgezet naar
een bezoek
bezoek tetebrengen
brengen aan
aankoningin
koningin
voortgezet
naar Zweden
Zweden om
om een
Christina,
persoonlijk kennis
maken met Descartes,
Descartes, in
in
Christina,en
en vooral
vooral om
om persoonlijk
kenniste
te maken
zoo
goed
thuis
was.
Van
die
persoonlijke
kenniswiens
werken
hij
reeds
wiens werken hij reeds zoo goed thuis was. Van die persoonlijke kennisniets gekomen,
gekomen, want
wantreeds
reedsin inhethet
beginvan
vanhet
hetvolgende
volgendejaar
jaar
making is niets
making
begin
stierf
Descartes, wiens
gestel niet
niet bestand
bestand was
was tegen
tegen het
hetgure
gureklimaat
klimaat
stierf Descartes,
wiens gestel
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van het
het Noorden.
Noorden.V66r
Vóórhet
het
einde
vanhet
hetjaar
jaar
was
Christiaaninindedevader"adervan
einde
van
was
Christiaan
lijke woning
woning teruggekeerd
teruggekeerd: : van
behield hij
hij een
een keelziekte,
keelziekte, die
die
lijke
van de
de reis behield
hem tot
tot in
in het
hetvolgende
volgendejaar
jaarkwelde.
kwelde.Toen
Toenhijhijden
dendood
doodvan
vanDescartes
Descartes
hem
op hem
hem een
eengrafschrift
grafschrift in
in Fransche
Fransche verzen
verzen en
en inin
vernam, maakte
maakte hij
hij op
vernam,
den stiejl
stijl van
van die
diedagen.
dagen.Intusschen
Intusschenwerd
werddedebriefwisseling
briefwisselingmet
metzijn
zijn
den
Genève vertoefde
vertoefde en
envandaar
vandaar uit
uitgroote
grootereizen
reizen
oudsten broeder,
broeder, die
die te Genève
oudsten
wijeenige
eenigebijzonderbijzondermaakte,
ijverig onderhouden
onderhouden;; daaruit
daaruit vernemen
vernemen wij
maakte, ijverig
heden
omtrent zijn
zijn leven
leven;; zoo
zoo schrijft
schrijft hij
hij uitvoerig
uitvoerigover
overden
denmislukten
mislukten
heden omtrent
II op
opAmsterdam
Amsterdam;; hij
hij wacht
wacht den
denafloop
afloopmet
met
aanslag
van prins
prins Willem
\Villem II
aanslag van
en kan
kan zich
zich over
over die
die zaak
zaak in
in het
het geheel
geheelniet
nietwarm
warmmaken.
maken.
kalmte af
kalmte
af en
briefwisselingmet
met
Fransvan
vanSchooten,
Schooten,
Van
meer belang
belang echter
echterisisdedebriefwisseling
Van meer
Frans
die uitsluitend
uitsluitend over
overwetenschappelijke
wetenschappelijke onderwerpen
onderwerpen handelt.
handelt. Daaruit
Daaruit
die
blijkt, hoe
hoe goed
goed Christiaan
Christiaan zijn
zijn tijd
tijdbesteedde
besteedde;
zijnbrieven
brievenbevatten
bevattental
tal
blijkt,
; zijn
opmerkin~en over
gebied der
der wiswis- en
ennatuurnatuurvan opmerkingen
van
over vraagstukken
vraagstukkenop
op het
het gebied
tooneel;; in
in
kunde. Tevens
Tevens komen
komen nu
nu nieuwe
nieuwe correspondenten
correspondenten op
kunde.
op het tooneel
de
eerste plaats
plaats dedejezulet
jezuïetGregorius
Gregoriusa aSancto
SanctoVincentio,
Vincentio, die
die eergt
eerst
de eerste
de wiskunde
wiskunde te
te Praag
Praa~ was,
was, maar
maarnu
nuals
alszoodanig
zoodanig te
te
hoogleeraar
hoogleeraarinin de
Gent
was gevestigd
gevestigd en
envele
velemathematische
mathematische werken
werken in
in het
het licht
licht gaf.
gaf.
Gent was
Christiaan
een dezer
dezer aanmerkingen
aanmerkingen gemaakt
gemaakt;; dit
ditgaf
gafaanleiding
aanleiding
Christiaan had
had op
op een
tot de
de briefwisseling,
briefwisseling, die
die van
van zeer
zeervriendschappelijken
vriendschappelijken aard
aard was en
en tot
tot
aan
den dood
dood van
vanGregorius
Gregorius werd
werd voortgezet.
voortgezet. In
In1651
1651schrijft
schrijftVan
Van
aan den
Schooten
aan Huygens,
Huygens, dat
dathijhijzijn
zijnverhandeling
verhandelingover
overdedekwadratuur
kwadratuur
Schooten aan
en doorgelezen
doorgelezen;; hij
hij oordeelt,
oordeelt, dat
dat het
het
der
kegelsneden heeft ontvangen
ontvangen en
der kegelsneden
Dwegens
subtijlheyt der
vonden, kortheyt
kortheyt en
en claerheyt
c1aerheyt der
der demondemonDwegens de
de subtijlheyt
der vonden,
stratiën,
stijls, wel
wel tegens
tegenseenig
eenigwerck
werck ininde
de
stratiën, alsmede
alsmede netheyt
netheyt des
des stijls,
Geometrie
mach gesteld
gesteld worden
worden ende
endemet
metArchimedes
Archimedeswercken
wercken zelf
zelf
Geometrie mach
wel
mach werden
werden vergeleecken."
vergeleecken." Het
Het werkje
werkje verscheen
en
wel mach
verscheeninin1651
1651 en
op het
het
bevatte als
als aanhangsel
aanhangsel de
de beschouwingen
beschouwingen en
en aanmerkingen
aanmerkingen op
bevatte
gelijksoortig
St. Vinc.
Vinc. Naar
Naaraanleiding
aanleidinghiervan
hiervan had
had
gelijksoortigwerk
werk van
van Greg.
Greg. aa St.
een
uitvoerige correspondentie
correspondentie tusschen
tusschen de
de drie
drie geleerden
geleerden plaats,
plaats, die
die
een uitvoerige
in het
het latijn
latijnwerd
werdgevoerd.
gevoerd. Het
Het
volgens
gewoonte dier
dier dagen
dagen in
volgens de
de gewoonte
genoemde
den schrijver
schrijver in
de eerste
eerste plaats
plaatsaan
aan
genoemde werkje,
werkje,dat
dat door
door den
in de
zijn vader
vader met
meteen
eenwarme
warmeopdracht
opdrachtwerd
werdaangeboden
aangeboden en
endaarna
daarna aan
aan
zijn
verschillende
verzonden, vestigde zijn
zijn naam
naam enenbracht
brachthem
heminin
verschillende geleerden
geleerden verzonden,
de
voorste rij
rij der
dertoen
toenlevende
levendewiskundigen.
wiskundigen. Dit
Ditgaf
gafaanleiding
aanleiding tot
tot
de voorste
nieuwe correspondenten,
correspondenten, waaronder
waaronder Gerard
Gerard van
van Gutschoven,
Gutschoven, een
een leerling
leerling
van Descartes,
Descartes, hoogleeraar
hoogleeraar in
in wiswis- en
ennatuurkundige
natuurkundige wetenschappen
wetenschappen te
te
van
Leuven, Andreas
Andreas Tacquet,
Tacquet, Belgisch
Belgisch jezuïet,
jezuïet, Alphonsus
Alphonsus de
deSarasa,
Sarasa,jezuïet
jezuïet
Leuven,
van
Spaansche afkomst,
afkomst, Daniel
Daniel Seghers,
Seghers, mede
mede Belgisch
Belgisch jezuïet,
jezuïet, meer
meer
van Spaansche
te
bekend
schilder. Terecht
Terecht kon
kon hij
hijaan
aanzijn
zijn broed
broed er,
die toen
toen te
bekend als
als schilder.
er, die
Londen
vertoefde, schrijven
schrijven: : DJe
])Je commence
commence aa estre
estrefort
fortConneu
Conneuparmi
parml
Londen vertoefde,
Hij getuigt,
getuigt, dat
datzijn
zijn grootste
grootste genoegen
genoegen inindeze
deze
les Reverends
Reverends Peres."
les
Peres." Hij
het meedeelen
meedeelen daarvan
daarvan aan
aangeleerden.
geleerden.
)inventien"
Dinventien" bestaat
bestaat in
in het
1652vertoefde
vertoefde hij
hij eenige
eenigedagen
dagen te•
te'Kleef
Kleef ter
terbijwoning
bijwoning van
van het
het
In
In 1652
huwelijk
van graaf
graaf Willem
Willem Frederik
Frederik.. van
Nassau met
met de
dederde
derdedochter
dochter
huwelijk van
van Nassau
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prins Frederik
FrederikHendrik
Hendrik;
hijgeeft
geeft
hiervanaan
aan
zijnbroeder
broederLodewijk,
Lodewijk,
van prins
; hij
hiervan
zijn
(lie teteLonden
Londenvertoefde,
vertoefde,uitvoerig
uitvoerig
verslag,roemt
roemtdede
feestelijkheden,
die
verslag,
feestelijkheden,
maar beklaagt
beklaagt zich
zich tevens,
tevens,dat
dathijhij
wegens
volte
nauwelijksbehoorlijk
behoorlijk
maar
wegens
de de
volte
nauwelijks
onderkomen
kon vinden.
onderkomen kon
vinden. Daarna
Daarna maakte
maakte hij
hij een
eentochtje
tochtjedoor
doorFriesland,
Friesland,
waarbij hij
hij veel
veelovereenkomst
overeenkomsttusschen
tusschendeze
dezeprovincie
provincieenenDenemarken
Denemarken
waarbij
hijdoor
doorteteLeeuwarden,
Leeuwarden, bezocht
bezochtvan
van
opmerkte; ; acht
dagen bracht
bracht hij
opmerkte
acht dagen
Franeker en
en Harlingen
Harlingen en op
op den
den terugweg
terugweg Sneek,
Sneek, Bolsward
Bolsward
daaruit Franeker
daaruit
en Hindeloopen.
Hindeloopen. Van
Van hier
hierstak
stakhijhijover
overnaar
naarNoordholland,
Noordholland, waar
waarhij
hij
en
ook aan
aan de
de voornaamste
voornaamste plaatsen
plaatsen een
een bezoek
bezoek bracht.
bracht. Nog
Nogininhetzelfde
hetzelfde
ook
vergezelde hij
hij zijn
zijn vader
vaderopopeen
eentochtje
tochtjedoor
door
Vlaanderenenenbracht
bracht
jaar vergezelde
Vlaanderen
Gent een
een bezoek
bezoek aan
aan Greg.
Greg.dedeSt.St.
Vincent;
over
Antwerpen
daarbij te
daarbij
te Gent
Vincent;
over
Antwerpen
keerden zij
zij naar
naar huis
huis terug.
terug.
keerden
metde
degenoemde
genoemde gegewerd de
de studie
studieenendedebriefwisseling
briefwisseling met
Daarna werd
Van
Schootenvinden
vinden
leerden hervat.
hervat. In
Ineen
eenbrief
brief
dien
aan
leerden
uituit
dien
tijdtijd
aan
Van
Schooten
wij de
de eerste
eerstesporen
sporenzijner
zijneronderzoekingen
onderzoekingen omtrent
omtrent de
debotsing
botsing der
del'
wij
zou hem
hem gedurende
gedurende zijn
zijn\ruder
verder leven
leven
lichamen; ; ook
dit onderwerp
onderwerp zou
lichamen
ook dit
totgewichtige
gewichtigeontdekkingen
ontdekkingenaanleiding
aanleidinggeven
geven;; tevens
tevensbegint
begint
bijblijven en tot
bijblijven
de bestrijding
bestrijding van
vandede
leer
van
Descartesopop
mechanischgebied,
gebied,
hier de
hier
leer
van
Descartes
mechanisch
die
hij mede
medezijn
zijnleven
levenlang
langzou
zouvoortzetten.
voortzetten. InIn
deze
briefwisseling
die hij
deze
briefwisseling
waar Huygens
Huygenszijn
zijnvroegeren
vroegerenleermeester
leermeesterVan
Van
kan aangewezen
aangewezen worden,
worden, waar
kan
Schooten
begint te
te overtreffen,
overtreffen, want
wantdeze
dezekan
kanhem
hemin in
zijnmechanische
mechanische
Schooten begint
zijn
beschouwingen niet
volgen en
en blijft
blijft trouw
trouwaanhanger
aanhangervan
vanDescartes.
Descartes.
beschouwingen
niet volgen
Christiaan
Van
Gutschovenvinden
vinden
In een
een brief
briefuit
uitdezen
dezentijdtijd
In
vanvan
Christiaan
aanaan
Van
Gutschoven
de eerste
eerstesporen
sporenzijner
zijnerdioptrische
dioptrischeonderzoekingen
onderzoekingen;
hierinbeschrijft
beschrijft
wij
wij de
; hierin
hij de
de juiste
juiste werking
werking eener
eener lens
lens en
endedewijze
wijzeom
omgoede
goedelenzen
lenzen te
te
hij
slijpen
mede een
eenonderwerp,
onderwerp, waarmede
waarmede hij
hij zich
zich zijn
zijnleven
levenlang
langzou
zou
slijpen -— mede
treedt een
eennieuwe
nieuwecorrespondent
correspondentop,
op, namelijk
bezighouden. Tevens
Tevens treedt
bezighouden.
G. A.
A. Kinner
Kinner von
von Lbwenthurn,
Löwenthurn, gesproten
gesproten uit
uit een
een edel
edelgeslacht
geslacht van
van
G.
Silezië,
die door
dool' Keizer
Keizer Leopold
Leopold I Inaar
naarWeenen
Weenenwerd
werdgeroepen
geroepen voor
voor
Silezië, die
werd daar
daar
de
opvoeding van
van zijn
zijn zoon
zoon;; later
later ging
ging hij naar
naar Praag
Praag en werd
de opvoeding
Overste
van het
hetKapittel
Kapittel teteAllerheiligen
Allerheiligen;; de
de aanleiding
aanleiding tot
tot de
de briefbriefOverste van
wisseling
was het
hetbovengenoemde
bovengenoemde werkje
werkje van
vanHuygens
Huygens en
en de
destrijd
strijd
wisseling was
met Gregorius
Gregorius;; ook
ook deze
deze correspondent
correspondent blijkt
blijkt een
eenvoortreffelijk
voortreffelijk mensch
mensch
en
goed mathematicus
mathematicus te zijn.
zijn.
en goed
Dat
Huygens, die
diezich
zichreeds
reedszoozeer
zoozeerinindedemathemathische
mathemathische wetenwetenDat Huygens,
bij ons
onshooger
hoogeronderwijs
onderwijs heeft
heeft
schappen
onderscheidde, geen
betrekking bij
schappen onderscheidde,
geen betrekking
hem
bekleed,
behoeft geen
geen verwondering
verwondering te baren.
baren. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk isis hem
bekleed, behoeft
de
dit
meermalen aangeboden
aangeboden; ; dit
kan althans
althans afgeleid
afgeleidworden
worden uit
uit de
dit meermalen
dit kan
omstandigheid,
hij geraadpleegd
geraadpleegd werd,
werd, zoo
zoodikwijls
dikwijls een
eendergelijke
dergelijke
omstandigheid, dat
dat hij
o. a.a.plaats,
plaats,toen
toenAlexander
Alexander
benoeming
worden. Dit
Dit had
had o.
benoeming moest
moest gedaan
gedaan worden.
1652tottothoogleeraar
hoogleeraal'inindede
mathesisenen
aanverwantevakken
vakken
de
Bie in
in 1652
de Bie
mathesis
aanverwante
aan
het athenaeum
athenaeumteteAmsterdam
Amsterdamwerd
werdbenoemd
benoemd;; Huygens
Huygens gaf
gaf hem
hem
aan het
Leidengeschiedde,
geschiedde,
daarbij
raad zijne
zijne lessen,
lessen, evenals
evenals dit
ditteteLeiden
daarbij den
den goeden
goeden raad
de moedertaal
moedertaal en
en niet
nietininhet
hetlatijn
latijntetegeven,
geven,omdat
omdathij
hij dan
dan veel
veel
in
in de
meer
invloed op
op zijne
zijne leerlingen
leerlingen zou
zou verkrijgen.
verkrijgen.
meer invloed
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Blijkbaar heeft
Christiaan alle
betrekking bij
bij het
het
Blijkbaar
heeft Christiaan
alle aanzoeken
aanzoeken om
om een betrekking
onderwijs te
te vervullen
vervullenafgeslagen
afgeslagen;
terechtvermoedde
vermoeddehij,
hij,dat
dateen
eenrichtige
richtige
onderwijs
; terecht
vervulling
tijd en
en krachten
krachten zou
zou vergen,
vergen, dan
dan hij
hij
vervulling daarvan
daarvanmeer
meer van
van zijn
zijn tijd
daarvoor
hij al
al zijn
zijn gaven
gaven aan
aan
daarvoor beschikbaar
beschikbaarwilde
wildestellen.
stellen. Liever
Liever wijdde
wijdde hij
wetenschappelijke
gelukwetenschappelijke onderzoekingen,
onderzoekingen,waarmede
waarmedehij
hij reeds
reeds zulk
zulk een gelukkigen aanvang
aanvang had
had gemaakt.
gemaakt. Daarbij
Daarbijlieten
lietenzijn
zijnomstandigheden
omstandigheden hem
hem
kigen
toe, dien
dien weg
weg te
te volgen
volgen en
enwas
wasook
ookzijn
zijnvader
vaderzoo
zooverstandig
verstandig om
om die
die
toe,
haar tegen
tegen te
tegaan,
gaan,aan
aantetemoedigen.
moedigen.Bij
Bijzijn
zijngroote
groote
neiging. ver
ver van
van haar
neiging,
helder oordeel
oordeel zag
zeer goed
goed in,
in, dat
dat hij
hij
liefde
liefde voor
voor dezen
dezen zoon
zoon en
en helder
zag hij
hij zeer
aldus
een dubbel
dubbelvoordeel
voordeel behaalde
behaalde;; de
de wetenschap,
wetenschap, die
die ook
ook bij
bij hem
hem
aldus een
stond aangeschreven,
aangeschreven,werd
werdbevorderd,
bevorderd,enenhij
hijkon
konzijn
zijnveelbelovenden
veelbelovend en
hoog stond
zoon
bij zich
zich houden.
houden. Van
Van een
eendiplomatieke
diplomatieke loopbaan
loopbaan had
had hij
hij voor
voor hem
hem
zoon bij
maar op
opzijn
zijnreizen
reizennaar
naarhet
hetbuitenland
buitenland liet
liethij
hijzich
zich
reeds afgezien,
afgezien, maar
reeds
gaarne
door hem
hem vergezellen.
vergezellen. In
Inzijn
zijnbrieven
brieven spreekt
spreekt hij
hij steeds
steeds met
met
gaarne door
de
grootste waardeering
waardeering en
envoldoening
voldoeningover
overdedetalenten
talentenvan
vandezen
dezenzoon,
zoon,
de grootste
thans niet
niet Meer
-meer den
den kleinen,
kleinen, maar
maareen
eenmodernen
modernenArchimedes.
Archimedes.
thans
Zoo
bleef
Christiaan
nu
een
lange
reeks
van
jaren
hetvaderlijk
vaderlijk
Zoo bleef Christiaan nu een lange reeks van jaren ininhet
huis
op het
het Plein
Plein;; zij
Zu werden
werdenslechts
slechtsafgewisseld
afgewisselddoor
doorenkele
enkelereizen
reizeninin
huis op
het buitenland.
buitenland. Die
Die jaren
jaren zijn
zijngoed
goedbesteed
besteed;
warengewijd
gewijdaan
aanstudie
studie
; zijzijwaren
en
experimenteele onderzoekingen.
onderzoekingen. Daarover
Daarover worden
door de
de briefbriefen experimenteele
worden wij
wij door
metdedereeds
reeds
genoemde
geleerden
voldoende
onderricht;
weldra
wisseling met
genoemde
geleerden
voldoende
onderricht
; weldra
zou
hun aantal
aantal nog
nogaanmerkelijk
aanmerkelijk worden
wordenuitgebreid.
uitgebreid.Behalve
Behalvede
dezuivere
zuivere
zou hun
trad nu
nu het
hetonderzoek
onderzoeknaar
naarden
denloop
loopvan
van
lichtstralendoor
dooreen
een
mathesis trad
mathesis
lichtstralen
samenstel
lenzen op
op den
den voorgrond.
voorgrond. De lenzen
lenzen waren
waren destijds
destijds nog
nog
samenstel van
van lenzen
zeer
onvolkomen, maar
maar hierdoor
hierdoor liet
liet Huygens
Huygens zich
zichniet
nietafschrikken.
afschrikken. Hij
Hij
zeer onvolkomen,
met zezezelf
zelf
te vervaardigenvolgens
volgen!!een
eennieuwe
nieuwemethode,
methode,die
die
begon
begon met
te vervaardigen
hij nauwkeurig
nauwkeurig heeft
beschreven in
werk, dat
datmet
metzoovele
zoo veleandere
andere
hij
heeft beschreven
in een werk,
eerst na
na zijn
zijn dood
dood isisuitgegeven.
uitgegeven.Doch
Dochininzijn
zijn
brieven
aanverschillende
verschillende
brieven
aan
natuuronderzoekers deelt
hoe hij
hijzijn
zijnkijkers
kijkers
natuuronderzoekers
deelthij
hij openhartig
openhartig mede,
mede, hoe
samenstelt,
en welke
welke uitkomsten
uitkomstenhij
hijdaarmede
daarmedeverkreeg.
verkreeg.Bij
Bijdedetheorie,
theorie,
samenstelt, en
die
hij tevens
tevens uitvoerig
uitvoerig ontwikkelde,
ontwikkelde, spreekt
spreekt hij
hij steeds
steeds van
van de
de wet
wet
die hij
van Descartes
Descartes omtrent
omtrent de
debreking
brekingder
derlichtstralen
lichtstralen inineen
eenmiddenstof;
middenstof;
van
in de
degeheele
geheelecorrespondentie
correspondentie tot
tot het
heteind
eindvan
van zijn
zijn leven
leven
trouwens,
trouwens, in
blijft
hij deze
dezewet
wetaan
aanDescartes
Descartestoeschrijven
toeschrijven:
nergens blijkt,
blijkt, dat
dathij
hij
blijft hij
: nergens
het handschrift
handschrift van
van Snellius
Snellius over
over dit
ditonderwerp
onderwerp heeft
heeft gezien
gezien ofofzelfs
zelfs
het
bestaan daarvan
daarvan vermoedt
vermoedt—
- doch
dochikikzou
zou
vooruitloopen,
loopen,door
door thans
thans
het bestaan
vooruit
dit
belangrijk onderwerp
onderwerp te
behandelen —
- het
het blijve
blijve tot
tot een
eenlatere
latere
dit belangrijk
te behandelen
beschouwing bewaard.
bewaard.
beschouwing
1654 gaf
gafhijhijeeneen
werkje
in het
latijn
over
kwadratuur
In
In 4654
werkje
uituit
in het
latijn
over
de de
kwadratuur
van den
den cirkel,
cirkel, een
eenonderwerp
onderwerp dat
datdestijds
destijdsonder
onderde
dewiskundigen
wiskundigen aan
aan
van
de
orde van
van den
den dag
dag was
was;; zij
zij wisten
wisten toen
toen reeds,
reeds, dat
dat van
van een
eennauwnauwde orde
eencirkelboog
cirkelboog met
met passer
passer en
en
keurige constructie
constructie voor
voor de
de lengte
lengte van
van een
keurige
maarbeijverden
beijverdenzich
zichom,
om,hetzij
hetzijdoor
door
lineaal geen
geen sprake
sprake kon
kon zijn,
zijn,maar
lineaal
zoo nauwkeurig
nauwkeurig mogelijk
mogelijk die
die lengte
lengte te
tebepalen.
bepalen.
berekening of constuctie zoo
hiertoe in
in dit
ditwerkje
werkjeeen
eenbelangrijke
belangrijkebijdrage.
bijdrage.Het
Hetbracht
bracht
Huygens
Huygens gaf hiertoe
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hem op
op nieuw
nieuwmet
met
verschillende
geleerden
briefwisseling;
hiertoe
hem
verschillende
geleerden
in in
briefwisseling
; hiertoe
behoorde
Golius, de Leidsche
Leidsche hoogleeraar,
hoogleeraar, opvolger
opvolger van
van Snellius
Snellius en
enook
ook
behoorde Golius,
John
Wallis, zijn
zijn tijdgenoot,
die zich
dereerste
eerstewiswisJohn Wallis,
tijdgenoot, die
zich mede
mede tot
tot een
eender
kundigen
van zijn
zijn tijd
tijdzou
zouontwikkelen
ontwikkelen en
enals
alsdedevoorlooper
voorloop er van
van den
den
kundigen van
grootsten
onder allen,
van Isaac
Isaäc Newton
Newton, , is
beschouwen. Met
Met de
de
grootsten onder
allen, van
is te beschouwen.
grootheid der
der correspondenten
correspondenten stijgt
stijgt de
dehoogte
hoogteder
derbriefwisseling
briefwisseling;; zij
zij
grootheid
wordt
tot een
eenedelen
edelenwedstrijd
wedstrijdover
overdedegrondslagen
gl'Ondslagender
dermathematische
mathematische
wordt tot
wetenschappen, steeds in
in gepasten
gepastenvorm
vormenen
vanwederzijdsche
wederzijdschewaarwaarwetenschappen,
volvolvan
deering. Hiermede
Hiermede was
wasHuygens
Huygens.
tot den
denhoogsten
hoogstentrap
trapgenaderd.
genaderd.
deering.
. tot

IIV.
V.
1654 vergezelde
vergezelde Christiaan
Christiaan zijn
zijn vader
vader op
op een
eenreis
reisnaar
naar
In Augustus
Augustus 1654
In
Spa,
die langs
langs de
deMoezel
Moezel van
van Trier
Triertot
totCoblentz
Coblentzenenlang
langden
denRijn
Rijnover
over
Spa, die
Keulen werd
Deze reis
reis was
was van
van geen
geenbeteekenis
beteekenisvoor
voorzijn
zijn
Keulen
werd voortgezet.
voortgezet. Deze
1655ondernomen,
ondernomen,
wetenschappelijke ontwikkeling;
de reis
reisinin1655
wetenschappelijke
ontwikkeling ; maal'
maar wel
wel de
die
hem voor
voor de
de eerste
eerstemaal
maalnaar
naarParijs
Parijsvoerde
voerdeenengrooten
grooteninvloed
invloedop
op
die hem
zijn
verder leven
gehad. Zijn
Zijn eerste
eerste brief
briefvan
van daar
daar werd
werd2323Juli
Juli
zijn verder
leven heeft gehad.
geschreven
was gericht
gerichtaan
aanzijn
zijnouderen
ouderenbroeder,
broeder,diedienaar
naarden
denHaag
Haag
geschreven en was
hij voor
voor 99dagen
dagen
was teruggekeerd.
teruggekeerd. Hierin
Hierin verhaalt
verhaalt Christiaan,
Christiaan, hoe
hoe hij
was
Parijs was
wasaangekomen
aangekomenenenwelke
welkeindrukken
indrukkenhij
hijvoorloopig
voorloopig van
van de
de
te Parijs
wereldstad heeft
verkregen;; hij
hij beklaagt
beklaagt zich
zich over
over zijn
zijn slecht
slecht logies,
logies,
wereldstad
heeft verkregen
waarboven
ratten enenmuizen
muizenhuishouden,
huishouden,terwijl
terwijlzijn
zijnhanden
handenenenvoorhoofd
voorhoofd
waarboven ratten
de
sporen van
van ongedierte
ongedierte vertoonen.
vertoonen. Maar
Maar verder
verder heeft
heeft hij
hij veel
veel genot
genot
de sporen
bij
het
bezoek
aan
de
verschillende
instellingen
en
de
schoone
omstreken
bij het bezoek aan de verschillende instellingen en de schoone omstreken
zooook,
ook,
der
stad. Aan
Aanzijn
zijnvader
vaderschrijft
schrijfthijhijverdere
verderebijzonderheden
bijzonderheden;; zoo
der stad.
dat
hij een
eenbezoek
bezoekheeft
heeftgebracht
gebrachtaan
aandede
koninklijkebibliotheek,
bibliotheek, nog
nog
dat hij
koninklijke
niet vermoedende,
vermoedende, hoe
hoe hij
hij later
laterdaar
daareen
eenbelangrijk
belangrijkdeel
deelvan
vanzijn
zijnleven
leven
zou
doorbrengen. Van
Van Parbs
Parijs maakte
maakte hij
hij een
eenreis
reisnaar
naardedeomliggende
omliggende
zou doorbrengen.
die hem
hemopopdeze
dezereis
reis
steden
en werd
werd met
metzijn
zijnbroeder
broederLodewijk,
Lodewijk, die
steden en
vergezelde, aan
aan de
deprotestantsche
protestantschehoogeschool
hoogeschoolteteAngers
Angersop
op11September
Septembel'
vergezelde,
tot doctor
doctor utriusque
utriusque juris
juris gepromoveerd,
gepromoveerd, een
een promotie
promotie die
diegeen
geeninvloed
invloed
op
zijn verder
verder leven
leven en
enwerken
werkenheeft
heeftgehad
gehad;
nimmer heeft
heeft hij
hij den
den
op zijn
; nimmer
van doctor
doctor aangenomen.
aangenomen. Met
Met het
hetverkrijgen
verkrijgendaarvan
daarvan nam
namhij
hijvoor
voor
titel van
goed
afscheid van
van alle
allejuridische
juridische studie
studie;; zijn
zijn denken
denkenenenwerken
werkenhadden
hadden
goed afscheid
een andere
andere richting.
richting. Over
Over Poitiers,
Poitiers, Orleans,
Orleans,Tours
ToursenenChartres
Chartreskeerden
keerden
zij
naar Parijs
Parijs terug.
terug. InIneen
een
brief
vanhier
hieraan
aanzijn
zijnvader
vaderbeklaagt
beklaagt
zij naar
brief
van
hij zich,
zich, dat
dat deze
deze hen
henzoo
zookrap
krapininhet
hetgeld
geld
houdt
verzoektdringend
dringend
hij
houdt
en en
verzoekt
om
nieuwe toezending,
toezending, anders
anders zijn
zijnzijzijgenoodzaakt
genoodzaakt terstond
terstond terug
terug tete
om nieuwe
keeren. Tevens
Tevensmeldt
meldthijhijhet
het
overlijdenvan
vanden
densterrenkundige
sterrenkundigeGassendi,
Gassendi,
overlijden
wien hij
hij kort
kort tetevoren
vorennog
nogeen
eenbezoek
bezoekhad
had
gebracht.Met
Met
zijnouderen
ouderen
wien
gebracht.
zijn
broeder correspondeert
over muziek,
muziek, als
als over
overhet
hetslijpen
slijpenvan
van
broeder
correspondeert hij
hij zoowel
zoowel over
lenzen,
en wanneer
wanneer deze
dezeverklaart,
verklaart,dat
dathijhijbijbij
afwezigheidvan
vanziin
zUn
lenzen, en
afwezigheid
broeder daaraan
daaraan niet
verder kan
kan werken,
werken, raadt
raadtChristiaan
Christiaan hem,
hem, ten
ten
broeder
niet verder
minste op
op te
te passen,
passen, dat
datdedeslijpinstrumenten
slijpinstrumenten niet
niet roesten.
roesten.Zoodra
Zoodrahij
hij
minste
terug
is,zullen
zullen zij
zij tetezamen
zamenhet
hetwerk
werkhervatten
hervatten;
reeds stelt
stelthij
hijzich
zich
terug is,
; reeds
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dien arbeid
arbeid goed
goed op
op de
tiehoogte
hoogteen en
correspondeertdaartoe
daartoe met
met
dien
correspondeert
bekwame
glasslijpers. De laatste
;
bekwame glasslijpers.
laatste brief
brief uit
uit Parijs
Parijs isisvan
van6 6November
November;
den 30sten verlieten
verlieten de
de broeders
broeders Parijs
Parijs om
om naar
naarhet
hetvaderland
vaderland terug
terug
te keeren.
keeren. Vlug
Vlug ging
gingdie
diereis
reisniet;
niet;daarbij
daarbijondervonden
ondervonden zij
zijveel
veeltegentegenhet weer
weerals
alsdoor
doorden
denoorlog,
oorlog,diedieininBelgië
Belgiëwoedde
woedde;;
spoed,
zoowel door
door het
spoed, zoowel
eerst
op 19
19December
December waren
waren zij
zij .in
.in den
den Haag
Haag terug.
terug. Deze
Dezeterugterugeerst op
weg ging
weg
ging niet
niet gelijk
gelijkdedeheenreis
heenreisover
overzee,
zee,maar
maarover
overland
land en
en wel
wel
over
Sedan; ; in
den laatsten
laatsten brief
brief uit
uit Parijs
Parijs aan
aanzijn
zijnvader
vaderhandelt
handelthij
hij
over Sedan
in den
1000
nogmaals over
kosten der
der reis
reis en
en verklaart
verklaart voor
voor hen
hen beiden
beiden 1000
nogmaals
over de kosten
francs
maand te hebben
hebben uitgegeven,
uitgegeven, zoodat
zoodat de
de reis
reisvan
van6 6maanden
maanden
francs per
per maand
meer dan
dan 6000
6000 francs
trancs heeft
heeftgekost,
gekost,terwijl
terwijlzijzijslechts
slechts4000
4000francs
francs
meer
zij leenen.
leenen. Dit
Dit
van hem
hem hebben
hebben ontvangen
ontvangen; ; het
overige moesten
moesten zij
van
het overige
nagaande, kan
kan men
menden
denvader
vaderhierin
hieringeen
geenschrielheid
schrielheidverwijten;
verwijten; rekening
rekening
nagaande,
waarde van
geld in
in die
die dagen,
dagen, was
wastoch
tochde
dereis,
reis,
houdende met
houdende
met de
de waarde
van het geld
te noemen.
noemen.
zelfs voor
voor jongelieden
jongelieden van
van stand,
stand, vrij
vrij kostbaar
kostbaar te
zelfs
Intusschen had
deze reis
reis Christiaan
Christiaan in
in kennis
kennisgebracht
gebrachtmet
metFransche
Fransche
had deze
geleerden
en deze
dezekennismaking
kennismakingwerd
werddoor
doorbriefwisseling
briefwisselingvoortgezet.
voortgezet.
geleerden en
In de
de eerste
eerste plaats
plaatsmet
metden
denbekenden
bekendenwiskundige
wiskundigede
deRoberval,
Roberval, verder
verder
In
met Claude
Claude Mylon,
Mylon, jurist
jUl'ist en
en beoefenaar
beoefenaar der
derexacte
exactewetenschappen,
wetenschappen, met
met
den sterrenkundige
sterrenkundige Boulliau
Boulliau enenden
denletterkundige
letterkundigeJean
JeanChapelain,
Chapelain,bekend
bekend
den
Hijbleef,
bleef,hoewel
hoewelafwezig,
afwezig,lidlidvan
vanhun
hunkring,
kring,
uit
de satiren
satiren van
vanBoileau.
Boileau.Hij
uit de
waaruit
weldra de
de Fransche
Fransche academie
academie zou
zou ontstaan,
ontstaan, die
dieininlatere
laterejaren
jaren
waaruit weldra
zichzou
zoutrekken.
trekken.
Huygens als
als een
een der
der eerste
eersteenenvoornaamste
voornaamsteleden
ledentottot
Huygens
zich
metnieuwe
nieuweopgewektheid
opgewektheidzijn
zijn studiën
studiën
Maar vooreerst
vooreerst bleef
bleef hij
hij thuis,
thuis,om
ommet
Maar
zetten.
voort
voort te zetten.
studiën, die
die zich
zichoorspronkelijk
oorspronkelijk tot
tot de
demathesis
mathesisbepaalden,
bepaalden,
Bij deze
deze studiën,
was
reeds eenigen
eenigen tijd
tijdgevoegd
gevoegdde de
experimenteele
natuurkunde, inin
was reeds
experimenteele
natuurkunde,
zoover
zij betrekking
betrekking had
had op
op het
hetslijpen
slijpenvan
vanlenzen
lenzenen
enhet
hetsamenstellen
samenstellen
zoover zij
van
kijkers;; hierin
hierin werd
werdhij
hijdoor
doorzijn
zijnouderen
ouderenbroeder
broedertrouw
trouwbijgestaan,
bijgestaan,
van kijkers
zoo
zelfs,
dat
deze
hem
in
de
handigheid
van
het
slijpen
overtrof.
Thans
zoo zelfs, dat deze hem in de handigheid van het slijpen overtrof. Thans
werden de
de aldus
aldusvervaardigde
vervaardigde kijkers
kijkers gericht
gericht op
op het
het hemelgewelf
hemelgewelf en
en
werden
de
sterrenkunde in
in het
hetprogramma
programmader
derwerkzaamheden
werkzaamhedenopgenomen.
opgenomen. In
In
de sterrenkunde
1656
gafChristiaan
Chris ti aan een
eenverhandeling
verhandeling op
op dit
dit gebied
gebied uit
uit;
daarin
4656 gaf
; daarin
wel·d
zijn eerste
eerste ontdekking,
ontdekking, die
die eener
eener maan
maan van
vandedeplaneet
planeetSaturnus,
Saturnus,
werd zijn
wereldkundig gemaakt.
Door de
de voortreffelijkheid
voortreffelijkheid zijner
zijner kijkers
kijkers was
washij
hij
wereldkundig
gemaakt. Door
in
staat gesteld
gesteld deze
dezeontdekking
ontdekkingtetedoen.
doen.Door
Doorvlijtige
vlijtigewaarneming
waarnemingder
der
in staat
planeet
kon hij
hijbijbijbenadering
benaderingden
denomloopstijd
omloopstijdder
dersatelliet
satellietbepalen
bepalen;
planeet kon
;
deze
bepaling deelde
deelde hij
hij mede,
mede,volgens
volgensdedegewoonte
gewoonte
onderdedegeleerden
geleerden
deze bepaling
onder
lettersbehoorlijk
behoorlijk
van die
die dagen,
dagen,onder
ondereen
een
letterraadsel;
werdendedeletters
van
letterraadsel
; werden
zinden
denomloopstijd
omloopstijd kennen.
kennen. Deze
Deze ontdekontdekgerangschikt,
dan leerde
leerde de
de zin
gerangschikt, dan
king bracht
bracht hem
hemopnieuw
opnieuwin in
verbindingmet
met
verschillendegeleerden
geleerden
king
verbinding
verschillende
deberoemde
beroemdesterrenkundige
sterrenkundige Hevelius,
Hevelius, die
die inin
van Europa,
Europa, waaronder
waaronder de
van
zijn geboorteplaats
geboorteplaats Dantzig
Dantzig een
een sterrenwacht,
sterrenwacht,genaamd
genaamdStellaeburgum,
Stellaeburgum,
zijn
sterrenkundigeplaatsbepaling
plaatsbepaling
bezat, en
en wiens
wienswaarnemingen
waarnemingennog
nog
bezat,
bij bij
sterrenkundige
dienst doen.
doen.
dienst
1906. lIl.
2
III.
VOOl·
voor
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In een
een brief
briefvan
vanHuygens
Huygensaan
aanHevelius
Heveliusdeelt
deelthijhijhem
hemzijn
zijnontdekking
ontdekking
In
datzijn
zijn jongste
jongste broeder
broeder Philips,
Philips, die
die een
een reis
reis
mede en
en schrijft
schrijft tevens,
tevens, dat
mede
zoukomen
komenbezoeken
bezoekenen
eneen
eenbrief
briefbrengen.
brengen.
door
Duitschland maakte,
maakte, hem
hemzou
door Duitschland
Philips schrijft
schrijft aan
aan Christiaan
Christiaan en
en geeft
geeftdaarbij
daarbij een
eenverslag
verslagvan
vanzijn
zijn
Philips
op de
desterrenwacht
sterrenwacht teteDantzig.
Dantzig.Deze
Dezebrief
briefis isbilj
bij
bezoek aan
aan Hevelius
Hevelius op
bezoek
uitzondering in
het Hollandsch
Hollandsch en
en zoo
zoo aardig
aardig gesteld,
gesteld, dat
datdedeschrijver
schrijver
uitzondering
in het
hetgeslacht
geslachtHuygens
Huygenskan
kanworden
wordengenoemd.
genoemd.Hij
Hij
wel de
de geestigste
geestigste van
vanhet
wel
vertelt,
hoe Hevelius
Hevelius isiseen
een»aardigh
»aardighmanneken'',
manneken", die
die zeer
zeerblijde
blijde was
was
vertelt, hoe
met den
den brief
brief en
enook
ookgeheel
geheelin in
Saturnus»verwart"
»verwart" was.
was. »Het
»IJ et isis
met
Saturnus
een
manneken, dat
dat seer
seerhandigh
handighisis;
hijsnijdt
snijdtalalsyn
synplaeten
plaetenzelver,
zelver,
een manneken,
; hij
netteinstrumenten
instrumenten van
vankoper.
koper.Hij
Hijsnydt
snydtsonderling
sonderling
maeckt
oock heel
heelnette
maeckt oock
op en
en isis seer
s"eer beleeft.
beleeft. Geen
Geen cabinet
cabinet en
en heb
heb ik
ik oyt
oytsoo
soonet
netgesien
gesien
niet op
niet
studeerkamer." In
In een
eennaschrift
naschrift voegt
voegt hij
hij ererbij
bij:
»segtdoch
doch
als
zyn studeerkamer."
als zyn
: »segt
watnieus
nieusschrijft,
schrijft,ick
icksal
salhaer
haereen
een
poolsesabel
sabelofofsoo
soo
sus
dat se
se myn
myn wat
sus dat
poolse
wat me
me brengen."
brengen."
Een
volgende brief
brief van
van Philips
Philips aan
aanChristiaan
Christiaan over
over hetzelfde
hetzelfde onderonderEen volgende
in het
het latijn
latijn gesteld.
gesteld. Hoe
Hoededeschrijver
schrijverdaardaarwerp was
was ditmaal
ditmaal deftig
deftig in
werp
mee
zelfden
den draak
draak steekt,
steekt,blijkt
blijktwel
weluituituitdrukkingen
uitdrukkingen als
als »jam
»jamdico
dico
mee zelf
vos
esse praestantissimos
praestantissimosverrekyckatorum
verrekyckatorum Slypatores."
Slypatores." Midden
Midden in
in den
den
vos esse
moedertaaleen
eenvermakelijke
vermakelijkebeschrijving
beschrijving van
vanzijn
zijn
brief geeft hij
hij inindedemoedertaal
brief
een »manneke",
»manneke", dat
dat zich
zich tot
totzijn
zijn 18de
18de jaar
jaar als
als een
een
ontmoeting
ontmoeting met
met een
latijn terug,
terug, maar
maar kan
kan
»juffrouw"
»juffrouw" voordeed.
voordeed. Daarna
Daarna keert
kee.rthij
hij tot
tot het latijn
toch
niet nalaten
nalatenook
ookditditgedeelte
gedeelte
met
populaire
Hollandscheuitdrukuitdruktoch niet
met
populaire
Hollandsche
te doorspekken.
doorspekken.
kingen te
kingen
Helaas!
Christiaan zou
zou zijn
zijn jongsten
jongsten veelbelovenden
veelbelovenden broeder
broeder nooit
nooit terug
terug
Helaas! Christiaan
zien. Deze
Deze toch
toch overleed
overleed op
op zijn
zijn reis
reisininhet
het
begill
vanhet
het
volgendejaar
jaar
zien.
begin
van
volgende
te
Mariënburg in
Pruisen. Hij
jaren oud,
oud, had
had ook
ook
te Mariënburg
in Pruisen.
Hij was
was nog
nog geen
geen 24 jaren
te Leiden
Leiden gestudeerd
gestudeerd en
enwas
wasopop
laatste
diplomatiekendienst.
dienst.
zijnzijn
laatste
reisreis
in in
diplomatieken
Zijn dood
werd door
door zijn
zijn vader,
vader, broeders
broeders. en
en zuster
zuster diep
diepbetreurd.
betreurd.
Zijn
dood werd

v.
Het
eerste deel
deelder
derbriefwisseling
briefwisseling eindigt
eindigt met
met het
het jaar
jaar 1656,
1656, toen
toen
Het eerste
27
jaren
had
bereikt.
Hij
was
nu
tot
volle
Christiaan
den
leeftijd
van
Christiaan den leeftijd van 27 jaren had bereikt. Hij was nu tot volle
ontwikkeling
en had
had een
een eervolle
eervolle plaats
plaats verkregen
verkregen onder
onder de
de
ontwikkeling gekomen
gekomen en
geleerden van
van zijn
zijn tijd.
tijd. Hoe
Hoe kort
kortzijn
zijnverblijf
verblijfaan
aandedeLeidsche
Leidscheuniverunivergeleerden
siteit ook
ook was,
was,het
hethad
had
vooral
door
den
omgang
met
Fransvan
vanSchooten
Schooten
vooral
door
den
omgang
met
Frans
bij hem
hem nagelaten
nagelatenenendede
richtingbepaald,
bepaald,waarin
waarin
onuitwischbare
onuitwischbare sporen
sporen bij
richting
zijn werkzaamheid
werkzaamheid zich
zou bewegen.
bewegen. Het
Hetdriejarig
driejarigverblijf
verblijf aan
aan de
de
zijn
zich zou
te
Breda
had
daarin
geen
verandering
gebr.acht
;
het
illustre
school
illustre school te Breda had daarin geen verandering gebracht ; het
ontbrekende werd
door eigen
eigen studie
studieenen
briefwisselingaangevuld.
aangevuld. De
De
ontbrekende
werd door
briefwisseling
reizen
naar Denemarken,
Denemarken, België,
België, Duitschland
Duitschland en
en vooral
vooralnaar
naarFrankrijk,
Frankrijk,
reizen naar
hoewel
met een
een geheel
geheelander
anderdoel
doelondernomen,
ondernomen,hadden
hadden zijn
zijnontwikkeontwikkehoewel met
ling bevorderd
bevorderd door
door de
dekennismaking
kennismaking met
met mannen
mannen van
van beteekenis
beteekenis op
op
ling
het
gebied zijner
zijner studie.
studie.Teruggekeerd
Teruggekeerd naar
naarhethet
vaderland, had
hadhij
hij
bet gebied
vaderland,
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afstand
vervullen van
van een
een actieven
actieven werkkring,
werkkring, om
om zich
zich
afstand gedaan
gedaan van
van het vervullen
in
het vaderlijk
vaderlijk huis
huis geheel
geheel aan
aan zijn
zijn studiën
studiën te
te wijden.
wijden. Hij
Hij ververin het
toefde daar
daar bij
bij zijn
zijn vader,
vader, die,
die, door
doorzijn
zijnbetrekking
betrekkinggebonden,
gebonden,dikwijls
dikwijls
toefde
legerkamp,hetzij
hetzij inin
en
soms langdurig
langdurig afwezig
afwezig was,
was, hetzij
hetzij ininhethet
en soms
legerkamp,
diplomatieke
Hij had
had in
in de
degroote
grooteen
enaanzienlijke
aanzienlijke woning
woning op
op
diplomatieke zending.
zending. Hij
het Plein
Plein een
eenaangenaam
aangenaam en
enrustig
rustigleven
levenenenkon
konzonder
zonderzorg
zorg alalzijn
zijn
het
Was zijn
zijn vader
vader thuis,
thuis, dan
dan ververtijd aan
aan zijne
zijneonderzoekingen
onderzoekingen wijden.
wijden. Was
tijd
keerde hij
hij met
methem
hemopopden
denaangenaamsten
aangenaamsten voet
voet en
en bezochten
bezochten zij
zij te
te
keerde
zamen Hofwijck
Hofwijck of
of maakten
maakten tochtjes
tochtjesininden
denomtrek.
omtrek.DeDehuishouding
huishouding
zamen
werd
waargenomen door
door de
de nicht,
nicht, wier
wiergoede
goedezorgen
zorgendoor
dooralle
allehuishuiswerd waargenomen
genooten
prijs werd
werd gesteld.
gesteld. Daar
Daar vertoefde
vertoefde nog
nog zijn
zijn eenige
eenige zuster
zuster
genooten op
op prijs
haar genegenheid
genegenheid voor
voorhaar
haar
Susanna
(door de broeders
broeders Sus
Sus genoemd)
genoemd) ;j haar
Susanna (door
broeder
duidelijk uit
brief, dien
dien zij
zij hem
hem schreef,
schreef, toen
toen zij
zij inin
broeder blijkt
blijkt duidelijk
uit een
een brief,
's Hertogenbosch
familie logeerde
logeerde;; hij
hij is
is ininhet
hetHollandsch
Hollandschgesteld,
gesteld,
Hertogenbosch bij
bij familie
zijhaar
haarbroeder
broeder hem
hem aan
aanniemand
niemand te
telaten
laten
in
eennaschrift
naschriftverzoekt
verzoekt zij
in een
want hij
hijisiszoo
zooslecht
slechtgeschreven,
geschreven, omdat
omdat Dde
,de pen
pen niet
niet met
met alal
lezen, want
lezen,
en
deugt." Doch
Dochdedebroeder
broederheeft
heeft
dezen
brief
trouwbewaard,
bewaard,
en deugt."
ookook
dezen
brief
trouw
zood
at zij
nu aan
aan de
de door
doordedeschrijfster
schrijfstergewenschte
gewenschtevergetelheid
vergetelheidvoorvoorzoodat
zij nu
goed
onttrokken. Zij
Zij isislater
latergehuwd
gehuwdmet
methaar
haarneef
neef
Doublet;
doch
goed is onttrokken.
Doublet
; doch
tot
de
innige band
band tusschen
tusschen broeder
broeder en
en zuster
zuster isisblijven
blijvenvoortbestaan
voortbestaan tot
de innige
zijn
dood;; meermalen
meermalen heeft
heeft zij
zij haar
haal' genegenheid
genegenheid ook
ook door
door daden
daden gegezijn dood
toond
doch hierop
hierop wil
wil ik
ik thans
thans niet
nietvooruit
vooruit loopen.
loopen.
toond -— doch
afkeerig was
was van
vandedevermaken,
vermaken,die
diehem
hemdoor
door
Hoewel
Christiaan niet
Hoewel Christiaan
niet afkeerig
afen
en toe
toe
zijn
levensomstandigheden werden
aangeboden, en
en waarvan
waarvan hij
hij af
zijn levensomstandigheden
werden aangeboden,
ook
gebruik maakte,
maakte, was
was hij
hij daaraan
daaraan niet
niet gehecht.
gehecht.Door
Doorzijn
zijnbroeders
broeders
ook gebruik
daal'van uitvoerig
uitvoerig relaas
relaas te
te geven,
geven, voldoet
voldoet
herhaalrlelijk aangespoord
herhaaldelijk
aangespoord om
om daarvan
hij
er wel
welaan,
aan,
doch
de brieven,
welke
hieroverhandelen,
handelen,blijkt
blijkt
hij er
doch
uit uit
de brieven,
welke
hierover
zijn gemoed
gemoed er
er niet
niet bij
bij is,
is,zoodat
zoodathij
hijtelkens
telkensdit
ditrelaas
relaas
duidelijk,
duidelijk, dat
dat zijn
bekort en
en afwisselt
afwisselt met
methdtgeen
hétgeenzijn
zijngeest
geestmeer
meerbezig
bezighoudt
houdt:: zijn
zijn
bekort
eerst voelde
voelde hij
hijzich
zichgelukkig
gelukkig
wetenschappelijke
Dan eerst
wetenschappelijke onderzoekingen.
onderzoekingen. Dan
en
schrijft met
metopgetogenheid
opgetogenheid over
over hetgeen
hetgeen hij
hij heeft
heeftbedacht
bedacht:: hetzij
hetzij
en schrijft
zuiver
theoretische onderzoekingen
onderzoekingen ofofproefnemingen
proefnemingen met
metverschillende
verschillende
zuiver theoretische
zelfbedachte
of verbeterde
verbeterde instrumenten.
instrumenten.
zelfbedachte of
Al zijn
zijn latere
latere ontdekkingen
ontdekkingen zijn
zijn in
in dezen
dezen tijd
tijd voorbereid,
voorbereid, de
desporen
sporen
Al
ontdekken. Reeds
Reedshad
hadhij
hijzich
zich
daal'van
in de
de briefwisseling
briefwisseling teteontdekken.
daarvan zijn
zijn in
beziggehouden met de
dekansrekening
kansrekening;j ininhet
hetvolgende
volgendejaar
jaarzou
zouhet
hetwerkje
werkje
beziggehouden
verschijnen,
hierover handelt
handelt en
en nog
nogaltijd
altijdals
alseen
eender
der eerste
eerstewetenwetenverschijnen, dat
dat hierover
schappelijke
grondslagen voor
voor dit
ditdiepzinnig
diepzinnigenenmoeilijk
moeilijkonderwerp
onderwerpwordt
wordt
schappelijke grondslagen
Detheorie
theorieder
derlichtbreking
lichtbrekinghield
hieldhem
hemvoortdurend
voortdurendbezig
bezig;
beschouwd.
beschouwd. De
;
beste
verrekijkers
van zijn
zijn
als
toepassing sleep
sleep hij
hij lenzen,
lenzen, die
dietottotdede
als toepassing
beste
verrekijk
ens van
hetnachtelijk
nachtelijk
tijd werden
werden samengesteld.
samengesteld. Met
Metdie
diekijkers
kijkersdoorzocht
doorzochthijhijininhet
tijd
uur den
den sterrenhemel
sterrenhemel en
en onderzocht.
onderzocht. nauwkeurig
gedaante der
der toen
toen
uur
nauwkeurig de
de gedaante
derplaneet
planeet
bekende planeten.
Reeds had
had hij
hij den
deneersten
eerstenwachter
wachtel'der
bekende
planeten. Reeds
Saturnus
hiervan meedeeling
meedeeling gedaan
gedaan aan
aan Fransche
Fransche en
en
Saturnus ontdekt
ontdekt en
en hiervan
zonderlinge gedaante
gedaante dezer
dezer planeet
planeet hield
hield
Duitsche sterrenkundigen.
sterrenkundigen. De zonderlinge
Duitsche
lIl.
2"
2*
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voortdurend zijn
kon hij
hij die
die niet
nietbehoorbehoorvoortdurend
zijnaandacht
aandachtininspanning
spanning-— nog
nog kon
het zou
zou niet
nietlang
langmeer
meerduren,
duren, voor
voor hij
hij tot
tot de
de
lijk
vaststellen, doch
doch het
lijk vaststellen,
merkwaardige ontdekking
kwam van
van den
denring,
ring, die
diedeze
dezeplaneet
planeetomgeeft.
omgeeft.
merkwaardige
ontdekking kwam
in dedebrieven
brievendezer
dezereerste
eersteperiode
periodevinden
vinden wij
wijgewag
gewaggemaakt
gemaakt
Reeds
Reeds in
van zijn
zijn onderzoek
onderzoek naar
de gedaante
gedaante der
der planeet
planeet;; Galileï
Galileï had
had er
er
van
naar de
op
gewezen, dat
dat zij
zij een
een paar
paar ooren
ooren (als
(als van
van een
een pot)
pot) had,
had, en
en sedert
sedert
op gewezen,
hielden
alle sterrenkundigen
zich bezig
bezig met
met het
het nagaan
nagaan van
van dit
ditmerkmerkhielden alle
sterrenkundigen zich
waardig verschijnsel,
verschijnsel, zonder
zonder het
het rechte
rechte spoor
spoor teteontdekken.
ontdekken. Ook
Ook voor
voor
waardig
Huygens
bleef het
hetraadselachtig
raadselachtig;; herhaaldelijk
herhaaldelijk teekende
teekendehij
hijdedegedaante
gedaante
Huygens bleef
haar met
metzijn
zijnkijkers
kijkerswaarnam
waarnam;
nueens
eensmet
metde
de
der
planeet, zooals
zooals hij
hij haar
der planeet,
; nu
meteen
eenschijfje
schijfjeofofanderen
anderenvorm
vorm van
van
traditioneele ooren,
dan weer
weer met
traditioneele
ooren, dan
eerst na
nahet
hetvermogen
vermogenvan
vanzijn
zijnverrekijker
verrekijker aanaanaanhangsel.
Doch eerst
aanhangsel. Doch
te
hebben
versterkt,
kwam
hij
van
lieverlede
tot
de
ware
merkelijk
merkelijk te hebben versterkt, kwam hij van lieverlede tot de ware
den ring.
ring. En
Ennog
nog
dezen
niet
ontdekthebben,
hebben,
gedaante,
gedaante, tot
tot den
zouzou
hijhij
dezen
niet
ontdekt
indien
zijn scherp
scherp vernuft
vernuft en
en grondige
grondige mathemathische
mathemathische kennis
kennis hem
hem niet
niet
indien zijn
staat hadden
hadden gesteld
gestelduit
uitdedehypothese
hypothese
den
ringdedeschijngestalten
schijngestalten
in
in staat
vanvan
den
ring
verklaren, die
diededeplaneet
planeet
in verschillendetijden
tijdenmoest
moestaannemen.
aannemen.
te verklaren,
in verschillende
Zijn
hypothese werd
werd dan
danook
ookdoor
doordedesterrenkundigen
sterrenkundigen van
van die
die dagen
dagen
Zijn hypothese
twijfel ontvangen,
ontvangen, doch
doch de
deerkenning
erkenningvan
vandedewaarheid
waarheid
aanvankelijk
aanvankelijk met
met twijfel
daarvan,
had hij
hij voornamelijk
voornamelijk te
danken aan
aan de
de wijze,
wijze, waarop
waarop hij
hij de
de
daarvan, had
te danken
opvolgende
schijngestalten had
had voorspeld.
voorspeld. Toen
Toendeze
dezevoorspelling
voorspelling bebeopvolgende schijngestalten
weerverscheen
verscheenop
opdedevooraf
vooraf
waarheid bleek,
de ring
ring verdween
verdween enenweer
waarheid
bleek, de
daarvoor
aangegeven tijdstippen,
tijdstippen, werd
werd elke
elketwijfel
twijfelopgeheven
opgeheven
daarvoor door
door hem
hem aangegeven
in het
het volle
volle licht.
licht.
en
trad de
de juistheid
juistheid zijner
zijner voorstelling
voorstelling in
en trad
Ik
vermeld dit
dit hier,
hier, omdat
omdat uit
uit het
hetverloop
verloop bleek,
bleek, hoe
hoe slechts
slechts een
een
Ik vermeld
grondige
voorbereiding in
de mathematische
mathematische wetenschappen
wetenschappen hem
hem de
de
grondige voorbereiding
in de
tegenmiddelen aan
aan de
de hand
hand deed
deed om
omtvvijfelenden
twijfelenden te overtuigen
overtuigen en
en tegenmiddelen
stand
breken. Op
Op gelijke
gelijke wijze
wijze zou
zou het
hethem
hemlater
latermet
metalalzijn
zijn
stand te
te breken.
alle steunen
steunenopophechte
hechtewetenschappelijke
wetenschappelijkegrondgrondontdekkingen gaan
ontdekkingen
gaanj ; alle
slagen,
waarbij het
toeval geheel
geheel buiten
buiten spel
spel bleef.
bleef.
slagen, waarbij
het toeval
Tot
op hoogen
hoogenleeftijd
leeftijdbleef
bleefhijhijdedewetenschappelijke
wetenschappelijke man
man bij
bij uituitTot op
hetdagelijksch
dagelijkschonderhoud
onderhoud dreef
dreefhem
hem
nemendheid. Geen
zorg voor
voor het
nemendheid.
Geen zorg
tot den
den arbeid,
arbeid, veel
veel minder
minderijdelheid
ijdelheid ofofpraalzucht.
praalzucht. Even
Even als
alslater
later
tot
Newton
was
hij
nalatig
in
het
meedeelen
zijner
vindingen;
deed
hij
Newton was hij nalatig in het meedeelen zijner vindingen ; deed hij
hetniet
nietom
omglorie
glorieofof
ijdelvertoon,
vertoon,maar
maaruitsluitend
uitsluitend om
om
het, dan
dan was
was het
het,
ijdel
hen, die
die in
in staat
staatwaren,
waren,dedewaarde
waardederder
ontdekking
denrechten
rechtenprijs
prijs
hen,
ontdekking
opopden
te stellen,
stellen, daarmede
daarmede bekend
bekend tetemaken
maken;
was,
zooals
herhaaldelijk
; ditditwas,
zooals
hijhijherhaaldelijk
ofeerbewijzen
eerbewijzenheeft
heefthijhijnooit
nooit
schreef,
zijn grootste
grootste voldoening.
voldoening. AAmbten
schreef, zijn
mbten of
gezocht,
doch waar
waar zijn
zijn raad
raad werd
werdingewonnen,
ingewonnen, hetzij
hetzij door
door de
de staten
staten
gezocht, doch
van
verschillende provinciën,
provinciën, door
door particuliere
particulierevereenigingen
vereenigingenofofpersonen,
personen,
van verschillende
was
hij terstond
terstond bereid
bereid dien
dien naar
naar zijn
zijn beste
beste weten
weten te
te geven.
geven. Zoo
Zoo
was hij
vinden wij
tusschen de
de brieven
brieven meermalen
meermalen adviezen
adviezen aan
aan de
de staten
statenvan
van
vinden
wij tusschen
Holland en
en Friesland
Frieslandover
oververschillende
verschillendeonderwerpen,
onderwerpen) dedetijdsbepaling
tijdsbepaling
Holland
of
waterschapsbelangen betreffende
betreffende; ; steeds
getuigde zijn
zijn advies
advies van
van
of waterschapsbelangen
steeds getuigde
helder
inzicht in
de hem
hem voorgelegde
voorgelegde kwestie
kwestieenenvan
vanduidelijke
duidelijkeuiteenuiteenhelder inzicht
in de
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zetting zijner
beschouwing. Geen
Geen wonder,
wonder, dat
dat hij
hijdoor
doorlandgenoot
landgenoot en
en
zijner beschouwing.
vreemdeling
werd vereerd
vereerd en
enzijn
zijnnaam
naambekend
bekenrlwerd
werd als
alsgedragen
gedragen
vreemdeling hoog
hoog werd
door een
een geleerde
geleerde van
van den
deneersten
eerstenrang,
rang,wiens
wiens
oordeel,onafhankelijk
onafhankelijk
door
oordeel,
van
op hoogen
hoogen prijs
prijs werd
werd gesteld.
gesteld.
van persoonlijke
persoonlUke vooringenomenheid,
vooringenomenheid, op
Toen
Christiaan zich
studie wijdde,
wijdde, waren
waren de
demathematische
mathematische
Toen Christiaan
zich aan
aan de
de studie
wetenschappen
in volle
volle ontluiking.
ontluiking. Opgewekt
Opgewektuit
uitden
dendoodsslaap,
doodsslaap,waarin
waarin
wetenschappen in
zij
gedurende de
de middeleeuwen
middeleeuwen verkeerden,
verkeer'den, door
door de
de Fransche
Fransche wiskunwiskunzij gedurende
digen
Descartes, Fermat
Fer'mat en
endedeRoberval,
Roberval,werden
werdenzijzij
vlijtigbeoefend.
beoefend,
digen Descartes,
nunu
vlijtig
Niet slechts
slechts mannen
mannen van
van het
hetvak
vakwijdden
wijddenhun
hunkrachten
krachtenaan
aanhaar
haar
Niet
ontwikkeling,
ook anderen
anderen:
geneesheeren,juristen,
juristen,staatslieden
staatsliedenbeijverden
beijverden
ontwikkeling, ook
: geneesheeren,
rlragen. Niet
Niet het
hetminst
minst was
wasdie
die
zich om
om daaraan
daaraan een
zich
een steentje
steentje bij
bij te
te dragen.
merkbaar in
in dedeNederlandsche
Nederlandsclleprovinciën,
provinciën,waarbij
waarbijHolland
Holland
belangstelling merkbaar
belangstelling
weer vooraan
vooraan stond,
Ik behoef
behoef slechts
slechts te
te wijzen
wijzen op
opmannen
mannen als
alsJohan
Johan
weer
stond. Ik
Hudde,
burgemeester
van
Amsterdam
en
Johan
de
Witt,
den
bekenden
Hudde, burgemeester van Amsterdam en Johan de Witt, den bekenden
een;te was
wasjonger,
jonger, de
detweede
tweedeenkele
enkelejaren
jarenouder
ouder
raadpensionaris.
raadpensionaris. De
De eerste
dan Christiaan
Christiaan;; beiden
beiden studeerden
studeerden aan
aandedeLeidsche
Leidschehoogeschool
hoogeschool;; hun
hun
dan
hetmeergenoemde
meergenoemdeAlbum
Album Studiosorum.
Studiosorum. Zij
Zij
namen komen
komen voor
voor in
in het
namen
hebben
zich op
op ander
ander gebied
gebiedverdienstelijk
verdienstelijk gemaakt
gemaakt jegens
jegens het
hetvadervaderhebben zich
land, doch
doch waren
warentevens
tevensvoortreffelijke
voortreffelijke wiskundigen
wiskundigen;; zij
zij schreven
schreven ververland,
dit gebied
gebied en
en losten
lostenmoeilijke
moeilijkevraagstukken
vraagstukken op.
op,Hudde
Rudde
handelingen op
handelingen
op dit
wist
zijn kennis
kennisdienstbaar
dienstbaar tetemaken
makenaan
aandedefinancieele
financieele belangen
belangen der
der
wist zijn
hoofdstad; hoe
hoe gaarne
gaarne zou
zoumen
menaan
aandedehoofdstad
hoofdstadnogmaals
nogmaals zulk
zulk een
een
hoofdstad;
maarhelaas
helaas!! dergelijke
dergelijke
burgemeester toewenschen voor
voor hetzelfde
hetzelfde doel
doel;
burgemeester
; maar
meer tetevinden.
vinden. En
Enhad
hadJohan
JohandedeWitt
Witt
zijnkrachten
krachten.
mannen
mannen zijn
zijn niet meer
zijn
•
geheel
aan de
dewetenschap
wetenschapgewijd
gewijdenen
evenals
Christiaandedepolitiek
politiek
geheel aan
evenals
Christiaan
gemeden,
zou voorwaar
voorwaar een
een heel
heelwat
watgelukkiger
gelukkigerleven
levenhebben
hebben
gemeden, hij
hij zou
geleid en
en rustig
rustigten
tengrave
gravezijn
zijngedaald
gedaald;; zijn
zijnnaam
naamzou
zouininhet
hetgeschiedboek
geschiedboek
der mathematische
mathematische wetengchappen
weten~chappen met
met gulden
gulden letteren
letterenstaan
staanopgeteekend
opgeteekend! !
zij de
devolle
vollehoogte
hoogtehunner
hunnerontwikkeling
ontwikkeling hadden
hadden
Beiden waren,
waren, toen
toen zij
met Christiaan
Christiaan in
in briefwisseling.
briefwisseling. Hierbij
Hierbij komt
komt een
een derde
derde
bereikt,
bereikt, met
Nederlander, mede
mede een
eenkweekeling
kweekelingder
derLeidsche
Leidscheuniversiteit,
univer'siteit,Hendrik
Hendrik
Nederlander,
van
Heuraet, geboren
geboren in
in 1633
1633teteHaarlem,
Haarlem,die
dieaanvankelijk
aanvankelijk in
in de
de
van Heuraet,
medicijnen studeerde,
al zijn
zijn krachten
krachten aan
aandedemathesis
mathesis
medicijnen
studeerde,maar
maar later
later al
wijdde en
en daaraan,
daaraan, blijkens
blijkens zijn
zijnbriefwisseling
briefwisselingmet
metHuygens,
Huygens,voortreffevoortreffewijdde
lijke
bijdragen leverde.
leverde.
lijke bijdragen
Tot zijn
zijn tijdgenooten
tijdgenooten behoorde
behoorde ook
ookde
dedrie
driejaren
jarenjongere
jongerewijsgeer
wijsgeer
Tot
Spinoza.
Doch uit
uit de
debriefwisseling
briefwisselingkan
kanworden
worden afgeleid,
afgeleid, dat,
dat,hoewel
hoewel
Spinoza. Doch
zU
gelijktijdig in
in de
de residentie
residentie vertoefden,
vertoefden, tusschen
tusschen hen
hengeen
geenpersoonpersoonzij gelijktijdig
lijke omgang
omgang plaats
plaats vond
vond en
engeen
geenbrief
brief
werd
gewisseld,Toen
ToenChristiaan
Christiaan
lijke
werd
gewisseld.
Parijs woonde,
woonde, schreef
schreef hij
hij aan
aanzijn
zijnbroeder
broederover
overhet
hetglazen
glazenslijpen
slijpen
te Parijs
van
Spinoza,
dien
hij
den
»jood
van
Voorburg"
noemt.
Over
diens
van Spinoza, dien hij den »jood van Voorburg" noemt. Over diens
uit;
slechtsbezorgde
bezorgde hij
hij
wijsgeerige
geschriften laat
laat hij
hijzich
zichnergens
nergensuit
wijsgeerige geschriften
; slechts
op dringend
dringend verzoek
verzoek aan
aaneen
eenFransch
Franschgeleerde,
geleerde,zonder
zonder eenige
eenige
deze op
deze
dat hij
hij de
de
bijvoeging.
uit de
de briefwisseling
briefwisseling van
vanSpinoza
Spinozablijkt,
blijkt, dat
bijvoeging. Doch
Doch uit
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werken
en ontdekkingen
ontdekkingen van
van Christiaan
Christiaan op
op den
den waren
waren prijs
prijs stelde
stelde en
en
werken en
den
schrijver hoog
hoog vereerde.
vereerde.
den schrijver
De Hollandsche
Hollandsche wiskundigen
wiskundigen waren
wareninindedevvetenschappelijke
wetenschappelijke wereld
wereld
De
meteere
eerebekend
bekend;
Newtonheeft
heefthen
henherhaaldelijk
herhaaldelijk gegevan
die dagen
dagenmet
van die
; Newton
roemd
zelfs algebraïsche
algebraïsche leerboeken
leerboeken van
van Hollandsche
Hollandsche meesters
meesters voor
voor
roemd en zelfs
zijn
voordrachten en onderzoekingen
onderzoekingen gebruikt.
gebruikt. Hoe
Hoe hij
hijbij
bijzijn
zijngrootsche
grootsche
zijn voordrachten
ontdekkingen gebruik
gebruik maakte
maaktevan
vanHuygens'
Huygens'voorafgegane
voorafgeganeonderzoekingen,
onderzoekingen,
het past
past niet
nietinindede
lijst
vanditditopstel
opstelom
omdit
ditthans
thansaan
aantetetoonen.
toonen.
het
lijst
van
Christiaan
de oudste
oudste van
van het
het edele
edele drietal,
drietal, dat
dat hij
hij met
met
Christiaan Huygens
Huygens was
was de
Newton en
en Leibniz
Leibniz vormde
vormde j; zij
zij hebben
hebben dedemathematische
mathematische wetenwetenNewton
het hooge
hoogestandpunt
standpuntverheven
verheven en
en op
opde
devasten
vastengrondgrondschappen
schappen tot
tot het
slagen
gevestigd, welke
welke thans
thans nog
nog dienst
dienst doen.
doen.
slagen gevestigd,
tot een
een latere
latere periode
periode van
van zijn
zijn leven.
leven. Geen
Geen
Doch ook
ook dit
dit behoort
behoort tot
Doch
totdedebeoefening
beoefeningder
derwetenschap
wetenschap:: zijn
zijn
uiterlijke
bracht hem
hem tot
uiterlijke drang
drang bracht
leiden
levensomstandigheden
hadden hem
hem veroorloofd,
veroorloofd, hetzij
hetzij een
eenleven
leventeteleiden
levensomstandigheden hadden
hijwerd
werd
van
genotenenverstrooring
verstrooiïngininden
denmaatschappelijken
maatschappelijkenkring,
kring,waarin
waarinhij
van genot
welgelijk
gelijkzijn
zijnvader
vaderenenbroeders
broederseen
eenambtelijken
ambtelijken werkwerkgeboren,
geboren, of wel
hing te
te doorloopen.
doorloopen. Beide
Beide heeft
heeft hij
hijversmaad
versmaad;; van
van het
het éérste
éérste had
had
kring
hettweede
tweede geen
geenaanleg.
aanleg. Zijn
Zijnhoogste
hoogstebegeerte
begeerte
hij
een afkeer,
afkeer, voor
voor het
hij een
was
de hem
hemgeschonken
geschonken gaven
gavente te
bestedenaan
aandede
ontwikkelingder
der
was de
besteden
ontwikkeling
wetenschap,
zonder andere
eerzucht, dan
dan zich
zich hierin
hierin een
een goeden
goedennaam
naam
wetenschap, zonder
andere eerzucht,
te verwerven.
verwerven.
Bij
zijn ontdekkingen
ontdekkingen op
op verlerlei
verlerlei gebied
gebied werd
werd hij
hijvervolgd
vervolgd door
doorden
den
Bij zijn
tooien met
met de
de
naijver
vakgenooten, die
beschuldigden zich
naijver van
van vakgenooten,
die hem
hem beschuldigden
zich te
te tooien
met
gerechtvaardigdeverontwaardiging
verontwaardiging
veel'en van
van andere
andere vogels
vogels;
dochmet
veeren
; doch
gerechtvaardigde
Hij gaf
gafsteeds
steeds eere
eere
kon hij
hij die
die beschuldiging
beschuldiging ver
ver van
van zich
zich werpen.
werpen. Hij
kon
aan
wien eere
eeretoekwam,
toekwam,doch
dochkwam
kwamook
ookopopvoor
voorhethet
oorsPI'onkelijke
aan wien
oorspronkelijke
zijner vindingen,
vindingen, zoo
geheel ofoften
tendeele
deelewerd
werdbetwist.
betwist.
zijner
zoo dikwijls
dikwijls dit
dit hem
hem geheel
Of
dan geen
geenscha-duw
schatluw dit
dit lichtbeeld
lichtbeeld verduistert
verduistert?? Zeer
Zeerzeker,
zeker,doch
doch
Of dan
eerst in
in later
laterdagen
dagen bemerken,
bemerken, zoodat
zoodat ik
ik haar
haar
haal' invloed
invloed deed
deed zich
zich eerst
haar
hier kan
kan terzijde
terzijde laten.
Ineen
eenvolgende
volgendestudie
studieomtrent
omtrent zijn
zijn leven
leven en
en
hier
laten. In
zal de
degelegenheid,
gelegenheid,omom
daaroptetewijzen,
wijzen,zich
zichvan
vanzelve
zelvevoordoen.
voordoen.
werken zal
werken
daarop

P. VAN
VAN GEER.
GEER.

STADSAANLEG EN WETGEVING.
WETGEVING. WONINGWET
WONINGWET
EN STEDENBOUW.
STEDENBOUW.

I.
Een
stad is
is misschien
misschien nog
nog wel
wel iets
iets meer
meer dan
daneen
een inrichting tot
Een stad
volkshuisvesting.
De Wet nu
nu van
van 22 Juni 1901 Stb. 158 houdt
bepalingen in
in »betrefDe
houdt bepalingen
fende de volkshuisvesting".
volkshuisvesting".
er wel
weleen
eenpaar
paarverdwaald,
verdwaald, die
die stadsaanleg
beDaartusschen zijn
zijn er
stadsaanleg bein
het
volgende
aan
te
toonen,
dat
deze
regeling
treffen;
maar
ik
hoop
treffen ; maar ik hoop in het volgende aan te
])in transitu"
in het
het voorbijgaan,
voorbijgaan, aan
aan het
het belang
belang van
vanhet
hetonderwerp
onderwerp
pin
transitu",, in
allerminst
recht doet
doet wedervaren.
wedervaren.
allerminst recht
Het woord
woord »Volkshuisvesting"
bovendien dubbelzinnig.
dubbelzinnig. Strict
Strict geo Volkshuisvesting" is bovendien
nomen beteekent
beteekent »huisvesting
)huisvesting van
van het
het yolk"
volk" de
de huisvesting
huisvesting van
van alle
nomen
Zoo bevatten
bevatten de
de artikelen
artikelen 1 tot
en met
met 8 der
Woningwet,
burgers. Zoo
tot en
der Woningwet,
om voor
voor de
de
waarin
van bouwverordeningen
bouwverordeningen sprake
regels, bestemd
bestemd om
waarin van
sprake is,
is, regels,
burgers te gelden.
gelden.
huisvesting van alle burgers
Naar
populair spraakgebruik
spraakgebruik kan evenwel onder
onder »volkshuisvesting"
»volkshuisvesting"
Naar populair
verstaan:: de
huisvesting van
van de
de minder
minder gegoede
gegoede burgers,
burgers, die
die
worden
worden verstaan
de huisvesting
in
de wandeling
wandeling wel
wel eens
eens »het
»het volk" genoemd worden. Aldus
opgevat
in de
Aldus opgevat
geldt
een regeling
regeling der
dervolkshuisvesting
volkshuisvesting dan
danalleen
alleende
dewoningen
woningen der
der
geldt een
armen:
dwellings of
the poor".
poor". Omtrent
Omtrent dat
dat meel'
amen : ])the
»the dwellings
of the
meer beperkte
tot en
en met
met 25 en 29 tot
tot en
en met
met
onderwerp
bevatten de
de artikelen
artikelen 9 tot
onderwerp bevatten
36 der
Woningwet bepalingen.
bepalingen.
der Woningwet
Maar zelfs
indren men
men onder
onder »volkshuisvesting"
Dvolkshuisvesting" niet
enkel de
de huisMaar
zelfs indien
niet enkel
vesting van
van arbeiders
arbeiders en
en proletari6rs
proletariërs verstaat,
ook dan
dan is
is een
een stad
stad
vesting
verstaat, ook
totvolkshuisvesting
volkshuisvesting alleen.
alleen.
nog
iets meer
meer dan
daneen
eeninrichting
inrichtingtot
nog iets
Al beschouwen
beschouwen wij
een stad
stad alleen
alleen van
van den
den tastbaren, den cûncreten
Al
wij een
concreten
kant,
dan moeten
moeten wij
wij toch
tochaanstonds
aanstonds gewaar
gewaar worden, dat de gebouwen,
kant, dan
niet enkel
enkel woningen
woningen zijn.
zijn.
waaruit zij bestaat,
bestaat, niet
Er
zijn ook
ook werkplaatsen.
werkplaatsen.
Er zijn
Een woning
woning kan
kan wel
welgelijktijdig
gelijktijdigwerkplaats
werkplaatszijn,
zijn, maar een werkplaats
Een
tot woning
woning ofofhuisvesting.
huisvesting.
dient
zelden tot
dient zelden
Der werkplaatsen
werkplaatsen zijn
zijn er
er zelfs
zelfs velerlei.
velerlei.
Der
Ik
de categorieën der beroepsgewijze
van elk
elk adresboek
adresboek
lk zou
zou de
beroepsgewijze lijst
lijst van
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kunnen
zou ik
ik al
al een
eenbonte
bonteverzameling
verzamelingvan
vanallerlei
allerlei
kunnen afschrijven
afschrijvenen
en dan
dan zou
werkplaatsen
bijeen hebben.
hebben.
werkplaatsen bijeen
Ter
wille van
van mijn
mijn lezers
lezers zal
zal ikikdat
datnatuurlijk
natuurlijk niet
nietdoen.
doen.
Ter wille
Zij
weten zelf
zelf ook
ook wel,
wel,dat
datererin in
stad
timmermans-,behangers-,
behangers-,
Zij weten
eeneen
stad
timmermans-,
banketbakkers-,
nog velerlei
velerlei andere
andel'e werkplaatsen
werkplaatsen zijn.
zijn.
banketbakkers-, kapperskappers- en
en nog
Worden
fabrieken. Ook
Ook
WOI'den de werkplaatsen
werkplaatsen grooter,
grooter, dan
dan noemt
noemt men
menzezefabrieken.
de
lijst daarvan
daarvan zal
zal ik
ik mijnen
mijnen lezers
lezers sparen.
sparen.
de lijst
Behalve werkplaatsen
werkplaatsen en
fabrieken zijn
zijn er
erinineen
eenstad
stadgebouwen,
gebouwen,
Behalve
en fabrieken
waar vervaardigde
vervaardigde werkstukken
werkstukken ten
ten verkoop
verkoop worden
wordenopgestapeld
opgestapeld en
en
waar
met gemeene
gemeene vrijmoedigheid
vrijmoedigheid »winkels'',
Dwinkels ", met
metmeer
meerplechtige
plechtige
uitgestald, met
uitgestald,
ik naar
naarhet
het
deftigheid
:Dmagazijnen" genoemd.
derde male
male verwijs
verwijs ik
deftigheid »magazijnen"
genoemd. Ten
Ten derde
adresboek.
Als een
een bijzonder
bijzonder soort
soortvan
vanwerkplaatsen
werkplaatsenmoeten
moetendedekantoren
kantorenworden
worden
Als
genoemd,
waar bankiers,
bankiers, kassiers,
kassiers,kooplieden,
kooplieden,advocaten,
advocaten,notarissen,
notarissen,
genoemd, waar
meer achter
achter hun
hunlessenaars
lessenaars werken.
werken,
architecten
anderen meer
architecten en anderen
Tot
die bijzondere
bijzondere soort
soort van
vanwerkplaatsen
werkplaatsenbehooren
behoorenook
ookdedekantoren
kantoren
Tot die
waar de
deambtenaren
ambtenarenonzer
onzeropenbare
openbarelichamen
lichamenen
en
en
andere gebouwen,
gebouwen, waar
en andere
heil der
del' menschheid
menschheid werkzaam
werkzaam zijn.
Ik ben
ben niet
nietzoo'n
zoo'n
instellingen
instellingen tot
tot heil
zijn. Ik
te zijn"
zijn" ..••
Nurks om tetewillen
willenschrijven
schrijven:
»geachtworden
wordenwerkzaam
werkzaam te
Nurks
: »geacht
..
En
dat zijn
zijnererheel
heel
belastingkantoren,politiebureaux,
politiebureaux, rectosrechtsEn dat
watwat:
: belastingkantoren,
zalen, om
om met
metdede
minst
aangenamete te
beginnen; jdedegebouwen
gebouwender
der
zalen,
minst
aangename
beginnen
staat;
omvangrijke
administratiën
van
gemeente,
waterschap,
provincie,
omvangrijke administratiën van
waterschap, provincie, staat ;
en
totbekroning
bekroningvan
vanheel
heeldeze
dezereeks
reeks:
kazernesder
dergewapende
gewapendemacht.
macht.
en tot
: dedekazernes
wijniet
nietalle
alle
gebouweneener
eener
stad
gecatalogiseerd;
En nog
nog hebben
hebbenwij
En
gebouwen
stad
gecatalogiseerd
;
er
zijn er,
er, en
enwaarlijk
waarlijk niet
niet de
de minst
minst fraaie,
fraaie, die
die ook
ook niet
niettot
tothuisveshuisveser zijn
ting en
en slechts
slechtsweinigen
weinigenpersonen
personentottotwerkplaats
werkplaatsdienen
dienen:
inrichtingen,
: dedeinrichtingen,
waar men
men versnaperingen
versnaperingen en
en gezellig
gezelligverkeer
verkeer
geniet:
koffiehuizen,
waar
geniet
: koffiehuizen,
restauraties,
het voorbijgaan
voorbijgaan hotels
hotels en
en
restauraties , societeiten,
societeiten ,noem
noem daar
daar in
in het
badhuizen
men ter
ter bespreking
besprekingvan
van gemeenschapgemeenschapbadhuizen bij;
bij ; de
de plaatsen
plaatsen waar
waar men
pelijke belangen en tot
tot het
hetvieren
vierenvan
vanfeesten
feestenbijeenkomt
bijeenkomt:
vergaderzalen;
pelijke
: vergaderzalen;
instellingen
van liefdadigheid,
liefdadigheid, als
alsziekenhuizen
ziekenhuizenen
enklinieken
klinieken;; de
de gebouwen
gebouwen
instellingen van
ten dienste
dienste van
van kunst,
kunst,wetenschap
wetenschapenenonderwijs
onderwijs;
concertzalen,schouwschouw; concertzalen,
slotte:
de
burgen,
musea,
universiteiten,
scholen;
eindelijk
en
ten
burgen, musea, universiteiten, scholen ; eindelijk en ten slotte : de
tempels
aan den
den godsdienst
godsdienst gewijd,
gewijd, de
de kerken,
kerken, wier
wier torens
torens en
en daken
daken
tempels aan
het silhouet
silhouet der
der stad
stad reeds
reeds iiren
urenver
verininhethet
Iilndschapkarakter
karakter en
en
het
landschap
individualiteit
verleenen,
individualiteit verleenen.
De lijst
lijst is
is nog
nog lang
lang niet
niet ten
ten einde.
einde.
De
Ten
slotte moet
moet er
er een
eencategorie
categOl'ie aan
aan toegevoegd,
toegevoegd, die
die ten
ten deele
deele uit
uit
Ten slotte
gebouwen,
ten
deele
uit
terreinen
met
bijzondere
bestemmingen
bestaat:
gebouwen, ten deele uit terreinen met bijzondere bestemmingen bestaat :
spoorwegstations,
handelsterreinen, markten,
markten, openbare
openbare slachthuizen,
slachthuizen, gasgasspoorwegstations, handelsterreinen,
en
eJectriciteitsfabrieken, terreinen
terreinen voor
voor de
degemeente-reiniging,
gemeente-reiniging, waterwateren electriciteitsfabrieken,
het kerkhof,
kerkhof, waar
waarwij
wijeindelijk
eindelijk allen
allenbelanden
belanden en
en
leidingen, ten
slotte het
leidingen,
ten slotte
rust vinden.
vinden.
In
het belangrijke
belangrijke verzamelwerk
verzamelwerk van
van Wuttke,
Wuttke, Die deutschen
Städte,
deutschen Stcidte,
In het
geschildert nach
nach den
dfm Ergebnissen
Ergebnissen der
deutschen SteidteausstelStädteausslelder ersten deutschen
geschildert
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Prof.
Schumacher
lung zu
zu Dresden
Dresden 1903,
1903, (Leipzig
(Leipzig1904),
1904),—- geeft
geeft
Prof.Frits
Frits
~chumacher
lung
blz. 51
51dedevolgende
volgendeopsomming
opsommingvan
vandedebouwwerken,
bouwwerken,die
dieinineen
eenstad
stad
op blz.
door het
het gemeentebestuur
gemeentebestuur zelf
zelfplegen
plegenteteworden
wordenuitgevoerd
uitgevoel'd:
door
:
bevordering der
del' beschaving
beschaving (cultuur)
(cultuur):: musea,
musea, bibliobibliolIInrichtingen ter bevordering
»Inrichtingen
theken,
scholen;
-inrichtingen
voor
ontspanning:
badhuizen
en
zwemtheken, scholen ; - inrichtingen voor ontspanning : badhuizen en zwemscholen, parken,
parken, theaters,
theaters,concertgebouvven
concertgebouwen (laatstgenoemde
(laatstgenoemdebevorderen
bevorderen
scholen,
meer
cultuurdoeleinden dan
dan enkel
enkelontspanning);
ontspanning); —- inrichtingen
inrichtingen
m. i.i.meer
cultuurdoeleinden
voor de
de dagelijksche
dagelijksche levensbehoeften
levensbehoeften:: markten
markten (open
(open ofofoverdekte),
overdekte),
voor
slachthuizen, verlichtingswerken,
verlichtingswerken, waterleidingen
waterleidingen; ; inrichtingen
inrichtingen voor
voor het
het
slachthuizen,
verkeer: : bruggen,
bruggen, spoorwegen
spoorwegen; ; —
- inrichtingen
inrichtingen voor
voor dedeveiligheid
veiligheid:
verkeer
:
brand weel' en
en politie
politie;
inrichtingenvoor
voorverzorging
verzorging:
ziekenhuizen,
brandweer
; —- inrichtingen
: ziekenhuizen,
kerkhof. Het
Het
blinden- en krankzinnigengestichten
krankzinnigengestichten; ;- —ten
blindenten slotte
slotte het
het kerkhof,
geheele
leven
van
den
menseh,
het
innerlijke
leven
en
het
uiterlijke,
geheele leven van den mensch, het innerlijke leven en het uiterlijke,
het arbeidende
arbeidende en
enhet
hetgenietende,
genietende,speelt
speelt
zich
binnendeze
dezebegrippen
begl'ippen
het
zich
binnen
af. Elk
Elkvan
vandeze
dezebegrippen
begrippenbeteekent
beteekentbouwwerken"..
bouwwerken" ....
af.
AI isis dedecatalogus
calalogusverre
vel'revan
vanvolledig,
volledig,men
menzalzalnunuwel
welmisschien
misschien
Al
een stad
stadniet
nietalleen
alleeneen
eeninrichting
inrichtingvoor
voorvolkshuisvolkshuiswillen gelooven,
gelooven, dat een
willen
vesting is.
is. Al
AI zijn
zijndedehuizen,
huizen,theoretisch
theoretischbeschouwd,
beschouwd,antérieur
antérieur aan
aanalle
alle
vesting
in een
een stad
stadnog
nogwel
weliets
ietsanders
anders
andere
practijk isis er
andere gebouwen,
gebouwen,inin de
de practijk
er in
dan woonhuizen
woonhuizen te zien.
zien.
dan
En
al blijven
blijven wij
wijons
onsnunu
steeds
bepalenbijbijhethet
materieelebeeld
beeld
En al
steeds
bepalen
materieele
dat zelfs
zelfsmet
meteen
eenopsomming
opsommingder
dergebouwen
gebouweneen
een
eener
stad, dan
dan blijkt,
blijkt, dat
eener stad,
stad
nog niet
niet beschreven
beschreven zou
zou zijn.
zijn.
stad nog
Het
eigenaardig verschijnsel
verschijnsel toch
toch doet
doet zich
zich voor,
voor, dat
dat de
demenschen,
menschen,
Het eigenaardig
die
een stad
stad bewonen,
bewonen, jajasoms
somszelfs
zelfsmenschen,
menschen,die
dieerer
nietwonen
wonenmaar
maar
die een
niet
van
buiten komen,
komen,zich
zichvan
vanhun
hunwoonplaatsen
woonplaatsennaar
naai'verschillende
verschillende van
van
van buiten
de
werkplaatsen en
andere gebouwen
gebouwen en
en inrichtingen
inrichtingen begeven
begeven en
en weer
weel'
de werkplaatsen
en andere
terug;
en dat
dat soms
soms zelfs
zelfs meer
meerdan
dan eenmaal
~enmaal daags.
daags.
terug ; en
Het
zou er
el' in
in de
detoekomst
toekomstwaarschijnlijk
waarschijnlijk zelfs
zelfs nog
nog al
al saai
saai uit
uitgaan
gaan
Het zou
en
andere
nog
uit
te
vinden
tele-pathische,
zien,
als,
door
telephonen
zien, als, door telephoner' en andere nog uit te vinden tele-pathische,
tele-practische
tele-poëtische instrumenten,
instrumenten, de
demenschen
menschenhun
hunbetrekbetrektele-practische en tele-poëtische
kingen
medemenschen geheel
geheel van
van hun
hun woning
woning uit
uitkonden
kondenregelen.
regelen.
kingen met medemenschen
Dit
bovengemelde eigenaardig
eigenaardig verschijnsel
verschijnsel wordt
wordt nu
nu aangeduid
aangeduid door
door
Dit bovengemelde
een
der beteekenissen,
beteekenissen, die
die men
men aan
aan het
hetwoord
woord »verkeer"
)Verkeer" toekent.
toekent.
een der
En
plaatsen, waarop
waarop dit
dit verschijnsel
verschijnsel zich
zich afspeelt,
afspeelt, noemt
noemt men
men in
in
En de plaatsen,
zin met
met een
eeneenigszins
eenigszins tautologisch
tautologisch woord
woord:: »verkeerswegen."
»verkeerswegen."
algemeenen
algemeenen zin
Zoo
wel de
werkman, die
die zich
zich van
van zijn
zijn woning
woning naar
naar zijn
zijnwerk,
werk, als
alsde
de
de werkman,
Zoowel
bankier,
zich van
van zijn
zijnhuis
huisnaar
naarzijn
zijnkantoor
kantoorbegeeft,
begeeft,isisgenoodzaakt
genoodzaakt
bankier, die
die zich
zich
daartoe, te
voet ofofper
pertram,
tram,per
perrijtuig
rijtuig ofofper
per auto,
auto, van
vande
de
zich daartoe,
te voet
gemeentelijke
Wie anderen,
anderen, hetzij
hetzij partipartigemeentelijke verkeerswegen
verkeerswegentete bedienen.
bedienen. Wie
culieren
overheidspersonen, hetzij
hetzij voor
voor zijn
zijn genoegen
genoegen of
ofvoor
voor zijn
zijn
culieren of overheidspersonen,
wil bezoeken,
bezoeken, is
is almede
almede op
op de
de
belangen,
hun woonwoon- of
of werkplaatsen
werkplaatsen wil
belangen, in
in hun
verkeerswegen
alle ingezetenen
ingezetenen eener
eener stad,
stad,
verkeerswegenaangewezen.
aangewezen. Nagenoeg
Nagenoeg alle
door
van niet-ingezetenen
niet-ingezetenen versterkt,
versterkt, maken
makennoodzakelijkerwijs
noodzakelijkerwijs herherdoor tal
tal van
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haalde
malen daags
daags van
van de
de stedelijke
stedelijke verkeerswegen
verkeerswegen gebruik.
gebruik. En
En
haalde malen
naarmate het
aantal ingezetenen
ingezetenen toeneemt,
toeneemt, zal
zal dus
dus ook
ook het
hetverkeer
verkeer
naarmate
het aantal
over
die wegen
wegen toenemen,
toenemen, zoodat,
zoodat, naar
naar mate
matevan
vandedetoeneming
toenemingder
derbebeover die
volking,
die wegen
wegen geschikt
geschiktzullen
zullenmoeten
moetenzijn,
zijn,ofof
gemaaktworden,
worden,voor
voor
volking, die
gemaakt
een
steeds toenemend
toenemend verkeer.
verkeer.
een steeds
de woningen
woningenmaken
makendus
dusook
ookde
deverkeerswegen
verkeerswegeneen
eenintegreerend,
integreerend,
Naast de
een
onmisbaar deel
deel eener
een er stad
stad uit.
uit. EnEn
behalvedede
hoofdaderenvoor
voor
een onmisbaar
behalve
hoofdaderen
gebracht
doorgaand
onder dit
dit algemeene
algemeelle begrip
begripgebracht
doorgaand verkeer
verkeer behooren
behooren zelfs
zelfs onder
te worden
worden:: de
de zijtakken,
zijtakken, die
die van
van deze
dezehoofdaderen
hoofdaderen tot
totde
dewoonhuizen
woonhuizen
totverruiming,
verruiming,
voeren, zg.
woonstraten, —
- de
de pleinen
pleinen en
enparken,
parken, die
dietot
voeren,
zg. woonstraten,
tot verlustiging
verlustiging en
en verluchtiging
verluchtiging van
van het
hetstadsgebied
stadsgebied dienen,
dienen, —
- de
de
tot
het verkeer
verkeer met
met
handelskaden,
die vooral
vooral voor
voor het
handelskaden,havens
havensen
en waterwegen,
waterwegen, die
goederen
zijn bestemd.
bestemd.
goederen zijn
Ik vraag
vraag mijnen
mijnen lezers
lezers wel
wel excuus,
excuus, dat
dat ikikhun
hundit
ditalles
allesheb
hebmoeten
moeten
Ik
herinneren.
Maar
feit, dat
dattwee
twee
bepalingenbetreffende
betreffendestadsaanleg
stadsaanleg in
in een
een
Maar het feit,
bepalingen
verbetering der
der »dwellings
»dwellings ofofthe
thepoor"
poor"zijn
zijn
Nederlandsche
Nederlandschewet
wet tot verbetering
verzeild, heeft
heeft reeds
reeds tot
totdede
gevolgtrekkinggeleid,
geleid,dat
datbedoelde
bedoelde twee
twee
verzeild,
gevolgtrekking
ook uit
uit het
het
tamelijk
schrale en niet
niet minder
minder duistere
duistere bepalingen
bepalingen nu
nu ook
tamelijk schrale
oogpunt
van
))volkshuisvesting"
verklaard
moeten
worden.
Vandaar
oogpunt van »volkshuisvesting" verklaard moeten worden. Vandaar
datdederechtsgrond
rechtsgrondvoor
voorbepabepaware slechts
slechts een
een stap
staptot
totdedeconclusie,
conclusie,dat
ware
omtrent stadsaanleg,
stadsaanleg, en
en het
hetdoel
doplwaarmede
waarmedesteden
stedengebouwd
gebouwd
lingen
lingen omtrent
de huisvesting
huisvestingvan
vanhet
hetproletariaat.
proletariaat.
worden, eigenlijk
eigenlijk gelegen
gelegenzouden
zoudenzijn
zijnin
in de
worden,
Wie
echter niet
niet tot
tothet
hetgilde
gildeder
der
demokratenbehoort,
behoort, zal
zalhet,
het,hoop
hoop
Wie echter
demokraten
met mij
mijeens
eenszijn,
zijn,dat
dateen
eenstad,
stad,ook
ookininconcreten
concreten zin,
zin, meer
meer
ik,
nu wel
wel met
ik, nu
is
dan een
eeninstelling
instellingtottot
huisvestingvan
van
behoeftigen;j dat
dat liet
hetdoel,
doel,
is dan
huisvesting
behoeftigen
eener stad
stad moet
moetbeantwoorden,
beantwoorden, meer
meel'omvat
omvatdan
dan de
de
waaraan de
aanleg eener
waaraan
de aanleg
en dat
datwettelijke
wettelijkebepalingen
bepalillgenomtrent
omtrentstadsstadszorg voor
voor goede
goede woningen
woningen ;j en
zorg
er op
op gericht
gericht moeten
moeten zijn,
zijn, het
het tot
totstand
standkomen
komenvan
vanhet
hetgeheel
geheel
aanleg
aanleg er
architectonisch
organisme,
dat
stad
heet,
te
verwezenlijken.
architectonisch organisme, dat stad heet, te verwezenlijken.
Onder
de aangelegenheden,
aangelegenheden, die
die een
eengoed
goedgemeentebestuur
gemeentebestuur na
na aan
aan
Onder de
het
hart behooren
behooren te liggen,
liggen, bekleedt
bekleedt de
de zorg
zorg voor
VOOI' het
hettastbare
tastbareuiteruiterhet hart
lijk, voor
voor den
den concreten,
concreten, materieelen,
materieelen, architectonischen
architectonischen aanleg
aanleg der
del' stad
stad
ink,
een allervoornaamste
allervoornaamste plaats.
plaats.
Het
uitnemend, dat
dateen
een
gemeentebestuurzorg
zorgdraagt
draagtvoor
voor de
de
Het isis uitnemend,
gemeentebestuur
openbare
binnen zijn
zijn gebied,
gebied, voor
voor zooveel
zoo veel die
die zorg
zorgdoor
dOOI'den
den Staat
Staat
openbare ol'de
orde binnen
aan
gemeentebesturen is
is overgelaten.
overgelaten. Maar
Maar hoe
hoe kan
kan een
eengemeentegemeenteaan de gemeentebesturen
bestuur
zorgen voor
voor orde
orde enenvoor
voorveiligheid
veiligheid(het
(hetbegrip
begrip»veiligheid"
»veiligheid"
bestuur zorgen
wordt
door het
hetbegrip
begrip»orde"
llorde"omsloten),
omsloten), voor
voorveiligheid
veiligheid en
en orde
orde van
van
wordt door
het verkeer,
verkeer, wanneer
wanneer de
de banen,
banen, waarlangs
waarlangs dat
dat verkeer
verkeer zich
zich moet
moet
het
bewegen, niet
niet aan
aan rechtmatige
rechtmatigeeischen
eischenvoldoen
voldoen?
bewegen,
?
voortreffelijk, dat
dateen
eengemeentebestuur
gemeentebestuurzorg
zorgdraagt
draagt voor
voorde
de
Het isisvoortreffelijk,
j
en
laten
wij
dan
zedelijkheid
openbare
gezondheid
en
zedelijkheid
openbare gezondheid en zedelijkheid ; en laten wij dan zedelijkheid inin
ruimen
zin nemen,
nemen, zoodat
zood at al
al wat
watbeschaving
beschaving en
encultuur
cultuur is,
is, daar
daar ook
ook
ruimen zin
onder
valt. Men
Men zal
zaldan
dankeuring
keUl'inghouden
houden van
vanlevensmiddelen,
levensmiddelen, men
men zal
zal
onder valt.
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drinkwater
zuivere melk,
melk, onberispelijk
onberispelijk vleesch
vleesch enenbrood
broodverschaffen,
verschaffen,
drinkwater en
en zuivere
tegengaan; ; men
verblijf in
in de
de stad
stad ververbesmettelijke ziekten
besmettelijke
ziekten tegengaan
men zal
zal het
het verblijf
aangenamen
op allerlei
allerlei wijzen,
wijzen,bijvoorbeeld
bijvoorbeelddoor
doorelectrisch
electrischlichtschijnsel
lichtt'chijnsel
aangenamen op
en
bloemenpracht, en
en men
menzal
zalscholen
scholenbouwen
bouwenenenschouwburgen
schouwburgen en
en
en bloemenpracht,
kunstzalen. Maar
wat baten
baten alaldiedie
maatregelenenenvoorschriften,
voorschriften, alal
kunstzalen.
Maar wat
maatregelen
theaters en
enluchtige
luchtige
dat
kunstlicht en
die bloemen
bloemen en
en die
dieschitterende
schitterende theaters
dat kunstlicht
en die
in alalte te
nauwestraten
stratenhet
het
zonlichtenendedefrissche
frisschelucht
lucht
scholen,
als in
scholen, als
nauwe
zonlicht
baat veraangenaming
veraangenaming van
van het
hetverblijf
verblijf
niet kunnen
kunnen binnendringen
binnendringen?? Wat
niet
Wat baat
zoobeperkt
beperkten
enzoo
zooduur
duur is,
is,
in een
een stad,
stad,alsalsde de
woongelegenheidererzoo
in
woongelegenheid
dat
de woningen,
woningen,waarin
waarindedestedelingen
stedelingenhuizen,
huizen, tetearmzalig
armzaligzijn
zijnvoor
voor
dat de
het
geld, dat
dat zij
zij erervoor
VOOI'moeten
moetenuitgeven
uitgeven?
het geld,
?
meer we
we er
er over
over nadenken,
nadenken, des
des te
te meer
meer beseffen
beseffen wij,
wU, dat
dat het
het
Hoe
Hoe meer
eerste,
het voornaamste
voornaamste onderdeel
onderdeel van
van de
de taak
taakvan
van een
eengemeentegemeenteeerste, het
bestuur
is: de bouw
bestuur is:
bouw der stad:
stad :
de
zorg voor
voor goede
goedeenengoedkoope
goedkoopewoongelegenheid
woongelegenheid door
doorbouwpolitie
bouwpolitie
de zorg
en grondpolitiek
grondpolitiek;;
de
zorg voor
voordede
openbaregezondheid,
gezondheid,door
doorverzekering
verzekering van
van ruime
ruime
de zorg
openbare
ookniet
nietdoor
doorstof
stofverontveronttoetreding
van direct
direct zonlicht
zonlicht en
enfrissche,
frissche, ook
toetreding van
derstadsstadsreinigde
lucht tot
totdedewoningen,
woningen,voorts
voorts
doorzuiverhouding
zuiverhouding der
reinigde lucht
door
atmosfeer
verschaffing van
van gelegenheid
gelegenheid tot
tot rust
rustenenverpoozing;
verpoozing;
atmosfeer en verschaffing
lil
de
zorg voor
voorbehoorlijke
behoorlijke verdeeling
verdeeling van
van woonwoon- en
enwerkplaatsen
werkplaatsen in
de zorg
verschillende
wijken;
verschillende wijken ;
zOI'g voor
voor doelmatig
doelmatig en
en gemakkelijk
gemakkelijk te
te regelen
regelenverkeer
verkeer;
de
de zorg
;
de
zOI'g voor
voor architectonische
architectonische schoonheid.
schoonheid.
de zorg
Ik
spmk daar
daar van
van een
eenbehoorlijke
behoorlijkewijkindeeling.
wijkindeeling. Niettegenstaande
Niettegenstaande de
de
Ik sprak
er altijd
altijd nog
nogveel
veelteteveel
veel
fabriekenmidden
middentusschen
tusschen
Hinderwet staan
staan er
Hinderwet
fabrieken
woonstmten. Die
Die behooren
behooren thuis
thuis in
in dedehandelswijk
handelswijk,, waar
waarsporen,
sporen,
woonstraten.
totgerief
geriefzijn.
zijn.Ook
Ookisiseen
eenbuurt,
buurt,waar
waarvilla's,
villa's,
kaden en
en havens
havens hun
huntot
kaden
burgerhuizen
arbeiderswoningen door
door elkaar
elkaar staan,
staan, een
een onding
onding uit
uit
burgerhuizen en
en arbeiderswoningen
volhinder
hindel'en
enongerief
ongeriefvoor
voor alle
aesthetisch
en uit
uit financieel
financieel oogpunt
oogpunt en
en vol
aesthetisch en
betrokkenen.
Wie
een stadsaanleg
stadsaanleg ontwerpt,
ontwerpt, zal
zaldus
dusmoeten
moeten beginnen,
beginnen, met
met een
een
Wie een
bl'eed penseel
penseel de
de complexen
complexen aan
aan tetegeven,
geven,waar
waarhijhijzich
zichdedeindustrieele
industrieele
breed
hetcentrum
centrumvoor
voorhandel,
handel,administratie
administratie en
enbestuur,
bestuur,
wijk,
waar hij
hij zich
zich het
wijk, waar
waar
hij zich
zich dedeluxe-kwartieren
luxe-kwartieren der
derrijken,
rijken, waar
waar hij
hij zich
zich de
de woonwoonwaar hij
huizen der
der burgerij,
burgerij, waar
waarhijhijzich
zichdedewoningen
woningender
derarbeiders
arbeidersdenkt,
denkt,
huizen
waar
eindelijk parken
om de
de stedelingen
stedelingen te
te
waar eindelijk
parken kunnen
kunnen komen,
komen, hetzij
hetzij om
doen uitrusten,
uitrusten, vrij
vrij van
van het
geraas en
en het
het stof
stof der
der straat
straat in
in de
de ververdoen
het geraas
kwikkende atmosfeer
atmosfeer van
vanboomgroen
boomgroenenenbloemen,
bloemen,hetzij
hetzijom
omden
denkinderen
kinderen
kwikkende
gezonde
spelen te geven.
geven,
gezonde gelegenheid
gelegenheid tot
tot spelen
Dit
eerst!! Zonder
Zonder dat
dat zal
zal er
er nooit iets
iets goeds
goeds uit
uit een
een stad
stad groeien.
groeien.
Dit eerst
En
dan neemt
neemtdedeontwerper
ontwerperhet
hetpotlood
potlood ter
terhand
hand en
enbegeeft
begeeftzich
zich
En dan
aan
het moeilijkste,
moeilijkste, het
hetverwikkeldste
verwikkeldste deel
deelzijner
zijnertaak,
taak,waaruit
waaruitzal
zal
aan het
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blijken, of
ofhij
hijover
oververstand,
verstand,over
over
kennis
overkunst
kunstbeschikt
beschikt:
moeten blijken,
kennis
enen
over
:
aanleg der
der straten
straten ofofverkeerswegen.
verkeerswegen.
de aanleg
De eischen,
eischen, aan
aan dit
ditessentieele
essentieele doel
doel van
vanden
denstadsaanleg
stadsaanleg tetestellen,
stellen,
De
zijn van
van drieërlei
drieërlei:: van
vanverkeerstechnischen,
verkeerstechnischen, van
van hygiënischen
hygiënisch en en
en van
van
zijn
aesthetischen aard.
aard.
De eerste
eerste eisch
eischbrengt
brengtmee,
mee,dat
dathet
hetnet
netvan
vanverkeerswegen
verkeerswegen eener
eener
De
gemeente behoorlijke
behoorlijke bewegingsvrijheid
bewegingsvrijheid enenontwikkelingsgelegenheid
ontwikkelingsgelegenheid
gemeente
verschaffe aan
het verkeer,
verkeer, dat
datzich,
zich,naar
naaraanleiding
aanleidingvan
vandede
distributie
verschaffe
aan het
distributie
der gemeente
gemeente over
overhaar
haargebied,
gebied, over
overdeze
dezeverkeerswegen
verkeerswegen beweegt
beweegt of
of
der
behoort te kunnen
kunnen bewegen.
bewegen. Daaruit
Daaruitvolgt
volgtdusdus
de noodzakelijkheid
behoort
de noodzakelijkheid
met
van een
een goede
goederichting
richting enenbehoorlijke
behoorlijkebreedte
breedteenenvoorziening
voorzieningmet
van
kunstverkeersmiddelen der
hoofdverkeerswegen, zoowel
zoowel die
die de
de gemeente
gemeente
kunstverkeersmiddelen
der hoofdverkeerswegen,
met de
de buitenwereld
buitenwereld verbinden,
verbinden, als
als die
die dedeverschillende
verschillende wijken
wijken en
en
met
verbinden onderling,
onderling, vermijding
v~rmijdingbinnen
binnenredelijke
redel!jkeen
enmogelijke
mogelijke
stadsdeelen verbinden
grenzen van
van omwegen,
omwegen,enenvermijding,
verm!jding,zooveel
zoo veelmogelijk,
mogelijk,van
vandie
dieverkeersverkeersgrenzen
hindernissen, ,die
men kruisingen
kruisingen of,
of,erger
ergernognog,
verkeerspleinen
hindernissen
die men
, verkeerspleinen
non lucendo) noemt.
(lucus aa non
De tweede
tweede eisch
eischbrengt
brengtmee,
mee,dat
dat
zulks
geschiede
met
in-acht-neming
De
zulks
geschiede
met
in-acht-neming
der eischen
eischen van
van de
de openbare
openbare gezondheid.
gezondheid. De
De breedte
breedte der
derstraten
stratenwordt
wordt
der
d'oor het
hetverkeer,
verkeer,dat
datzijzij
moeten
opnemen,anderdeels
anderdeels
eensdeels
bepaald door
eensdeels bepaald
moeten
opnemen,
met de
de hoogte
hoogte der
derhuizen)
huizen) door
door de
de gelegenheid
gelegenheid tot
tot ruime
ruime
(in verband
verband met
(in
zij moeten
moeten bieden.
bieden. DerDertoetreding van
van zonlicht
zonlicht en
frissche lucht,
toetreding
en frissche
lucht, die
die zij
zoo
worden
getrokken,
dat
halve
moet
de
richting
zooveel
mogelijk
halve moet de richting zooveel mogelijk zoo worden getrokken, dat
niet de
de eene
eenekant
kantden
den
geheelen
in kille
schaduwwordt
wordtonderonderniet
geheelen
dagdag
in kille
schaduw
in fel
felzonlicht
zonlichtbaadt,
baadt,maar
maardat
datdedezon
zonbeurtelings
beurtelings
gedompeld,
andere in
gedompeld, de
de andere
Alsmiddel
middeltegen
tegentochtige,
tochtige,stofwolken
stofwolken
beide
kanten kan
kan bestralen.
bestralen. Als
beide kanten
straten flauwe
flauwe bochten
bochten en
envervange
vervange
opjagende
men den
den straten
opjagendewinden,
winden, geve
geve men
men kruisingen
kruisingen zooveel
zooveel mogelijk
mogel!jk door
door ineenvloeiingen.
ineenvloeiingen. Dit
laatste was
was
men
Dit laatste
voldoende breedte
breedte der
derstraten
straten
tevens
verkeerstechnische eisch.
eisch. Ook
Ook isisvoldoende
tevens verkeerstechnische
nog
hierom weer
tevens een
een hygiënische
hygiënische eisch,
eisch, omdat
omdat een
een in
in de
deengte
engte
nog hierom
weer tevens
gedreven,
verward en
en geraasmakend
geraasmakend verkeer
verkeer op
op den
denduur
duurzenuwaanzenuwaangedreven, verward
doeningen
verdel' de
de aanleg
aanleg van
van
doeningen veroorzaakt.
veroorzaakt. Hygiënische
Hygiënischeeisch
eisch isis verder
pleinen,
beplantingen, parken
parken en
en speelplaatsen.
speelplaatsen.
pleinen, beplantingen,
De
derde eisch
eisch brengt
brengtmede,
mede,dat
datdedebouw
bouwder
derstad
stadaan
aanredelijke
redel!jke
De derde
architectonische
Bij het
het ontwerpen
ontwerpen van
van den
den
architectonische vereischten
vereischten beantwoorde.
beantwoorde. Bij
stadsaanleg
komt natuurlijk
natuurlijk alleen
alleen de
de architectonisch
architectonisch richtige
richtige ordening
ordening
stadsaanleg komt
Men kan
kan deze
dezez66
zóótrekken,
trekken,
der
straatgrenzen en
rooil!jnen tete pas.
pas. Men
der straatgrenzen
en rooilijnen
dat
ook de
de fraaiste
fraaiste gebouwen
gebouwen geen
geen indruk
indruk zullen
zullen maken
maken;; men
men kan
kan ze
ze
dat ook
zóó
trekken, dat
dat ook
ook eenvoudige
eenvoudige gebouwen
gebouwen een
eenaesthetisch
aesthetischbevredigend
bevredigend
zó6 trekken,
tweemiddelen,
middelen,
aspect
opleveren. Dat
Dat geschiedt
geschiedt voornamelijk
voornamelUk door
door twee
aspect opleveren.
hygiënische en
enaesthetische
aesthetischeeischen
eischensamentreffen
samentreffen:: het
het
waarbij
waarbij nu
nu weer hygiënische
geven
van flauwe
flauwe bochten
bochten aan
straten en
en het
hetvermijden
vermijden van
van
geven van
aan de
de straten
verkruisingen
zoogenaamde 'Dverkeerspleinen"
om daarentegen
daarentegen te verkruisingen en
en zoogenaamde
verkeerspleinen" om
krijgen
Dgesloten pleinen",
pleinen", die
die een
een door
door een
eenachterachterkrijgen ineenvloeiingen
ineenvloeiingenen
en »gesloten
grond
gesloten tafereel
tafereel opleveren.
opleveren.
grond gesloten
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Bij
het ontwerpen
ontwerpen van
vaneeneen
stadsplan
moetende de
grondlijnen,
Bij het
stadsplan
moeten
grondlijnen,
waarlangs
de gevels
gevels zullen
zullenworden
wordenopgetrokken,
opgetrokken, z66
zóóworden
worden
waarlangs later
later de
geteekend,
langs deze
dezelijnen
lijneneen
eenarchitectonisch
architectonischbevredigend
bevredigendstadsstadsgeteekend, dat langs
gezicht kan
gezicht
kan worden
worden verkregen.
verkregen.
Overheidsbemoeiing
metmetdedeordonnantie
der
een
Overheidsbemoeiing
ordonnantie
dergevels
gevelszelve
zelve isis een
geval bij
bij het
het ontwerpen
ontwerpen van
van den
den stadsstadsmoeilijk
moeilijk vraagstuk,
vraagstuk,dat
dat in
in elk
elk geval
aanleg zeer
aanleg
zeer op
op den
denachtergrond
achtergrond ligt.
ligt. Men
Menbehoort
behoortbij
bijdit
ditontwerpen
ontwerpen
rekenen met
metde de
verrijzingvan
vanopenbare
openbaregebouwen
gebouwen op
op
eenigszins
eenigszins te rekenen
verrijzing
bepaalde
Verder kan
kan men
meninindit
ditstadium
stadium der
derzaak
zaak moeilijk
moeilijk gaan.
gaan.
bepaalde punten.
punten. Verder
Voor
uit architectonisch
architectonisch oogpunt
oogpunt richtige
richtige ordening
ordening van
van den
denstadsstadsVoor de
de uit
aanleg
minder goede
goede redenen,
redenen, dan
dan voor
voor zijne
zijne beantbeantaanleg bestaan
bestaan echter
echter niet minder
woording
verkeerstechnische en
aesthetische eischen.
eischen.
woording aan
aan verkeerstechnische
en aesthetische
Het
is
voor
de
ingezetenen
geen
onverschillige
zaak, hoe
hoe de
de stad
stad
Het is voor de ingezetenen geen onverschillige zaak,
hunner inwoning
hunner
inwoning er uitziet.
uitziet.
Wij
allen ondergaan,
ondergaan, bewust
bewust of
of onbewust,
onbewust, in
in be!angrijke
belangrijke mate
mate den
den
Wij allen
invloed onzer
invloed
onzer omgeving.
omgeving.
Een
troosteloos leelijke,
leelijke, dorre
dorre omgeving
omgeving zal
zal op
op den
den duur
duur een
een neerneerEen troosteloos
Wij worden
worden in
in zulk
zulk een
een
drukkenden
drukkendeninvloed
invloedoefenen
oefenenopopons
onsgemoed.
gemoed. Wij
omgeving
onverschillig en
verliezen onze
onze opgewektheid.
opgewektheid. Van
Vandedeschoonschoonomgeving onverschillig
en verliezen
heid
onzer stad
stad daarentegen
daarentegen gaat
gaatopopden
denduur
duureen
eenverheffende,
verheffende, een
een
heid onzer
heilzaam
prikkelende invloed
zij vermeerdert
vermeerdert onzen
onzen levenslust,
levenslust, onze
onze
heilzaam prikkelende
invloed uit,
uit, zij
energie,
zij kweekt
kweektliefde
liefdevoor
voordede
gemeenschappelijkewoonplaats,
woonplaat~, die
die
energie, zij
gemeenschappelijke
zich
dan ook,
ook, wanneer
wanneerhet
hetom
omideëele
ideëelebelangen
belangengaat,
gaat,krachtig
krachtiguitspreekt.
uitspreekt.
zich dan
zelfs,
zoowelvoor
voordedekas
kasder
dergemeente
gemeente
Ja, de
de schoonheid
schoonheid eener
eenerstad
stadis is
Ja,
zelfs,
zoowel
als
voor de
de kas
kas der
deringezetenen,
ingezetenen,opopgeld
geldwaardeerbaar.
waardeerbaar.Want
Wantzijzijtrekt
trekt
als voor
vertering makende
makende vreemdelingen
vreemdelingen en
en verlokt
verloktvermogende
vermogende lieden,
lieden, die
die
vertering
zoowel in
in de
de stedelijke
stedelijke belastingen
belastingen als
alsininden
denomzet
omzet
neringdoenden
zoowel
derder
neringdoenden
een ruim
ruim aandeel
aandeel bijdragen,
bijdragen, tot
tot vestiging.
vestiging.
een
En wat
watzich
zichnunuvroeger
vroegeriningeleidelijken
geleidelijkengroei
groeiontwikkelde
ontwikkelde en
endoor
door
En
kunstzin
doordrongen voorvaderen
voorvaderen mar
naar de
de
onze van
van richtig
richtig besef
besefen en
onze
kunstzin
doordrongen
regelen van
van een
eeninnerlijke
innerlijkenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid werd
werd geleid,
geleid, dat
datmoeten
moeten
regelen
wij thans
thans voor
voor toekomstige
toekomstige geslachten
geslachten vooraf
vooraf op
op het
hetpapier
papierbepalen.
bepalen.
wij
Wat de
debouwpolitieverordeningen
bouwpolitieverordeningen voor
voorelk
elkspeciaal
!!peciaalgebouw
gebouwbeduiden
beduiden:
:
hetz~j een
een heilzaam
heilzaam regulatief
regulatief voor
voor een
eenverstandige
verstandige en
ensolide
solidearchitecarchitechetzij
ontwikkeling,hetzij
hetzijeen
eenknellend
knellenddwangbuis
dwangbuisvoor
voorelke
elkenatuurlijke
natuurlijke
tonische ontwikkeling,
vrije conceptie
conceptie—
- alalnaar
naarmate
matezij
zijworden
wordenontworpen
ontworpen en
en toegepast,
toegepast,—
- ::
en vrije
dat beduidt
beduidt het
het plan
plan van
vanstadsuitbreiding
stadsuitbreiding voor
voor het
het geheele
geheele gebied
gebiedder
der
dat
gemeente.
gemeente.
Daarom verdient
verdient zeer de
de aandacht,
aandacht, wat
watProf.
Prof.Schumacher
Schumacherschrijft
schrijftop
op
Daarom
blz. 49
49 van
van het
hetreeds
reedsaangehaalde
aangehaaldewerk
werk:
blz.
:
bHet
»Het karakter
karakter van
van het
hethistorische
historischegedeelte
gedeelteonzer
onzersteden
stedenverkeert
verkeertbijna
bijna
overal in een
een staat
staatvan
vanovergang.
overgang.Elk
Elkingrijpen
ingrijpendaarin
daal'inisiseen
een
zaakvan
van
overal
zaak
hetbetreft
betreftdaarbij
daarbijgeen
geen
besluiten
verordeningen,
belang;; want
want het
groot belang
besluiten
of of
verordeningen,
kunnen worden
worden ingetrokken
ingetrokken of
of gewijzigd,
gewijzigd, als
alszijzijniet
niet
voldoen,maar
maar
die kunnen
voldoen,
eindvonnissen over
en dood.
dood,
eindvonnissen
over leven en
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lEn er
er zijn
zijn helaas
helaas vele
vele wijzen,
wijzen, waarop
waarop men
men het
het karakter eener
eener stad
stad
»En
dooden kan.

JlEr komen
komen daarbij
daarbij niet
niet enkel
enkel gebouwen
gebouwen ininaanmerking,
aanmerking, die
die worden
worden
»Er
afgebroken;; even
even dikwijls
dikwijls wordt een gebouw
gebouwgedood
gedooddo.
door
de wijze,
wijze,
afgebroken
or de
waarop
waarop men
men het
hetverandert,
verandert,enenwellicht
wellichtnog
nogveelvuldiger
veelvuldigeren
enonverwachter
onverwachter
een massale
massale slachting
slachting van
van geheele bouwcomplexen
bouwcomplexen plaats, doordat
doordat
heeft een
men
op een
een ininhet
hetoog
oogvallende
vallende plaats
plaats een
een vreemden gast te
te midden
midden
men op
van het
het oude
oudeeneneerwaardige
eerwaardigegezelschap
gezelschaplaat
laatopstaan,
opstaan,die
diedoor
doorzijn
zijn
van
aard en
gestalte de
de stemming
stemming van
van het
hetgeheel
geheelvernietigt."
vernietigt."(Zie
(Zie de
de
aard
en gestalte
op het
het Janskerkhof in
in Utrecht).
Utrecht).
studentensocieteit op
studentensocieteit
Misschien loopen we hiermede
hiermede vooruit.
vooruit.
Misschien
Maar we
we hebben
hebben nu
nuininelkelk
geval
van
verschillendekanten
kanten gezien,
gezien,
Maar
geval
van
verschillende
wat een
een stadsaanleg eigenlijk
eigenlijk is
en beteekent,
beteekent, wat
wat er
er aan
aan vast
vast is,
is, en
en
is en
wat
aan welke
welke vereischten hij
hij moet
moet beantwoorden.
beantwoorden.
aan

Wat kan
kan de
de wet
wetnunudoen,
doen,om
omgoeden
goeden stadsaanleg en behoorlijke
behoorlijke
Wat
stadsuitbreiding te bevorderen
bevorderen?
?
stadsuitbreiding
Onze Gemeentewet
Gemeentewet beantwoordt
beantwoordtopophaar
haarreeds
reedsmeer
meerdan
danvijftigjarigen
vijftigjarigen
Onze
leeftijd wel
niet meer
meer aan
aan alle
alle eischen van
van den
den modernen
modernen tijd.
tijd.
leeftijd
wel niet
zij is
is in
in conceptie
conceptie en
en redactie
redactie dan
dan toch
toch altijd
alt\jd nog
nog beter,
beter, dan
dan
Maar zij
Maar
wat deze
deze moderne
moderne tijd
tijd zelf
zelfop
opwetgevend
wetgevendgebied
gebieddusver
dusverwrocht.
wrocht.
omschrijving bijvoorbeeld,
bijvoorbeeld, die
art. 135 geeft
geeft van
van de
de
die art.
De algemeene omschrijving
taak en
en de
de bevoegdheid
bevoegdheid van
van het
hetgemeentebestuur,
gemeentebestuur, is,
is, mits verduidelijkt,
verduidelijkt,
taak
voor onzen
onzen tijd
tijd nog
nogaltijd
altijdbruikbaar.
bruikbaar.
voor
Men heeft
het artikel
artikel slecht
slecht gelezen.
gelezen.
Men
heeft het
de gemeenteraad
~emeenteraadverordeningen
verordeningenmaakt
maaktbetreffende
betreffendede
de »huishouding
Dat de
het spraakgebruik
~van den tijd, waarin
waarin
der
gemeente", beteekende naar
spraakgebruik:van
naar het
der gemeente",
de
wettottotstand
stand
kwam,
de gemeenteraad
verordeningenmaakt
maakt
de wet
kwam,
datdat
de gemeenteraad
verordeningen
betreffende
wat de
degemeente
gemeenteaangaat,
aangaat, maar dat
hij het
het gebied
gebied
dat hij
betreffende alles
alles wat
van
rijk of
of provincie
provincie niet betreedt.
betreedt. (Vgl.
(Vgl. art.
art. 144
Grondwet).
444 der Grondwet).
van rijk
Maar
nu
is
men
later
ten
onrechte
gaan
denken,
dat
de
wetgevervan
van
Maar nu is men later ten onrechte gaan denken, dat de wetgever
Zoo
ging
men
iets huishoudelijks of
iets
financieels
had
gesproken.
had gesproken. Zoo ging men
of iets
er stond:
Raad mag
mag alleen
alleen verordeningen maken betreflezen,
alsof er
de Raad
lezen, alsof
stond : de
fende (de
openbare orde,
orde, de
de zedelijkheid,
zedelijkheid, de
de gezondheid
gezondheid en)
de
(de openbare
en) de
financiën der
gemeente.
der gemeente.
datdedeRaad
Raadverordeningen
verordeningen maakt
maakt betrefNeen,
de bedoeling
bedoeling was,
was,dat
Neen, de
of, in
in één woord, de »aangelegenfende de
organisatie, de
de administratie,
administratie, of,
de organisatie,
gemeente. En
En onder andere
andere dan
ook omtrent
omtrent de
deopenbare
openbare
heden" der
dan ook
der gemeente.
orde,
zedelijkheid en
en gezondheid.
gezondheid.
orde, zedelijkheid
Die
bedoeling herstelIe
door een
een redactie,
redactie, die
dieininmodern
modern spraakmen door
Die bedoeling
herstelle men
gebruik datzelfde
zegt.
datzelfde weer
weer zegt.
De
nadere specificatie
specificatie der
der gemeentelijke
gemeentelijkeaangelegenheden
aangelegenheden in
in art.
art. 135,
De nadere
die
men, tegen
tegen de
de eigen
eigen woorden
woorden der
der wet
wet in,
in, limitatief is
is gaan
gaan lezen, is,
die men,
mits
ze slechts
slechts enuntiatief
enuntiatiefblijft
blijft opvatten,
opvatten,zoo
zoovoortreffelijk
voortreffelijkmogelijk.
mogelijk.
mits men ze
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Alleen
)Zedelijkheid" dan
op te
te vatten
vatten in
in den
den zin
zin van
van
Aileen dient
dient men
men »zedelijkheid"
dan op
het
moderne woord
woord »cultuur",
Dcultuur", dat
datnog
nogiets
iets
meer
danbeschaving
beschavingomvat.
omvat.
het moderne
meer
dan
De
praktijk gedraagt
gedraagtzich
zichtrouwens
trouwensnaar
naardeze
dezeruimere
ruimereopvatting
opvatting;
immers
De praktijk
; immers
trekkende
gemeenteradenwel
weldegelijk
degelijkallerlei
allerleicultuurbelangen,
cultuurbelangen,als
als:
ondertrekkende gemeenteraden
: onderwUs
van den
denmeest
meestonderscheiden
onderscheiden aard,
aard, kunst
kunst en
enwetenschap,
wetenschap, musea
musea
wijs van
en
theaters, concertgebouwen
concertgebouwen enenopenbare
openbaremuziekuitvoeringen,
muziekuitvoeringen, binnen
binnen
en theaters,
den kring
den
kring hunner
hunner bemoeienis.
bemoeienis.
dus willen
willen voorstellen
voorstellen om
om art. 135
135der
derGemeentewet
Gemeentewetz66
zóótetelezen
lezen:
Ik
Ik zou dus
:
»Aan (den
)Aan
Raad) behoort
behoort het
het maken
maken van
vandedeverordeningen
verordeningen betref(den Raad)
betrefwelke in
in
fende gemeentelijke
aangelegenheden, als
als onder andere die
gemeentelijke aangelegenheden,
die welke
het
belang der
deropenbare
openbare orde,
orde, zedelijkheid
zedelijkheid en
engezondheid
gezondheid worden
worden ververhet belang
eischt."
Ook
het artikel
artikel dat
dat in
in het
hetbijzonder
bijzonder het
het onderwerp
onderwerp regelt,
regelt, dat
dat ons
ons
Ook het
de
stadsaanleg,
is
nog
slechts
weinig
verouderd.
thans
bezig
houdt,
thans bezig houdt, de stadsaanleg, is nog slechts weinig verouderd.
Het luidt
luidt::
141. (De
(DeRaad)
Raad)»beveeli
»beveelthethet
aanleggenof of
verbeterenvan
van
Art.
Art. 141.
aanleggen
verbeteren
gemeentewegen,
waterleidingen, straten,
straten,pleinen,
pleinen,grachten,
grachten,gebouwen,
gebouwen,
gemeentewegen, waterleidingen,
werken en
werken
en inrichtingen."
inrichtingen."
en duidelijk
duidelijk wordt
wordtinindat
datartikel
artikelhethet
beginsel
uitgesproken:
Klaar
Klaar en
beginsel
uitgesproken
:
tot
debevoegdheid
bevoegdheid en
en de
de taak
taakvan
vanden
denRaad
Raadbehoort
behoortde
destadsaanleg,
stadsaanleg,
tot de
met al
al wat
watdaarbij
daarbij behoort.
behoort.
met
De uitwerking
uitwerking van
vandat
datbeginsel
beginsel
intusschenvoor
voorverbetering
verbeteringvatbaar.
vatbaar.
is is
intusschen
in
den
tijd,
waarin
de
GemeenteEen
Jwaterleiding"
bijvoorbeeld
kon
Een pwaterleiding" bijvoorbeeld kon in den tijd, waarin de Gemeentewet ontstond,
ontstond, even
even goed
goed beteekenen
beteekenen een
een kanaal,
kanaal, als
als datgene
datgene wat
watwij
wij
thans .onder
·onder een
waterleiding verstaan.
echter geen
geen bezwaar
bezwaar om
om
thans
een waterleiding
verstaan. Er
Er is
is echter
het woord
woord te
te behouden.
behouden. Een
Een gebouw,
gebouw,waarvan
waarvan de
deoprichting
oprichting door
door den
den
het
zal wel
wel altijd
altijd een
eenopenbaar
openbaar gebouw
gebouw zijn
zijn;; de
de opopRaad bevolen
bevolen wordt,
wordt, zal
Raad
richting van
van particuliere
particuliere gebouwen
gebouwen wordt
wordt door
door den
den Raad
Raad niet
nietbevolen,
bevolen,
richting
maar alleen
alleen toegelaten.
toegelaten.
maar
van art.
art. 135
135der
derGemeentewet
Gemeentewetmoet
moetmen,
men,dunkt
dunkt
Naar het
het voorbeeld
voorbeeld van
Naar
mij, geven
geven een
eenalgemeene
algemeeneomschrijving,
omschrUving, waar
waaralles
allesonder
ondervalt,
valt,en
endaardaarmij,
ter verduidelijking
verduidelijking een
eenenuntiative
enuntiativeopsomming
opsomming:
naast ter
:
Raadhet
het
aanleggen
verbeterenvan
van
JIn elke
elke gemeente
gemeente beveelt
beveeltdedeRaad
»In
aanleggen
of of
verbeteren
straten, pleinen,
pleinen, lanen
lanen en
enparken
parken;; van
vangrachten
grachtenenenhavens
havens;
vanwaterwaterstraten,
; van
vanandere
anderewegen,
wegen,wateren,
wateren,
leidingen; ; van
openbare gebouwen,
gebouwen, en
en van
leidingen
van openbare
werken en
en inrichtingen."
inrichtingen."
werken
zal moeilijk
moeilijkzijn,
zijn,eenig
eenigonderdeel
onderdeelvan
vanstadsaanleg
stadsaanleg tetebedenken,
bedenken,
Het zal
dat niet
niet onder
onder een
een der
der begrippen
begrippen »wegen,
»wegen, wateren,
wateren, werken
werken ofofinrichinrichdat
valt.
tingen" valt.
In dit
dit artikel
artikelhebben
hebbenwij
wijdus
dusvanzelf
vanzelfdedebasis
basisofofdedeinleiding
inleidingvoor
voor
In
verdere bepalingen
bepalingen omtrent
omtrent stadsaanleg.
stadsaanleg.
verdere
Voor ik met
met de
debespreking
besprekingdaarvan
daarvan verder
verderga,
ga,echter
echtereerst
eersteen
eenpaar
paar
Voor
beide veelzeggend
veelzeggen,l woorden
woorden »de
DdeRaad".
Raad".
opmerkingen over
opmerkingen
over de beide
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Het is
is geen
geen geheim,
geheim, dat
dathet
hetmet
metden
den
aanleg
van
stadsuitbreidingen
Het
aanleg
van
stadsuitbreidingen
zoo heel
heel best
best wil
wil lukken.
lukken. Met
Met name
name als
als
in Nederland
Nederland lang
overal zoo
in
lang niet
niet overal
wat er
er —
- enkele
enkelemisgrepen
misgrepenuitgesloten
uitgesloten —
- onder
onderverkeersverkeersmen
ziet, wat
men ziet,
Duitschlandop
ophet
hetgebied
gebied
technisch, hygiënisch
hygiënisch en
en aesthetisch
aesthetischopzicht
opzichtin in
technisch,
Duitschland
van
stadsuitbreidingen en
en verkeersverbeteringen
verkeersverbeteringen in
in oude
oude stadsgedeelten
stadsgedeelten
van stadsuitbreidingen
--enendaarvan
daarvankan
kanieder
iederzich
zichgemakkelijk
gemakkelijkovertuigen
overtuigenbereikt
wordt -bereikt wordt
—
dan komen
komen wij
wij ininvergelijking
vergelijkingdaarmede
daarmededroevig
droevigachteraan.
achteraan.
dan
Waaraan
dat?7
Waaraan ligt dat
Het antwoord
antwoord ligt
ligt inindedeoude
oudespreuk
spreuk:
llQuidleges
legessine
sinemoribus",
moribus",
Het
: »Quid
vrij
vertaald:: »wat
llwat zijn
zijn wetten
mannen 7"
wetten zonder mannen?"
vrij vertaald
Zelfs
hadden wij
- wat
watniet
niethethet
gevalis is
behoorlijke
Zelfs al
al hadden
wij —
geval
—-eeneen
behoorlijke
wettelijke regeling
regeling omtrent
omtrent stadsaanleg,
stadsaanleg, dan
dan zou
zoutoch
tochnergens
nergens een
een
wettelijke
richtige
stadsaanleg
kunnen
tot
stand
komen,
als
het
ontwerpen
en
richtige stadsaanleg kunnen
stand komen, als het ontwerpen en
uitvoeren daarvan
daarvan niet
aan de
de richtige
richtigemannen
mannenwordt
wordttoevertrouwd.
toevertrouwd.
uitvoeren
niet aan
En
zijn nu
nu onze
onzegemeenteraden
gemeenteradendaarvoor
daarvoor de
derichtige
richtigeorganen
organen?7
En zijn
Ik vrees
vrees wel,
wel, dat
dathet
hetininonzen
onzenmodernen
modernenenendemokratischen
demokratischentijd
tijdals
als
Ik
blijftoch
tochbijbijmijn
mijnreeds
reedselders
elders
een paradox
paradox zal
zal blijven
blijven klinken,
klinken, maar
maar ikikblijf
uitgesproken
zal een
eengemeente
gemeentegoed
goedbestuurd
bestuurdworden,
worden, dan
dan
uitgesproken gevoelen:
gevoelen zal
zij bestuurd
bestuurd worden
worden door
door mannen,
mannen, die
dieininhet
hetbesturen
besturen eener
eener
moet
moet zij
gemeente deskundig
deskundig zijn.
zijn.
En
nu isis onder
onder deze
dezebestuurstaak,
bestuurstaak, gelijk
gelijk wij
wij 'gezien
'gezien hebben,
hebben, ook
ook de
de
En nu
architectonische
aanleg,
resp.
uitbreiding
der
stad
begrepen.
architectonische aanleg, resp. uitbreiding der stad begrepen.
het
Dat ons
ons aller
allersouvereinen,
souverein en, dedekiezers,
kiezers,aan
aandedecandidaten
candidaten voor
voor het
Dat
lidmaatschap van
gemeenteraad examen
examen afnemen,
afnemen,juich
juichikikzeer
zeertoe.
toe.
lidmaatschap
van een
een gemeenteraad
opmet
metdedepunten,
punten,waarover
waarover het
hetexamen
examen inin
Alleen heb
ik weinig
weinigop
heb ik
den
regel loopt.
loopt.
den regel
De candidaten
candidaten bieden
bieden tegen elkaar
elkaar op,
op, wie
wiemaar
maaraan
aandedemeerderheid
meerderheid
De
het meeste
meestebeloven
belovenzal,
zal,alalweten
weten
misschienwel,
wel,wie
wiemen
men
der
kiezers het
der kiezers
zijzijmisschien
vrededoet
doetleven."
leven."
»met
veel beloven
beloven en
»met veel
en weinig
weinig geven
geven .. .. .
. ininvrede
Met vette
vette letters
letterswordt
wordtopopdede
strooibiljettengedrukt,
gedrukt,dat
datA.,
A.,eenmaal
eenmaal
Met
strooibiljetten
op
gestoelte der
del' eere
eere gezeten,
gezeten,met
metkennis
kennisvan
vanzaken
zakendedebelangen
belangen
op het gestoelte
B. de
de belangen
belangen van
van den
den middenstand
middenstand zal
der arbeiders
zal behartigen.
en B.
arbeiders en
Van
het
belang
der
gemeente
heb
ik
zelden
gerept
gezien
..
belang der gemeente heb zelden gerept gezien ....
Van
Wie verdient
verdient er
er niet
nietgraag
graag
in een
minimum
van
arbeidstijdeen
een
Wie
in een
minitnum
van
arbeidstijd
maximum van
loon 7? Welnu,
Welnu, ofofdede
candidatenden
denkiezers
kiezersdaaraan
daaraan
maximum
van loon
candidaten
zij aan
aan den
dentand
tandgevoeld
gevoeldenendedeformule
formule
willen helpen,
helpen, deswege
deswege worden
worden zij
willen
totaanvaarding
aanvaarding der
der bediening
bediening staat
staat reeds
reeds —
- de
de
voor
deze belofte
belofte tot
voor deze
termen voorzichtiglijk
voorzichtiglijk omgekeerd
omgekeerd —
- beschikbaar.
beschikbaar.
termen
De
vertaling van
van »panem
»panemetetcircenses"
circenses"luidt
luidttegenwoordig
tegenwoordig»loons»IoonsDe vertaling
verhooging
muziekuitvoeringen." Of de
de candidaten
candidaten de
dezorg
zorgdáárvoor
dáárvoor
verhooging en
en muziekuitvoeringen."
-— inin allerlei
allerlei vormen
vormen —- opop
zich
willen
nemen,
dáárinworden
worden zij
zij
zich
willen
nemen,
dåárin
geëxamineerd.
Maar
examineert niet,
niet,ofofzijzijook
ookvan
vanhet
hetbestuur
bestuureener
een ergemeente
gemeente
Maar men
men examineert
iets verstaan.
verstaan.
Niemand denkt
denkt er
er aan,
aan,van
vangemeenteraadscandidaten
gemeenteraadscandidaten het bewijs
bewijs tete
Niemand
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vragen -— om
om bij
bij ons
ons speciale
speciale onderwerp
onderwerp te
te blijven
bl\jven ----dat
datzijz\jgelezen,
gelezen,
vragen
bestudeerd en
in zich
zich opgenomen
opgenomen hebben
hebben de
de werken
werken bijv.
bijv. van
van Sitte,
Sitte,
bestudeerd
en in
Stübben, Baumeister,
Baumeister, lienrici,
Ilenrici, Gurlitt,
Gurlitt,Wuttke
Wuttke e.a. over
over stadsbouw.
stadsbouw.
Stiibben,
Die
boeken zijn
zijn den
den meesten
meestenedelachtbaren
edelachtbaren heeren
heeren zelfs
zelfs niet
niet bij
bij
Die boeken
dater el'
Wethoudersvan
Openbare
bareWerken
Werken
name bekend.
bekend. Ik
Ik vrees
vrees zelfs,
zelfs,dat
name
Wethoudersvan
Open
wntodiosa),
odiosa), die
er zelfs
zelfs bij
bij geruchte
geruchte niet
niet van
vanhebben
hebben
die er
zijn (nomina
(nomina sunt
vernomen.
En toch,
toch, indien
indien dit
ditwel
wel
geval
was,
dan
zoudenwijwijuitvoerige
uitvoerige
En
hethet
geval
was,
dan
zouden
omtrentstedenbouw
stedenbouween
eenheel
heeleind
eindkunnen
kunnenontberen
ontberen
wettelijke regelingen
regelingen omtrent
kUllilen
(de
sanctie tegenover
tegenover onwillige
onwillige eigenaars
eigenaars zouden
zouden wij
wij niet kunnen
(de sanctie
ontberen)
toch goede
goede enenfraaie
fraaiestadsuitbreidingen
stadsuitbreidingen krijgen.
krijgen.
ontberen) en
en toch
Alleen maar,
maar, dan
dan zou
zou een
eenraadslid,
raadslid, of
ofaspirant
aspirant raadslid,
raadslid, ook
ook op
op elk
elk
Alleen
ander
gebied van
van gemeentelijk
gemeentelijkbestuur
bestuurthuis
thuismoeten
moetenzijn.
z\jn.Hij
Hijzou
zoublijken
blijken
ander gebied
administratiefrecht,
recht,financiën,
financiën,
moeten
geven van
vandegelijke
degelijkekennis
kennisin in
moeten geven
administratief
sociale
en oeconomische
oeconomische wetenschappen.
wetenschappen.
sociale en
hetraadslidmaatschap
raadslidmaatschapniet
nietmeer
meel'blijven
blijveneen
eenbijbetrekking,
bijbetrekking,
En dan
dan zou
zouhet
En
eereambt waargenomen,
waargenomen, maar
maareen
eenhoofdbetrekking,
hoofdbetrekking, eischende
eischende de
de
als
als eereambt
toewijding
den geheelen
geheelen man.
man.
toewijding van
van den
zoo zullen
zullen wij
wijons
onswel
wel
moeten
getroosten,dat
datvoorloopig
voorloopig een
een groot
groot
En zoo
En
moeten
getroosten,
deel
der raadsleden
raadsleden onzer
onzer gemeenten
gemeenten zal
zal blijven
blijven behooren
behooren tot
tot het
het
deel der
geslacht der
der des-onkundigen.
des-onkundigen.
Het bedenkelijke
bedenkel\jke is
nu tweeërlei.
tweeërlei.
Het
is nu
eerste dat
dat bij
'bijdat
datcollege
collegevan
vandes-onkundigen
des-onkundigen de
dehoogste
hoogstemacht
macht
Ten eerste
Ten
in de
de gemeente
gemeente berust.
berust.
in
En ten
ten tweede
tweededatdat
voor
de samenstelling
voorbereidende
En
voor
de samenstelling
vanvan
hethet
voorbereidende
hetcollege
collegevan
vanBurgemeester
BurgemeesterenenWethouders,
Wethouders,
en
uitvoerende college,
college, het
en uitvoerende
wat de
de Wethouders
Wethoudersbetreft,
betreft,dede
keuze
dezen
raad
vandes-onkundigen
des-onkundigell
keuze
tottot
dezen
raad
van
beperkt is.
is.
beperkt
dat tot
totverbetering
verbeteringonzer
onzergemeentelijke
gemeentel\jkeontwikkeling
ontwikkeling drindrinVandaar dat
Vandaar
gend noodig
noodig schijnt
schijnt:: versterking
versterking van
van het
hetdeskundig
deskundigelement
elementtegentegengend
over
het leekenelement
leekenelement in
in het
hetgemeentebestuur
gemeentebestuur en
en wel
wel 1lee door
de
over het
door de
samenstelling van
van het college
college van
van initiatief
initiatief (B.
(B. en
enW.)
W.)uituiteen
eenoogpunt
oogpunt
samenstelling
verbeteren, en
en 2e
2 edoor
door de
de bevoegdheid
bevoegdheid van
van dat
dat
van
deskundigheid te
van deskundigheid
te verbeteren,
college
dan te
te vergrooten.
vergl'Ooten.
college dan
Laat zitting
nemen in
in het
het college
college van
van initiatief
initiatief en
en feitelijk
feitelijk bestuur:
bestuur :
zitting nemen
ingenieurs,
architecten, juristen,
juristen,financiers,
financiers,administrateurs,
administrateurs,deskundigen
deskundigen
ingenieurs, architecten,
in
verschillende takken
gemeentelijk bestuur.
bestuur. Laat
Laat dezen
dezen geen
geenlid
lid
in verschillende
takken van
van gemeentelijk
zijn van
van den
den raad.
raad. En
Enlaat
laatbijbijden
den
raad
controle
hunhandelingen
handelingen
zijn
raad
de de
controle
opop
hun
de koorden
koorden der
der beurs
beurs betreft.
betreft.
blijven,
blijven, speciaal
speciaal wat
wat de
De
tegenwerping,
dat
er
onder
onze
tegenwoordige
technici, direcdirecDe tegenwerping, dat er onder onze tegenwoordige technici,
teuren
van takken
takken van
vangemeentelijken
gemeentelijken dienst,
dienst, sommigen
sommigen zijn,
zijn, die
die de
de
teuren van
te »spreken",
»spreken", kan
kan ik
ik niet
nietals
alsernstig
ernstigbeschouwen.
beschouwen.
gave
missen van
van te
gave missen
tene, verba
verbasequentur,
sequentur, zeide
zeide de
de oude
oude Cato
Cato:: wie
wieeen
eenzaak
zaakkent,
kent,
Rem tene,
haarteteverdedigen.
verdedigen.
vindt,
na korte
korte oefening,
oefening, ook
ook wel
wel de
dewoorden
woorden om
omhaar
vindt, na
Als gemeentelijke magistraten
magistraten worden
worden geen
geenphraseerende
phraseerendepolitici
politicigevraagd,
gevraagd,
1906. lIl.
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bedreven zijn
die, zonder
zonrler de
zaak te
te kennen,
kennen. berlreven
zijn in
in de
oeoppervlakkige
oppervlakkige kunst
kunst
de zaak
van
algemeenheden als
als schijnargumenten te laten
laten paradeeren. Ja, zulk
van algemeenheden
slag
van menschen
menscben zijn
zijn de
de meesten
meesten onzer
onzer technici
technici gelukkig
gelukkig niet
niet;; maar
slag van
dat
slag kunnen
kunnen wij in
een gemeentebestuur
gemeentebestum ook
ook niet
nietgebruiken
gebruiken en
en
in een
dat slag
het
zou een
eenzegen
zegenzijn,
zijn,als
alswij
wijhethet
landsbestuurkwijt
kwijtkonden
konden
het zou
in in
hethet
landsbestuur
..
..
raken. Maar
Maar dat is
een utopie
utopie .
is een
Wanneer
dan aldus
alous het
het gemeentebestuur
gemeentebestuur inlilbevoegde
bevoegdehanden
handenis,
is,dan
dan
Wanneer dan
het gemeentebestuur
gemeentebestuur vrij
vrij in
in
stel
ik een
een tweeden
tweeden eisch:
dan late
men het
eisch : dan
late men
stel ik
het bestuur
bestuur der
der gemeente.
gemeente.
het
Thans
het in
in handen van een college
van des-onkundigen,
des-onkundigen, dat
dat
college van
Thans isis het
onder curateele van
college van
van nog
nog des-onkundiger personen
personen staat.
van een college
Het
gaat eigenlijk vier trappen langs.
Het gaat
De vakmannen,
vakmannen, nl.
nl. burgemeesters,
burgemeesters. secretarissen,
secretarissen, directeuren
directeuren van
van
De
college van
van Burgemeester
Burgemeester
af van
van het college
dienst, hoofdambtenaren,
hoofdambtenaren, hanger)
hangen af
en
Wethouders, dat
dat als
als zoodanig minder
minder deskundig
deskundig is
ig dan
dan zij. Het
en Wethouders,
college
van Burgemeester
Burgemeester en
Wethouders hangt
van den
den Raad,
Raad, die
die
college van
en Wethouders
hangt af van
er
weel' minder
minder van
dan het College.
College. En
EndedeRaad
Raadstaat
staatonder
onder
er weer
van weet,
weet, dan
curateele van
van Gedeputeerde
Gerleputeerde Staten,
die van
vandedespecifieke
specifiekebelangen
belangenvan
van
Staten, die
op de
de hoogte
hoogte zijn
zijn;; totdat men
men
elke
gemeente natuurlijk
natuurlijk alweer
alweer minder
minder op
elke gemeente
komt bij
bij de
de afdeeling van Binnenlandsche
eindelijk
Den Haag
Haag terecht komt
eindelijk in
in Den
Zaken, waar
waar alles
alles schematisch
schematisch naar
naar de
de schablone behandeld wordt
wordt!!
Zaken,
Ik laat
laat dedesamenstelling
samenstelling der
der colleges
colleges van
van Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten,
Staten, de
de
Ik
bekwaamheid
hunner
leden,
onbesproken.
bekwaamheid hunner leden, onbesproken.
Maar
de bekwaamste mannen,
in een
eencollege
collegevan
vanGedeputeerden
Gedeputeerden
mannen, in
Maar ook
ook de
vereenigd, kunnen
onmogelijk voldoende
voldoende détailkennis
hebben van
de
kunnen onmogelijk
détailkennis hebben
van de
van aanleg
aanleg en bouw
bouw (om
(om steeds
steeds bij
bij ons
onsonderwerp
onderwerp te
te
concrete eischen van
blijven),
gemeente binnen hun
gebied moet
moet voldoen. Die
hun gebied
blijven), waaraan
waaraan elke
elke gemeente
eischen zijn
elke gemeente
gemeente andere;
men nu,
nu, zooals de WoningW oningandere ; legt
legt men
zijn in
in elke
wet wil
wil doen,
doen, de
de beslissing
in de
de handen van
Gedeputeerden of zelfs
zelfs
beslissing; in
van Gedeputeerden
wet
van
de afdeeling van Binnenlandsch Bestuur
Den Haag,
Haag, dan
dan krijgt
krijgt
Bestuur in
in Den
van de
men
een schablone, die
nergens behoorlijk
behoorlijk past.
Met de
de bouwverordedie nergens
past. Met
men een
al ondervonden
ondervonden !I
hebben we
we het al
ningen hebben
De
wet gaat
gaatuituit
van
fictie,
bijv.
Gedeputeerden van
van ZuidDe wet
van
de de
fictie,
datdat
bijv.
Gedeputeerden
in
hooger
ressort,
beter
op
de
hoogte
zijn
Holland,
uitspraak
doende
ressort, beter op de hoogte zijn
Holland, uitspraak doende in
van alle
alle specifieke
specifieke belangen
belangen van
vanRotterdam,
Rotterdam, 's-Gravenhage,
's-Gravenhage, Leiden,
van
Dordrecht, Gouda,
Gouda, Delft,
Delft, Bleiswijk, Zevenhuizen,
Zevenhuizen, Zwijndrecht,
enz. enz.,
enz.,
Zwijndrecht, enz.
Dordrecht,
gemeentebesturen dier
dier plaatsen, bijgestaan
bijgestaan in
in de
de grootere
dan
eigen gemeentebesturen
dan de eigen
door geheele corpsen
van deskundige
deskundige ambtenaren.
ambtenaren.
corpsen van
concretovoorstelt,
voorstelt, moet
moetmen
men toch
toch wel
wel
Als
men zich
zich dit
diteven
evenin in
Als men
concreto
het
is.
inzien,
hoe
absurd
inzien, hoe absurd het is.
Brengt men
men het
het bestnur der
der gemeenten
gemeenten bij
bij Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten
Staten
Brengt
over,
dan isishet
het
onvermijdelijk gevolg,
gevolg,dat
datzijzijongelijke
ongelijke grootheden
over, dan
onvermijdelijk
gaan scheren
scheren over
over gelijken
kam. En
En men
men krijgt
krijgt ten
ten slotte in Nederland
gaan
gelijken kam.
waaraall men
thans in
in Indië
Indië zich
zich tracht te ontworstelen.
ontworstelen.
men thans
toestanden, als waaraan
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Men
Men krijgt
krijgt bureaucratisch
bureaucratisch schematische
schematische regelingen,
regelingen, die
die voor
voorelke
elke
betrokken gemeente
meer, voor
voor geen
geen enkele
enkele
betrokken
gemeentetennaastenbij,
tennaastenbij,min
minof
of meer,
het bijzonder
bijzonder geheel
geheelvoldoen.
voldoen.
in het
hetfinancieele
financieelebeheer
behcer
Gedeputeerde Staten
Staten kunnen
kunnen wel
wel nagaan,
nagaall, ofofhet
Gedeputeerde
eener gemeente
gemeente aan
aangoede
goederegelen
regelen
comptabiliteit
beantwoordt;
eener
vanvan
comptabiliteit
beantwoordt
;
maar als
als zij
zijininhooger
hooger
ressort
gemeenteverOl'denillgellmoeten
moetengaan
gaan
maar
ressort
gemeenteverordeningen
verbeteren,, dan
dan kan
kanerer
maken
maken en
en staduitbreidingsplannen
staduitbreidingsplallnen moeten
moeten (man
gaan verbeteren
niets
goeds
van
komen.
niets goeds van komen.
Burgemeester en
enWethouders
"'vVethoudersen
en
gemeenteraad, voorgelicht
voorgelicht door
door Burgemeester
Een gemeenteraad,
staat om
om te
te bebehunne deskundige
deskundige ambtenaren,
hunne
ambtenaren,isis altijd
altijd nog
nog beter
beter in
in staat
oordeelen, waar
straat moet
moet worden
worden getrokken,
getrokken, waar
waar een
een
oordeelen,
waar en
en hoe
hoe een straat
bouwverbod moet
worden gelegd,
gelegd, waar
waar' een
eenopenbaar
openbaargebouw
gebouwmoet
moet
bouwverbod
moet worden
staan, dan
daneen
eencollege
collegevan
vanGedeputeerde
Gedeputeerde Staten
Staten of,
of, erger
erger
komen te staan,
komen
nog, een
eenministerieel
ministerieel bureau
bureau te
te's-Gravenhage,
'g- Gravenhage, dat
datzoowel
zoowel deze
dezevoorvoornog,
lichting als
vereischte locale
locale en
en speciale
speciale kennis
kennis mist.
mist.
lichting
als de vereischte
Naarmate onze
onze maatschappij
maatschappij zich
zich meer
meer ontwikkelt,
ontwikkelt, isis ererwaarlijk
waarlijk
Naarmate
meer reden
reden om
omhet
het
heilzamebeginsel
beginselder
del'autonomie
autonomieder
dergemeenten
gemeenten
meer
heilzame
uit te
te breiden,
breiden, dan
dan om
om het
het inin tetekrimpen.
krimpen.
uit
De Gemeentewet
Gemeentewet van
van 1851
1851heeft
heeftdede
autonomiealleen
alleenaan
aanbanden
banden
De
autonomie
het stuk
stuk der
dercomptabiliteit.
comptabiliteit. Aan
Aan de
degoedkeuring
goedkeuring van
van GedeGedegelegd op
op het
gelegd
Staten worden
wordenonderworpen
onderworpendedebesluiten
besluitender
dergemeentebesturen
gemeentebesturen
puteerde Staten
puteerde
(art.
194)betreffende
betreffende geldleeningen,
geldleeningen, koop
koopofofverkoop
verkoopvan
vanonroerend
onroerend
(art. 194)
het
heffen
van
goed,
onderhandsche
verhuringen
en
aanbestedingen,
goed, onderhandsche verhuringen
aanbestedingen, het heffen van
voeren van
van rechtsgedingen,
rechtsgedingcn, eindelijk
eindelijk de
de gemeentebegroogemeentebegroobelastingen of voeren
belastingen
(art. 237).
237).DitDit
komt
overeenmet
methet
het
voorschrift van
van art.
art. 146
146
ting
ting (art.
komt
overeen
voorschrift
der Grondwet.
Grondwet. En
En men
men kan
kan zich
zich daarbij
daarbij neerleggen,
neerleggen, omdat
omdat eenig
eenig toetoeder
zicht op
op de
decomptabiliteit
comptabiliteit inderdaad
inderdaad van
van nut
nut kan
kan zijn,
zijn, ook
ookvoordat
voordat de
de
zicht
in te
te grijpen.
grijpen.
kiezers
aanleiding vinden
kiezers aanleiding
vinden om
om in
gaat verder
verder dan
dan Grondwet
Grondwet en
en Gemeentewet.
Gemeentewet.
Maar
\Voningwet gaat
Maar de
de Woningwet
De
bouwverordeningen (artt.
worden ten
ten slotte
slottegemaakt
gemaaktdoor
doo"
De bouwverordeningen
(artt.1-8)
1-8) worden
Gedeputeerde
zij bemoeien
bemoeien zich
zich (art.
(art.19)
19)met
met
onbewoonbaarGedeputeerde Staten,
Staten, zij
onbewoonbaarverklaring
woningen, zij
zij hebben
hebben bouwverbod
bouwverbod (art.
(art. 27)
27)enenstadsplan
stadsplan
verklaring van
van woningen,
28)
goed
te
keuren,
enz.
enz.
Zoo
men
dit
nu
al
niet
ongrond(art.
(art. 28) goed te keuren, enz. enz. Zoo men dit nu al niet ongrondwettig
wil noemen,
noemen, het
het isis ininelk
elkgeval
gevalonpractisch.
onpractisch. En
Endaarom
daarom zou
zou ikik
wettig wil
eens
en vooral
vooraluituitdede
Woningwet
deze
bemoeienisvan
vanGedeputeerde
Gedeputeerde
eens en
Woningwet
deze
bemoeienis
Staten,
behalve voor
voor zoover
zoover het te
te verleenen
verleenen geldelijken
geldelijk en steun
steun betreft,
betreft,
Staten, behalve
willen
schrappen.
willen schrappen.
ik geheel
geheelinindedebezwaren,
bezwaren,reeds
reedsjaren
jarenlang
lang
In
verband daarmede
daarmede deel
deel ik
In verband
te
Groningen
tegen
art.
153
der
Gemeentewet
door
Prof.
H.
Krabbe
door Prof. H. Krabbe te Groningen tegen art. 153 der Gemeentewet
zijn praeadvies
praead vies Staath.
Stat. 1898.)
1898.)
geopperd.
gl. o.o. a.
geopperd.(V
(Vgl.
a. zijn
Staath. en
en Stat.
Aan
de Kroon
Kroon de
de beslissing
beslissing over
over te
te laten
latenofofgemeentelijke
gemeentelijkeverordeverordeAan de
het»algemeen
»algemeenbelang"
belang"enenzeze
dan
doordeze
dezetetedoen
doen
ningen
strijden met het
ningen strijden
dan
door
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van den
denmodernen
modernentijd
tijd;
zou
vernietigen,
vernietigen, strijdt
strijdt met de
; ikikzou
zeggen:
met het
het»algemeen
»algemeen belang"
belang" iniftstrijd.
strijd.
zeggen : het
het is met
3'
lIl.
3*
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Daartegenover
het systeem
systeemvoorstellen
voorstellen:: Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten
Staten
Daartegenover zou
zou ik
ik het
hebben geen
geen technisch,
technisch,maar
maaralleen
alleenjuridisch
juridischcomptabel
comptabel toezicht.
toezicht. Daartoe
Daartoe
hebben
worden alle
alle verordeningen
verordeningen en
en besluiten,
besluiten,diediedaarvoor
daarvoorininaanmerking
aanmerking
worden
167 GeGekunnen
komen, aan
aan Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten
Staten medegedeeld
medegedeeld (art,.
(art. 167
kunnen komen,
meentewet). Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten
Staten gaan
gaan dan
danna,
na,ofof
deze
verordeningen
meentewet).
deze
verordeningen
tegen de
naar hun
hun meening
meening tegen
de tvetten
wetten strijden
dragen ze,
ze,
of besluiten
besluiten naar
strijden en
en dragen
zij gelooven
gelooven dat
dat dit
dit geval
gevalzich
zichvoordoet,
voordoet, voor
voor schorsing
schorsing of
of ververindien zij
indien
nietiging
aan de
de Kroon
Kroon voor.
voor.
nietiging aan
In art.
art. 153
153Gemeentewet
Gemeentewetmoeten
moetendan
dandedewoorden
woorden»of
Dofhet
hetalgemeen
algemeen
In
belang"
vervallen.
belang" vervallen.
Vatten
wij het
hetvoorafgaande
voorafgaande samen.
samen.
Vatten wij
meerdan
daneen
eeninstelling
instellingter
terhuisvesting
huisvestingvan
vanproletariaat.
proletariaat.
Een
stad isis meer
Een stad
Zij
is, van
vanden
denmaterieelen
materieelenof of
concretenkant
kantbeschouwd,
beschouwd,een
eenarchiarchiZij is,
concreten
tectonisch organisme.
organisme.
tectonisch
De
aanleg van
van een
eenstad
stadmoet
moet
beantwoorden aan
aan eischen
eischen van
van ververDe aanleg
beantwoorden
keerstechniek,
veiligheid, gezondheid
gezondheid en
en schoonheid.
schoonheid.
keerstechniek, veiligheid,
De
aanleg eener
eener stad
stadisiseen
eender
der
voornaamsteonderdeelen
onderdeelen der
dertaak
taak
De aanleg
voornaamste
van
het gemeentebestuur.
gemeentebestuur.
van het
wenschenover.
over.
Dusver
Nederland de
de aanleg
aanleg der
der steden
steden tetewenschen
Dusver laat
laat in Nederland
Om
daarin verbetering
verbetering te
te brengen
brengen versterke
versterke men
men in
in de
degemeentegemeenteOm daarin
besturen
deskundige element
element tegenover
tegenover het
hetleekenelement.
leekenelement.
besturen het deskundige
Den aldus
aldus geregenereerden
geregenereerden gemeentebesturen
gemeentebesturen geve men
men dan
dan echter
echter
Den
1851
meer,
niet minder
minder autonomie
autonomie dan
dan hun
hun door
door de
deGemeentewet
Gemeentewetvan
van1851
meer, niet
werd
toegekend.
werd toegekend.
zich voor
voor:: kan
kan men,
men, beter
beter dan
dan inin
En dan
dan doet
doet ten
ten slotte
slotte de
de vraag
vraag zich
En
de
zg. Woningwet
Woningwet geschiedde,
geschiedde, den
den gemeentebesturen
gemeentebesturen door
door een
een wettewettede zg.
lijke
regeling
betreffende
stadsaanleg
een
wapen
en
een
richtsnoer
lijke regeling betreffende stadsaanleg een wapen en een richtsnoer
geven,
wa~rdoor op
op dit
ditgebied
gebiedbetere
betere
resultaten,dan
danthans
thansworden
worden
geven, waardoor
resultaten,
bereikt, kunnen
kunnen worden
worden verkregen
verkregen?
bereikt,
?

H.
Bieden de twee
tweeofofdrie
driebepalingen,
bepalingen,diedie
zoogenaamdeWoningwet
Woningwet
Bieden
inindedezoogenaamde
op het
hetstuk
stukvan
vanstadsaanleg
stadsaanlegverborgen
verborgenliggen,
liggen,aan
aangemeentebesturen
gemeentebesturen
op
om een
eenbehoorlijken
behoorlijken stadsaanleg
stadsaanleg tete
voldoende
richtsnoer om
voldoende wapen
wapen en
en richtsnoer
verkrijgen?
verkrijgen ?
wij daartoe
daartoe eens
eensna,
na,welke
welkebepalingen
bepalingen wij
wij in10dedeWoningwet
'Voningwet
Gaan
Gaan wij
omtrent stadsaanleg
of niet
niet vinden.
vinden.
omtrent
stadsaanleg vinden,
vinden, -— of
Voor
gemak van
vanden
denlezer
lezer
schrijfikikdede
bestaandebepalingen
bepalingen
Voor het gemak
schrijf
bestaande
hier
eerst af
af::
hier eerst
§§ 6.6.UITBREIDING
UITBREIDING VAN BEBOUWDE KOMMEN.
KOMMEN.
Artikel 27.
27.
1.
gemeenteraad isis bevoegd
bevoegdininhet
hetbelang
belangder
derstelselmatige
stelselmatigeverbouwing
verbouwing
De gemeenteraad
-1. De
dat gebouwen
gebouwen worden
worden gebouwd
gebouwd of
of herbouwd
herbouwd op
op grond,
grond, welke
welke
te
verbieden, dat
te verbieden,
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ingevolge een
voorafgaand raadsbesluit
raadsbesluit in
in de
de naaste
naaste toekomst
toekomst voor
voor den
den aanleg
aanleg
een voorafgaand
eene straat,
straat, eene
eene gracht of
of een
een plein
plein bestemd
bestemd is.
is.
van
van eene
raadsbesluit, hetwelk een
een verbod
verbod tot
totaanbouw
aanbouw ofofherbouw
herbouwinhoudt,
inhoudt,
2. Bij
Bij een raadsbesluit,
denzelfdeneigenaar
eigenaar
wordt aangegeven,
aangegeven, op
deel van
van den
dengrond,
grond,aan
aanéén
éénenendenzelfden
wordt
op welk deel
en worden,
worden, ingeval
ingeval het
hetverbod
verbodmeer
meer
toebehoorende, het
verbod betrekking
betrekking heeft en
toebehoorende,
het verbod
zijn in
inhet
hetplan
planbegrepen
begrepengrond
grondbetreft,
betreft,dederedenen
redenen
dan één
één derde
derde gedeelte
gedeelte van
van zijn
dan
medegedeeld, waarom
aankoop of
of onteigening
onteigening wordt
wordtovergegaan.
overgegaan.
medegedeeld,
waarom niet
niet tot aankoop
3. Op
Op dit raadsbesluit
raadsbesluit zijn
zijn de
de bepalingen
bepalingen van
vanartikel
artikel7 7(goedkeuring
(goedkeuring van
van
Gedeputeerde
van toepassing,
toepassing, met
met dien
dienverstande,
verstande, dat
datook
ookbelanghebbelanghebGedeputeerdeStaten)
Staten) van
benden
bij Ons voorziening
voorziening kunnen
kunnen vragen
vragen tegen
tegen het
hetverleenen
verIeenenvan
vangoedkeuring
goedkeuring
benden bij
door Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten.
Staten.
door
4. Het
ontwerp van
van dit
ditraadsbesluit
raadsbesluit ligt
ligtmet
metuitvoerige
uitvoerigekaarten
kaartenen
engrondgrondHet ontwerp
teekeningen
minste gedurende
gedurende vier
vierweken
wekenvoor
voorde
devaststelling
vaststellingop
opde
degemeentegemeenteteekeningen ten minste
secretarie
ieder ter
ter inzage.
inzage.
secretarie voor
voor een
een ieder
5. Het
raadsbesluit ligt
ligtmet
metuitvoerige
uitvoerigekaarten
kaartenenengrondteekeningen
grondteekeningen op
op de
de
Het raadsbesluit
gemeentesecretarie
ieder ter
ter inzage.
inzage.
gemeentesecretarie voor
voor een
een ieder
6. Van
de nederlegging
nederlegging enenvan
vande de
goedkeuring
door
GedeputeerdeStaten
Staten
Van de
goedkeuring
door
Gedeputeerde
wordt door
hoofd van
van het
het gemeentebestuur
gemeentebestuur in
in een
eenofofmeer
meernieuwsbladen
nieuwsbladender
der
wordt
door het
het hoofd
of, bij
bij het
hetontbreken
ontbrekendaarvan,
daarvan,eener
eener
naburigegemeente,
gemeente,onverwijld
onverwijld
gemeente,
gemeente, of,
naburige
kenni~ gegeven. Zij
Zij worden
worden daarenboven
daarenboven door
door hem
hem op
op de
degebruikelijke
gebruikelijkewijze
wijzeaan
aan
kennis
de
ingezetenen bekend
bekend gemaakt.
gemaakt.
de ingezetenen

28.
Artikel 28.
1. In gemeenten,
gemeenten, die
die meer
meerdan
dan10.000
10.000zielen
zielentellen,
tellen,alsmede
alsmedededegemeenten,
gemeenten,
wier zielental
zielental in
indedelaatste
laatste
jaren
met
meer
dan
vijfdeis is
toegenomen,
wier
vijfvijf
jaren
met
meer
dan
eeneen
vijfde
toegenomen,
stelt de
de raad,
raad, behoudens
behoudens vrijstelling
vrijstelling van
van Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten, een
een plan
plan van
vanuituitde grond
grond wordt
wordtaangewezen,
aangewezen, die
die ininde
denaaste
naastetoekomst
toekomst
breiding
waarbij de
breiding vast,
vast, waarbij
voor
den aanleg
aanleg van
van straten,
straten, grachten
grachten en
en pleinen
pleinen isisbestemd.
bestemd.
voor den
2. Dit plan
plan wordt
wordt ten
ten minste
minste eenmaal
eenmaal in
in de
de tien
tienjaren
jarenherzien.
herzien.
3. Het plan
plan van
van uitbreiding,
uitbreiding, alsmede
alsmede de
deplannen
plannentot
totherziening
herzieningdaarvan,
daarvan,zijn
zijn
de goedkeuring
goedkeuring van
van Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten
Statenonderworpen.
onderworpen. Tegen
Tegen weigering
weigering van
van
aan
aan de
de
goedkeuring kan
kan door
doorden
denraad
raaden
entegen
tegenhet
hetverleenen
verleenenvan
vandedegoedkeuring
goedkeuring
de goedkeuriog
door
belanghebbenden binnen
eene maand
maand beroep
beroep bij
bij Ons
Ons worden
worden ingesteld.
ingesteld.
door belanghebbenden
binnen eene
Het ontwerp
ontwerp van het
het plan
plan van
vanuitbreiding,
uitbreiding, alsmede
alsmede de
deontwerpen
ontwerpen tot
totherher4. Het
ziening daarvan,
daarvan, liggen
liggenmet
metuitvoerige
uitvoerigekaarten
kaartenenengrondteekeningen
grondteekeningen ten
tenminste
minste
ziening
devaststelling
vaststellingopopdede
gemeentesecretarie
vooreen
eenieder
ieder
gedurende
weken voor
voor de
gedurende vier weken
gemeentesecretarie
voor
ter inzage.
inzage.
.
5. Het
Het plan
plan van
van uitbreiding,
uitbreiding, alsmede
alsmede de
de plannen
plannen tot
totherziening
herzieniugdaarvan,
daarvan,
liggen
met uitvoerige
uitvor.rigekaarten
kaartenenengrondteekeningen
grondteekening-enopopde de
gemeentesecretarie
liggen met
gemeentesecretarie
een ieder
ieder ter inzage.
inzage.
voor een
voor
Van de
de nederleggging
nederleggging en
en van
vandedegoedkeuring
goedkeuringderder
Gedeputeerde Staten
Staten
Gedeputeerde
6. Van
hoofd van
van het
het gemeentebestuur
gemeentebestuur in een
een ofofmeer
meernieuwsbladen
nieuwsbladen der
der
wordt door
door het hoofd
wordt
of, bij
bijhet
hetontbreken
ontbrekendaarvan,
daarvan,eener
eener
naburigegemeente,
gemeente,onverwijld
onverwijld
gemeente
gemeente of,
naburige
Zij worden
worden daarenboven
daarenboven door
door hem op
op de
degebruikelijke
gebruikelijkewijze
wijzeaan
aan
kennis gegeven. Zij
kennis
ingezetenen bekend
bekend gemaakt.
gemaakt.
de iugezetenen
7. Bij
Bij algemeenen
van bestuur
bestuurworden
wordenvoorschriften
voorschriftengegeven
gegevenbetrefbetrefalgemeenen maatregel van
fende de
de inrichting
inrichting van plannen
plannen van
van uitbreiding
uitbreiding overeenkomstig
overeenkomstig dit artikel.
artikel.
fende

Deze voorschriften zijn
zijn gegeven
gegeven bij Koninklijk
Koninklijk Besluit
van 28 Juli
Besluit van
1902, Staatsblad
Staatsblad 160, en luiden:
luiden :
Ontwerpen
voor plannen
plannen van
van uitbreiding,
uitbreiding,ontwerpen
ontwerpentot
totherziening
herzieningdaarvan,
daarvan,
Ontwerpen voor
en vastgestelde
vastgesteldeplannen
plannentot
totherziening
herzieningdaardaarvastgestelde
plannen van
van uitbreiding
uitbreiding en
vastgestelde plannen
van, overeenkomstig
overeenkomstig artikel
artikel2828der
del'Woningwet,
Woningwet,worden
wordeningeright
ingerichtmet
metinachtneming
inachtneming
van de
de volgende
volgende voorschriften;
van
voorschriften:
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a. de
ontwerpen en
en plannen
plannen worden
worden vervat
vervat in
inkaarten
kaarten op
opeen
eenschaal
schaal van
van
de ontwerpen
minstens
2500, met
metaanduiding
aanduidingvan
vanschaal
schaalenennoordpijl
noordpijl;
minstens 11 op 2500,
;
h.
kaarten duiden
duiden de kadastrale
kadastrale sectie en
en de
de nummers
nummers der
der in
in het
hetontwerp
ontwerp
de kaarten
b. de
en
het plan
plan begrepen
begrepenperceelen
perceelenaan,
aan,benevens
benevensden
denaanleg,
aanleg,waarvoor
waarvoorieder
iederperceel
perceel
en het
is bestemd
bestemd;;
c.
op de
de kaarten
kaarten wordt
wordt duidelijk
duidelijk aangegeven,
aangegeven, welk
welk deel
deel van
vanden
dengrond,
grond, aan
aan
c. op
een
en denzelfden
denzelfden eigenaar
eigenaar toebehoorende,
toebehoorende, voor
eene straat,
straat, eene
ecne
een en
voor den
den aanleg
aanleg van eene
gracht
of een
een plein
pleinbestemd
bestemdis isen en
welk
deel
grondoverigens
overigensininhet
het
gracht of
w elk
deel
vanvan
zijnzijn
grond
in het
hetplan
planisisbegrepen
begrepen;;
ontwerp
ontwerp of in
á.
de kaarten
kaarten wordt
wordt gevoegd
gevoegdeen
eenstaat
staatvan
vandedenamen
namen en
envan
vande
dewoonwoond. bij
bij de
plaatsen van
van de
de eigenaars
eigenaars der
der in
in het
het ontwerp
ontwerp of
ofininhet
hetplan
planbegrepen
begrepenperceelen
perceelen
plaatsen
vermelding van
van kadastrale
kadastrale sectie
sectieenennummers
nummers;
met vermelding
;
e. de
kaarten gaan
gaanvoorts
voorts vergezeld
vergezeld van
van eene
eene situatiekaart,
situatiekaart, waaruit
waaruit de
de aanItande kaarten
sluiting
van den
den ininhet
hetontwerp
ontwerpofofininhet
het
plan
begrepengrond
grondaanaanhet
hetoverige
overige
sluiting van
plan
begrepen
enzijne
zijneverkeersmiddelen
verkeersmiddelenblijkt
blijkten
en van
vaneen
een toelichtende
toelichtende
grondgebied
gemeente en
grondgebied der gemeente
beschry ving;;
beschrijving
I. op
de kaarten
kaarten of
of in
in de
de toelichtende
toelichtendebeschrijving
beschrijving worden
worden lengte
lengte en
en breedte
breedte
op de
f.
der
aan te
te leggen
leggenstraten
stratenduidelijk
duidelyk aangegeven.
aangegeven.
der aan

Ziedaar dan
er op
op het
het stuk
stukvan
vanwettelijke
wettelijkebepalingen
bepalingen is.
is.
Ziedaar
dan wat
wat er
is alreeds minder
minder juist.
juist.
Het opschrift
opschrift is
Het
JlUitbreiding
Uitbl'eiding van
van bebouwde
bebouwde kommen"
kommen" is niet
niet alleen
alleen datgene,
datgene, waar
waar
het
om te
doen is.
Het kan
kan noodig
noodig zijn
zijn en
is in
in den
den tegenwoOl'digen
en is
het om
te doen
is. Het
tegenwoordigen
tijd herhaaldelijk
herhaaldelijk noodig,
noodig, wegens
wegens de
toeneming van
van de
de bevolking
bevolking en
en
de toeneming
tijd
het verkeer,
verkeer, de
de verkeerswegen binnen de
bebouwde kommen
dus
van het
dus van
de bebouwde
te veranderen
veranderen of
verbeteren. Dat
Dat is
is wel
wel degelijk
degelijk ook
ook een
eenzaak
zaakvan
van
of te verbeteren.
naar het
het schijnt,
schijnt, vergeten.
vergeten.
stadsaanleg. Maar
Maal' dit
heeft men,
men, naar
dit heeft
D
Uitbreiding van bebouwde kommen"
kommen" is evenmin de richtige bedoeling.
»Uitbreiding
Het
begrip
D
bebouwde
kom"
is
zwanger van
van quaesties.
Behooren bijv.
bijv.
Het begrip »bebouwde kom" is zwanger
quaesties. Behooren
de
Boschjes in
Den Haag
Haag tot
tot de
de llbebouwde
kom"?
in Den
Scheveningsche Boschjes
de. Scheveningsche
obebouwde kom"
?
Bedriegt mijn
mijn geheugen
gehengen mij
mij niet,
IIiet, dan
door wetsduiding uitgemaakt,
dan is door
Bedriegt
dat
dit inderdaad
inderdaad het geval
geval is;
is;zoo
zookan
kanmen
menten
tenslotte
slotteonder
onder »bebouwde
Dbebouwde
dat dit
kom" ook
ook een
een met
metaardappelen
aardappelenbebouwde
bebouwde duin
vallei verstaan.
duinvallei
kom"
Maar nu
nu denke men
zich het
het volgende
volgende gansch niet onmogelijke
onmogelijke
men zich
Maar
geval:
Eene gemeente
heeft uitgestrekt
uitgestI'ekt grondgebied
grondgebied;; aan de eene zijde
gemeente heeft
geval : Eene
ligt
een bebouwd
bebouwd gedeelte,
gedeelte, bijv.
bijv. een
eendorp,
dorp, een
een handelswijk, wat men
men
ligt een
wil;; nu
sprakevan
van om
omop
opeen
eengeheel
geheelander
ander stuk
stuk van
van het
het genu isis erersprake
wil
villapark te
stichten. Is
dat een
een »uitbreiding
Juitbreiding van
gebied een
een villapark
te stichten.
Is dat
meentelijk gebied
kom"?
In
het
minst
niet.
Naar
de
letter
van
hetopschrift
opschrift
de
bebouwde
de bebouwde kom" ? In het minst niet. Naar de letter van het
der
paragmaf zouden
zouden dan
dan ook
ook onze
onze beide
beideartikelen
artikelen op
opdergelijke
dergelijke veelder paragraaf
vuldig voorkomende
van toepassing zijn.
voorkomende gevallen
gevallen niet van
de koninklijke
koninklijke residentie
residentie ons
ons
Nog een
een ander
ander geval,
geval,waaraan
waaraan o. a.
Nog
a. de
Ophet
hetuitgestrekte
uitgestrektegrondgebied
grondgebied eener gemeente
liggen
doet
denken. Op
doet denken.
gemeente liggen
of meer
meel' van
vanelkander
elkandel' afgescheiden bebouwde
bebouwde gedeelten,
Nu kan
kan
twee of
gedeelten. Nu
de
noodzakelijkheid
zich
voordoen
om,
ook
zonder,
zelfs
met
verbod
de noodzakelijkheid zich voordoen om, ook zonder, zelfs met verbod
op de
de onbebouwde
onbebouwde terreinen
teneinen
van uitbreiding
uitbreiding dier
dier beb(mwde
van
bebouwde gedeelten,
gedeelten, op
verkeerswegen aan
te leggen
leggen;; men denke, voor zooveel 's Gravenhage
verkeerswegen
aan te
betreft, aan
aan Zorgvliet en
aan den
den Watervang der duin-waterleiding.
betreft,
en aan
duin-waterleiding.
Naar de
de letter
lettervan
vanhaar
haaropschrift
opschriftisisdedeparagraaf
pamgraafweder
wederniet
niettoepasselijk
toepasselijk!!
Naar
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De kommen,
kommen, waarin
waarin het
het duinwater
duinwater wordt
wordt opgevangen,
opgevangen, zijn
zijn niet
niet
De
bebouwd,
niet bebouwd
bebouwd worden,
worden, noch
noch met
methuizen
huizen noch
noch met
met
bebouwd, mogen
mogen niet
aardappelen
j ;uitgebl'eid
niet j; van
van uitbreiding
uitbreiding van
van
aardappelen
uitgebreidworden
wordenzezeook
ook niet
stadswijken
ook geen
geensprake
sprake:: toch
toch isisdedewenschelijkheid
wenschelijkheid groot
gl'oot om
om
stadswijken is
is ook
op
de bedoelde
bedoelde terreinen
terreinen een
een bouwverbod
bouwverbod te
leggen en
en er
er wegen
wegen te
te
op de
te leggen
traceeren,
genomen laat
laat het
hetopschrift
opschriftder
del'paragraaf
paragraafhet
hetevenmin
evenmin
traceeren. Strict genomen
toe
als de
de considerans
considerans Din
,in het
het belang
belangvan
vanstelselmatige
stelselmatigebebouwing."
bebouwing,"
toe als
metdedeDuitbreiding"
Duitbreiding" enenweg
weg
met
)bebouwdekommen."
kommen."
Dus
weg met
Dus weg
met
dede
Dbebouwde
DStadsaallleg"
de titel
titel onzer
onzerwettelijke
wettelijke regeling.
regeling.
DStadsaanleg" is
is de
hetgewijzigde
gewijzigde art.
art. 141
141 der
derGeGeUit
de nadere
nadere omschrijving,
omschrijving, die
die het
Uit de
meentewet
geeft, volgt
volgt dan,
dan, dat
datdaaronder
daaromIer elke
elkeaanleg
aanlegvan
van wegen,
wegen,
meentewet geeft,
ophet
hetgebied
gebiedvan
vaneenige
eenigegemeente
gemeente
wateren,
werken of
ofinrichtingen
inrichtingen op
wateren, werken
begrepen is.
begrepen
het opschrift
opschrift isISererbezwaar
bezwaartegen
tegen
volgorde
vanbeide
beideartikelen.
artikelen.
Na het
de de
volgorde
van
Art.
27 behandelt
behandelt het
het bouwverbod
bouwverbod en
en art.
art. 28
28den
denstadsaanleg.
stadsaanleg.
Art. 27
al't. 27
27staat
staat
reeds
te lezen,
bouwverbodalleen
alleen
Maar in
Maar
in art.
reeds
te lezen,
datdat
hethet
bouwverbod
kan
worden uitgesproken
uitgesproken over
overgrond,
grond,die,
die,krachtens
krachtenseen
eenvoorafgaand
voorafgaand
kan worden
raadsbesluit, voor
aanleg van
van een
een straat,
straat, gracht
gracht of
of plein
plein —
- ikik
raadsbesluit,
voor den
den aanleg
zou
willen lezen
lezen:
den aanleg
aanleg van
van een
eenopenbaren
openbaren weg,
weg, water,
water,
V001' den
zou willen
: )Voor
werk of
of inrichting"
inrichting" (met
(metexcuus
excuusvoor
VOOI"*de
deniet-herhaling
niet-herhaling van
van het
het
werk
adjectief openbaar
openbaar in
in de
de verschillende
verschillende vereischte
vereischte geslachten)
geslachten) —
- bestemd
bestemdis.is.
Eerst moet
moet dus
dus de
destraat
straatenz.
enz.ontworpen
ontworpen enenaangewezen
aangewezen zijn.
zijn.
Eerst
Natuurlijk!
Natu
urlij k !
Maar dan
moet die
die straat
straatook
ookdeel
deel
uitmakenvan
vanhet
het
stadsplan.
Maar
dan moet
uitmaken
stadsplan.
het stadsplan
stadsplan immers
immersniets
niets?
Anders beteekent het
Anders
?
Daaruit
dan toch,
toch, dat
datdedevaststelling
vaststellingvan
vanhet
hetstadsplan
stadsplan aan
aan
Daaruit volgt
volgt dan
het uitspreken
uitspreken van
van het
hetbouwverbod
bouwverbod vooraf
vooraf moet
moetgaan
gaan?
?
En deze
deze verandering
verandering in
in de
de volgorde
volgorde isisiets
ietsmeer
meerdan
daneene
eeneeenvoudige
eenvoudige
En
op het
het papier.
papier.
omzetting
van artikelen
artikelen op
omzetting van
zou wel
weleen
eender
dervoornaamste
voornaamsteoorzaken
oorzakenzijn,
zijn,waarom
waaromthans
thans nog
nog
Wat zou
zoo weinig
weinig van
vanhet
het
stand
komen
stadsuitbreidingsplannen —
zoo
tottot
stand
komen
vanvan
stadsuitbreidingsplannen
liever eenvoudig
eenvoudigDstadsplannen"
Dstadsplannen" om
omererook
ookverkeersverbeteringen
verkeersverbeteringen
zeg liever
in
de reeds
reedsbestaande
bestaandegedeelten
gedeelteninintetekunnen
kunnenbegrijpen
begrijpen—
- alzoo,
alzoo,waarom
waarom
in de
nog zoo
zoo weinig
weinig van
van het
hettottotstand
stand
komenvan
vanstadsplannen
stadsplannen ververnog
komen
werd?
nomen werd
nomen
?
Onder
meer oorzaken
oorzaken ook
ook deze
deze:: dat
dat elke
elke sanctie
sanctie op
op het
het tot
totstand
stand
Onder meer
in de
de wet
wetontbreekt.
ontbreekt.
komen van
plan in
komen
van zulk
zulk een
een plan
De wet
wet schrijft
schrijft voor,
voor, dat
datiningemeenten
gemeentenboven
bovende
de10.000
10.000zielen,
zielen,
De
metmeer
meer
of ook
ook kleinere,
kleinel'e, wier
wierbevolking
bevolkinginindede
laatstverloopenvijfjaren
vijf jarenmet
laatstverloopen
dan
een vijfde
vijfdeis is
toegenomen,
uitbreidingsplan(lees
(lees:
stadsplan)
dan een
toegenomen,
een een
uitbreidingsplan
: stadsplan)
gemaakt.
moet worden
worden gemaakt.
moet
Gedeputeerde Staten
Staten kunnen
kunnenvan
vandie
dieverplichting
verplichtingvrijstelling
vrijstellingverleenen.
verleenen.
Gedeputeerde
Stateneens
eensgeen
geenvrijstelling
vrijstellinghebben
hebbenverleend
verleend
En als
alsGedeputeerde
Gedeputeerde Staten
En
gemaakt is,
is, wat
watdan
dan?
en
ook geen
geen stadsplan
stadsplan gemaakt
en ook
?
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Ja, dan
de heeren
een glas
Ja,
dan 'drinken
.. drinken de
heeren een
glas en
en laten
laten de
dezaak
zaak zooals
zooals
die en
en was."
die
was."
Het zou
in het
zou in
het systeem
systeem der
der wet
wetgelegen
gelegenhebben
hebbenom
omtetebepalen,
bepalen,dat
dat
Het
Gedeputeerde
maken, daar
zij het
het nu
nu toch
toch al
al
GedeputeerdeStaten
Statendan
danhet
het plan
plan zelf
zelf maken,
daar zij
moeten
goedkeuren. Dat
Dat isiszoozoo
aanzien
bouwverordeningen
moeten goedkeuren.
tenten
aanzien
vanvan
bouwverordeningen
geregeld (art.
geregeld
(art. 8). Maar
Maardie
dieconsequentie
consequentie schijnt
schijnt men
men niet
niet tetehebben
hebben
dat wie
wie iets
ietsbeoordeelen
beoordeelenen
en goedgoedaangedurfd
aangedurfdj ;men
men zou
zou anders
anders zeggen,
zeggen, dat
ook zelf
zelfmoet
moetkunnen
kunnen maken.
maken.
of
afkeuren kan,
toch ook
of afkeuren
kan, het toch
El'
een strafbe.paling
strafbépaling op
op zetten,
zetten, dat
datschijnt
schijnt men
menwijselijk
wijselijk toch
toch ook
ook
Er een
bedenkelijk
hebben gevonden.
gevonden.
bedenkelijk te
te hebben
Den
gemeenteraad naar
naar huis
huisjagen
jagenwegens
wegens»grove
»grove
verwaarloozing
Den gemeenteraad
verwaarloozing
van
de
regeling
en
het
bestuur
van
de
huishouding
der
gemeente",
van de regeling en het bestuur van de huishouding der gemeente",
zou wellicht
wellicht dedenieuwerwetsche
nieuwerwetscheopvatting
opvattingvan
vanhuishouding
huishouding
daartegen
daartegen zou
als financieele
als
financieele zaak
zaak bezwaar
bezwaar inbrengen.
inbrengen.
geen stadsplan
stadIlplan wordt
wordtgemaakt,
gemaakt, wel
wel::
Summa
summarum : :als
Summa summarum
als er
er geen
dan is
is het
dan
het ook
ook goed.
goed.

En
heeft men
men het
hetten
tenovervloede
overvloedevoor
voordedegemeentebesturen
gemeentebesturenniet
niet
En nu heeft
ook waarlijk
waarlijk niet
niet aanlokkelijk
aanlokkelijk gemaakt,
gemaakt, om
om
alleen
verplicht, maar
maar ook
alleen niet verplicht,
zich
met het
het ontwerpen
ontwerpen van
van een
een stadsplan
stadsplan uit
uit tetesloven.
sloven.
zich met
totdie
diezaken
zakenbehooren,
behooren, die
dieaan
aandedegoedgoedHet
zal (ten
(ten eerste)
eerste) weer.
weer tot
Het zal
keuring
van Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten
Staten onderworpen
onderworpen zijn.
zijn. Vroeger
Vroegerstelde
stelde
keuring van
elke
gemeente haar
haar eigen
eigenaanleg
aanlegvast.
vast.Moeten
MoetenGedeputeerde
GedeputeerdeStaten
Staten
elke gemeente
zich daar
daar nu
nu ook
ook weer
weer mee
mee gaan
gaan bemoeien,
bemoeien, dan
dan isisdat
datwaarlijk
waarlijk geen
geen
zich
gemeentebesturen om
eigen beweging
beweging zulk
zulk een
een
prikkel voor
prikkel
voor de
de gemeentebesturen
om uit
uit eigen
nieuw punt
punt van
van bemoeienis
bemoeienis op
tapijt te
tebrengen.
brengen.
nieuw
op het tapijt
Wat (ten
(ten tweede)
tweede)hethet
stadsplanomvatten
omvatten moet,
moet, staat
staat ererook
ookzoo
zoo
Wat
stadsplan
vaag mogelijk
mogelijk: : de
aanleg »voor
])Voor de
denaaste
naastetoekomst".
toekomst".Wat
Watis isdedenaaste
naaste
vaag
de aanleg
de volgende
volgende eeuw?
dat stuk
stuk
toekomst: :dede volgende
toekomst
volgendedag
dagof
of de
eeuw ? Op
Op dat
wet elke
elkeleiding
leidingofofrichtsnoer.
richtsnoer.
ontbreekt in
ontbreekt
in de wet
Maar hoe
(ten derde)
derde) het
hetstadsplan
stadsplangemaakt
gemaaktmoet
moetworden,
worden,dat
datwordt
wordt
Maar
hoe (ten
in
het
Koninklijk
Besluit
met
zoo
verbazend
veel
omslag
vastgesteld,
in het Koninklijk Besluit met zoo verbazend veel omslag vastgesteld,
vanafschrikking
afschrikking van
van het
het
dat hierin
hierin wel een
eender
dervoornaamste
voornaamste oorzaken
oorzaken van
dat
van stadsplannen
stadsplannen zal zijn
zijn gelegen.
gelegen.
maken van
maken
Staan wij
wij even
even bij
bij de
deonderdeelen
onderdeelen der
der regeling
regeling stil.
stil.
Staan
moet de
deomvang
omvangvan
vaneen
eenstadsplan
stadsplanzijn
zijn?
Wat moet
?
De praktijk
praktijk leert,
leert, dat
dat dit
ditmoet
moetwezen
wezeneen
een
gebied,ruim
ruimgenoeg
genoeg
De
gebied,
het
dubbele
der
aanwezige
bevolking.
dus
waarschijnlijk
iets
meer
voor
voor het dubbele der aanwezige bevolking. dus waarschijnlijk iets meer
dan het
het dubbele
dubbele van
vanhet
hetreeds
reedsbebouwde
bebouwdegebied.
gebied.Sommige
Sommigedeskundigen
deskundigen
dan
,en sommige
sommige gemeentebesturen
gemeentebesturenachten
achtenuitbreidingsplannen
uitbreidingsplannenvoor
voorhet
hetdriedrie.en
dubbele der
der aanwezige
aanwezigebevolking
bevolkingwenschelijk
wenschelijk; ;maar
maardat
dathet
hetminimum
minimumeen
een
dubbele
moetzijn,
zijn,voor
voordededubbele
dubbelebevolking
bevolkingberekend,
berekend,daaromtrent
daaromtrentheerscht,
heerscht,
plan moet
mag men
men gerust
gerust zeggen,
zeggen, eenstemmigheid.
eenstemmigheid.Dit
Ditminimum
minimumschrijve
schrijve men
men
dit mag
de
wet.
'Wil
een
gemeentebestuur
dan
verder
gaan,
zoo
is
daar
dus
in
dus in de wet. Wil een gemeentebestuur dan verder gaan, zoo is daar
Diets
niets tegen.
tegen. Maar
Maar men
men heeft dan
dan ten
ten minste
minste een
eenconcreet
concreet voorschrift.
voorschrift.
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Maar
Maarnu
nuhet
het »hoe".
»hoe.
Het Koninklijk
Besluit begint
begint met
met een
Het
Koninklijk Besluit
een schaal
schaal voor
voor te
teschrijven,
schrijven, die
die
toch wel
wel te
te groot
groot isisvoor
voor groote
groote gemeenten.
gemeenten. Bij
Bij het
hetalgemeene
algemeene stadsstadstoch
plan is
is het
hetom
omalgemeene
algemeene lijnen
lijnen te
te doen,
doen, die
die ook
ook op
op een
eenschaal
schaal van
van
plan
10.000duidelijk
duidelijkgenoeg
genoegkunnen
kunnen worden
worden geteekend.
geteekend. Men
Men zie
ziemaar
maar
1 ::10.000
eens, welk
welk een
eenduidelijke
duidelijkedétailleering
détai\leerillgdedeTypografische
Typografischeinrichting
inrichtingreeds
reeds
met
de schaal
schaal van
25.000 bedekt.
bedekt.
met de
van 11 :: 25.000
Terloops
ik hierbij
hierbijmisschien
misschienopmerken,
opmerken,dat
datde
dewet,
wet,naar
naaranalogie
analogie
Terloops mag ik
van 1851
1851 (art.
(art. 6 vlg.)
vlg.) spreekt
spreekt van
van een
een plan,
plan,
van de
de onteigeningswet
onteigeningswet van
van
uitvoerige kaarten
kaarten en grondteekeningen",
grondteekeningen", terwijl
terwijl
dat D
) rergezeld
rergezeld gaat van uitvoerige
·enplannen,
plannen, ,vervat
Koninklijk Besluit
Besluit gewaagt
gewaagt van
vanontwerpen
ontwerpen.en
)vervat in
het Koninklijk
kaarten
de schaal
schaal van",
van", enz.
enz.
kaarten op
op de
De redactie
redactie van
van het
het Koninklijk
Koninklijk Besluit
Besluit lijkt
lijkt juister.
juister. De
Deraad
raadbesluit
besluit
De
zóó te
te maken
makenals
alsopopdedeteekening
teekeningstaat.
staat.Het
Hetmaterieele
materieele
den
stadsaanleg z66
den stadsaanleg
hetvoor
voorhet
hetnageslacht
nageslachtbewaard
bewaard
substraat
van het
hetbesluit,
besluit,waardoor
waardoor het
substraat van
maarde
deinkt
inktheeft
heeftditmaal
ditmaal
blijft,
bestaat ook
ook. wel
wel uit
uitpapier
papier en
en inkt,
inkt, maar
blijft, bestaat
van letters
letters enenwoorden,
woorden, maar
maar van
van lijnen.
lijnen. Wat
Wateen
een
niet
den vorm
vorm va'n
niet den
onmogelijke
het geheele
geheele plan
plan ininwoorden
woorden te
te
onmogelijkeomslag
omslagzou
zouhet
het zijn,
zijn, het
omschrijven!
proeve dat
bijvoorbeeld eens met
metRembrandt's
Rembrandt's
omschrijven !Men
Men be
beproeve
dat bijvoorbeeld
D
Nachtwacht", waarop
dezer dagen
dagen verschillende
verschillende autoriteiten
autoriteiten hun
hun
DNachtwacht",
waarop juist dezer
Ook is
is nog
nogniet
nietduidelijk,
duidelijk,wat
watmet
met»grondDgrondvernuft hebben
gewet. Ook
vernuft
hebben gewet.
teekeningen" wordt
wordt bedoeld
bedoeld —
- van
vangeologisch
geologischonderzoek
onderzoekisistoch
tochininden
den
teekeningen"
wathet
het
verschilis istusschen
tusschenDgrondteekeningen"
»grondte«:lkeningen"
regel geen
geen sprake
sprake —
- enenwat
verschil
en
Dkaarten". Evenmin
Evenmin waarom
waarom de
de teekeningen
teekeningen bovenop
bovenop de
de gemeentegemeenteen Dkaarten".
inzage moeten
moeten liggen,
liggen, in
in plaats
plaats van
van »ter"
»ter" gemeentesecretarie.
gemeentesecretarie.
secretarie ter inzage
Doch deze
deze dingen
dingen zijn
zijn nu
nu nog
nog zoo
zoo erg
erg niet.
niet.
Wat wel
wel erg
ergis,is,datdat
de kaarten
moet
wordengevoegd
gevoegd
Wat
is, is,
datdat
bij bij
de kaarten
moet
worden
Deen staat
staat van
vandedenamen
namenenenvan
vandede
woonplaatsenvan
vande
deeigenaars
eigenaars
peen
woonplaatsen
hetplan
planbegrepen
begrepenperceelen
perceelenmet
metvermelding
vermelding
der
het ontwerp
ontwerp of
ofininhet
der in het
van
kadastrale sectie
sectie en
en nummers."
nummers."
van kadastrale
.worden
In elke
elke gemeente
gemeente pleegt
pleegteen
eencopie
copie
kadastraleregisters
registersteteNorden
In
derder
kadastrale
gehouden; ; en
behoeft men
men maar
maareven
evennanatetevragen,
vragen,om
omtetevernemen
vernemen
gehouden
en nu behoeft
hetbijhouden
bijhouden dier
dier registers
registerswordt
wordtvereischt.
vereischt.
welk
een arbeid
arbeid voor
voor het
welk een
Nu
stelle
men
zich
voor,
dat
gemeenten
als
Amsterdam
Rotterdam
Nu stelle men zich voor, dat gemeenten als Amsterdam ofofRotterdam
kaart moeten
moetenuitgeven
uitgeven van
van het
hetdubbele
dubbele van
van het
hetthans
thansbebouwde
bebouwde
een
een kaart
gebied
en daarbij
daarbij een
een lijst
lijst moeten
moeten voegen
voegen van
van alle
alle eigenaars
eigenaars met
methun
hun
gebied en
kadastrale
hun woonplaatsen.
woonplaatsen. Dat
Dat worden
worden een
een paar
paar
kadastrale perceelen
perceelen en
en hun
folianten;
als men
men de
de laatste
laatstepagina
paginabijgeschreven
bijgeschreven heeft,
heeft, kan
kan men
men
folianten ; en
en als
met
het bijwerken
bijwerken der
der eerste
eerste pagina
pagina weer
weer beginnen.
beginnen.
met het
copieënder
derkadastrale
kadastraleregisters
registersreeds
reeds
En al
al die
diemoeite,
moeite,terwijl
terwijldedecopieën
En
ter secretarie
secretarie!
liggen ter
liggen
!
't Is
waarlijk geen
geen wonder,
wonder, wanneer
wanneer een
eengemeentebestuur
gemeentebestuurdåártegen
dáártegen
Is waarlijk
Hetis iseen
een
onbegonnenenenbovendien
bovendiennutteloos
nuttelooswerk
werk!
opziet.
opziet. Het
onbegonnen
!
Zoo
begrijpt men,
men, dat
dat erernog
nog
weinig
stadsplannenvoor
voorden
den
Zoo begrijpt
zoozoo
weinig
stadsplannen
dag
kwamen.
dag kwamen.
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Wat moet
moet men
men nu
nudoen?
doen?
Wat
Men moet
moet eensdeels
eensdeels de
de zaak
zaak practisch
practisch betel.
betel' uitvoerbaar
uitvoerbaal' maken
maken;;
Men
maar dan
dan ook
ook anderzijds
anderzijds voor
sanctie zorgen,
zorgen, dat
dat wil
wil zeggen
zeggen:: een
een
voor een
een sanctie
maar
met een
een nalatigheid
nalatigheid verbinden.
verbinden,
voelbaar nadeelig
nadeelig gevolg
gevolg met
voelbaar
Er is
is geen
geen gemeentebestuur.
gemeentebestuur, dat niet
niet de
dedringende
dringende noodzakelijkheid
noodzakelijkheid
Er
ter
wille
van
een
behoorlijken
stadsaanleg
verbod om
om te
te
voelt,
om
een
verbod
behoorlijken
stadsaanleg
voelt, om ter wille van een
bouwen op sommige
sommige gronden
gl'onden te
te kunnen leggen.
leggen,
bouwen
Welnu, de geldigheid
geldigheid van
van dit
dit bouwverbod
bouwverbod stelle men
menafhankelijk
afhankelijk van
van
Welnu,
vooraf bestaan
bestaan van
van een
een algemeen
algemeen stadsplan.
stadsplan.
het vooraf
dan zonder
zonder zulk algemeen
algemeen stadsplan
stadsplan een
een bouwverbod
bouwverbod zou
Zoodra dan
worden uitgesproken,
uitgesproken, loopt
loopt de
dedaardoor
daardoorgetroffene
getroffeneonmiddellijk
onmiddellijk naar den
worden
rechter en
en hoort
hoort clan
dan de
deongeldigheid
ongeldigheid van
van het
hetverbod
verboduitspreken.
uitspreken,
rechter
Waarlijk, men
zal de
de stadsplannen
stadsplannen dan
dan wel zien ontluiken,
ontluiken, als
als bladeren
bladeren
Waarlijk,
men zal
in
de
lente.
in de lente.
Maar dan
men dit
dit ook
ook practisch mogelijk
mogelijk maken.
maken.
Maar
dan moet
moet men
te
ten slotte een kunstwerk
kunstwerk;; men
men moet
moet daarmee
daarmee te
Een stadsplan is ten
werk gaan
gaan als
als met
metelk
elkkunstwerk
kunstwel'k en
eneerst
eerstdede
conceptievan
vanhet
het geheel
werk
conceptie
ontwerpen in
in groote lijnen
lijnen en
en dan
dan de
de détails
détails uitwerken.
uitwerken.
ontwerpen
Het isis daarom
daarom niet
nietverboden,
vel'boden, om
om bij
bij het
het opzetten van
van het
het geheel
geheel
Het
reeds dadelijk
dadelijk een of
ofander
ander onderdeel
onderdeel te
te voltooien
voltooien.. .,.. tegelijk
tegelijk met de
de
reeds
conceptie van
van den
den Lohengrin
Lohengrin ontstond
ontstonddadelijk
dadelijk dedeballade
balladevan
vanden
denMontMontwie in
in de
de kunstgeschiedenis
is, zal
zalbijbijhonderden
honderden de
de
Salvat
, ... en
thuis is,
kunstgeschiedenis thuis
en wie
Salvat
schilderijen,
drama's,
toondichtingen
aan
kUllllen
wijzen,
waarvan
détails
kunnen
wijzen,
Mails
schilderijen, drama's,
reeds
tegelijk met de
de hoofdgedachte werden
geboren.
werden geboren.
reeds tegelijk
Kortom, een stadsaanleg is, moet
kunstwerk. Men
Men late
late de
de
zijn een
een kunstwerk.
moet zijn
gelegenheid
dat een
een stadsaanleg als kunstwerk tot stand
stand kome.
kome.
gelegenheid open,
open, dat
En
dat isisten
ten
overvloedeook
ookdedefeitelijke
feitelijkegang
gangvan
vanzaken
zaken in
in de
de
En dat
overvloede
geldende practijk,
practijk.
Ook
geldende practijk onder!:lcheidt
vaststelling van
van
de vaststelling
tweeërlei : de
onderscheidt tweeërlei:
Ook de geldende
dat zijn
wijk- of
of straatplans in
alle Mails,
détails, en
en
zg,
in alle
zijn wijk»bouwplannen'', •dat
zg. »bouwplannen",'
aa~leg van
van het
het geheele stadsplan.
stadsplan,
den
den aanleg
Slechts
lijdt de
de practijk veelal
het euvel,
euvel, dat
dat speciale
speciale wijk
plans
veelal aan
aan het
wijkplans
Slechts lijdt
worden vastgesteld, zonder dat
een algemeen
algemeen stadsplan bestaat,
of
bestaat, of
dat een
zOllder
dat
met
een
algemeen
stadsplan
voldoende
rekening
gehouden.
voldoende
rekening
wordt
zonder dat met
Dat
moet anders
anders worden.
Dat moet
Het
vaststellen van
van een
eenalgemeen
algemeen stadsplan behoort
het
behoort altijd
altijd aan
aan het
Het vaststellen
in
bijzonderheden vaststellen
van speciale
speciale wijkplans vooraf
gaan.
vooraf te
te gaan.
in bijzonderheden
vaststellen van
Ik
denk mij
mij de
de volgende
volgende regeling:
regeling :
Ik denk
der
Gemeentewet
stelt
het beginsel
beginsel voorop,
VOOl'Op, dat
dat het
het tot
tot de
de
Art. 141
der
Gemeentewet
stelt het
141
taak
en
de
bevoegdheid
van
den
Gemeenteraad
behoort
om
den
aanleg
om
taak
de bevoegdheid van den Gemeenteraad
der
vast tetestellen
stellenen en
de uitvoering
daarvandedehand
handtetehouden.
houden.
der stad vast
aanaan
de uitvoering
daarvan
Nu
volgt een
een artikel
artikel (art.
(art. 28 der
waarin deze
deze verplichting
verplichting
der Woningwet),
Woningwet), waarin
Nu volgt
in het
hetbijzonder
bijzonder het
hetontwerpen
ontwerpenvan
vaneen
eenalgemeen
algemeen
gepreciseerd,
gepreciseerd,en
en in
stadsplan
voorgeschreven.
wordt voorgeschreven.
stadsplan wordt
»Naaste
wordt vervangen
vervangendoor
door »het
»hetdubbele
dubbeleder
derbevolking",
bevolking",
toekomst" wordt
»Naaste toekomst"
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Het
preventieve toezicht
toezicht van
vanGedeputeerde
GedeputeerdeStaten
Staten(»goedkeuring"
(»goedkeuriug" om
om
Het preventieve
te
kunnen gelden)
gelden) wordt
wordt vervangen
vervangen door
door een
eenrepressief
repressieftoezicht
toezicht(mede(medete kunnen
metkans
kansop
opschorsing
schorsing
deeling
van alle
alle'besluiten
besluiten betreffende
beb'effende stadsaanleg
stadsaanlegmet
deeling van
of vernietiging
geval van
van stl'ijd
strip met
met de
de wet.)
wet.)
of
vernietiging iningeval
GeSchikte termijnen
Geschikte
visie, opdat
opdat de
de ingezetenen
ingezetenen van
van het
termijnen van
van visie,
onttverp
het ontwerp
'kunnen
nemen en
en daartegen
daartegen bezwaren
bezwaren inbrengen
inbrengen en van
van het
het
.kunnen kennis
kennis nemen
vastgestelde plan
plan kunnen
kennis
nemen
om
zich
daarnaar
te
gedragen,
kunnen kennis nemen om zich daarnaar te gedragen,
blijven behouden.
blijven
behouden,
Het
Koninklijk besluit
besluit vervalt.
Hetnoodzakelijke
noodzakelijke wordt
wOl'dt in
in de
de wet
wet
Het Koninklijk
vervalt. Het
opgenomen,
overtollige belemmering
belemmering der
der gemeentebesturen
gemeentebesturen wordt
wordt aan
aan
opgenomen, overtollige
de
bemoeizucht der
der administratieve
administratieve ambtenaren
ambtenaren onttrokken.
onttrokken.
de bemoeizucht
van 1 : :10,000
10,000alsals
minimumis isgeen
geen
drukkendeeisch
eischen
en
Een
schaal van
Een schaal
minimum
drukkende
ditstadium
stadium
biedt
gelegenheid genoeg
genoegvoor
voorzoodanige
zoodanigeduidelijkheid,
duidelijkheid,als
alsinindit
biedt gelegenheid
der zaak
der
zaak vereischt.
vereischt. wordt.
wordt,
Het
groote stadsplan
stadsplan trekt
trekt de
dealgemeene
algemeenelijnen
lijnen voor
voor een
eentoekomst,
toekomst,
Het groote
die waarschijnlijk
een25
25 tot 40
40jaar
jaaromvat.
omvat.
die
waarschijnlijk een
Zal
er van
van den
dengroei
groeider
derstad
stadiets
ietsgoeds
goedsworden,
worden, dan
danmoet
moetmen
men
Zal er
natuurlijk
heen wil.
wil.
natuurlijkweten,
weten, waar
waar men
men heen
De
grond moet
moetopopdat
datstadsplan
stadsplanworden
worden aangewezen,
aangewezen, die
die voor
voor den
den
De grond
aanleg
van de
de straten
stl'atenenendedepleinen,
pleinen,
lanenenenparker',
parken,van
vangrachten
grachten
aanleg van
vanvall
lanen
en
havens, van
van openbare
openbare gebouwen
gebouwen en
envan
vanandere
andere wegen,
wegen, wateren,
wateren,
en havens,
werken
inrichtingen bestemd
bestemd is.
is.
werken en inrichtingen
De
richting der
der gemeentelijke
gemeentelijke verkeersmiddelen
verkeersmiddelen moet
moet op
opdit
ditplan
plan
De richting
worden
aangegeven en
endedevermoedelijke
vermoedelijkebestemming
bestemmingder
derverschillende
verschillende
worden aangegeven
wijken
moet er
erop'
op'worden
worden aangeduid.
aangeduid.
wijken moet
Met
het oog
oogopopdien
dienlaatsten
laatsteneisch
eischisil:!het
hetwel
weldegelijk
degelijkgewenscht,
gewenscht,
Met het
dat alle straten
straten en
en alle pleinen
pleinen op
het plan
plan worden
worden geteekend
geteekend;; niet
niet
op het
alleen maar
maar de hoofdverkeerswegen.
hoofdverkeerswegen, De
De vorm
vorm der
der tusschen
tusschen de
de straten
straten
alleen
gelegen bouwblokken
bouwblokken bepaalt
bepaalt den
aard der
der bewoning
bewoning eener
wijk. En
En
gelegen
den aard
eener wijk.
zich rekenschap
rekenschap te geven,
geven, hoe
hoededestraten
stratenvan
vantweede
tweede
voorts dient
dient men
men zich
voorts
derde orde
orde ten
tenopzichte
opzichteder
derhoofdverkeerswegen
hoofdverkeerswegenzullen
zullenloopen.
loopen~
en derde
Bezwaarlijk isis dit
niet;; want
want de
de Raad
Raad blijft
blijft ten
tenallen
allentijde
tijdebevoegd
bevoegd
Bezwaarlijk
dit niet
herzien;; en
en het
hetisisgoed,
goed,dat
dat
hij
daartoe
zelfs
elke
tien
het stadsplan
stadsplan te herzien
hij daartoe zelfs elke tien
jaar verplicht
verplicht worde.
worde.
jaar
Natuurlijk behoort
ontwerpen van
van het
het stadsplan
stadsplan de
de
Natuurlijk
behoortde
de Raad
Raad bij
bij het ontwerpen
van verkeer,
verkeer,veiligheid,
veiligheid,gezondheid
gezondheidenenarchitectonische
architectonischeschoonheid
schoonheid
eischen van
in acht
acht te
te nemen.
nemen.
in
ook inin de
dewet,
wet,inindedeplaats
plaatsvan
van de
denietsnietsDit schrijve
schrijve men
men dan
dan ook
Dit
zeggende uitdrukking
uitdrukking »in
»in het
het belang
belang van
vanstelselmatige
stelselmatigebebouwing."
bebouwing."
zeggende
Om zeker
zeker te
te zijn,
zijn, dat
dat hij
hijiets
ietsgoeds
goedsenenschoons
schoonskrijgt,
kl'ijgt,kan
kandedeRaad
Raad
Om
een prijsvraag
prijsvraag uitschrijven
uitschrijven;; de
de hoofdambtenaren
hoofdambtenaren der
der groote
groote gemeenten
gemeenten
zijn dikwijls
dikwijls te
te zeer
zeermet
metadministratieve
administratievewerkzaamheden
werkzaamhedenoverladen
overlarlenom
om
zijn
iets schoons
schoons te
te kunnen
kunnen ontwerpen.
ontwerpen. Om
Om het
het eene
eeneenenhet
hetandere
anderetete
zelf iets
eenzeer
zeer
buitengewonepersoonlijkheid
persoonlijkheidzijn.
zijn.
kunnen, moet
moet men
men alaleen
kunnen,
buitengewone
Een uitbreidingsplan
uitbreidingsplan voor
VOOl' een stad
stad te
temaken,
maken, isiseen
eenbuitengewoon
buitengewoon
Een
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moeilijk
werk, dat
dat de
de gaven
gavenvan
vaneen
eeningenieur,
ingenieur,verkeerstechnicus
verkeerstechnicus en
en
moeilijk werk,
hygiënist evenzeer
evenzeer eischt,
als het
het kunstgevoel
kunstgevoel van
van een
eenaesthetisch
aesthetischhoog
hoog
hygiënist
eischt, als
ontwikkeld
architect. Administratieve
Administratieve bureaux
bureaux zijn
zijn niet
nietdedeplaatsen,
plaatsen,
ontwikkeld architect.
waar zulk
zulk werk
werk het beste
beste tot
totstand
stand komt.
komt.
waar
De meeste
meeste kans
kans op
opdedebeste
besteoplossing
oplossingheeft
heeftmen,
men,alsals
ambtenaren
De
dede
ambtenaren
der
gemeentewerken, met
met hun
hunintieme
intiemekennis
kennisvan
vanalle
allelocale
localeomstanomstander gemeentewerken,
digheden
eenprogramma
programma opstellen
opstellen met
met alle
alle technische
technische gegevens
gegevens
digheden toegerust, een
omtrent
de bevolking
bevolking en
en hare
haretoeneming,
toeneming,dedebodemgesteldheid,
bodemgesteldheid, de
de
omtrent de
gewenschte plaatsen
plaatsen voor
voornieuwe
nieuwewijken
wijkenen
engebouwen,
gebouwen,enenditditprogramma
programma
grondslag voor
voor een
eenprijsvraag
prijsvraag strekt.
strekt.
dan
dan tot grondslag
hetalgemeene
algemeenestadsplan.
stadsplan.
Tot
zoover over
over het
Tot zoover
En
nu volge
volge daarna
daarna een
een artikel,
artikel, dat
datover
overdededétailplans,
détailplans, de
debouwbouwEn nu
wijk- ofofstraatplans
straatplans handelt.
handelt.
plannen, of wijkplannen,
Deze wijkplannen
wijkplannen beduiden
beduiden uitvoering
uitvoering van
van het
het stadsplan
stadsplan ininzijn
zijn
Deze
onderdeelen.
En
wel dadelijke
dadelijke uitvoering.
uitvoering.
En wel
gemaakt met
methet
hetoog
oog
een
dadelijkbeginnende
beginnende
Een
wijkplan wordt
wordt gemaakt
Een wijkplan
opop
een
dadelijk
bebouwing.
Dan moet
moet dus
dus radeergummi
radeergummi en
enpotlood
potloodworden
wordenter
terzijde
zijdegelegd
gelegd;
Dan
;
met
scherpe inktlijnen
inktlijnen wordt
wordt nu
nugeteekend
geteekendprecies
precieszooals
zooals het
hetwordt,
wordt,
met scherpe
opdedestraat
straat
hardsteenenenbaksteen
baksteen
en
straks worden
worden de
de lijnen
lijnen op
en straks
in in
hardsteen
nagetrokken
in eetiwen
eeu·wen niets
niets meer
meeraan
aanteteveranderen.
veranderen.
nagetrokkenen
en isis er in
gaat men
men dus
dusalles
allesnog
nogeens
eensdétailleerend
détailleerend na.
na. 't 'tIsIsniet
nietmijn
mijn
Nu gaat
Nu
men met
methet
hetwijkplan
wijkplanhet
hetstadsplan
stadsplanweer
weeromverwerpt.
omverwerpt.
bedoeling,
bedoeling, dat men
hetwijkplan
wijkplan moet
moet vter
Dter uitvoering"
het stadsplan
stadsplan strekken
strekken
Neen, het
uitvoering" van
van het
Neen,
en
die uitvoering
uitvoering gaat
gaat men
mennu
nuininbijzonderheden
bijzonderheden vastleggen.
vastleggen.
en die
Vandaar dat
dat voor
voor deze
dezewijkplans
wijkplans een
eengrootere
grootereschaal
schaalmoet
moetworden
worden
Vandaar
voorgeschreven.
500;; mijnentwege
mijnentwege ook
ook 11 ::1000.
1000.
voorgeschreven.IkIkzou
zou zeggen
zeggen 11 : 500
Hier
geldt het
het woord
woord van
van Aristoteles
Aristoteles:: bij
bij elke
elke zaak
zaak moet
moet men
men juist
juist
Hier geldt
zooveel nauwkeurigheid
nauwkeurigheidaanwenden
aanwenden(Torotrrov
Cro~olJ"t:o, axptpurIc),
(lxpt~m(~), niet
niet
niet meer
meer en niet
minder,
als
de
aard
der
zaak
vereischt.
minder, als de aard der zaak vereischt.
Op deze
deze teekening
teekeningmoet
moetnununatuurlijk
natuurlijkde
debestaande
bestaandekadastrale
kadastraleindeeling
indeeling
Op
met
de nummers
nummers precies
precieszijn
zijnaangegeven.
aangegeven. En
Enprecies
precies moeten
moeten er
ernu
nu
met de
opzijn
zijngetrokken.
getrokken.
de
grenslijnen van
alle straten
straten of
of andere
andere wegen
wegenop
de grenslijnen
van alle
Die
straatlijnen kunnen
kunnen tevens
tevens rooilijnen
rooilijnen zijn.
zijn. De
Derooilijn
rooilijn kan
kan ook
ook
Die straatlijnen
achter
de straatlijn
straatlijn vallen,
vallen, maar
maar dan
dan niet
niet verder
verder dan
dan 10
10Meter.
Meter.
achter de
De Raad
Raad maakt
maakt nu
nu die
die wijkplans,
wijkplans, wanneer
wanneel· hij
hij wit
wit Uit
Uitden
denaard
aard der
der
De
zij
vallen
na
de
vaststelling
van
het
stadsplan
en
voor
zaak
moeten
zaak moeten zij vallen na de vaststelling van het stadsplan en voor
het begin
begin der
der bebouwing
bebouwing ter
ter plaatse.
plaatse.
het
hetstadsplan
stadsplan:: want
want zij
zij zijn alleen
alleen geldig,
geldig,
Na de
de vaststelling
vaststelling van
vanhet
Na
wanneer
zij »ter
Dter uitvoering"
belet den
den
uitvoering" daarvan
daarvan strekken.
strekken. Maar
Maar niets
niets belet
wanneer zij
om onmiddellijk
onmiddellijk na
de vaststelling
vaststelling van
van het
hetgeheele
geheelestadsplan
stadsplan
Raad,
na de
Raad, om
sommige zeer
zeergewichtige
gewichtigegedeelten
gedeeltendaarvan
daarvaninineen
eenwijkplan
wijkplantetedétailleeren.
détailleeren.
het begin
begin der
der bebouwing
bebouwing ter
ter plaatse
plaatse:: dit
dit spreekt
spreekt van
van zelf.
zelf.
En
voor het
En voor
om planloos
planloos er
er op
op los
los tetelaten
laten
Geen
gemeentebestuur valt
Geen gemeentebestuur
valthet
het iu
in om
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bouwen. De
De plaatsing
plaatsing der
der gebouwen
gebouwen en
en monumenten
monumenten uit
uit den
denbloeitijd
bloeitijd
der
vroegere architectuur
architectuur wijst
trouwens ook
ook uit,
uit, dat
dathet
betvroeger
vl'Oeger
der vroegere
wijst trouwens
eveneens
is geschied.
geschied.
eveneens is
bij te
te pas.
pas.
En nu
nu komt
komt hier
hier het
het juridische
juridische bij
En
De gemeenteraad
gemeenteraad is
is bevoegd
bevoegd krachtens
krachtens een
een stadsplan
stadsplaneen
eenbouwverbod
bouwverbod
De
per se
se
uit
te vaardigen.
vaardigen. (Art.
(Art.2727
Woningwet).Een
Eenwijkplan
wijkplan is
uit te
derder
Woningwet).
is per
bouwverbod (nieuw artikel).
artikel).
bouwverbod
Bij de
vaststelling van
van een
een stadsplan
stadsplan moet
moet de
deRaad
Raadreeds
reedsaanstonds
aanstonds
de vaststelling
de
bevoegdheid hebben
hebben zekere
zekerehoofdverkeersaderen,
hoofdvel'keersaderen, zekere
zekere wijkwijkde bevoegdheid
oplossingen,
voor openbare
openbare gebouwen
gebouwen bestemde
bestemdeplekken
plekkenmet
meteen
een
oplossingen, zekere
zekere voor
bouwverbod te
beleggen en
enzoo
zoovoor
voorden
dengedachten
gedachtenaanleg
aanlegtetereserveeren.
reserveeren.
bouwverbod
te beleggen
geheele stadsplan
stadsplan isiszulk
zulkeen
eenbouwverbod
bouwverbodniet
nietnoodig.
noodig.
Maar voor
Maar
voor het geheele
is
gewenscht,
dat
de
Raad
bij
het
vaststellen
van
het
plan
Het
Het is gewenscht, dat de Raad bij het vaststellen van het plan
om bijv.
bijv. de
deverschillende
verschillende wijken
wijken zoo
zoo enenzoo
zooininteterichten.
richten.
reeds besluit,
besluit, oin
reeds
diengeest
geestzal
zaluitvallen
uitvallen en
en
Dan
weet men,
men,dat
datlater
laterhet
hetwijkplan
wijkplaninindien
Dan weet
men
kan daarop
daarop rekenen.
rekenen. Maar
Maar kleine
kleine verschuivingen
verschuivingen in
in Mails
détailsmoeten
moeten
men kan
in
den loop
loop van
van de
decirca
circa2525jaren,
jaren,waarvoor
waarvooreen
eenstadsplan
stadsplanstrekt,
strekt,toch
toch
in den
nog mogelijk blijven.
blijven. En
Endaarom
daaromgeen
geentaboe
taboeaanstonds
aanstondsover
overhet
hetheele
heeleplan
plan!
!
Maar
hetwijkplan
wijkplan erereenmaal,
eenmaal,dan
dan
toestandgekristalliseerd.
gekristalliseerd.
Maar ligt het
is is
dede
toestand
te richten
richten elders
elders dan
dan aan
aan een
een
Verboden
Verbodenzij
zij daal'om,
daarom,een
een gebouw
gebouw op
op te
door
Raad bij
bij een
een wijkplan
wijkplan vastgestelde
vastgestelde straat
straat of
of weg.
weg.
door den
den Raad
Alsikikeen
eengroote
grooteheide
heide bezit,
bezit, mag
mag ikikdaar
daar
Klinkt
niet hard
hard?? Als
Klinkt dit
dit niet
op zetten
zetten?? Wel,
mijn terrein
tel'l'ein zal
zal altijd
altijd wel
wel aan
aan een
eenweg
weg
geen
gebouw op
geen gebouw
Wel, mijn
10Meter
Meter achter
achter
liggen en
en ik
ik ben
ben vrij
vrij uit
uiteigen
eigenbeweging
beweging verder
verder dan
dan 10
liggen
te gaan.
gaan. Maar
Maar ik
ik moet
moet niet vrij
vrij zijn
zijn op
op eigen
eigen houtje
houtje een
een
de
rooilijn te
de rooilijn
weg aan
aan te
te leggen
leggen;; want
want die
dieweg
wegkan
kaneen
een
geheel
stadsplanbederven.
bederven.
geheel
stadsplan
omeen
eenwijkplan
wijkplan vast
vast te
te
Ik
moet dan
dan aan
aanden
denRaad
Raad
requestreerenom
Ik moet
requestreeren
stellen,
waarvoor ikikdan
danzelf,
zelf,evenals
evenalszoovele
zoovelebouwondernemers
bouwondernemers thans
thans
stellen, waarvoor
doen,
een ontwerp
ontwerp kan
kan aanbieden.
aanbieden.
doen, een
dus::
En dus
te bouwen,
bouwen, anders
anders dan
dan volgens
volgens een
een wijkwijkWettelijk verbod
Wettelijk
verbod om
om te
strekt
of straatplan,
straatplan, en
geen wijkwijk- of
ofstraatplan
straatplan geldig,
geldig, dat
dat niet
niet strekt
of
en geen
ter
uitvoering van
van een
een stadsplan
stadsplan:: ziedaar
ziedaar de
de causale
causale keten,
keten, die
die de
de
ter uitvoering
gemeentebesturen
het maken
maken van
vanstadsplannen
stadsplannen zal
zal binden.
binden.
gemeentebesturen tot
tot het
op:: speciale
speciale codificatie
codificatie van
van het
het thans
thans alleen
alleen op
op
Daar volgt
volgt dan
dan nog
nog op
Daar
art.
625van
vanhet
hetBurgerlijk
BurgerlijkWetboek
Wetboekberustende
berustenderooilijnenrecht
rooilijnenrecht en
enuituitart. 625
drukkelijke
bevoegdverklaring van
Raad tot
tot het
hetgeven
geven
drukkelijke algemeene
algemeene bevoegdverklaring
van den
den Raad
van verdere
verdere voorschriften,
voorschriften, m.
m. a.a.w.w.codificatie
codificatieder
dergebiedsheerschappij
gebiedsheerschappij
van
van den
den Raad,
Raad, waarvan
waarvan reeds
reeds terloops
terloops sprake
sprake is
is iningemeld
gemeldartikel.
artikel.
van
het
systeem,
dat
ik
zou
willen
aanbevelen.
Ziedaar
in
hoofdtrekken
Ziedaar in hoofdtrekken
systeem, dat ik zou willen aanbevelen.
het bouwverbod
bouwverbod van.
van· art
27.
Nu nog
nog enkele
enkele opmerkingen
opmerkingen over
over het
Nu
art 27.
De woorden
woorden »naaste
])flaaste toekomst"
toekomst" moeten
moeten ook
ook uit
uitdit
ditartikel
artikelvervallen.
vervallen.
De
art. 28
28voorafgaan.
voorafgaan. Daarin
Daarin zeg
zeg ik,
ik, dat
dathet
hetstadsplan
stadsplan moet
moet
Ik laat
laat art.
dubbele der
der aanwezige
aanwezige bevolking
bevolking en
en overoverworden ontworpen
ontworpen voor
voor het
het dubbele
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eenkomstig de eischen
eischen van
vanverkeer,
verkeer,veiligheid,
veiligheid,gezondheid
gezondheidenenschoonheid.
schoonheid.
maar ook
ook de
de
Ik kan
kan nu
nuniet
nietalleen
alleen
»stelselmatigebebouwing,"
bebouwing,"maar
Ik
de de
»stelselmatige
art. 27
27missen.
missen.Zulke
Zulkevaagheden
vaaghedenschaden
schaden slechts.
slechts.
»naaste
Dnaaste toekomst"
toekomst" uit art.
Ik betoogde
betoogde reeds,
reeds, waarom
waarom ik
ik het
het preventieve
preventieve toezicht,
toezicht, of
of liever
liever de
de
Ik
van Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten
vind; ; maar
maar zelfs
zelfs bij
bij
curateele
curateele van
Staten verkeerd
verkeerd vind
enkel
repressief toezicht
toezicht tegen
tegen strijd
strijd met
met de
de wet
wetkan
kanzulk
zulkeen
eennevelnevelenkel repressief
achtige
llnaaste toekomst"
toekomst" gevaar
gevaaropleveren.
opleveren. Verschil
Verschilvan
vanopvatting
opvatting
achtige vnaaste
zou de
demeest
meestgewichtige
gewichtigebouwbouwomtl'ent
»naaste toekomst"
toekomst" is,
is, zou
omtrent hetgeen
hetgeen »naaste
taboe's krachteloos
krachteloos kunnen
kunnen maken
maken!!
taboe's
Neen:
bouwverbod uit kracht
van een tetevoren
vorenvastgesteld
vastgesteldstadsplan,
stadsplan,
Neen : bouwverbod
kracht van
elkaar.
dàn
sluiten de
debepalingen
bepalingen inin elkaar.
an sluiten
En nu
nu stuit
stuit ik
ik inin het
hetgeldende
geldende art.
art. 27
27opopeen
eenbooze
boozebepaling
bepaling:: het
het
En
voorschrift
alinea 2,2,luidende
luidende dat,
dat, zoo
zooeen
eenbouwverbod
bouwverbod op
op meer
meer
voorschrift van
van alinea
dan een
een derde
derde van
vaniemands
iemands grond
grond wordt
wordt gelegd,
gelegd, »de
»deredenen
redenenworden
worden
dan
totaankoop
aankoopofofonteigening
onteigeningwordt
wordtovergegaan."
overgegaan."
medegedeeld, waarom
waarom niet
niettot
medegedeeld,
vandit
ditvoorschrift
voorschriftdedebedoeling
bedoeling?
Wat isis van
?
dat het
hetgemeentebestuur
gemeentebestuur gerust
gerust een bouwverbod
bouwverbod zal
zal
Is
de meening,
meening, dat
Is de
opal aliemands
iemands
grond,
mits
men
daardoorgetroffene
getroffene
leggen
ook op
leggen ook
grond,
mits
men
denden
daardoor
maar een
een fraai
fraai folio-papier
folio-papier thuis
thuis stuurt,
stuurt, waarop
waarop een
een dissertatie
dissertatie isis
dan
dan maar
gecalligrafeerd,
houdende beschouwingen
beschouwingen over
over den
denadministratieven
administratieven
gecalligrafeerd, houdende
staatder
derstadskas,
stadskas,
omslag,
aan onteigening
onteigening verbonden
verbonden en
enden
denberooiden
berooid enstaat
omslag, aan
die geen
geen aankoop
aankoop toelaat
toelaat?
die
?
Ja, dan
dan zal
zaldedegetroffene,
getroffene,alalnaar
naarmate
matevan
vanzijn
zijntemperament,
temperament, dit
dit
Ja,
papier
met een
een vloek
vloek of
of met
meteen
eenzucht
zuchtnaast
naastzich
zichneerleggen.
neerleggen.
papier wel
wel met
meening,datdat
vorenomschrevendissertatie
dissertatienaar
naar
Of
Of isis dedemeening,
hij hij
metmet
vorenomschreven
Gedeputeerde
en poogt
poogtvan
vanhen,
hen,opop
grond
vanonvoldoende
on voldoende
Gedeputeerde Staten
Staten gaat en
grond
van
motiveering,
opheffing van
van het
het bouwverbod
bouwverbod teteverkrijgen
verkrijgen?
motiveering, opheffing
?
er veel
veelkans,
kans,dat
datzulk
zulkeen
een
opheffinginderdaad
inderdaadvolgt
volgten
en
Maar dan
dan is er
opheffing
de
gemeente, die
dienatuurlijk
natuurlijkhet
hetbouwverbod
bouwverbodniet
niet
zonderreden
redenuitsprak,
uitspmk,
de gemeente,
zonder
het kind
kind van
van de
de rekening
rekening wordt.
wordt.
het
De gewraakte
gewraakte bepaling
bepaling berust
berust waarschijnlijk
waarschijnlijk op
op een
eengeneralisatie.
generalisatie.
De
Wanneer
weiland
in
bouwterrein
wordt
omgezet,
dan
pleegtinderinderWanneer weiland in bouwterrein wordt oIngezet, dan pleegt
terrein
voorstraten
stratenbestemd
bestemdteteworden.
worden.
daad
derde gedeelte
gedeeltevan
vanhethet
daad een derde
terrein
voor
heeft de
dewetgever
wetgeververgeten,
vergeten, dat,
dat, bij
bij de
de bestaande
Maar dan
bestaande wetMaar
dan heeft
geving, de jure
jU/'e constituto,
constituto, voor
dat doel
doel zelden
zelden reeds
reeds bij
stadsplan
voor dat
bij het stadsplan
een
bouwverbod gelegd
worden. Deze
Deze zaak
zaak pleegt
pleegt men,
men, ook
ook in
in de
de
een bouwverbod
gelegd zal
zal worden.
eerst bij
bij de
de goedkeuring
goedkeuring van
van elk
elkspeciaal
speciaalbouwplan
bouwplan
bestaande
practijk, eerst
bestaande practijk,
regelen. En
En dat
datisisook
ookgoed
goed;
menheeft
heeft
voorafgaandegezien,
gezien,
te regelen.
; men
uituit
hethet
voorafgaande
dat
ook
ik
niet
zou
durven
voorstellen
reeds
bij
het
stadsplan,
dus
voor
dat ook ik niet zou durven voorstellen reeds bij het stadsplan, dus voor
het
geheele gebied
gebied der
der stad
stad een
een 25
25tottot4040
jaar
vooruit, alle ontworpen
het geheele
jaar
vooruit,
straten
door een bouwverbod
bouwverbod vast
leggen.
straten door
vast te leggen.
Maar wat
moet men,
men,reeds
reedsdadelijk
dadelijkbij
bijhet
hetontwerpen
ontwerpenvan
vanhet
hetstadsstadsMaar
wat moet
plan, w61
wèl doen
doen?
plan,
?
Men moet
moet reeds
reedsdadelijk
dadelijkhet
hetbeloop
beloopvan
vansommige
sommigehoofdverkeersaderen,
hoofdverkeersaderen,
Men
de
richtige
ordening
van
sommige
gewichtige
wijkoplossingen
verzekeren.
de richtige ordening van sommige gewichtige wijkoplossingen verzekeren.
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En
het kan
kanzeer
zeerwel
welmogelijk
mogelijkzijn,
zijn, dat
datmen
menjuist
juistdiårvoor
dáárvoor hier
hier of
of
En het
daar
een geheel perceel
van een
een of
ofanderen
anderen eigenaar
eigenaar noodig
noodig heeft
heeft en
en
daar een
perceel van
daarop
leggen.
daarop conservatoi['
conservatoir beslag
beslag moet
moet leggen.
Speciale
bouwplannen komen
tegenwoordig tot stand,
stand, doordat
doordat de
de
Speciale bouwplannen
komen tegenwoordig
onrlernemer
aan het
het gemeentebestuur
gemeentebestuur aanbiedt
aanbiedt ter
ter goedkeuring.
goedkeuring. InIn
ondernemer ze
ze aan
dat zezedoor
doorhet
hetgemeentebestuur
gemeentebestuur zelf,
zelf, ter
ter
de
tt;lekomst zou
zou ik
ik willen,
willen. dat
de toekomst
uitvoering van
van het
het algemeene
algemeenestadsplan,
stadsplan,werden
werdenontworpen
ontworpenenendan
dandoor
door
uitvoering
hun vaststelling
vaststelling ipso
jure de
de kracht
kracht van
van bouwverbod
bouwve['bod erlangden.
erlangden.
hun
ipso jure
hetstadsplan
stadsplan heeft
heeftzijn
zijnbeteekenis
beteekenis als
als
Maar
een bouwverbod
bouwverbod bij
bij het
Maar een
wapen tegen
tegen »Prellstreifen
»Prellstreifen und
und Sperrforts'',
Sperrforts", zegge
zegge:
dwangstrooken en
en
wapen
: dwangstrooken
versperringswerken.
Er isis over
overeen
een
weilandencomplex een
eenplan
planvan
vanverkeerswegen
verkeerswegen
Er
weilandencomplex
getraceerd.
Ditplan
planmoet
moetaansluiten
aansluitenaan
aandede
bestaande
verkeerswegen
getraceerd. Dit
bestaande
verkeerswegen
der gemeente.
gemeente. De
De eischen
eischenvan
vanverkeerstechniek,
verkeerstechniek,veiligheid,
veiligheid,gezondheid,
gezondheid,
der
~choonheid, laten
op sommige,
sommige, misschien
misschien zelfs
zelfs op
opvele
velepunten,
punten, geen
geen
schoonheid,
laten op
wijziging in
plan toe.
toe.
wijziging
in het
het plan
Nu staat
staat op
opzulk
zulkeen
een
punt,
waar
alzooeen
eenontworpen
ontworpenstraat
straataan
aan
Nu
punt,
waar
alzoo
een
bestaande straat
straat moet
moet aansluiten,
aansluiten, een
een huis,
huis, een
een stal,
stal, een
eenschuur
schuur
een bestaande
met een
een stuk
stuktuin,
tuin,ofof
smalle
strook
weiland
dwarsvoor
voor;
met
er er
ligtligt
eeneen
smalle
strook
weiland
clwars
;
dikwijls wordt
wordt zulk
zulk een
een sta-in-den-weg
sta-in-den-weg door
door dezen
dezen of
ofgenen
genenspecuspecuja, dikwijls
zelfs expresselijk
expresselijk opgekocht.
opgekocht. Nu
Nu moet
moet men
menkunnen
kunnen ververlatieven
latieven geest zelfs
dat op
opzulk
zulk een
eenstuk
stuknog
nogmeer
meermoois
mooisgebouwd
gebouwdworde,
worde,opdat
opdat
bieden,
bieden, dat
het later
later niet
nietmet
metzooveel
zooveel tetemeer
meermoeite
moeiteenenkosten
kostenuit
uithanden
handen van
van
het
den
eigenaar moet
moet worden
worden gebroken.
gebroken. En
En het
hetzal
zalnoodzakelijk
noodzakelijk zijn,
zijn, het
het
den eigenaar
taboe
over
zulke
versperringswerken
of
dwangstrooken
uit
te
spreken,
taboe over zulke versperringswerken of dwangstrooken uit te spreken,
hetgeheele
geheeleperceel
perceelofofhet
het
grootstedeel
deeldaarvan
daarvaninin
ook
zelfs indien
indien het
ook zelfs
grootste
den
weg ligt,
ligt,dien
dienmen
men
verkeersweg
noodigheeft.
heeft.Het
Hetkunnen
kunnen
den weg
als als
verkeersweg
noodig
stuk.ies
zijn van
van 10
10 bij
bij2020Meter
Meter!
zijnzulke
zulke
dwangstrookenbekend
bekend
stukjes zijn
! ErErzijn
dwangstrooken
M. diep
diep en
en 20
20tot
tot100
100
lang.
men
daarvanslechts
slechts
van
van 0.50 M.
M.M.lang.
AlsAls
men
nu nu
daarvan
een
derde door
door het
hetbouwverbod
bouwverbod mag
magtreffen,
trefl'en, dan
dan wordt
wordt het
hetgeheele
geheele
een derde
bou wverbod illusoir.
illusoir.
bouwverbod
zou
Onteigenen
gemakkelijker gezegd
gezegd dan
dan gedaan.
gedaan. In
In alle
alle geval
geval zou
Onteigenen is gemakkelijker
de gemeente
gemeente dan
dan een
eenzeer
zeergemakkelijk
gemakkelijktetehanteeren
hanteerenonteigeningsrecht
onteigeningsrecht
de
hebben.
moeten hebben.
Zooals het
nu staat,
staat, zal
zal een
een onteigening
onteigening er
er wel
wel door
door gaan,
gaan, als
als men
men
het nu
ter
plaatse
binnen
het
jaar
denkt
te
gaan
bouwen.
Maar
dan
zal
zij
ter plaatse binnen het jaar denkt te gaan bouwen. Maar dan zal zij
ook geen
geen gering
gering bedrag
bedrag kosten.
kosten. Daar
Daar was
was het
hetden
deneigenaar
eigenaartrouwens
trouwens
ook
juist om
om te
te doen.
doen.
juist
eerst over
over vijf
vijfjaar,
jaar, ofofover
over tien
tien jaar,
jaar, of
of
Maar
de bebouwing
bebouwing eerst
Maar als
als de
25 jaar,
jaar, ofoflater
laterverwacht
verwachtwordt,
wordt,zal
zalhet
hetgemeentebestuur
gemeentebestuur dan
dan een
een
over 25
over
onteigening riskeeren,
riskeeren, op
op gevaar
gevaar afafvan
vandoor
doorhoogere
hooge re
voordmcht
voordracht tot
tot onteigening
worden afgewezen,
afgewezell, die
die het
het belang
belang niet
niet inzien
inzien om
omover
over
autoriteiten
autoriteiten te
te worden
de
bedoelde
strook
te
beschikken?
de bedoelde strook te beschikken ?
maar koopen.
koopen.
Dan maar
Dan
Daar
ware inderdaad
inderdaad iets
voor te
te zeggen,
zeggen, ware
ware het
het niet,
niet, dat
dat de
de
Daar ware
iets voor
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eigenaar
zich sterk
sterk zal
zalvoelen
voelen ininhet
hetdubbele
dubbelebewustzijn,
bewustzijn, dat
dat de
de gegeeigenaar zich
er een
eenbouwbouwmeente
juist zijn
zijn perceel
perceel onvermijdelijk
onvermijdelijk noodig
noodig heeft
meente juist
heeft en er
verbod
op leggen
leggen kan.
kan.
verbod niet
niet op
Derhalve, hoe
hoe men
mendedezaak
zaakook
ookbekijkt,
bekijkt,een
eenbouwverbod,
bouwverbod,desnoods
desnoods
Derhalve,
op
een geheel
geheel perceel
perceel teteleggen,
leggen,is een
is een
wapen,dat
datdedegemeentegemeenteop een
wapen,
besturen in den
den strijd
strijd tegen
tegenpSperrforts
llSperrfortsund
undPrellstreifen"
Prellstreifen"niet
nietkunnen
kunnen
besturen
missen.
En
zoo zal,
zal,naar
naarmijne
mijnebescheidene
bescheidene meening,
meening, de
de bepaling,
bepaling, die
die het
het
En zoo
bouwverbod
bepaling waarschijnlijk
waarschijnlijk ontstaan
ontstaan doordoorV, beperkt,
beperkt, een bepaling
bouwverbod tot 1/3
dat
men zich
zichden
denwerkelijken
werkelijken gang
gangvan
vanzaken
zakenniet
niethelder
heldervoorstelde,
voorstelde,
dat men
onherroepelijk
vervallen.
onherroepelijk moeten vervallen.
Elke
medaille heeft
heeft hare
hare keerzijde.
keerzijde.
Elke medaille
De
gemeente heeft
heeft hare
hare rechten,
rechten, die
die inmhet
hetalgemeene
algemeenebelang
belangvan
van
De gemeente
ookparticulieren
particulieren
heden
en toekomst
toekomst niet
nietmogen
mogenworden
wordenverkort.
verkort.Maar
Maarook
heden en
hebben verkregen
verkregen rechten
rechten en
enbillijke
billijkeaanspraken,
aanspraken,die
diemen
menevenmin
evenminmag
mag
hebben
verkrachten.
Hoe stel
stel ikikmij
mijdan
dan
voor,den
denparticulieren
particulieren te
te geven,
geven, wat
wat hun
hun inin
Hoe
voor,
billijkheid
toekomt?
billijkheid toekomt
?
Ik
stel eerst
eersthet
hetgeval,
geval,dat
dathet
het
gemeentebestuurbij
bijhet
hetontwerpen
ontwerpen
Ik stel
gemeentebestuur
wilbestemmen
bestemmen tot
totplein,
plein,park,
park,
van een
een algemeen
algemeenstadsplan
stadsplangronden
gronden wil
van
openbareinrichting.
inrichting.
openbaar
eenig openbaar
openbaar werk
werk ofofopenbare
openbaar water,
water, of eenig
leder
het er
er over
over eens,
eens, dat
dateene
eenestad
stadininhet
hetbelang
belangvan
vangezondgezondIeder is
is het
de hand
hand moet
moet kunnen
kunnen leggen
leggen op
op het
hetterrein
terrein voor
voor
heid en
en schoonheid
schoonheid de
heid
een park.
park.
In
beginsel moet
moetdus
dushethet
bouwverbodkunnen
kunnenworden
wordenuitgesproken
uitgesproken
In beginsel
bouwverbod
behoeve van
van alle
alleopenbare
openbarewegen,
wegen,wateren,
wateren,
werken
inrichtingen,
ten behoeve
werken
eneninrichtingen,
pleinen
en parken
parken inbegrepen.
inbegrepen.
pleinen en
in zijn
zijn Staatkundigen Brief
Brief van
Maar
Mr. Van
Van Houten
Houten er in
Maar nu
nu heeft
heeft Mr.
N°. 25,
25,terecht
terechtopopgeweten,
geweien,dat
datdaarmede
daarmedede
deeigenaar
eigenaar
3 April
April 1901, N°.
het
daartoe
bestemde
terrein
met
het
twijfelachtig
genot
vaneen
een
van
van het daartoe bestemde terrein met het twijfelachtig genot van
privilege verrast
verrast wordt.
wordt.
negatief privilege
maar hij
hij mag
mag er
erniet
nietopopbouwen.
bouwen.
Onteigend
Onteigend wordt
wordt zijn
zijn terrein
terrein niet,
niet, maar
Wil
hij het
hetverkoopen,
verkoopen,niemand
niemand dus
dus die
die er
erveel
veelvoor
voor geven
geven zal.
zal. Hij
Hij
Wil hij
ondergaat
Tantalus-kwelling zijn
zijn buren
buren slapende
slapende rijk
rijktetezien
zienworden,
worden,
ondergaat de Tantalus-kwelling
hun
gronden allengs
allengs tetezien
zien
rijzen
bouwterrein prijzen,ter
terwijl
hij
hun gronden
rijzen
tottot
bouwterreinprijzen,
will hij
zelf met
met zijn
zijn park
park in
in spe
spe blijft
blijft zitten.
zitten.
zelf
het recht
rechtwillen
willengeven
gevenom
omteteeischen,
eischen,
Ik zou
zou dus
dus zulk
zulk een
een eigenaar
eigenaar het
Ik
dat
de
gemeente
zijn
grond
koopt
of
onteigent.
Heeft
de
eigenaar
dat de gemeente zijn grond koopt of onteigent. Heeft de eigenaar
recht, dan
dan zal
zalininden
denregel
regeldedegemeente
gemeentezelve
zelve wel
welzoo
zoo
eenmaal
eenmaal dat
dat recht,
spoedig
mogelijk tot
tot aankoop
aankoop ofofonteigening
onteigeningovergaan
overgaan;
wanthoe
hoelanger
langer
spoedig mogelijk
; want
het uitgesteld
uitgesteld zou
zou worden,
worden, des
des tetehooger
hoogerrees
reesdan
dannatuurlijk
natl,lurlijk de
deprijs.
prijs.
het
Indien
de grond
grond gereserveerd
gereserveerd wordt
wordt voor
voor een
een openbaren
openbaren ververIndien echter
echter de
keersweg,
dan zie
zie ik
ik geen
geennoodzaak,
noodzaak, dat
datdedeeigenaar
eigenaaral aldadelijk
dadelijkbij
bijde
de
keersweg, dan
vaststelling
van
het
stadsplan
het
recht
zou
hebben
om
aankoop
of
vaststelling van het stadsplan het recht zou hebben om aankoop of
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onteigening
vorderen; ; maar
recht zou
zou ik
ik dan
dan willen
willentoekennen,
toekennen,
onteigening te
te vorderen
maar dat
dat recht
het
wijkplangenaderd
genaderd isis en
enals
alsdan
dan
als
men tot
totdede
vaststellingvan
vanhet
als men
vaststelling
wijkplan
het perceel
het
perceel kleiner
kleiner isis dan
dan 25
25M.2
M.2 of,
of, inin de
delengte
lengteofofinindedebreedte,
breedte,
M.
smaller
smaller dan
dan 5 M.
Ik
sprak zooeven
zooeven van
vanlaankoop
)aankoopofofonteigening"
onteigening" met
metde
debedoeling,
bedoeling,
Ik sprak
dat
de gemeente
gemeenteininonteigening
onteigeningsteeds
steedseen
eenmiddel
middelmoet
moethebben
hebben om
om
dat de
tot behoorlijken
aan te
te koopen.
koopen.
behoorlijken prijs
prijs aan
En
nu lijkt
lUkt het
hetmij
mijtwijfelachtig,
twijfelachtig,ofofdedeWoningwet
Woningwet
ookinindit
ditopzicht
opzicht
En nu
ook
wathaar
haartoekomt.
toekomt.
den
gemeenten wel
wel heeft
heeft gegeven,
gegeven, wat
den gemeenten
Het
denlibeeld om
om bij
bij de
deWoningwet,
Woningwet, de jure
jure constituendo,
conslituendo, dus
in
Het denkbeeld
dus in
de Wet
Wet(of(of
Hoofdstuk
Gemeentewet)betreffende
betreffende den
den stadsstadsde
hethet
Hoofdstuk
derder
Gemeentewet)
geven aan
aandedebepaling
bepalingder
derGrondwet,
Grondwet, volgens
volgens
aanleg,
uitvoering te
aanleg, uitvoering
te geven
in zekere
zekere gevallen
gevallen onteigening
onteigening zonder
zonder voorafgaande
voorafgaande speciale
speciale wet
wet
welke in
welke
kan
worden toegepast,
toegepast, juich
juich ik
ik natuurlijk
natuurlijk warm
warm toe.
toe.
kan worden
een zaak
zaak die
die geld
geldkost,
kost,enen
waar
gemeentebesturen
is een
waar
gemeentebesturen
Onteigening is
gaan. In
Indedepractijk
practijk
dus
waarlijk niet
dus waarlijk
niet lichtvaardig
lichtvaardigplegen
plegentoe
toeover
over te
te gaan.
is de
de omweg
omwegover
overdede
wetgevende
macht
danook
ookallengs
allengstot
totdedebeteekenis
beteekenis
wetgevende
macht
dan
van
een lastige
lastige en
en tbdroovende
tijdroovende formaliteit
formaliteit gedaald;
al eene
eene
van een
gedaald ;en
en als
als er al
in de
de Tweede
TweedeKamer
Kamer over
overeen
eenonteigeningswet
onteigeningswetplaats
plaatsgrijpt,
grijpt,
discussie in
discussie
zoo als Buys
Buysreeds
reedsopmerkte,
opmerkte,dedeaanleiding
aanleidingdaartoe
daartoemeer
meergelegen
gelegen
dan
dan is, zooals
hetfeit,
feit,dat
datsommige
sommigeKamerleden
Kamerledenook
ookinin's lands
's landsvergaderzaal
vergaderzaal hun
hun
in
in het
qualiteit
van gemeenteraadslid
gemeenteraadslid van
van 's-Gravenhage
's-Gravenhage of
ofAmsterdam
Amsterdam niet
niet
qualiteit van
in eenig
eenigwerkelijk
werkelijkrijksbelang.
rijksbelang.
opzij
kunnen zetten,
zetten, dan
dan in
opzij kunnen
bij art.
art. 26
26der
derWoningwet
Woningwetwordt
wordt nu
nuwel
weldedebemoeienis
bemoeienis der
der
Maar
Maar bij
maar de
de instantieweg
instantiewegover
overGedeputeerden
Gedeputeerden
Staten-Generaal uitgeschakeld
uitgeschakeld;; maar
daarmeewaarlijk
waal'lijkniet
nietgewonnen.
gewonnen.
en
Regeering blijft.
blijft. Veel
Veelisisdaarmee
en Regeering
Wanneer men
mij van
van oordeel
oordeel is,
is, dat
datdedegemeentebesturen
gemeentebesturen bij
bij
Wanneer
men met mij
uitstek boven
boven andere
andere colleges
colleges bevoegd
bevoegd en
enininstaat
staat
zijnom
omgemeentelijke
gemeentelijke
uitstek
zijn
aangelegenheden
tebeoordeelen,
beoordeelen,dan
danmoet
moetmen
menhun
hunook
ookhet
hetonteigeningsonteigeningsaangelegenheden te
recht voor
voor gemeentelijke
gemeentelijke doeleinden
doeleinden toevertrouwen.
toevertrouwen.
misbruik bestaat
bestaatdan
dantoch
tochnog
nogeen
eendubbele
dubbelewaarborg,
waarborg,eenerzijds
eenerzijds
Tegen misbruik
in
het repressieve
repressievetoezicht
toezichtvan
vanGedeputeerde
GedeputeerdeStaten,
Staten,die
dieeen
eenraadsbesluit
raadsbesluit
in het
ter
schorsing of
of vernietiging
vernietiging kunnen
kunnen voordragen
voordragen zoo
zoo het
het ininstrijd
str'ijdkomt
komt
ter schorsing
met de
de wet,
wet,anderzijds
anderzijds in
in de
deuitspraak
uitspraak van
vanden
denrechter,
rechter,voor
voorwien
wienhet
het
met
geding
onteigening steeds
steeds zal
zalmoeten
moetenworden
wordengevoerd.
gevoerd.
geding tot onteigening
Ik zou
zou dus
dus den
dengemeentebesturen
gemeentebesturenzonder
zonderbeknibbeling
beknibbeling het reek
rechtwillen
willen
Ik
geven,
om »ter
»teruitvoering
uitvoering van
van een
eenstadsplan,
stadsplan, ofofwijkwijk-ofof
straatplan"
geven, om
straatplan"
tot onteigening
onteigening over
over tetegaan
gaanvolgens
volgens
procedure,daarvoor
daarvoor bij
bij de
de
tot
de de
procedure,
onteigeningswet
vastgesteld;; of
ofdie
dieprocedure
procedurevoor
voorvereenvoudiging
vereenvoudiging vatvatonteigeningswet vastgesteld
wil ik
ik nu
nuvoor
voorhet
hetoogenblik
oogenblikdaarlaten.
daarlaten.
baar is,
baar
is, wil
N u luidt
luidt de
de betreffende
betreffende bepaling
bepaling in
in de
de bestaande
bestaande wet
wet:
Nu
:
»Zonder
wet, dat
dat het
het algemeene
algemeene nut
nut de
de ont»Zonder voorafgaande
voorafgaandeverklaring
verklaringbij
bij de
de wet,
onteigening
het belang
belangder
dervolkshuisvesting
volkshuisvesting onteigening
onteigening plaats
plaats
eigening vordert,
vordert, kan
kan in het
vinden: : ter
beschikking over
over gebouwde
gebouwde ofofongebouwde
ongebouwde eigeneigenvinden
ter verkrijging
verkrijging van
van de beschikking
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dommen, ten
ten einde
einde uitvoering
uitvoering te kunnen
kunnen geven
geven aan
aan een
een ininhet
hetbelang
belangder
deryolksvolkRhuisvesting vastgesteld
bouwplan of een
een plan
planvan
v~tnuitbreiding,
uitbreiding,vastgesteld
vastgesteldinin
huisvesting
vastgesteld bouwplan
verband met
der Woningwet."
Woningwet."
verband
met § 66 der

,In verband
verband met" moet
moetnatuurlijk
natuurlijkzijn
zijn:
lJkrachtens."
: Dkrachtens."
DIn
van uitbreiding"
lJPlan
uitbreiding" geeft
geeftmoeilijkheid,
moeilijkheid, omdat
omdatdikwijls
dikwijlsonteigening
onteigening
DPlan van
hetreeds
reedsgebouwde
gebouwdedeel
deelder
derstad
stadnoodig
noonig
voor verkeersverbetering
verkeersverbetering ininhet
juist voor
Die moeilijkheid
moeilijkheid vermijdt
vermijdt men
men door
door overeenkomstig
overeenkomstig mijn
mijn voorvoorzal
zijn. Die
zal zijn.
stel
van »stadsplan"
Dstansplan" te
te spreken.
spreken.
stel van
ne ergste
ergste inelegantia
jurill zit,
zit, zooals
zooals ik
ik reeds
I'eeds bij
bij een
een vorige
vorige
inelegantia prig
Maar de
in de
de herhaling
herhaling der
del' woorden
woorden:: Din
Din het
hetbelang
belang
gelegenheid aantoonde,
gelegenheid
aantoonde, in
der
volkshuis~esting."
der volkshuisvesting."
Die
woorden zouden
zouden de
eerste maal
maal moeten
moeten worden
worden geschrapt.
geschrapt.
Die woorden
de eerste
Mij
schijnt de
de bedoeling
bedoelingduidelijk
duidelijk den
den gemeentebesturen
gemeentebesturen het
het recht
recht
Mij schijnt
van onteigening
onteigening toe
te kennen,
kennen, opdat
opdat zij
zijuitvoering
uitvoering kunnen
kunnen geven
geven aan
aan
van
toe te
een stadsplan.
stadsplan.
Maar een
radicale letterknecht
letterknecht zou
zou aldus
aldus kunnen
kunnenredeneeren
redeneeren::
Maar
een radicale
drietegenwoordige
tegenwoordige bepalingen
bepalingen omtrent
omtrentstadsaanleg
stadsaanleg
de
tweeofof
de twee
drie
in de
dewet
wetop op
de »volkshuisvesting",derhalve
derhalve erkent
erkent de
de wet
wet
staan
staan in
de Dvolkshuisvesting",
stadsaanleg
alleen
in
zooverre
die
tot
huisvesting
van
arbeiders
strekt;
stadsaanleg alleen zooverre die tot huisvesting van arbeiders strekt ;
in het
het belang
belangder
dervolkshuisvesting
volkshuisvestingkan
kanonteigening
onteigeningplaats
plaatsvinden,
vinden,
in
ten
einde uitvoering
uitvoering tetekunnen
kunnengeven
gevenaan
aaneen
een
plan
van
uitbreiding;
ten einde
plan
van
uitbreiding
;
derhalve mag
mag onteigening
onteigeningalleen
alleenter
teruitvoering
uitvoeringvan
van een
eenstadsplan
stadsplan worden
worden
derhalve
aangewend, voor
voorzoover
zooverdaarmede
daarmedehuisvesting
huisvestingvan
vanarbeiders
arbeiderswordt
wordtbeoogd.
beoogd.
Volgens die
die redeneering
redeneering zou
zou er
el'dan
daninindede
laatstezinsnede
zinsnedemet
metandere
andere
Volgens
laatste
voorlaatste:: ontontwoorden precies
precies hetzelfde
hetzelfne gezegd
gezegd worden
worden als
alsinindedevoorlaatste
woorden
ten behoeve
behoeve van
van den
denbouw
bouwvan
vanarbeidersarbeiderseigening
alleen toegelaten
toegelaten ten
eigening is
is alleen
woningen.
Afgezien
hiervan is
is erernog
nogeen
eenander
andel'bezwaar
bezwaartegen
tegendedeherhaling
herhaling
Afgezien hiervan
der
woorden »in
»in het
het belang
belang der
der volkshuisvesting"
volkshuisvesting"; ; en
wel dit,
dit, dat
dat de
de
der wooiden
en wel
eerste maal
maal D»volkshuisvesting"
vermoedelijk
beteekent
:
,de
huisvesting
volkshuisvesting" vermoedelijk beteekent »de huisvesting
van alle
alle ingezetenen"
ingezetenen" en
en de
detweede
tweedemaal
maalwaarschijnlijk
waarschijnlijk:: Dde
,dehuisveshuisvesvan
van arbeiders."
arbeiders."
ting van
over om
om de
de redactie
redactie ook
ook van
van dit
ditartikel
artikelteteverbeteren.
verbeteren.
Reden
Reden te
te over
ter uitvoering
uitvoering van
van een
eenstadsplan
stadsplan of
of
Ik zou
zou eenvoudig
eenvoudig willen
willen bepalen
bepalen:: ter
Ik
ve~klaring bij
bij de
de wet,
wet, dat
dat
wijk- of
of straatplan
straatplan kan,
kan, zonder
zonder voorafgaande
voorafgaande verklaring
wijkhet algemeene
algemeene nut
nut de
de onteigening
onteigening vordert,
vordert, de
de 4emeenteraad
Gemeenteraad tot
tot ontonthet
eigening overgaan.
overgaan.
En ik
ik zou
zoudaar
daarduidelijkshalve
duidelijkshalve uitdrukkelijk
uitdrukkelijk willen
willen bijvoegen
bijvoegen::
En
Ter onteigening
onteigening kan
kan een
eenbreedere
breed erestrook
strookgronds
grondsworden
wordenaangewezen,
aangewezen,
Ter
der ontworpen
ontworpen wegen,
wegen, wateren,
wateren, werken
werkenofofinrichinrichdan
voor den
den aanleg
aanleg der
dan voor
tingen vereischt
vereischt wordt.
wordt.
tingen
schadeloosstelling zal
zal nu
nuworden
wordenuitbetaald
uitbetaald?
?
Maar welke schadeloosstelling
Woningwetheeft
heeftmen
meningezien,
ingezien, dat
dat
Reeds bij
bij de
de vaststelling
vaststelling van
van de
deWoningwet
Reeds
de
schadeloosstellingen
veelal
te
hoog
wornen
opgedreven.
de schadeloosstellingen veelal te hoog worden opgedreven.
(art. 92
92Onteigeningswet),
Onteigeningswet), dat
datvergoed
vergoed zal
zal
Men
heeft toen
toen bepaald
bepaald (art.
Men heeft
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worden de
verkoopwaarde, die
die de
de goederen
goederen hadden
hadden ininhet
hettijdperk,
tijdperk,
de verkoopwaarde,
maanden en
en eindigende
eindigende 66 maanden
maanden voor
voor den
den dag,
dag,
beginnende 18
beginnende
48 maanden
waarop
onteigeningsplan ter
visie isis nedergelegd.
nedergelegd.
waarop het
het onteigeningsplan
ter visie
De bedoeling
bedoeling van
van deze
dezebepaling
bepalingwas
was
blijkbaar:
voorkomen dat
dat
De
blijkbaar
: tetevoorkomen
door
de onteigening
onteigening zelve
zelve een
een premie
premie op
opden
denkoopprijs
koopprijs wordt
wordt gezet.
gezet.
door de
Maar isis deze
deze bepaling
bepaling tot
tot dat
dat doel
doelafdoende
afdoende?
Maar
het plan
plan tot
totonteigening
onteigening gaat
gaat altijd
altijd eerst
eerst
Aan de
de nederlegging
nederlegging van
van het
Aan
een voordracht
voordracht van
van Burgemeester
Burgemeester en
enWethouders
Wethoudersenendaarna
daarnaeen
eenberaadberaadin den
den gemeenteraad
gemeenteraad vooraf
vooraf (art.
Onteigeningswet). ToeToeslaging
slaging in
(art. 80 Onteigeningswet).
gegeven, dat daar
daar minder
minder dan
dan 66 maanden
maanden mee
mee heengaan,
heengaan, dan
dan zal
zaltoch
toch
gegeven,
in
de practijk
practijk inin vele
velegevallen
gevalleneene
eene
onteigeningwel
wellangen
langen tijd
tijd tete
in de
onteigening
voren in
de lucht
lucht hangen.
hangen. Belanghebbenden
Belanghebbenden hebben
hebben er soms
soms jaren
jaren te
te
voren
in de
voren den
van. InlndedeServetstraat
ServetstraatteteUtrecht
Utrechtbijv.
.bijv.zijn
zijnnu
nureeds
reeds
voren
den reuk
reuk van.
alle
prijzen der
der huizen
huizen opgezet,
opgezet, met
methet
hetoog
oogopopeen
eenmogelijke
mogelijkeontontalle prijzen
eigening,
waarvan ikik niet
of zij
zij tot
tot stand
stand komt
komt en
en die
dieikikvoor
voor
eigening, vvaarvan
niet weet,
weet, of
volgen van
van een
eenander
andertracé
tracézou
zouwillen
willenontgaan.
ontgaan.
mij trouwens
trouwens door
door het volgen
mij
bedoelde
artikel,dan
danmoet
moet
menradicaler
radicaler
Blijft
men in
in de
delijn
lijnvan
vanhethet
Blijft men
bedoelde
artikel,
men
werk gaan.
gaan.
te werk
Men moet,
moet, dunkt
dunkt mij,
mij, den
den termijn
termijn langer
langer nemen
nemen en
en in
in plaats
plaats van
van
Men
Ddien de
de goederen
goederen hadden
hadden kunnen opbrengen",
prijs die
die
den
prijs )(lien
den prijs
opbrengen", een
een prijs
te veel
veelruimte
ruimtevoor
voorgissingen
gissingen enenspeculaties
speculatieslaat,
laat,concreet
concreetenenbeslist
beslist
al
al te
van
gemaakte prijzen
prijzen in
in de
deopenbare
openbare veilingen
veilingen uitgaan.
uitgaan.
van de gemaakte
Te Utrecht,
Utrecht, en
en waarschijnlijk
waarschijnlijk ook
wel in
in andere
andere plaatsen,
plaatsen, geven
geven de
de
Te
ook wel
jaar een
eenboekje
boekjeuit,
uit,
waarin
prijzen
wordenverzameld.
verzameld.
notarissen elk
elk jaar
notarissen
waarin
diedie
prijzen
worden
Ik
zou iets
iets dergelijks
dergelijks willen
willen bepalen
bepalen als
als dit
dit:
Ik zou
:
De berekening
berekening der
derbijbijonteigening
onteigeninguituitte te
betalen
schadeloosstelling
De
betalen
schadeloosstelling
heeft tot
tot grondslag
grondslag het
het geiniddelde
gemiddelde van
van den
den prijs,
prijs, dien
dien inindedeomgeving
omgeving
heeft
het teteonteigenen
onteigenengoed
goedgelegen
gelegenperceelen
perceel eninindedeaan
aanhet
hetraadsraadsvan het
van
onteigening voorafgegane
voorafgegane zes
zes (of
(of mijnentwege
münentwege acht,
acht, ofoftien)
tien)
besluit
besluit tot onteigening
jaren
in
de
openbare
veilingen
hebben
opgebracht.
jaren in de openbare veilingen hebben opgebracht.
Ter berekening
berekening van
van dit
dit gemiddelde
gemiddelde worden
worden in
in gelijke
gelijke mate
mategronden
gronden
Ter
meer naar
naar het
het midden
midden en
en die
diemeer
meernaar
naardedebuitenzijde
buitenzijde
genomen, die
die meer
genomen,
der
gemeente gelegen
gelegen zijn
zijn dan
dan het
het teteonteigenen
onteigenenperceel.
perceel.
der gemeente
het goed
goed boven
bovendit
ditgemiddelde
gemiddelde
Omstandigheden,
waarde van
van het
Omstandigheden, die
die de
de waarde
verhoogen, moeten
moeten natuurlijk
natuurlijk door
door den
deneigenaar,
eigenaar,omstandigheden,
omstandigheden, die
die
verhoogen,
haar
verlagen, door
door de
de onteigenende
onteigenende partij
partij bewezen
bewezenworden.
worden.
haar verlagen,
Over
dezen prijs
prijs worden
wordendeskundigen
deskundigen door
doordederechtbank
rechtbank gehoord.
gehoord.
Over dezen
(Artt.
27 en
envgl.
vgl.Onteigeningswet.)
Onteigeningswet.)
(Artt. 27
ongeveer zou
zou men
men kunnen
kunnen doen,
doen, als
als men
men in
in het
het
Gelijk
zeide:: zoo
Gelijk ik
ik zeide
zoo ongeveer
systeem
van de
de bestaande
bestaande wet
wet wil
wil blijven.
blijven.
systeem van
hetdenkbeeld
denkbeeldvan
vanMr.
Mr,van
vanHouten
Houten:
Meer
echtel' lacht
lacht mij
mij altijd
altijd toe
toehet
Meer echter
:
den
prijs van
van alle
alle onroerend
onroerend goed
goed eens
eens voor
voor al
al tetefixeeren,
fixeeren, zoodat
zoodataan
aan
den prijs
met grond
grond en
endaaruit
daaruitvoortvloeiende
voortvloeiende whist,
winst,niet
niet'door
'doorarbeid
arbeid
speculatie
speculatie met
wordt gemaakt.
gemaakt.
of inzicht
inzicht verkregen
verkregen (unearned
(unearned increment),
increment), een eind
eind wordt
De
bedoeling isis niet
nietom
omaan
aandeze
dezefixatie
fixatie terugwerkende
terugwer/iCnde kracht
kracht te
te geven.
geven.
De bedoeling
lIl.
4'
4*
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Op
de wijze
wijze der
der commissies
commissies tot
tot peraequatie der grondbelasting
grondbelasting worden
Op de
het Rijk
Rijkbij
bijKoninklijk
Koninklijk Besluit commissiën
commissiën ingesteld
heroveral
overal in het
ingesteld tot hernieuwde schatting
van alle
alle onroerende
onroerende goederen.
goederen. Zij
Zij werken
werken ter
tel' wille
wille
schatting van
meestmogelijke
mogelijkegelijkmatigheid
gelijkmatigheid onder leiding van
hoofdcommissie,
der
der meest
van een hoofdcommissie.
Op
de schattingen
schattingen dezer
dezer commissiën geeft men
men den
den eigenaren
eigenaren den
den
Op de
mogelijken invloed.
ruimst mogelijken
iemanll meent
meent dat zijn
zijn grond waard is,
tot dat
dat bedrag kan hij
hij
Wat iemand
is, tot
hetdoor
doorhem
hemopgegeven
opgegevenbedrag
bedragalalteteonzinnig
onzinnig
hem laten
laten taxeeren,
taxeeren, tenzij
tenzij het
Men kan
niet geheel
geheel van
van het
het bon-plaisir
bon-plaisir der eigenaars
mocht zijn. Men
kan het
het niet
afhangen, want
r1an kon
kon iemand
iemand een
stuk hei
hei in
in een
een achterhoek
laten afhangen,
laten
want dan
een stuk
lOOO.-- de M2.
l\P. Men zal
zal een regeling
wel eens
eens willen aangeven
voor f/ 1000.-wel
aangeven voor
moeten maken,
maken, analoog aan
de commissiën van
van aanslag
aanslag en
en van
van beroep
beroep
aan de
moeten
En
die
zullen
aan
de
eigenaars
de
bij
verffiogensen
bedl·ijfsbelasting.
bij vermogens- en bedrijfsbelasting. En die zullen aan de eigenaars de
grootst
mogelijke latitude
latitude moeten
moeten verleenen om
alle speculatie
premie
om alle
speculatiepremie
grootst mogelijke
op
den grond
grond te
te zetten, die zij verkiezen.
op den
het ook
ook uit.
Maar dan
Maar
dan is
is het
De getaxeerde
getaxeerde bedragen
bedragen worden
aangeteekend lil
de kohieren
kohieren der
der
worden aangeteekend
De
in de
grondbelasting en
in de
de kadastrale
kadastrale registers.
registers.
en in
En
naar deze
deze kapitaalwaarde
kapitaal waarde betaalt
men grondbelasting
grondbelasting en
en betaalt
betaalt
betaalt men
En naar
men vermogensbelasting
vermogensbelasting;; de
berekening der
del'belastbare
belastbare opbrengst
opbrengst en
en
de berekening
het
twintigvoud
daarvan
kan
vervallen,
omdat
nu
kapitaal
waarde
van
daarvan
kan
vervallen,
omdat
de
kapitaalwaarde
van het
officieel
met medewerking
medewerking van
van den
den eigenaar
eigenaar isis gefixeerd.
officieel bekend
bekend isis en met
is tevens
tevens de
de prijs, waarvan
waarvan men
eens vooral
vooral
En deze
deze kapit~alwaarde
men eens
kapitaalwaarde is
En
weet, dat
dat hij
hij bij onteigening
betaald wordt.
wordt.
onteigening betaald
weet,
meer;; de prijs,
PI'ijS, die bij onteigening
Bij onteigening
geen taxatie
taxatie meer
onteigening geen
is eens
eens voor
voor alal bekend.
bekend.
betaald
betaald wordt,
work, is
Wil de
de eigenaar
eigenaar dien
dien prijs
bij de schatting
Opdl'ijven:: heel goed,
goed, hij
hU
schattinj opdrijven
prijs bij
Wil
betaalt
bedrag belasting
belasting met
kans, dat
dat onteigening
uitblUft.
betaalt van
van dat
dat bedrag
met de kans,
onteigening uitblijft.
goed, hij
hij betaalt
betaalt dan
dan
-Wil
de eigenaar
eigenaal' dien
dien prijs
prijs laag
laag houden:
-Wil de
houden : ook
ook goed,
minder
belasting, maar
maal' ontvangt
on tvangt ook
ook zoo
veel kleiner
kleiner hoofdsom
hoofdsom bij
minder belasting,
zooveel
onteigening,
- verkoop.
verkoop,
bij —
onteigening, of bij
Want bU
en verkoop
verkoop betaalt
betaalt niemand
niemandnatuurlijk
natuurlijk noemenskoop en
bij koop
waardig
meel'
of
minder,
dan
den
dus
vastgezetten
minder, dan den dus vastgezetten naastingsprijs.
waardig meer
systeem van
van schattingscommissiën opent desnoods zelfs
zelfs de
de gelegenDit systeem
Dit
tot het
het inslaan
inslaan van
van een middenweg.
middenwég.
heid tot
permanente schattingscommissiën niet
niet aan.
aan.
Ik
beveel de
de instelling
instelling van
vanpermanente
Ik beveel
Deze zouden
zouden aan
aan den
den druk
druk tot
totopdrijving
opdrijving der
der grondprijzen noch bij verkoop
tot hand,
hand, noch
noch bij
bijonteigening,
onteigening,opopden
denduur
duur weerstand bieden.
van
hand tot
van hand
het
kan
niet
worden
verboden,
dat,
wanneer
eenmaal de
de wet
wet
Maar
Maar het kan niet
verboden, dat, wanneer eenmaal
zulke schattingscommissiën
heeft ingesteld
ingesteld en
en zij
zij na
na het
het volbrengen
schattingscommissiën heeft
hunner taak
taak zijn
zijn ontbonden,
ontbonden, een
een nieui,ve
nieuwe wet
wet later
later opnieuw
opnieuw een
een algehunner
meene schatting
door schattingscommissiën gelast.
In tegenstelling
tegenstelling tot
tot
schatting door
gelast. In
Medisch
Perzisch gebruik
gebruik is
is zulks
zulks ininNederland
Nederland mogelijk.
mogelijk.
Medisch en
en Perzisch
dit betreuren.
betreuren. Maal'
ik wijs
op deze
deze mogelijkheid
mogelijkheid voor
voor hen,
hen,
Maar ik
zou dit
wijs op
Ik zou
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die
wel iets
ietsvoor
voor'schattingscommissiën
schattingscommissiën voelen,
voelen,maar
maartegen
tegeneene
eeneregeling
regeling
die wel
voor
onafzienbaren tijd
tijd zouden
zouden opzien.
opzien.
voor onafzienbaren
Zoolang
zulk een
nieuw stel
stel van
vanschattingscommissiën
schattingscommissiën niet
niet benoemd
benoemd
Zoolang zulk
een nieuw
is,
blijft echter
echter de
de speculatie
speculatie ininelk
elkgeval
gevalgestuit.
gestuit.
Zooveelzalzaldan
danaltijd
altijd
is, blijft
Zooveel
in het
hetalgemeene
algemeenebelang
belangbereikt
bereiktzijn.
zijn.
toch reeds
reeds in
toch
ter verkrijging
verkrijging van
van een
eenbehoorlijke
behoorlijke yolksvolksMijns inziens
inziens blijft,
zoowel ter
Mijns
blijft, zoowel
huisvesting, als
als ter
terverkrijging
verkrijgingvan
vaneen
eenbehoorlijken
behoorlijkenstadsaanleg,
stadsaanleg, het
het
huisvesting,
systeem
van Mr.
Mr. van
van Houten
Houten het
het eenige
eenigeafdoende.
afdoende.
systeem van
Naast onteigening
onteigening hebben
hebben de gemeenten
gemeenten aan
aan nog
nogeen
eenandere
andererechtsrechts·
Naast
instelling
behoefte;: de
de ruilverkaveling
ruilverkaveling van
van bouwterrein.
bouwterrein.
instelling behoefte
Weiland, bouwland,
bouwland, warmoezeniersland
warInoezeniersland isis in
den regel
regel z66
zóóverdeeld,
verdeeld,
Weiland,
in den
dat
bebouwing met
metin-acht-neming
in· acht-nemingder
del'bestaande
bestaandekadastrale
kadastmlegrenzen
grenzen
dat bebouwing
En
de
illlleeling
wordt
el'
dan
ook
1I0g
zelden
een
onmogelijkheid
is.
een onmogelijkheid is. En de indeeling wordt er dan ook nog zelden
straten door
door zulk
zulk een
eellterrein
terreinworden
wordengetrokken.
getrokken.
betel'
op, als
als straten
beter op,
Dan krijgt
krijgt men
men de
dewonderlijkste
wonderlijkste brokstukken,
brokstukken, die
dieniemand
niemandals
alsbouwbouwDan
rekken zich
zich het
hetland
land inin met
metbijv.
bijv. een
een
terrein kan
kan bezigen.
bezigen. Reepen
Reepen rekken
terrein
10 Meter
Meter straatfront
straatfront en
en een
een 400
100Meter
Meterdiepte
diepteenen
snijdendaarenboven
daarenboven
snijden
meer ofofminder
minderscherpen
scherpenhoek.
hoek.
den verkeersweg
verkeersweg allicht
een meer
allicht onder
onder een
»Sperrforts". Langs
Langsdedestraat
straat
overblijvendestrooken
str'ooken
Driehoeken
vormen »Sperrforts".
Driehoeken vormen
overblijvende
vormen })is Prell
Prellstreifen."
streifen ."
Er
is
niets
mee tetebeginnen.
beginnen.
Er niets mee
daarvan is,
is, dat
datheele
heelecomplexen
complexenvan
vanzulke
zulkestukken
stukken moeten
moeten
gevolg daarvan
Het gevolg
worden
men er
er straten
stmten op
opkunnen
kunnen bouwen.
bouwen.
worden opgekocht,
opgekocht, wil
wil men
het ook
ook wenschelijk
wenschelijk is,
is, dat
datdedegemeente
gemeentezooveel
zooveelmogelijk
mogelijk
Hoezeer het
onteigening kunne
kunne overgaan,
overgaan, een
een gegegrond koopt
koopt en
en gemakkelijk
gemakkelijk tot onteigening
grond
meente
kan niet
niet allen grond
grond koopen of onteigenen. Bouwmaatschappijen
Bouwmaatschappijen
meente kan
gemeente
zullen dus
dus als
als opkoopers
opkoopersmoeten
moetenoptreden.
optreden.En
Enzoowel
zoowelindien
indien de
de gemeente
zullen
aan het
het opkoopen
opkoopen gaat,
gaat,als
alsvooral
vooralindien
indienbouwmaatschappijen
bouwmaatschappijendit
ditdoen,
doen,
aan
der prijzen
prijzen tengevolge.
tengevolge. Dit
Dit
dit opkoopen
opkoop en heeft
heeft natuurlijk
natuurlijk een
een rijzing
rijzing der
dit
opkoop
en is
eender
deroorzaken,
oorzaken,waardoor
waardoor' de
degrond
grondalalduur
duurgeworden
geworden
opkoopen
is een
is,
voor er
er nog
nog een
een enkel
enkel huis
huis op
op is
is gezet.
gezet.
is, voor
Het
duidelijk, dat
men de
de zaak
zaak op
op de
de eenvoudigste
eenvoudigste wijze
wijze in
in orde
orde
Het is duidelijk,
dat men
brengen
als men
men een
een middel
middel kon
kon vinden
vinden om
om aan
aan elk
elk perceel
perceel een
een
brengen zou,
zou, als
geven,zonder
zonderdat
datdaarmede
daarmede een
een
voor bebouwing
bebouwing geschikten
geschikten vorm
vorm tetegeven,
voor
te gaan.
gaan.
geldelijke
gepaard behoefde
behoefde te
geldelijke tl'ansactie
transactie gepaard
Welnu, dit
dit middel
middel isisruilverkaveling.
ruilverkaveling.
Welnu,
Men maakt
maakt een
een kaart
kaart van
van het
hettetebebouwen
bebouwen terrein,
terrein, trekt
trekt op
op die
die
Men
kaart
stratenplan en
en maakt
maakt nu,
nu, naast
llaast de
deeerste,
eerste,een
eentweede
tweedekaart,
kaart,
kaart het stratenplan
waarop in
in het
hetstratenplan
stratenplan dedeperceelen
perceelennaar
naar
evenredigheidhunner
hunner
waarop
evenredigheid
oppervlakte
verdeeld worden,
worden, dat
dat zij
zij bebouwbare
bebouwbare blokken
blokken vormen.
vormen.
oppervlakte zoo
zoo verdeeld
Het
terrein is
is bijv.
bijv. 9000
9000M2
M2groot.
groot.Daarvan
Daal'van gaat
gaataf
af 1/3
'A voor straten,
Het terrein
rest nu
nu totaal
totaal 6000
M2. Nu
Nu heeft
heeft A.
A. op
op dit
dit terrein
terrein een
een strook,
strook, die
die
6000 M2.
rest
breedte van
van 10
10M.
M. aan
aan de
de straat
zich 90 M.
M. in
in
over
een breedte
straat grenst
grenst en
en zich
over een
de
diepte
uitstrekt
=
900
M2.
Daarvan
blUft
600
l\P
beschikbaar.
-:-900
M2.
Daarvan
blijft
600
M2
beschikbaar,
de diepte uitstrekt __
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Wij
maken daarvan
daarvan een
eenrechthoek
rechthoek ter
terbreedte
breedte van
van 20 en
ter diepte
diepte
Wij maken
en ter
zoo doen
doen wij met
de perceelen van
van B.,
C., D.,
D., en
en alle
van 30 M.;
B., C.,
M. ; en
met de
en zoo
anderen.
Men
op twee
twee manieren
manieren doen.
doen. De
Deeenvoudigste
eenvoudigste is,
is, dat
dat men
men
Men kan
kan het
het op
langs geometrischen
geometrischen weg eIken
geeft in
in verhouding
verhouding tot
tot
elken eigenaar een stuk geeft
langs
de
door hem
hem bezeten
bezeten oppervlakte.
oppervlakte. Men
Men kan
kan ook
ook door
door deskundigen eerst
de door
de
bestaande perceelen op
geld laten
laten taxeeren en dan,
dan, naar verhouding
de bestaande
op geld
van deze
deze taxatie,
taxatie, volgens
volgens nieuwe
nieuwe taxatie
taxatie elk
elk een
een stuk
stuk toebedeelen.
van
meer voor
voor de
de eerste
eerstemanier.
manier.
Ik voor
voel meer
voor mij
mij voel
Maar
geval zou
zou ik
ik iets
ietswillen
willen bepalen
bepalen als
als dit:
dit :
Maar in
in elk
elk geval
Wanneer
Wanneer in
in eenig hoofdzakelijk
der gemeente
gemeente
hoofdzakelijk onbebouwd
onbebouwd gedeelte
gedeelte der
de kadastrale
indeeling der perceelen voor eene behoorlijke
behoorlijke en
en doelkadastrale indeeling
treffende bebouwing
bebouwing krachtens
een door
door den
den Raad
Raad vastgesteld
vastgesteld stads-,
stads-,
treffende
krachtens een
kan, op
op de
de vordering
vordering van
van een
een of
of meer
meel'
wijk- of straatplan ongunstig
wijkongunstig is,
is, kan,
belanghebbenden, de
Raad de
de kadastrale
kadastrale indeeling in zoodanig gedeelte
de Raad
wijzigen.
BurgemeesterenenWethouders
Wethoudersontworpen
ontworpen
De
bestaande en
endededoor
doorBurgemeester
De bestaande
op eene schaal
van ten
ten
indeeling
worden beide
in teekening gebracht
beide in
indeeling worden
gebracht op
schaal van
500 en
gaan vergezeld van eene lijst
der eigenaars
eigenaars der
der
en gaan
1 : 500
minste 1:
lijst der
het ontwerp
ontwerp betrokken
betrokken zijn.
zijn.
in het
die in
perceelen, die
Die teekeningen liggen
.ter inzage,
inzage,om
ombelanghebbenden
belanghebbenden gelegenheid
gelegenheid
liggen ter
geven, hunne
hunne bezwaren
bezwaren en
en opmerkingen
opmerkingen in
in te
te dienen
dienen en
endan
danwordt
wordt
te geven,
de
nieuwe indeeling door
den Raad
Raad vastgesteld.
vastgesteld. Hypotheken,
H)potheken, gevestigd
gevestigd
door den
de nieuwe
op de
de oude
oude kadastrale
kadastrale perceelen, gaan
op de
de nieuwe
nieuwe over.
over.
gaan op
op
De eigenaar
eigenaar van
van eenig in
het plan
plan begrepen
begrepen perceel,
perceel, dat
datvolgens
volgens de
de
in het
De
M2, kan
kan vorderen,
vorderen, dat de
tot
oude indeeling kleiner
kleiner is dan
dan 25 M2,
de gemeente tot
aankoop
onteigening daarvan
daarvan overga.
overga.
aankoop of onteigening
De behoefte
behoefte aan
aanruilverkaveling
ruilverkaveling moet
moetinderdaad
inderdaad worden
gevoeld;;
De
worden gevoeld
daarom
het gewenscht, dat
het initiatief
initiatiefvan
van een of meer
meer
dat het
daarom acht
acht ik
ik het
belanghebbenden uitga.
uitga.
belanghebbenden
Het
eenmaal door
doorden
denRaad
Raad
vastgestelde
planvan
van
ruilverkaveling
Het eenmaal
vastgestelde
plan
ruilverkaveling
moet
echter dwingend
dwingend recht
recht zijn,
zijn, om
te voorkomen
voorkomen dat
dat een
een enkel
enkel
otn te
moet echter
op
onbillijk
belust,
het
belang
en
den
van
eigenaar,
voordeel
wensch
belust,
het
belang
en
den
van
tal
eigenaar, op onbillijk
van
anderen
kunne
verijdelen.
van anderen kunne verijdelen.
Pruisen geregeld
geregeld bij
bij de
de wet-Adickes. Toen
Deze
ruilverkaveling isis in Pruisen
Deze ruilverkaveling
staatvan
vanontwerp
ontwerpverkeerde,
verkeerde,wijdde
wijdde ikikdaaraan
daaraan een
een
deze
nog inin staat
deze nog
het Rechtsgeleerd
Rechtsgeleerd Magazijn
Magazijn van 1896. Ook
werd
beschouwing in
beschouwing
in het
Ook werd
er
over geschreven
geschreven door
H. A.
A. van
van Usselsteijn,
IJsselsteijn, adjuncter over
door den
den heer
heer H.
Rottel'dam, en den
den heer
heerI.I.H.
H.Boer,
Boer,
directeur der Gemeentewerken
Gemeentewerken van
van Rotterdam,
landmeter
bij
het
kadaster
te
Utrecht.
Voorbeelden
van
zood
ani
ge
landmeter bij het kadaster te Utrecht. Voorbeelden ian zoodanige
in:: Stilbben,
Stübben, der Steidtebau.
Städtebau.
ruilverkaveling
men in
ruilverkaveling vindt
vindt men
En
hiermede heb
heb ik
ik in
in groote trekken
trekken aangegeven,
aangegeven, welke
welke wettelijke
wettelijke
En hiermede
naar mijne
mijne meening onze
gemeenten behoeven
behoeven om
om een
een
bepalingen
bepalingen naar
onze gemeenten
aan de
de eischen van verkeèrstechniek,
behoorl!jken stadsaanleg, die
behoorlijken
verkee' rstechniek, veiligdie aan
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heid, gezondheid
gezondheid en
enschoonheid
schoonheid beantwoordt,
beantwoordt, te
tekunnen
kunnen tot
totstand
standbrengen.
brengen.
heid,
Ik achtte
achtte het
hetonvruchtbaar,
onvruchtbaar, mij
mijtetebepalen
bepalentottot
critisch
aanwijzen
Ik
hethet
critisch
aanwijzen
der leemten
leemten in
in de
deWoningwet,
Woningwet, zoo
zooikikdaarnaast
daarnaast niet
niettevens
tevensaanwees,
aanwees,
der
ik mij
mijdan
danongeveer
ongeveereeneen
bevredigendewettelijke
wettelijkeregeling
regelingvoorstelde.
voorstelde.
hoe ik
bevredigende
geenaanspraak
aanspraak op,
op, dat
datnunumijn
mijnvoorstellen
voorstellenfeilloos
feilloos en
en
maak erergeen
Ik maak
onberispelijk zullen
Ikaanvaard
aanvaard daarover
daal'over gaarne
gaarne discussie.
discussie. Want
Want
onberispelijk
zullen zijn.
zijn. Ik
reeds
reeds Platoon
Platoon heeft
heeft het
hetgezegd,
gezegd,dat
datalleen
alleendiscussie,
discussie,weerspraak
weerspraak en
en
tegenspraak, de
meeste kans
kans biedt,
biedt, dat
datdedewaarheid
waarheidgeboren
geborenworde.
worde.
tegenspraak,
de meeste
ik ererdan
danopop
deze
wijze
eenigszinstoetoe
hebben
bijgedragen,
Mocht ik
Mocht
deze
wijze
eenigszins
hebben
bijgedragen,
dat ook
ook onze
onzeHollandsche
Hollandsche steden
steden meer
meel' en
enmeer
meergaan
gaanprijken
prijken in
in een
een
dat
kleed, dat
dat aan
aan den
den eisch
eischvan
vanschoonheid
schoonheid voldoet,
voldoet, omdat
omdat het
het uit
uitorde,
orde,
kleed,
is geweven.
geweven.
veiligheid en
gezondheid is
veiligheid
en gezondheid
Alleen op
op lijnen,
lijnen,die
dieovereenkomstig
overeenkomstigdede
eischenderder
verkeersorde,
Aileen
eischen
verkeersorde,
del' veiligheid,
veiligheid, der
der gezondheid
gezondheid en
eneener
eenerrichtige
richtigearchitectonische
architectonischeordonordonder
nantie zijn
zijn getrokken,
getrokken, verrijst,
venijst, ook
ook met
met eenvoudige
eenvoudige gevels,
gevels, een
eenaan
aan het
het
nantie
ideaal van
van schoonheid
schoonheid beantwoordend
beantwoordend stadstafereel.
stadstafereel.
ideaal

Ter
samenvatting van
van het
het voorafgaande
voorafgaande doe
hier volgen
volgen het
hetOntOntTer samenvatting
doe ik hier
Wet,dat
datdoor
doormij
mijalsalspraeadvies
praeadvies in
in deze
deze materie
materie aan
aan het
het
werp van
van Wet,
werp
Nederlandsche
Openbare Gezondheidsregeling,
Gezondheidsregeling, dat
dat inindeze
deze
Nederlandsche Congres
Congres voor Openbare
maand
bijeenkomt, werd
werd aangeboden.
aangeboden.
maand bijeenkomt,
ONTWERP
VAN WET.
WET.
ONTWERP VAN
Gemeenteevet
Het opschrift
Tweeden Titel en
en Tweede
Tweede Afdeeling
Afdeeling van
van de
de Gemeentewet
opschrift van
van den
den Tweeden
wordt
wordt gelezen:
Van
en het
het bestuur
bestuur der gemeentelijke
gemee/ltelij/ceaangelegenheden.
aangelegenkeden.
Van de
de regeling en
De artikelen
artikelen 134,
134, 135
135en
en153
153der
derGemeentewet
Gemeentewetworden
wordengelezen
gelezen:
:
Art.
denRaad
Raadbehoort,
behoort,met
metbetrekking
betrekkingtot
totdederegeling
regelingenenhet
hetbeheer
beheer
Art. 134. AAan
an den
der gemeentelijke aangelegenheden,
aangelegenkeden, alle bevoegdheid,
bevoegdheid,die
die niet
nietbij
bijdeze
deze of
ofeenige
eenigeandere
andere
wet aan
aan den
den Burgemeester
Burgemeester of
of aan
aan Burgemeester
Burgemeester en
enWethouders
Wethoudersisisopgedragen.
opgedragen.
betrefende geArt.
Aan hem
hembehoort
behoorthet
hetmaken
makenvan
vandedeverordeningen
verordeningen hetreffende
geArt. 135.
135. Aan
meentelijke
aangelegenkede/l, als
alsonder
onderandere
andere die
welke in
in het
het belang
belangder
deropenbare
openbare
die welke
meentelijke aangelegenheden,
orde,
gezondheid worden
worden vereischt.
vereischt.
orde, zedelijkheid
zedelijkheid en
en gezondheid
Deplaatselijke
plaatselijkeverordeningen
verordeningenkunnen,
kunnen, voor
voorzoover
zoo verzij
zijmet
metde
llewetten
wetten
Art.
Art. 153. De
strijden,
Ons worden
worden geschorst of
of vernietigd.
vernietigd.
strijden, door
door Ons
STADSAANLEG.
STADSA ANLEG.

Art.
Art. 1.
Raad beveelt
beveelt in elke
elke gemeente
gemeente het
het aanleggen
aanleggen ofof
(Art.
(Art.141
141 Gemeentewet).
Gemeentewet). De
De Raad
en parken
parken;; van
van grachten
grachten en
en havens
havens;; van
van
verbeteren
straten, pleinen,
pleinen, lanen
lanen en
verbeteren van
van straten,
andere wegen, wateren,
wateren, werken
werken
waterleidingen;
waterleidingen ;van
van openbare
openbare gebouwen
gebouweni ;en
en van
van andere
en
inrichtingen.
en inrichtingen,
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Art.
2.
Art. 2.

a. (Art.
2S Woningwet).
Woningwet). De
DeRaad
Raadstelt
steltininelke
elkegemeente
gemeenteeen
eenplan
planvan
vanstadsstads·
(Art. 28
eene bevolking,
bevolking.die
dieten
tenminste
minstehet
hetdubbele
dubbele
aanleg (stadsplan)
(stadsplan) vast,
vast, berekend
berekend voor
voor eene
van
de op
ophethet
tijdstip
der
vaststellingin in
gemeente
aanwezigebedraagt,
bedraagt,bij
bij
van de
tijdstip
der
vaststelling
de de
gemeente
aanwezige
de grond
grond wordt
wordt aangewezen,
aangewezen, die
die voor
voor den
den aanleg
aanleg van
van de
destraten
straten
welk stadsplan
stadsplan de
welk
en
de pleinen,
pleinen, van
van lanen
lanenenenparken,
parken,van
van
grachtenen en
havens,
van
openbare
en de
grachten
havens,
van
openbare
gebouwen, en
en van
van andere
andere wegen,
wegen, wateren,
wateren, werken
werken en
eninrichtingen
inrichtingenbestemd
bestemdis.is.
gebouwen,
wordt op dit
dit stadsplan
stadsplan de
derichting
richtingder
dergemeentelijke
gemeentelijkeverkeersmiddelen
verkeersmiddelen
Tevens wordt
vermoedelijke
aangeteekend; ; terwijl
daarop een aanduiding
aanduiding wordt
wordt gesteld
gesteldvan
vandedevermoedelijke
aangeteekend
terwijl daarop
bestemming der
der verschillende
verschillende wijken.
wijken.
bestemming
Bij
vaststelling van
van dit
ditplan
planneemt
neemtdede
Gemeenteraad
eischenvan
vanverkeer,
verkeer,
Bij de va,ststelling
Gemeenteraad
dede
eischen
veiligheid, gezondb,eid
gezondheid en schoonheid
schoonheid in
in acht.
acht.
Raad kan
kan ter
terverkrijging
verkrijgingvan
vanhet
hetontwerp
ontwerp
voor
een
stadsplan
eenprijsvraag
prijsvraag
De Raad
voor
een
stadsplan
een
en Wethouders
Wethouders
uitschrijven,
waarvoor alsdan het
het programma
programma door
tloor Burgemeester
Burgemeester en
uitschrijven, waarvoor
onder goedkeuring
Raad wordt
wordt opgesteld.
opgesteld.
onder
goedkeuring van
van den Raad
Gemeenteraad isis bevoegd,
bevoegd, dit plan
plan ten
ten allen
allen tijde
tijdezoowel
zoowelbij
bijgedeelten
gedeelten
De Gemeenteraad
bh.. De
aIR
in zijn
zijngeheel
geheelteteherzien.
herzien.Een
Eenalgeheele
algeheelcherziening,
herzie.l)ing,op
opden
dengrondslag
grondslagzooals
zooals
als in
minste eenmaal
eenmaal in elke
elke tien
tien jaren
jaren plaats.
plaats.
hierboven sub
sub a omschreven,
omschreven,vindt
vindt ten
ten minste
hierboven
c. De door
door Burgemeester
Burgemeesteren
enWethouders
Wethoudersofofdoor
doorPrijsrechters
Prijsrechters aan
aan den
den Raad
Raad
voor de
de geheele
geheeleofofgedeeltelijke
gedeeltelijke
voorgedragen
voor het
het stadsplan
stadsplan (a) of voor
voorgedragen ontwerpen
ontwerpen voor
herziening
daarvan (IJ),
uitgevoerd op
10000 in
in
herziening daarvan
(b) , uitgevoerd
opeene
eeneschaal
schaalvan
vanten
tenminste
minste1:
1 10000
een
ofmeer
meerbladen,
bladen,enen
met
nauwkeurigeaanwijzing
aanwijzingder
derbestaande
bestaandetoestanden,
toestanden,
een of
met
nauwkeurige
liggen ten
ten minste
minste drie
driemaanden
maanden voor
voorde
devaststelling
vaststellingdoor
doorden
denRaad
Raadter
tergemeentegemeenteter inzage.
inzage. Afdrukken
Afdrukkendaarvan
daarvanworden
wordengedurende
gedurendedien
dien
secretarie
een ieder
ieder ter
secretarie voor
voor een
termijn voor
voor een ieder
ieder verkrijgbaar
verkrijgbaar gesteld.
gesteld.
termijn
Binnen zes
weken na
na de
de vaststelling
vaststelling door
door den
den Itaad
Raadwordt
wordtevenzoo
evenzoo gehandeld
gehandeld
Binnen
zes weken
met
het door
doorden
denRaad
Raad
vastgestelde
stadsplan,totdat
totdateene
eeneherziening
herzieningdaarvan
daarvan
met het
vastgestelde
stadsplan,
grijpt.
plaats grijpt.
Art. 3.
3.
Art.
Indien een stadsplan,
stadsplan, om
om aan
aan de
de vereischten
vereischten van
vanhet
hetvorige
vorigeartikel
artikeltetevoldoen,
voldoen,
Indien
zich zou
zou naoeten
moeten uitstrekken
uitstrekken over
over het
hetgebied
gebiedeener
een er
naburigegemeente,
gemeente,heeft
heeft
zich
naburige
overleg
tussehen de
de,betrokken
.betrokken gemeentebesturen
gemeentebesturen plaats,
plaats, ten
ten einde
einde tot
totde
devastvastoverleg tusschen
stelling van
van een
een gemeenschappelijk
gemeenschappelijk stadsplan
stadsplan tetekomen.
komen.
Wordt geene
geene overeenstemming
overeenstemming verkregen,
verkregen, dan
da.nbeslissen
beslissenGedeputeerde
Gedeputeerde Staten
Staten
Wordt
ten verzoeke
verzoeke der
der meest
meest gereede
gereede partij.
partij.
de gemeenten
gemeenten in
in verschillende
verschillende provincien
provinciën liggen,
liggen, geschiedt
geschiedt de
de beslisbeslisWanneer
Wanneer de
sing,
de Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten
Staten dier
dierprovinciën
provinciëngehoord,
gehoord,door
doorOns.
Ons.
sing, de
Art.
4.
Art. 4.
wegen, wateren,
wa.teren, werken
werkeneneninrichtingen,
inrichtingen,inindedevoorgaande
voorgaandeartikelen
artikelenbedoeld,
bedoeld,
De wegen,
worden aangelegd
a.angelegd van
van wege
wegeBurgemeester
BurgemeesterenenWethouders.
Wethouders.
worden
'l'en
aanzien van
van den
den aanleg
aanlegvan
vanstraten,
straten,pleinen,
pleinen,lanen,
lanen,parken
parkenenenandere
andere
Ten aanzien
deRaad
Raadbepalen,
bepalen,dat
datdedekosten
kostenvan
vanaanleg,
aanleg,afwatering
afwateringenenverlichverlichwegen kan
kan de
wegen
het onderhoud
onderhoud daarvan
daarvangedurende
gedurende ten
ten hoogste
hoogste de
deeerste
eerste
tingswerken, benevens
benevens het
tingswerken,
vijf jaren door
door de
de eigenaren
eigenarender
deraan
aandeze
dezewegen
wegengelegen
gelegenpanden
pandenworden
wordengedragen.
gedragen.
Deze verplichting
verplichting strekt
strekt zich
zich echter
echter iningeen
geengeval
gevalverder
verderuit
uitdan
dan tot
toteene
eene
Deze
breedte
15 meter
meter uit
uitdedegrens
grensvan
van
denweg,
weg,en,en,indien
indiendedegrond
grondaan
aande
de
breedte van
van 15
den
eene
zijde eener
eener straat
straat grenst,
grenst, niet
niet verder
verder dan
dan tot
totdedehelft
helft
derbreedte
breedtevan
van
eene zijde
der
de straat.
straat.
inrichtingen,die
diestrekken
strekken
Ten aanzien
aanzien van
van den
den aanleg
aanlegvan
vanwateren,
wateren,werken
werkeneneninrichtingen,
Ten
de raad
raad bepalen,
bepalen, dat
datinindedekosten
kostendaarvan
daarvandoor
door
ten
dienste van
van het
het verkeer,
verkeer, kan
kan de
ten dienste
de eigenaren
eigenaren der
der daarbij
daarbij betrokken
betrokken gronden
gronden naar
naarbillijkheid
billijkheidwordt
wordtbijgedragen.
bijgedragen.
de
Op
daartoe gedaan
gedaan verzoek
verzoek kan
kandedeItaad,
Raad,met
metinachtneming
inachtnemingder
derbepalingen
bepalingen
Op daartoe
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dezer
enoverigens
overigensonder
onderzoodanige
zoodanigevoorwaarden
voorwaardenals
alshijhijzal
zalmeenen
meenentetemoeten
moeten
dezer Wet en
stellen, den
wateren,
inrichtingen,
aanlegvan
vanwegen,
wegen,
wateren,werken
werkenofof
inrichtingen,onder
ondertoezicht
toezicht
stellen,
den aanleg
van Burgemeester
Burgemeester en
en Wethouders
Wethoudersook
ookaan
aanbelanghebbenden
belanghebbendenoverlaten
overlatenofofopdragen.
opdragen.
van
5.
Art. 5.
Art.
a. Ter
uitvoering van
van het
het stadsplan,
stadsplan, bij
bij artikel
artikel 2,2, en
enden
dendaaruit
daaruitvoortvloeivoortvloeiTer uitvoering
artikel4 4bedoeld,
bedoeld,stelt
stelt
Gemeenteraadvoor
vooralle
allebestaande
bestaande
enden
aanleg, bij
bij artikel
enden aanleg,
dede
Gemeenteraad
of aan
aan te
te leggen
leggenstraten,
straten,pleinen,
pleinen,lanen,
lanen,parken
}Jarkenenenandere
anderewegen
wegendedegrenslijnen
grenslijnen
(straatlijnen),benevens
benevensdedelijnen
lijnenlangs
langswelke
welkegebouwd
gebouwdmag
magworden
worden(rooilijnen).
(rooilijnen).
vast (straatlijnen),
Straatlijn en
en rooilijn
rooilijn kunnen
kunnen sarnenvallen.
samenvallen. In
geval mag
magechter
echterdederooilijn
rooilijn
In geen
geen geval
achterdedestraatlijn
straatlijnworden
wordenvastgesteld.
vastgesteld.
verder dan
een afstand
afstand van
van 10
10Meter
Meterachter
verder
dan op een
Bij de
de vaststelling
vaststdling der
der straatlijnen
straatlijnen en
en der
der rooilijnen
rooilijnen neemt
neemt de
de Raad
Raad de
deeischen
eischen
Bij
in. acht.
acht.
van verkeer,
verkeer, veiligheid, gezondheid
gezondheid en
en schoonheid
schoonheid in,
van
b.
b. De
Ue vaststelling
vaststelling der
derstraatlijnen
straatlijnenenenrooilijnen
rooilijnengeschiedt
geschiedtop
opeene
eeneteekening
teekening
(straatplan
wijk-plan) op
op de
deschaal
schaalva.n
va.nten
tenminste
minste11:
500;
opwelke
welketeekening
teekening
(straatplan of wijk-plan)
: 500
; op
nummering, als
hoogte (het
(het
zoowel de
bestaande kadastrale
zoowel
de bestaande
kadastrale indeeling
indeeling en
en nummering,
als ook
ook de hoogte
en het
hetdwarsprofiel
dwarsprofiel ofofdededwarsprofielen
dwarsprofielender
derwegen
wegenaangeteekend
aangeteekendzijn.
zijn.
peil) en
drnRaad
Raad ligt
ligtdeze
dezeteekening
teekening
Binnen veertien
veertien dagen
dagen na
na de
devaststelling
vaststellingdoor
door den
Binnen
gemeente-secretarie voor
voor een
een ieder
iederter
terinzage.
inzage.Afdrukken
Afdrukkendaarvan
daarvanworden
worden
ter gemeente-secretarie
voor
ieder verkrijgbaar
verkrijgbaar gesteld.
gesteld.
voor een ieder
c.
De bij
bij het
hetininwerking
werkingtreden
tredendezer
dezerwet
wetreeds
reedsgenomen
genomenbesluiten
besluitentot
totvastvaste. De
stelling van
van straatlijnen
straatlijnen en
en rooilijnen
rooilijnen blijven
blijven van
van kracht,
kracht, totdat
totdatdedeGemeenteraad
Gemeenteraad
ditartikel
artikelgelden.
gelden.
wijziging dier
dier lijnen
lijnen besluit,
besluit, als
alswanneer
wanneer de
debepalingen
bepalingenvan
vandit
tot wijziging

Art. 6.
6.
Art.
Gemeenteraad kan voorschriften
voorschriften geven
geven omtrent
omtrentde
dewijze
wijzevan
vanbebouwing
bebouwingvan
van
De Gemeenteraad
bepaalde
der gemeente.
gemeente.
bepaalde gedeelten der
Hij
treedt niet
niet inineene
eenebeoordeeling
beoordeelingder
derbouworde,
bouworde, dan
danna
nahet
hetadvies
adviesvan
van
Hij treedt
te benoemen
benoemen deskundigen
deskundigen te
te hebben
hebbengehoord.
gehoord.
daartoe door
daartoe
door hem
hem te

Art. 7.
7.
Art.
De Gemeenteraad
Gemeenteraad geeft voorschriften
voorschriften omtrent
omtrent de
de hoogte
hoogte tot
totwelke
welkemag
magworden
worden
De
gebouwd.
eene algemeene
algemeene hoogst
hoogsttoelaatbare
toelaatbarehoogte
hoogtevast
vastvoor
voorhet
hetgeheele
geheelegebied
gebied
Hij stelt eene
Hij
der
gemeente, waarvan
waarvan alleen
alleen krachtens
krachtens zijne
zijnebijzondere
bijzondere vergunning
vergunning mag
mag
der gemeente,
worden afgeweken.
ILfgeweken.
worden
de hoogrit
hoog.t toelaatbare
toelaatbare hoogte
hoogie vast
vast in
inverhouding
verhouding tot
totde
debreedte
breedteder
der
Hij stelt de
straten,
hoogte in geen
geen geval
gevalde
debreedte
breedteder
derstraat
straatmag
magovertreffen.
overtreffen.
straten, welke
welke hoogte
dergemeente
gemeenteeene
eene
kan ook
ook voor
voor bepaalde
bepaalde wegen
wegenofofbepaalde
bepaaldegedeelten
gedeeltender
Hij kan
hoogst toelaatbare
toelaatbare hoogte
hoogte vaststellen.
vaststellen.
hoogst

Art. 8.
8.
Art.
(Overeenkomstig
en 66der
derWoningwet).
Woningwet).
(Overeenkomstigdedeartikelen
artikelen1.1.2,2, 3,
3, 55 en

Art. 9.
9.
Art.
(Art.
27 Woningwet).
Woningwet). De
De Gemeenteraad
Gemeenteraad is
is bevoegd
bevoegd teteverbieden,
verbieden, dat
datgebouwen
gebouwen
(Art. 27
worden
gebouwd of herbouwd
herbouwd op
op grond,
grond, welke
welke krachtens
krachtens een
een stadsplan,
stadsplan, vastgevastgeworden gebouwd
dezer Wet,
Wet,voor
voorden
denaanleg
aanlegvan
vangemeentelijke
gemeentelijke
steld
overeenkomstig artikel
steld overeenkomstig
artikel 22 dezer
wegen, wateren,
wateren, werken
werken en
en inrichtingen
inrichtingen bestemd
bestemd is.
is.
wegen,
Art. 10.
la
Het isis verboden
verboden een
eengebouw
gebouwopopteterichten
richtenelders
eldersdan
danaan
aandoor
doorden
denGemeenGemeenHet
teraad
krachtens artikel
artikel 55dezer
dezer Wet
Wetvastgestelde
vastgestelde wegen,
wegen, voor
voor of
ofover
overde
dedoor
door
teraad krachtens
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den Raad
Raad krachtens
krachtens artikel
artikel 55 dezer
dezer Wet
Wet vastgestelde
vastgestelderooilijnen
rooilijnen en
enanders
andersdan
dan
den
met inachtneming
inachtneming der
derdoor
doorden
denRaad
Raadofof
BurgemeesterenenWethouders
Wethoudersgegeven
gegeven
met
Burgemeester
wettelijke voorschriften.
voorschriften.
wettelijke
Art. 11.
11.
Art.

a. Indien
Indien krachtens
krachtens artikel
artikel 22etezer
dezerwet
wetgronden
grondentottot
plein,
park,openbaar
openbaar
plein,
park,
a.
water of
ofeenig
eenigopenbaar
openbaarwerk
werkof of
openbareinrichting
inrichtingbestemd
bestemdworden,
worden, kan
kande
de
water
openbare
vorderen dat tot
totaankoop
aankoopofofonteigening
onteigeningdier
diergronden
grondendoor
doordedegemeente
gemeente
eigenaar vorderen
overgegaan.
worde overgegaan.
6. Indien
Indien van
van een
eenkadastraal
kadastraalperceel
perceelofofeen
ecnaaneengesloten
aaneengesloten geheel
geheel van
vanaan
aan
b.
denzelfden eigenaar
eigenaar toebehoorende
toebehoorende kadastrale
dan de
de helft,
helft,
denzelfden
kadastrale perceelen
perceelen hetzij
hetzij meer dan
hetzij zooveel
zooveel dat
dat minder
minder dan
dan 25
25 M2
~[1 of
ofeen
eenstrook
strookvan
vanminder
minderdan
dan5 M.
5 M.breedte
breedte
hetzij
wordt
getroffen,kan
kandede
diepte overblijft,
overblijft, door
door het
hetverbod
verbod van
vanartikel
artikel] 0]0wordt
of diepte
getroffen,
eigenaar vorderen
vorderen dat
perceel of
ofaaneengesloten
aaneengesloten geheel
geheel van
vanperceelen
perceelengeheel
geheel
eigenaar
dat dit perceel
door de gemeente
gemeente wordt
wordt aangekocht
aangekochtofofonteigend.
onteigend.
door
Indien voor
voor of over
over een
een krachtens
krachtens artikel
artikel 55dezer
dezerWet
Wetvastgestelde
vastgestelderooilijn
rooilijn
c. Indien
zich reeds
reeds gebouwen
gebouwen bevinden,
bevinden, moeten
moeten deze
deze bij
bij herbouw
herbouw tot
totop
opofofachter
achterdede
zich
rooilijn worden
worden teruggebracht.
teruggebracht.
rooilijn
Onder herbouw
herbouw wordt
wordt voor
voor de
de toepassing
toepassing van
van dit
ditartikel
artikelook
ookhet
hetaanbrengen
aanbrengen
Onder
van een
een nieuwe
nieuwe gevelpui,
gevelpui, zelfs
zelfs indien
indiendeze
dezezich
zichover
overniet
nietmeer
meerdan
dan één verdieping
van
verstaan.
uitstrekt, verstaan.
De eigenaar
eigenaar kan
kan vorderen
vorderen dat
dat het
hetvoor
voorde
derooilijn
rooilijn gelegene
gelegene gedeelte
gedeelte door
door de
de
De
gemeente worde
worde aangekocht
aangekocht of
of onteigend.
onteigend. Met
Methet
hetvoor
voordedestraatlijn
straatlijngelegene
gelegene
gemeente
in ieder
ieder geval.
geval.
gedeelte geschiedt
geschiedt dit in
gedeelte
Art.
12.
Art. 12.
Wanneer
eenighoofdzakelijk
hoofdzakelijk onbebouwd
onbebouwd gedeelte
gedeelteder
dergemeente
gemeentededekadastrale
kadastrale
Wanneer in eenig
indeeling
der perceelen
perceelenvoor
vooreene
ecnebehoorlijke
behoorliikeenendoeltreffende
doeltreffendebebouwing
bebouwingkrachtens
krachtens
indeeling der
een
overeenkol\lstig artikel
of 5 5dezer
dezerwet
wet
vastgesteldstadsstadswijkplan
een overeenkomstig
artikel 22 of
vastgesteld
of of
wijkplan
ongunstig
kan, op
opdedevordering
vorderingvan
vaneen
eenof of
meer
belanghebbenden,dedeGemeenGemeenongunstig is, kan,
meer
belanghebbenden,
teraad
kadastrale indeeling
indeeling in
in zoodanig
zoodanig gedeelte
gedeelte wijzigen.
wijzigen.
teraad de kadastrale
De
bestaande en
en dededoor
doorBurgemeester
Burgemeesterenen
Wethoudersontworpen
ontworpenindeeling
indeeling
De bestaande
Wethouders
worden
in teekening
teekening gebracht
gebracht op
op eene
eene schaal
Bchaal van
van ten
ten minste
minste 1I:: 500, en
worden beide
beide in
gaan
vergezeld van
van een
een lijst
lijstder
dereigenaars
eigenaarsder
derperceelen
perceelendie
dieininhet
hetontwerp
ontwerp
gaan vergezeld
betrokken
zijn.
betrokken zijn.
Deze
teekeningen en lijsten
lijsten liggen
liggengedurende
gedurende ten
tenminste
minstedrie
driemaanden
maandenvoor
voorde
de
Deze teekeningen
vaststelling
vandedenieuwe
nieuwe
indeeling
doorden
denGemeenteraad
Gemeenteraadter
tergemeente-secretarie
gemeente-secretarie
vaststelling van
indeeling
door
voor
een ieder
iederter
terinzage.
inzage.Afdrukken
Afdrukken
daananworden
wordengedurende
geclurendedien
dientermijn
termijn
voor een
daarvan
voor
ieder verkrijgbaar
verkrijgbaar gesteld.
gesteld.
voor een ieder
Binnen
na de
de vaststelling
vaststelling door
door den
den Raad
Raadwordt
wordtevenzoo
evenzoo gehangehanBinnen veertien
veertien dagen
dagen na
deld
de vastgestelde
vastgestelde nieuwe
nieuwe indeeling.
indeeling.
deld met de
opdedeoude
oudekadastrale
kadastraleperceelen,
perceelen,gaan
gaanopopdedenieuwe
nieuweover.
over.
Hypotheken,
gevestigd op
Hypotheken, gevestigd
De
eigenaar van
van eenig
eenig in
in het
hetplan
planbegrepen
begrepenperceel,
perceel,dat
datvolgens
volgensdedebestaande
bestaande
De eigenaar
indeeling
kleiner is 25
25 M2.
M2. kan
kanvorderen
vorderen dat
datdedegemeente
gemeentetottot
aankoopofofonteigeonteigeindeeling kleiner
aankoop
ning
daarvan overga.
overga.
ning daarvan
Art.
Art. 13.
of 55van
vandeze
dezeWet
Wetvastgesteld
vastgesteldstads-,
stads-,
Ter
krachtens art.
Ter uitvoering
uitvoering van
van een krachtens
art. 2 of
de wet,
wet, dat
dat het
het
wijkstraatplan, kan,
kan, zonder
zonder voorafgaande
voorafgaande verklaring
verklaring bij
bij de
wijk- of straatplan,
algemeene
de onteigening
onteigeningvordert,
vordert,dedeGemeenteraad
Gemeenteraadtot
totonteigening
onteigeningovergaan.
overgaan.
algemeene nut de
Ter
een breedere
breedere strook
strook gronds
gronds worden
worden aangewezen,
aangewezen, dan
dan voor
voor
Ter onteigening
onteigening kan een
den
der ontworpen
ontworpen wegen,
wegen,wateren,
wateren,werken
werkenofofinrichtingen
inrichtingen vereischt
vereischt wordt.
wordt.
den aanleg der
HH
Burgemeester en
en Wethouders,
Wethouders, gcteekend
ccne schaal
schaal van
van
geteekend op
op cone
ontwerp van
van Burgemeester
Ha ontwerp
1:: 500
500 en
en vergezeld
vergezeld van
van eene
eene lijst
lijst der
der geheel
geheel of
of gedeeltelijk
ten
minste 1
gedeeltelijk te
ten minste
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onteigenen
kadastrale perceclen
hunne eigenaars,
eigenaars, ligt
ligtgedurende
gedurende ten
tenminste
minste
onteigenen kada,strale
perceelen en hunne
drie
maanden voor
voor de
de vaststelling
,·aststellingdoor
doorden
denGemeenteraad
Gemeenteraadvoor
voor een
een ieder
ieder ter
ter
drie maanden
inzage. Afdrukken
Afdrukken daa,rvan
daarvan worden
worden gedurende
gedurende dien
dien termijn
termijn voor
voor een
een ieder
ieder verver·
inzage.
krijgbaar gesteld.
gesteld.
krijgbaar
Binnen veertien
veertien dagen
dagenna
nadedevaststelling
vaststellingdoor
doorden
denRaad
Raadwordt
wordtevenzoo
evenzoo gehandeld
gehandeld
Binnen
de vastgestelde
vastgesteldeteekening
teekeningenendede
daarbij
behoorendelijsten
lijstenvan
vanter
teronteigening
onteigening
met de
daarbij
behoorende
hunne eigenaars.
eigenaars.
aangewezen
perceelcn en hunne
aangewezen perceelen
Indien
van een
een perceel
perceelofofeen
eenaaneengesloten
aaneengeslotengeheel
geheelvan
vanaan
aandenzelfden
denze\fdcneigenaar
eigenaar
Indien van
toebehoorende perceelen
hetzij zooveel
zooveel dat
dat minder
minder dan
dan
toebehoorende
perceelen hetzij
hetzij meer
meer dan
dan de
de helft, hetzij
25 M2
}op of
of een
ecnstrook
strookvan
vanminder
minderdan
dan5 M.
5 M.
breedte
diepteoverblijft,
overblijft,tot
tot
25
breedte
of of
diepte
onteigening
eigenaar vorderen
vorderen dat
dit perceel
perceel of
of
onteigening wordt
wordt aangewezen,
aangewezen,kan
kan de
de eigenaar
dat dit
aaneellgesloten gehp.el
van perceelen
perceelengeheel
geheeldoor
doordedegemeente
gemeenteworde
wordeonteigend.
onteigend.
aaneengesloten
geheel van
Art.
14.
Art. 14.
uitte te
betalen
schadeloosstellinggeschiedt
geschiedt
berekening der
der bij
bijonteigening
onteigeninguit
De berekening
betalen
schadeloosstelling
de volgende
volgende wijze
wijze::
op de
Binnen een
een door
door Ons
Ons tetebepalen
bepalen termijn
termijn na
na de
de invoering
invoering dezer
dezer wet
wet wordt
wordt de
de
Binnen
werkelijke
waarde van
van alle
alleonroerende
onroerende·goederen
goederen in
in het
hetRijk
Rijkgeschat
geschatdoor
door door
door
werkelijke waarde
Ons te benoemen
benoemen commissiën
commissiën van
vandeskundigen
deskundigenonder
onderleiding
leidingeener
eenerhoofdcommissie.
hoofdcommissie.
Ons
Ons tetebepalen
bepalentermijnen
termijnenenenregelen,
regelen,isiselk
elkeigenaar
eigenaar
Met
van door
door Ons
Met inachtneming van
bevoegd zijne
zijne bedenkingen
bedenkingen tegen
tegen de
devoorloopige
voorloopigeschattingen
schattingendezer
dezer commissiijn
commissiën
bevoegd
kenbaar
maken. Voor
Voor zoover
zoover die
diebedenkingen
bedenkingen eigendommen
eigendommen van
van den
deneigenaar
eigenaar
kenbaar te maken.
decommissie
commissiedaarmede
daarmededan
danalleen
alleengeen
geenrekening,
rekening,wanneer
wanneer
betreffen, houdt
houdt de
zelven betreffen,
zij
klaarblijkelijk van
van allen
allen grond
grond zijn
zijn ontbloot.
ontbloot.
zij klaarblijkelijk
De eindschating
eindschating der
der commissiën
commissiën wordt
wordt aangeteekend
aa,ngeteekend in
in de
dekohieren
kohierender
dergrondgrondbelasting en
en inindede
kadastraleregisters.
registers.Zij
Zijgeldt
geldtalsalsgrondslag,
grondslag,zoowel
zoowelvoor
voordede
belasting
kadastrale
heffing van
van grondbelasting
grondbelasting en
envermogensbelasting,
vermogensbelasting, als
alsvoor
voordedeschadeloosstelling
schadeloosstelling
heffing
bij onteigening.
bij
Na de
de eindschatting
eindschatting worden
worden dedeschattingen
schattingenopopdedevordering,
vordering,hetzij
hetzijvan
vanden
den
Na
de ambtenaren
ambtenaren der
der belasting,
belasting, verhoogd
verhoogd met
met de
dewaarde
waarde van
van
eigenaar,
hetzij van
van de
eigenaar, hetzij
op
het goed
goedgestichte
gestichtegebouwen
gebouwenenenvan
vanal al
stoffelijkeverbeteringen,
verbeteringen, die
diede
de
op het
diedie
stoffelijke
waarde
blijvend vermeerderen,
vermeerderen, alsmede
de waarde
waarde van
van in
in het
het goed
goedaangeaangewaarde blijvend
alsmede met
met de
troffen
voor de
de bovenbedoelde
bovenbedoelde eindschatting
eindschatting
troffen delfstoffen,
delfstoffen, waarvan
waarvan de
de aanwezigheid
aanwezigheid voor
bekend was.
was.
niet bekend
De schadeloosstelling
schadeloosstelling wordt
goed te
te veld
veld
De
wordtverhoogd
verhoogdmet
metde
de waarde
waarde van
van op
op het goed
staande
vruchten en houtgewas,
houtgewas, alsmede
alsmede met
met de
deonkosten,
onkosten,veroorzaakt
veroorzaakt door
door ververstaande vruchten
huizing en beperking,
beperking, staking
staking of
ofverplaatsing
verplaatsingvan
vanbedrijf.
bedrijf.
huizing
Het geding
geding tot
totonteigening
onteigeningwordt
wordtgevoerd
gevoerdovereenkomstig
overeenkomstig de
de regelen,
regelen,voorgevoorgeschreven
Onteigeningswet van
van 28
28 Augustus
Augustus 1851
1851 Stbl.
nO. 125.
125.
Ma n°.
schreven bij
bij de
de Onteigeningswet

Overgang8bepaling.
Overgangsbepaling.
(Art.
92 Onteigeningswet).
Onteigeningswet). De
De berekening
berekening der
der bij
bij onteigening
onteigening uit
uit tetebetalen
betalen
(Art. 92
schadeloosstelling
grondslag het
het gemiddelde
gemiddelde van
van den
den prijs,
prijs, dien
dien in
in de
de
schadeloosstelling heeft
heeft tot grondslag
omgeving van
het teteonteigenen
onteigenengoed
goedgelegen
gelegenperceelen
perceeleninindedeaan
aanhet
hetraadsraadsomgeving
van het
besluit tot
tot onteigening
onteigeningvoorafgegane
voorafgegane zes
zes(acht,
(acht,tien)
tien)
jareninindedeopenbare
openbareveilingen
veilingen
jaren
hebben opgebracht.
opgebracht.
hebben
Ter
berekening van dit
dit gemiddelde
gemiddelde worden
worden iningelijke
gelijkemate
mategoederen
goederengenomen,
genomen,
Ter berekening
die
meer naar
naar het
hetmidden
midden en
en die
diemeer
meernaar
naar de
debuitenzijde
buitenzijde der
der gemeente
gemeente gelegeledie meer
gen zijn.
zijn.
Omstandigheden, die
die de
de waarde
waarde van
van het
hetgoed
goedboven
bovendit
ditgemiddelde
gemiddeldeverhoogen,
verhoogen,
moeten door
door den
den eigenaar,
eigenaar,omstandigheden,
omstandigheden,die
diehaar
haarverlagen,
verlagen,door
doorde
deonteigenende
onteigenende
moeten
partij
bewezen worden.
worden.
partij bewezen
De
schadeloosstelling wordt
wordt verhoogd
verhoogd .....
enz.
De schadeloosstelling
. . . enz.
Het geding
geding tot onteigening
onteigening wordt
enz.
Het
wordt gevoerd.
gevoerd . ..
• enz.
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Art. 15.
15.
Art.
De
besluiten, krachtens
krachtens deze
dezeWet
Wetdoor
door
Gemeenteraadgenomen,
genomen,worden
worden
De besluiten,
denden
Gemeenteraad
zijovereenkomstig
overeenkomstigde
debepalingen
bepalingen
aan
Gedeputeerde Staten medegedeeld,
medegedeeld, alvorens
alvorens zij
aan Gedeputeerde
Weten
envan
vandedeGemeentewet
Gemeentewetaan
aandedeingezetenen
ingezetenenworden
wordenafgekondigd.
afgekondigd.
van deze
deze Wet
van
Art. 16.
16.
Art.
Van de
de inindeze
dezeWet
Wet
voorgeschrevennederleggingen
nederleggingenwordt
wordtdoor
doorden
denBurgeBurgeVan
voorgeschreven
of,bij
bij
meester of die
diehem
hemvervangt
vervangtinineen
eenofof
meernieuwsbladen
nieuwsbladender
dergemeente
gemeenteof,
meester
meer
het ontbreken
ontbreken daarvan,
daarvan, eener
eenernaburige
naburigegemeente
gemeenteonverwijld
onverwijld kennis
kennis gegeven.
gegeven. Zij
Zij
worden
daarenboven door
op de
degebruikelijke
gebruikelijke wijze
wijzeaan
aandedeingezetenen
ingezetenen
worden daarenboven
door hem
hem op
bekend
bekend gemaakt.
Art.
17.
Art. 17.
Onverminderd
bepaling van
van art.
art. 180
180 der
derGemeentewet,
Gemeentewet, kan
kan op
opovertreding
overtreding
Onverminderd de
de bepaling
der voorschriften,
voorschriften, krachtens
artikelen 6,
7, 8,
8, 99 en
en 10
10dezer
dezerWet
Wetgegeven,
gCJ,(even,
der
krachtens de
de artikelen
6, 7,
hechtenis van ten
ten hoogste
hoogstedrie
driemaanden
maandenofofgeldboete
geldboetevan
vanten
tenhoogste
hoogsteduizend
duizend
hechtenis
gulden worden
worden gesteld.
gesteld.
derWoningwet).
Woningwet).
(Zie
verder §§ 99 der
(Zie verder

J. H.
H. VALCKENIER KIPS.
J.
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TE GENT.
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1566-April 1567)
1567)
(Juni 1566—April
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Dr. DAN IEL
IEL JACO
JACOBS.
BS.
Dr.
(1869-1901).
(1869-1901).

IIde HOOFDSTUK.
HOOFDSTUK.
IIde

De Beeldenstorm.
De
Tot nog
nog toe
toe hadden
hadden de
de veldpredikatiën
veld predikatiën tot niet
niet ééne
eene gewelddadiggewelddadigTot
aanleiding gegeven.
Wel is
is waar
waal' had
had de
de menigte,
menigte, die
die er
er heengegeven. Wel
heid aanleiding
maar dit was
was enkel
enkelom
om zich
zich
stroomde, zich
zich soms
soms van
van wapens
wapens voorzien
voorzien;; maar
verdedigen, zoo
zoo men
menhunne
hunnevreedzame
vreedzamevergadering
vergadering kwam
kwam storen.
te verdedigen,
het dus,
dus, dat
dat geene wanordelijkheden
wanordelijkheden zouden
zouden
In den
den beginne
beginne scheen
scheen het
In
het
uitoefenen
van
gebeuren,
indien
de
overheid
aan
de
hervormden
gebeuren, indien de overheid aan de hervormden het uitoefenen van
hun
godsdienst toeliet.
toeliet. Nochtans
Nochtans kon
kon men
men reeds
reeds sedert
sedert de
de eerste
eerste gehun godsdienst
beUI'tenissen
zek!'J'e teekens
teekens bespeuren
bespeuren van
van de
deopgewondenheid
opgewondenheid der
der
beurtenissen zeke,re
gemoederen.
Van Vaernewijck,
de predikatie, die
den
die den
sprekende van
van de
Vaernewijck, sprekende
gemoederen. Van
lten Juni
3osten
30
buiten de
St, Lievenspoort gehouden
werd, verhaalt
verhaalt het
het
gehouden werd,
Juni buiten
de St.
volgende:
volgende :
DAnder
noumclen broeder
broeder Pieter
cle Bac\,ere
Backere ende broeder Lievin van
Pieter de
»Ander noumden
den
Bossche, predikheeren, met eenen
fremenuer oft
twee die
die jeghen
oft twee
eenen fremenuer
den Bossche,
prediken en
en de
de qualic
ghemint met sommighe
dheretijequen
pleghen te prediken
qualic ghemint
ciheretijcquen pleghen
dat zij
zij zouden
zouden duer
duer de
de spijssen
ghejaeeht werden"
werden" (*).
C).
zijn,
spijssen ghejaecht
zijn, dat
Van Vaernewijek
ook het
hetvolgende
volgende gezegde,
gezegde, dat
dat op
op denzelfden
verhaalt ook
Vaernewijck verhaalt
dag zou gehouden
geworden
zijn:
zijn
:
gehouden geworden
llAnder
zeijden (ziende eenighe
rijcke lieden passeren): ic
en wilde
wilde
eenighe rijcke
ic en
»Ander zeijden
niet
dat ic
ie zoo
zoo rijcke ware
als dien
dien man
man;; waer
waer up
ander vraeehde
up een ander
ware als
vraechde ::
niet dat
dat?
ie, zeijde hij,
om mijns
mijns ghoets wille
niet doot
waerom
hij, om
wille niet
Omdat ic,
waerom dat
? Omdat
gesmeten
en zoude werden" (t).
(i).
gesmeten en
Deze
kleine feiten
feiten toonen
klaar den socialen kant
der beweging aan.
toonen klaar
kant der
Deze kleine
schemert er
de haat
haat tegen
tegen de
de roomsehe
door,
Niet
alleen schemert
roomsche geestelijkheid door,
Niet alleen
er de
maar
ook
de
haat
tegen
de
rijken.
In
beide
gevallen
vindt
men
maar ook de haat tegen de rijken. In beide gevallen vindt men eene
toi gewelddaden
gewelddaden over
gaan. Dit
Ditwerd
werd
niet
verborgen neiging
neiging om
om tot
niet verborgen
over te
te gaan.
(0)
(*)

m
(t)

Van Vaernewijck,
blz. 8.
beroerlicke tijden,
Wen, I,I, blz.
Vaernewijek, Van
Van die beroer/iclee
Van Vaernewijck,
id.
Vaernewijek, id.
id. id.
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oan
ook van
van den
oen beginne
beginneafafdoor
ooorde
deregeering
regeering gevreesd.
gevreesd. Reeds
Reedsden
den
dan ook
den Juli
Juli schreef
schreef de
de landvoogdes
landvoogoes aan
aan den
oen koning,
koning, dat
dat men
men ininde
de steden
steoen
7ven
een volksoproer
een
volksoproer verwachtte,
verwachtte, dat
dat zoowel
zoo welhet
hetverdelgen
verdelgenvan
vanden
dengodsdienst
godsdienst
als
het plunderen
plunderen der
der rijken
rijken zou
zou tot
tot doel
doel hebben
hebben (*).
C*). InIndenzelfden
oenzelfden
als het
brief zegt
brief
zegt zij
zij nog,
nog,dat
datdeoearmoede
armoedevan
vanhet
hetvolk,
volk,veroorzåakt
veroorzaaktdoor
door het
het
stilstaan van
stilstaan
van handel
handel en
en nijverheid,
nijverheid, aan
aan de
de menigte
menigtenog
nogmeer
meeraanleiding
aanleiding
zou geven
19den
zou
geven tot het
het plunderen
plunderen der
der rijken
rijken (f).
(t).Den
Den
19 deoJuli
.Julimeldde
melddezij
zij
den
koning, dat
dat zij
zijden
denprins
prinsvan
van
Oranje
naar
Antwerpengezonden
gezondenhad,
had,
den koning,
Oranje
naar
Antwerpen
hij de
oe stad
stadvan
vanplundering
plundering zou
zou bevrijden
bevrijden (§).
Uit vrees
vrees
hopende
hopende dat
dat hij
(§). Uit
voor die plundering
zekerheid
voor
plundering hadden
hadden reeds
reeds vele
velekooplieden
kooplieden hun
hungeld
geldininzekerheid
gebracht of waren
gebracht
waren zelve
zelve uit
uitAntwerpen
Antwerpenvertrokken
vertrokken (**).
(**).
sten
Den
21
Juli
schreef de landvoogdes
landvoogdes aan
het magistraat
magistraat van
van Gent
Gent
Den 21sten
Juli schreef
aan het
verRcheidene
nemen waren
waren niet
niet alleen
alleen tot
tothet
het
verscheidene maatregelen
maatregelenvoor,
voor,die
die te
te nemen
eere houden
in erre
van den
den godsdienst,
godsdienst,maar
maarook
ooktot
tothet
hetbeschermen
beschermen hunner
hunner
houden van
personen, vrouwen,
personen,
vrouwen, kinderen
kinderen en
en goederen
goederen tegen
tegen alle
alle oproer
oproer en
en plunplundering (tt).
(±±).
dering
De regeering
De
regeering toonde
toonde zich
zich dus
OIIS erg
ergbevreesd
bevreesdvoor
vooreen
eenalgemeen
algemeenyolksvolksoproer,
een aanslag
aanslag op
op den
den eigendom
eigendom tot
tot doel
doel zou
zouhebben.
hebben. Maar
Maar
oproer, dat
dat een
tot nog
nog toe
toeis iser niet
er niet
éénmaal
spraak
geweest
beeldenstorm.
tot
éénmaal
spraak
geweest
vanvan
beeldenstorm.
Eerst
in een
eenbrief
briefvan
vandede
landvoogdesaan
aanhet
hetmagistraat
magistraatvan
vanGent,
Gent,
Eerst in
landvoogdes
gedagteekend
den 25sten
25sten Juli,
Juli, wordt
wordt gezegd
gezegd dat
oatdedeveldpredikanten
veldpredikantenhet
het
gedagteekend den
volk
tot het plunderen
volk opruien
opruien tot
plunderen van
van kerken
kerken en
en kloosters
kloosters (§§).
(§§). Zelfs
Zelfs dit
dit
slaat
nog niet
nietopopden
deneigenlijken
eigenlijkenbeeldenstorm
beeldenstorm;; er
er wordt
wordt niet
nietgezingezinslaat nog
op het
het verbrijzelen
verbrijzelen der
der heiligenbeelden,
heiligenbeelden, maar
maar enkel
enkelop
opeen
eenroof,
roof,
speeld
speeld op
die
in dedekerken
kerken
geschieden,
zooalsmen
men
reedsvroeger
vroegervreesde
vreesde
die in
zouzou
geschieden,
zooals
reeds
hem in
in de
de huizen
huizen der
der rijken
rijken te
tezien
ziengebeuren.
gebeuren.
hem
Toch bestaat
bestaat erereen
eennauw
nauwverband
verbandtusschen
tusschendie
dieplundering,
plundering, die
diebij
bij
Toch
eene
vrees bepaald
bepaald bleef,
bleef, eneneeneen
beelOenstorm,diedie
ging
uitbreken.
eene vrees
beeldenstorm,
ging
uitbreken.
derhervormingsbeweging?
hervormingsbeweging? Eensdeels
Eensdeels
Inderdaad, welke
zijn de
deoorzaken
oorzakender
Inderdaad,
welke zijn
eene
sociale
oorzaak,
vooral
voortvloeiend
uit
den
slechten
tijd:
de'
eene sociale oorzaak, vooral voortvloeiend uit den slechten tijd
: de'
natuurlijke haat
der hongerlijders
hongerlijders tegen
de bezitters,
bezitters, zoowel
zoowelleeken
leekenals
als
natuurlijke
haat der
tegen de
kanteene
eenegodsdienstige
godsdienstigeoorzaak;
oorzaak;voortvoortgeestelijken;; van
van den
den anderen
anderen kant
geestelijken
spruitend uit
uit den
den wreeden
wreedengeloofsdwang:
geloofsdwang: de
de haat
haat der
dermenigte
menigte tegen
tegen
spruitend
priesters en
en monniken.
monl)iken. Deze
Deze twee
tweeoorzaken
oorzaken werkten
werkten inindenzelfden
denzelfden zin
zin
priesters
brachten de
de gemoederen
gemoederen iningisting.
gisting.Men
Menvreesde,
vreesde,dat
dathet
hetuitbarsten,
uitbarsten,
en brachten
haat zou
zou leiden
leiden tot
tot het
hetplunderen
plunderen van
van de
degoederen
goederen
van (lien
dien dubbelen
dubbelen haat
van
Op
eens
echter
werd
een
andere
richting
van
rijken
en
geestelijken.
van rijken en geestelijken. Op eens echter werd een andere richting
maar de
de beelbeelingeslagen, De
De gevreesde
gevreesde plundering
plundering greep
plaats, maar
ingeslagen.
greep geen plaats,
denstorm brak
brak los.
los.
denstorm
vreesde dus,
dus, dat
datde
depredikatiën
predikatiën ten
ten platten
plattenlande
lande weldra
weldra
De' regeering vreesde
aanleiding zouden
tot oproerigheid
oproerigheid binnen
binnen de
de steden.
steden. Den
Den21sten
21 sten
aanleiding
zouden geven
geven tot
Uorrespondance de Marguerite
Marguerüed'd'Autriche
A.dricheavec
avecPhilippe
PhilippeII,Il, blz.
blz. 72.
(*) Correspondance
(t) Correspondance
Correspondance de
M arguerited'Autriche
d' A ufricheavec
avecPhilippe
Pllilippe
blz, 80.
80,
(t)
de Marguerite
II, Il, blz.
(§) Correspondance
CorrespondancededeMa7guerite
lIfalguerüe
d' Autriche, blz.
blz. 85.
85,
(§)
d'Autriche,
Correspondance de Marguerite
lIfarguerited' d'
Autriclze, blz.
blz, 88.
88,
(**) Correspondance
Autriche,
(tt) Verslag
Verslag van 't't3fagistraet
lIfagistraetvan
vanGent,
Gent, door Kervijn
I{enijn de Volkaersbeke,
Volkaersbeke, blz. 96.
96,
(tt)
(§§) Verslag
Verslag van
van't'tMagistraet
lIfagÎstraet
van
Gent, blz.
blz, 96.
96,
(§§)
van
Gent,
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Juli schrpef
de landvoogcles
landvoogdes aan
het magistraat
magistraatvan
van Gent,
Gent, dat
dathet
hetstadsstadsschreef de
aan het
bestuur,, om
om alle
alle vvanordelijkheden
wanordelijkheden te
vermijden,, eenige
eenige goede
goede kathokathobestuur
te vermijden
lieke
burgers op
ophet
hetschepenhuis
schepenhuismoest
moestontbieden
ontbieden om
omgezamenlijk
gezamenlijk te
te
lieke burgers
overleggen,
maatregelen er
er dienden
dienden genomen
genomen te
teworden.
worden. Voorts
Voorts
overleggen, welke
welke maatregelen
moest men
men in
in de
de stad
stad dag
dagen
ennacht
nachtgoede
goede wacht
wacht houden.
hourlen. Deze
Deze bebemoest
velen werden
werden stipt
uitgevoerd. Doch
Doch reeds
reeds den
den 23sten
2:3sten werden
werden de
de
velen
stipt uitgevoerd.
de stad
stad opgeschorst
opgeschorst,, daar
daar het
hetuiteengaan
uiteengaan van
van de
devergadevergadewachten in
wachten
in de
ring
der hervormden
hervormden buiten
buiten de
de Peterceliepoort
Peterceliepoort het
het gevaar
gevaarvoor
voor oproer
oproer
ring der
voorloopig
Den 26sten
26sten werden
werden de wachten
wachten
voorloopigscheen
scheenverdreven
verdreventete hebben.
hebben. Den
weer ingericht
ingericht (*).
(1.
Daar echter
echter het
hetuitbreken
uitbrekenvan
vanwanordelijkheden
wanordelijkheden van
vandag
dagtot
totdag
dagononDaar
vermijdelijker
werden de
de voorzorgen
voorzorgen voor
voor het
hethandhaven
handhaven der
der
vermiidelijker scheell,
scheen , werden
den 7den
7 den Augustus
Augustus door
door het
het magistraat
magistraat nog
nog versterkt
versterkt,, na
naoverleg
overleg
rust den
met den
den raad
raad van
van Vlaanderen.
Vlaanderen. De
De stad
stadwerd
werdverdeeld
verdeeld inin17
17wijken
wijken,
met
,
tweewijkmeesters
wijkmeestersofofsuperintendenten
superintendenten gegeen
voor iedere
iedere wijk
wijk werden
werden twee
en voor
De wijkmeesters
wijkmeesters
kozen, , die
bevel zouden
zouden voeren
over zes
zes vingteniers.
vingteniers. De
kozen
die bevel
voeren over
ophunne
hunne beurt
beurt
moesten den
den eed
eed afleggen
afleggen in
in handen
handen van
van schepenen
schepenen en
en op
moesten
den
eed afnemen
afnemen van
van hunne
hunneiringteniers.
vingteniers.
den eed
»Ghelast bij
bij mijn
mijn heeren
heeren den
denhoochbaliu
hoochbaliu ende
endeschepenen
schepenenvander
van der
kuere, , den
dell superintendenten
superintenllenten dezer
af te
te nemene
neme ne van
vanhaerlieder
haerlieder
kuere
dezer stede
stede af
heet vander
vander Majesteyt,
Majesteyt, metghaders
metghaders heere
heere ende
ende wet
wet
vingteniers den
vingteniers
den heet
ghoet
ende
ghetrouwe
te
zijne
ende
de
zelve
bij
te
stane,
om
me
ghoet ende ghetrouwe zijne ende de zelve bij te stane , omme tete
alle quaetwillighe,
quaetwillighe, die
died'insetenen
d'insetenendeser
deserstede
stedezouden
zoudeneenighe
eenighe
wederstane alle
doen,, ende
ende dat
datghelijcken
ghelijckenheet
heetafghenomen
afghenomen
foule
oft oppressie
oppressie willen
willen doen
foule oft
zij
bij de
de vingteniers
vingteniers , van
van de
deXIX
XIXonder
onderelc
elcvan
vanhemlieden
hemliedenwesende.
wesende.
zij bij
gheteekent bij
bij den
den
Actum
collegie den
Augustij LXVI
LXVI ende
ende was
was gheteekent
Actum int
int collegie
den 7 Augustij
(t).
secretaris
secretaris Prijsbier" (±).
Doch het
het bleek
bleek aanstonds,
aanstonds, dat
datopopdeze
dezegewapende
gewapendemacht
machtgeenszins
geenszins
Doch
te rekenen
rekenen viel,
viel, zooals
zooals het
hetvolgende
volgendeverhaal
verhaalvan
vanden
denvingtenier
vingtenierMarcus
Marcus
van
Vaernewijck het klaar
klaar aantoont
aantoont(§)
(§):
van Vaernewijck
:
»Ic dede
dede eedt
eedtonder
onderAdriaen
AdriaenBorluut
Borluutmet
metmeer
meerander
andervingteniers
vingteniers, ,
Die
ende
vMrt
dede
ic
mijn
supposten
heet
doen,
wel
tot
XL,
persuaende voort dede ic mijn supposten heet doen , wel tot XL , bijbijpersuawant zijzijsom
somniet
nietwel
weldaeranne
daeranneenenwilden
wilden,
zoo
cie
ende andersins
andersins ,, want
cie ende
, zoo
ooc
die ander
ander vingteniers
vingteniers wel
wel bevonden
bevonden;; want
want ons
onswas
wasghelast
ghelastdat
datmer
mer
ooc die
meer
nemen zoude
zoude dan
dan XIX
XIX,, zoo
zoo verre
verre alst
alstfijne
fijneende
endeghoede
ghoedemannen
mannen
meer nemen
uutlaste
lastevan
van
schepenen,bijbijden
denvingteniers
vingteniers
waren.
Maer als
als hemlieden,
hemliedelI, uut
waren. Maer
schepenen,
ghevraecht
zij ooc
ooc haer
haer bereet
bereet hauden
hauden zoude
zoude,, als
als mense
mense ververghevraecht was
was oft
oft zij
zoucken zoude,
dat men
menhaer
haernamen
namenupteekenen
upteekenen
zoude,zoo
zoovielen
vielen
zoucken
zoude, ende
ende dat
zoude,
zij
met grooten
grooten hoopen
hoopen af,
af, zegghende
zegghende dat
datzijzijvoor
voorde
depapen
papenniet
nietwaken
waken
zij met
haer
lijf
avontueren
en
wilden,
maer
voor
den
coninc
ende
heere
noch
noch
lijf avontueren en wilden , maer voor den coninc ende heere
wet,, was
was lijf
lijf en
en ghoet
ghoet;
tenvijlendat
datzijzijzouden
zoudenooc
oocmoghen
moghen uutuutende
eilde wet
; terwijlen
cant vander
vander stack
stadt,, om
om de
devijanden
vijanden teteweeren,
weeren,zoo
zoo
trecken
an eenigen
eenigen cant
trecken an
(*)

Zie
alles hierboven,
hierboven, eerste
eerstehoofdstuk.
hoofdstuk.
Zie dit alles

(-1-) Van
(tl
Vaernewijck, Van
be"oerlicke tijden,
tb'den, I, blz.
blz. 57.
ti7.
Van Vaernewijck,
Van die beroerlicke
(§) Hij
llangesteld geworden
geworden in de
de wijk
wijk van
vanSt.
St.Jacobs
Jacobsonder
onderden
densuperintendent
superintendent
Hij was qangesteld
Adriaan
Horluut. De
Deandere
anderesuperintendent
superintenuentdezer
UCWI'
wijk
Antonis
1Jlltenhove.
Adriaan Borluut.
wijk
vanvan
Jhr.Jhr.
Antonis
CTutenhove.
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zouden eenighe
eenighe andere
andere moghen
moghen commen
commen ende
ende rooven
rooven haer
haer husen
husen ofte
ofte
zouden
steken
daerinne, , ende
ende al
al wast
wast dat
dat icichaer
haerzeijde
zeijdeende
endeneerstich
neerstich
steken tvier
tvier daerinne
instampte, dat
voor de
priesters niet
en was,
was, maer
maer elc
elc voor
voor hem
hem zelzelinstampte,
dat voor
de priesters
niet en
ven
, kinderen
, zijzijenenverstondent
ven,, voor
voor zijn
zijn wijf
wijf,
kinderenende
endehubsghezinne
huijsghezinne,
verstondent
niet, , zegghende:
dat te
te verstane
verstane;; maer
maer tzal
tzal up
up
alzoo Diet
alzoo
zegghende :men
men gheeft
gheeft ons
ons dat
de papen
papen tetebescheermen
bescheermen al
al uut
uut commen.
commen. Laet
Laetzijzijhaer
haerzelven
zeI ven bebede
scheermen , , zij
zij hebben
hebben ons
ons langhe
langhe ghenouch
ghenouch ghepersiqueert
ghepersiqueert ende
ende ververscheermen
volcht,, ende.
ende zullen
zullen wij
wij zulck
zulckgheboufte
ghebouftemoeten
moetenbescheermen
bescheermen?
Insomma
somma
volcht
? In
zij hadden
hadden wel
wel ghewilt
ghewilt dat
datzij
zijgheroeft
gheroeftende
endeghesleghen
ghesleghenhadden
hadden gheghezij
ja zouden
zouden daeromme
daeromme ghelachen
ghelachen hebben,
hebben, haddet
haddet up
up hemlien
hemlien niet
niet
weest, ja
sommighe spraken
spraken openbaerlic
openbaerlic,, al
al zaghen
zaghen zij
zijalzoo
alzoo veel
veel
ghedrupt; want sommighe
ghedrupt;
crijschknechten zitten
zitten up
uptdack
tdackvanden
vandenpredichheeren
predichheerenalsser
alsserschailgen
schaiJgen
crijschknechten
en zouden
zouden daer
daer Diet
niet eenen
eenen aftrecken,
aftrecken, maer
maer latense
latense ghegheupligghen, zij
upligghen,
zij en
werden ende
ende haren
haren moetwille
moetwilJe bedrijven.
bedrijven. Aldus
Aldus doende
doende wast
wast ooc
ooc een
een
werden
zulck een
een volck
volck uut
uut tetetrecken
trecken,
die
perijckel voor
voor de
de vingteniers
vingteniers met zulck
perijckel
, die
dorste; ; want
want zoo
zoo de
de mare
mare ghijnck
ghijnck, , in
in WestWestmen niet
niet betrauwen
betmuwen en
men
en dorste
VJaenderen was
eenen grooten
grooten hoop
hoop crijschvolk,
crijschvolk, die
diealaldlandt
dlandtaf
afzouden
zouden
Vlaenderen
was eenen
de papen
papen tetestraffen
straffenende
ende
loopen ende
ende naer
naer Ghendt
Ghendt curts
curts commen
commen om
om de
loopen
dafgoderie te
weeren ,, ende
ende moeste
moeste men
men die
die wederstaen
wederstaen dat
dat zoude
zoude de
de
dafgoderie
te weeren
guesghezinde qualic
zouden liever
liever (es
(esteteduchten)
duchten)
guesghezinde
qualic bevallen
bevallen hebben
hebben ende
ende zouden
gesmeten hebben
hebben,, dan
dun hem
hem tete
haren vingtenier
vingtenim' oft
oft voorghangher
voorghangher doot
haren
doot gesmeten
wille gheweest
gheweestom
omzulck
zulckvole
volcte te
bevechten,
niet
voor
haervijanden,
vijanden,
wille
bevechten,
diedie
zijzij
niet
voor
haer
al en
en zeijden
zeijden zijt
zijt niet
nietplat
platuut,
uut,in
insomma,
somma,zoo
zoo
maer voor haer vrienden hilden; al
zij haer
haer langher
langher hier
hier up
up bedochten,
bedochten, zoo
zoo zij
zij haer
haer min
mindaertoe
daertoe verstaen
verstaen
zij
troppendemet
methoopen
hoopen tetesamen
samen
ende
begheven wilden
wilden,, ende
ende worden
worden alaltroppende
ende begheven
gheheele ghebuerten
ghebuerten,, zoodat
zoodat men
men gheen
gheenandtwoorde
andtwoorde (daer
(daer up
up te
te bebegheheele
trauwen was)
van hemlien
hemlien ghecrijghen
Deen sprack
sprack:: mijn
»mijn
trauwen
was) van
ghecrijghenen
en conde.
conde. Deen
gheweere
was int
int jaer
jaerXL
XLghenomen
ghenomenende
endeicicenenhebbe
hebbegheen
gheenghelt
gheltom
om
gheweere was
sprack:: Die
:Dic moet
moetdicwils
dicwilsuuterstede
uuterstedereysen
reysen
ander
te coopen."
coopen," Dander
Dander sprack
ander te
in
mijn coopmanschap
coopmanschap ende
ende affairen
affairen, , zoodat
zoodat ic
zelden thuus
thuus ben."
ben." De
De
in mijn
ic zelden
derde:
en begheeren
begheeren niet
niet te
te vechten
vechten,, icic en
enben
benniet
nietgram
gram,, en
en
derde : ,ic
bic en
waer
ofte
welck
die
vijanden
zijn
moghen,
die
ons
inweet
ooc
niet
weet ooc niet waer ofte welck die vijanden zijn moghen , die ons inghemaect,, dat
datzijt
zijtbeteren
beteren
deren
willen. Hebbens
Hebbens de
de papen
papen teteveel
veelghemaect
deren willen.
De vierde
vierde sprack
sprack:: bwie
:Dwie zal
zal terwijlen
terwijlen
jeghen die
die haer
haer anvallen
anvallen willen."
willen." De
jeghen
mijn
wijf ende
ende kinderen
kinderen de
de cost
costwinnen
winnen?? icicenenhebbe
hebbepachten
pachten noch
noch
mijn wijf
renten
incommens om
bij te leven
leven,, ergo
ergo wie
wie zal
zal ons
ons dan
dan teten
teten ghegherenten incommens
om bij
ven
ende een
eencleet
cleet
dJijf?"
Andereenen
ghavengheen
gheenandtwoorde
andtwoorde,,
ven ende
an an
dlijf?"
Andere
ghaven
zoo
dat
mer
nauwelic
van
XL,
viere
en
hadde
durven
betmuwen.
zoo dat mer nauwelic van XL , viere en hadde durven betrauwen.
Als
zulck rappoort
rappoort tot
tot scepenen
scepenenwart
wart,
van
diveerschevingteniers
vingteniers
Als zulck
, van
diveersche
overgebrocht
zaghen mijn
mijnheel'en
schepenen wel
wel hoe
hoe cranck
cranck dat
dat
overgebrochtwas,
was , zaghen
heeren schepenen
zij
gespannen waren
waren ende
ende waren
waren zeer
zeer perplecx
perplecx,, nauwelic
nauwelic wetende
wetende wat
wat
zij gespannen
zij
anghaen zouden.
zouden. De
De stad
stad lach
lach opene,
opene, zij
zij enensloot
slootniet,
niet,dedeartijlgerie
artijlgerie
zij anghaen
jaer XL
XL,, zoodat
zoodat zij
zij gheen
gheen
was
wech ende
endegheruumt
ghel'uumtint
intvoornoemde
voornoemde jaer
was wech
gheweere
meer in
in haer
haerwapenhuus
wapenhuus en
enhadde
hadde;; waren
waren ooc
o?c alsdoe
alsdoe de
de
gheweere meer
poorten
afgheworpen an
sommighe henden
henden vande
vande stadt
stadt,, zoodat
zoodat zij
zij
poorten afgheworpen
an sommighe

65

HET
WONDERJAAR TE
TE GENT.
GENT.
HET WONDERJAAR

zeer
ghecranct was.
was. Tvolc
Tvolcwas
was
onghewentder
deroorloghe
oorlogheworden
worden
zeer ghecranct
oocooc
onghewent
ende
boven al
al,, dat
dattquaetste
tquaetstewas
was,
diezelvedie
diedaer
daerwaren
waren,
waren
ende boven
, diezelve
, waren
qualic
onghewillich; ;want
wast dat
dat schepenen
~chepenen hemhemqualic ghewapent
ghewapent ende
ende onghewillich
want al
al wast
Iien
deden zegghen
zegghen dat
dat deze
dezeguaerde
guaerdeofte
ofteweere
wee re
voortgheestelicke.
tgheestelicl<é niet
niet
lien deden
voor
was,, zij
zij en
encondens
condensniet
nietghelooven
ghelooven,
zoowart
wartdan
danghenouch,
ghenouch,zeijden
zeijden
en
en was
, zoo
zij, , dat
dat elk
elkzijn
zijnghebuerte
ghebuertemet
met
conincstafelrijen waecte
waecte,, ende
ende liever
liever
zij
conincstafelrijen
haerelde•
elderr teteghaen
ghaenverstroijen
verstroijenende
ende
zijn eijghen
eijghen huijsen
huijsen bewaerde
bewaerde dan
danhaer
zijn
haer
ghoet ende
ende huijsghezin
huijsghezin in
perijekeI te
laten;; want
want wij
wij en
enweten
weten
haer ghoet
in perijckel
te laten
niet,, zeijden
zeijden zij
zij,, waer
wa er ons
ons de
dewet
wetzoude
zoudewillen
willenleeden
leedenende
endebeschicbeschicniet
in een
eenghat
ghatstellen
stellendaer
daerwij
wijons
onscraghe
craghe
ken
ende moghelic
moghelic bevers
ijevers in
ken ende
voor de
de papen,
papen, die
die ghemackelic
ghemackelic up
up ende
ende neder
neder
laten -zouden
-zouden, , ende
laten
ende al voor
ghaen
ende dit
dit erruer
errueralalberoct
beroethebben
hebbenmet
met
harenquaden
quadenlevene
levene, ,
ghaen ende
haren
groote
ghiericheyt,, hooveerdije
hooveerdije ende
ende tijrannije
tijrannije over
over de
de onnoosele
onnoosele ende
ende
groote ghiericheyt
gheerne vander
vander weerelt
weerelt vervremden
vervremden ende
end!:! afafonbeschuldighe,
onbeschuldighe ,die
die haer
haer gheerne
trecken zouden,
zouden, ende
ende den
den nauwen
nauwen wech
wech(die
(dieChristus
Christusleert)
leert)inneghaen.
inneghaen.
trecken
Dese
ende deser
deserghelijcke
ghelijckevele
vele
sprakenghijnghen
ghijnghendaer
daeromme
ommeonder
onder
Dese ende
spraken
tvoIck
veel te
te meer
meer om
omdat
dathaer
haerdit
ditverzouck
verzouckzoo
zoonieuwe,
nieuwe,vremt
vremt
tvolck ende
ende veel
ende
hert inneviel"
inneviel" (*).
(*).
ende hert
Deze lange
lange aanhaling
aanhaling uit
uitVan
VanVaernewijck
Vaernewijcktoont
toontklaar
klaarenenduidelijk
duidelijk
Deze
aan, hoezeer
hoezeer de
degemoederen
gemoederenopgewonden
opgewondenwaren
warenenenininwelken
welkenhachelijken
hachelijken
aan,
magistraat en
en de
departij
partijder
derorde
ordezich
zichbevonden.
bevonden.
toestand
toestand het magistraat
Den 9den
gden Augustus
Augustus (t),
(t),ininden
dennamiddag,
namiddag,kwam
kwamdedeGraaf
Graafvan
vanEgmont
Egmont
Den
te
Gent aan
aan;
zijnverblijf
verblijfinindedestad
stadkon
konslechts
slechtstottotden
denvolgenden
yolgenden
te Gent
; zijn
morgen duren,
duren, daar
daar zijne
zijne'• aanwezigheid
Brugge vereischt
vereischt werd.
werd.
morgen
aanwezigheidte
te Brugge
het magistraat
magistraat benuttigd
benuttigd om
om met
met
Nochtans werd
dit kort
kort bezoek
bezoek door
door het
Nochtans
werd dit
den stadhouder
stadhouder over
toestand der
handelen. Men
Men legde
legde
den
over den
den toestand
der zaken
zaken te
te handelen.
hem
voor oogen,
oogen, hoe
hoededestad
stad
beroofd
vanwapens
wapensenenontbloot
ontbloot van
van
hem voor
beroofd
van
zoukunnen
kunnen weerstaan,
weerstaan, indien
indien een
een
vestingen
moeilijk aan
aan een
eenaanval
aanvalzou
vestingen moeilijk
talrijke
bende haar
haar bedreigde,
bedreigde, te meer
meer daar
daar men
menopopeen
eengroot
grootgedeelte
gedeelte
talrijke bende
der bevolking
bevolking weinig
weinig staat
staat kon
kon maken.
maken. Nochtans
Nochtans had
had het
het magistraat
der
al de
de mogelijke
mogelijke maatregelen
maatregelen genomen
genomen om
om de
de verdediging
verdediging der
der stad
stad en
en
al
het
handhaven der
del' rust
rust teteverzekeren.
verzekeren.Zoo
Zoo
hieldmen
mennamelijk
namelijk de
de
het handhaven
hield
poorten
gesloten van
vandedeeerste
eerste
nachtkloktot
totdrie
drieofofvier
vieruren
uren 's morgens;
poorten gesloten
nachtklok
morgens ;
ook
had men
men goed
goed gevonden
gevonden eene
eene nieuwe
nieuwe poort,
poort, hetzij
hetzij ininhout,
hout,hetzij
hetzij
ook had
(.)
Vaernewijck, Van
die beroerlicke
beroerlicke tijden
tijdenI,I, blz.
blz. 57-60.
Van die
(*) Van Vaernewijck,
(t)
Philippe II
IIsur
surleslesaffaires
affairesdes
desPays-Bas,
Pays-Bas, publiée
publiée d'après
d'après les
de Philippe
Correspondance de
(t) Correspondance
originaux conservés
conservés dans les
les archives
archives royales
royales de
de Simancas,
Simancas, par
par M.
1\1. Gachard.
Gachard. Bruxelles,
Bruxelles,
originaux
vol. 184.8-1851.
D. II,
lT, blz.
blz. 578;
578; id.
id.II,
Il,blz.
blz. 582.
582. —
- Notice
Notire historique
historique etetdescriptive
descriptivedes
des
2 vol.
1848-1851. D.
arc!&ives
de la
la ville
villededeGand,
Gand, par
Gachard (Mémoires
(Mémoires de
Acatlémie royale
royale de Belgique,
Belgique,
par Gachard
de l'I' Académie
archives de
Tome
Bruxelles, 1853,
1853, blz.
blz. 118.
118. —
- Discours
])iscours des
des choses
choses advenues,
advenues, X1X.
XIX. —
- Brief
Brief
Tome XXVII).
XXVII). Bruxelles,
recueil de
tie plusieurs
plusieurs choses
choses passez
paauzenenlalaville
ville
Gand. blz.
blz. 296.
- De
De Kempenaere,
Kempenaere, Vlaamscne
296. —
de de
Gand,
Vlaamsche
ofdagregister,
dagregister, blz.
- Het
Het Verslag
door het
netMagistraat
~lJ[agistraatvan
van
Gent
Kronijk of
blz. 11.
11. —
Verslag opgestuurd door
Gent
KronOk
aan den
den hertog
hertog van
van Alva
Alva (Rijksarchief
(Rijksarchief te Brussel
Brussel XLV)
XLV) en
en 't Verslgg
van 't't Magistraet
)fagistraet
aan
Verslag van
flall Gent
Gent enz.
enz. (blz.
(blz. 19)
beweren, dat
dat Egmont
Egmont eerst
eerstden
den10den
lOden te
te Gent
Gent aankwam.
aankwam. Deze
Deze
19) beweren,
vats
verslagen zijn
zijn in
in verwarring
verwarring gebracht
gebrachtgeworden
geworden door
door een
een brief
brief van
van 't Magistraat
Magistraat aan
aan
verslagen
Zie Verslag
van 't Magistraet,
}fagistraet,
de
landvoogdes, die
die een
een verkeerden
verkeerden datum
datum opgeeft.
opgeeft. Zie
de landvoogdes,
Verslag van
uitgeg. door
Kervijn, blz.
blz. 115.
door Kervijn,

1906. lIl.
III.
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baksteen, tetedoen
doenoprichten
oprichtenop
opden
dendam
dam langs
langs het
het nieuw kasteel
in baksteen,
heen,
tijd vroeger
op dezelfde
dezelfde plaats
plaats waar
waar eenigen tijd
vl'Oeger nog
nog eene poort had
had
heen, op
gestaan. Gansch den
nacht waakten
waakten op
op het
het schepenhuis tot vijftig
vijftig
den nacht
metsommige
sommigepensionarissen
pensionarissen en
en
persOnen, waaronder
waaronder vier
vier schepenen
schepenen met
personen,
de neringen,
neringen, die
die
secretarissen
van beide
beide banken;
banken ; benevens 24 man
secretarissen van
man uit de
wacht
hielden van
van de
de eerste
eerste nachtklok tot ctrie
terwijl
wacht hielden
drie uren 's morgens,
morgens, terwijl
sergeanten in
in de
destraten
stratendederonde
rondededen.
deden.Voorts
Voortshad
hadmen
men
officieren
officieren en
en sergeanten
de bijzonderste
bijzonderste edellieden
edellieden en burgers
burgers alsook
alsook de
de dekens
dekensenengezworenen
gezworenen
de
der
neringen met
met een
eengedeelte
gedeeltehunner
hunnersuppoosten
suppoosten op
op het
het schepen
huis
der neringen
schepenhuis
te manen
manen de
de rust
rust tetehelpen
helpen handhaven
handhaven;; allen
ontboden,
hen aan
aan te
ontboden, om
om hen
hadden beloofd
wet bij te staan,
staan, alhoewel
alhoewel sommigen
sommigen lieten
lieten
hadden
beloofdheer
heer en
en wet
wilden tusschenkomen voor
zaken van
van godsdienst.
godsdien!'t.
hooren, dat zij niet wilden
voor zaken
zeventienwijken
wijkenverdeeld
verdeeld en
en inin elke
elke
Eindelijk
men de
de stad
stadin inzeventien
Eindelijk had
had men
wijk twee
twee superintendenten
superintendenten aangesteld,
aangesteld. die
die over
over een
een zeker getal gewijk
Nu bleef
bleef er
er niets
niets over
over dan
dan drie
drie tot
tot
wapende burgers
burgers bevel
bevel voerden.
voerden. Nu
vierhonderd
man
uit
het
volk
in
soldij
te
nemen
om
de
wachten
te
vierhonderd man uit het volk in soldij te nemen om de
versterken (').
(*).
Na dit
dit verslag
verslaggehoord
gehoord tetehebben
hebbenbeval
bevaldedeGraaf
Graafvan
vanEgmont
Egmont aan
aan
Na
het magistraat,
magistraat, hetzelve
hetzelve schriftelijk
schriftelijk aan
aan de
delandvoogdes
landvoogdes over
over te zenden,
den werd
dan ook
ook 's anderen daags
daags gedaan
gedaan werd
werd (t).
hun
(±). Den 14
wat dan
14den
werd hun
door de
de landvoogdes
landvoogdes geantwoord,
geantwoord, dat
zij over
over dit
dit alles
alles met
metden
denGraat
Graat
door
dat zij
zou verhandelen,
verhandelen, zoohaast deze
uit Vlaanderen
Vlaanderen zou
zou terugvan Egmont
Egmont zou
van
deze uit
Dit antwoord,
antwoord, dat
dat niet
niet de
deminste
minsteaanduiding
aanduiding bevatte
bevatte
gekeerd zijn (§). Dit
genomen worden, hielp
nopens
de maatregelen,
maatregelen, die
die er moesten
nopens de
moesten genomen
hielp het
magistraat
uit
verlegenheid
niet.
Zonder
toelating
van
de landlandzijne
verlegfenheid
niet. Zonder toelating van de
magistraat uit
men de
de gewapende
gewapende macht
macht niet
niet versterken.
versterken. Van
Van een
een
durfde men
voogdes durfde
anderen kant groeide
groeide de overmoed
overmoed der
der sectarissen steeds aan.
aan. Gedurig
Gedurig
zij vergaderingen, hetzij
hetzij op
op het
het rechtsgebied
rechtsgebied van
van den
den Oudburg,
hielden
hielden zij
dat van
van St.
St. Baafs, St.
Pieters of
of het
hetland
land van
vanAalst.
Aalst.
op dat
St. Pieters
hetzij op
Binnen
stad was
was het
hetmagistraat
magistraat toch besloten
besloten alle
alle vergaderingen
vergaderingen
Binnen de
de stad
den Augustus tusschen
der
hervormden tete beletten
Daar den
den 14
der hervormden
beletten Daar
44d"
negen
en
tien uren
uren 's avonds ter kennis
kennis van
van schepenen
schepenengebracht
gebracht werd, dat een
en tien
op den
den Wijnaert, thans
het St.
St. Baafspleintje of
groote hoop
volks op
thans het
hoop volks
was en
en daar
daarpsalmen
psalmenzong,
zong,zoo
zoo werden
werden
Bisdomplaats
Bisdomplaats C),
(**), bijeengekomen was
om de
de veraanstonds
officieren en
en dedewacht
wachtderwaarts
derwaartsgezonden
gezonden om
aanstonds de
de officieren
gadering desnoods
drijven. Gelukkiglijk
Gelukkiglijk slaagden
desnoods met geweld uiteen te drijven.
zij
erin hun
hun doel
doel zonder
zonder tegenstand
tegenstand tetebereiken
bereiken (tt).
zij erin
(t±).
In

(Ol
Discours des choses
choses advenues
auvenues enz.,
XIX. Verslag
aan het
hetMagistraat,XLV
)fagistraat, XI, V.
enz., XIX.
Verslag opgestuurd aan
(*) Discours
Verslag
van 'i't "Afagistraei,
116, 118.
HB.
19, 116,
Magistraet, blz. 19,
Verslag van
(tl
opgestuurd door
doorhet
hetMagistrizat,
Magistraat, XLVI.
XL VI. —
- Verslag vein
flan 't "fagis/raei,
Verslag opgestuurd
(t) Verslag
Magistraet, blz. 20
en 115.
- Discours
Discours des choses
choses advenues,
advenues, XX. —
- Brief
Briefrecueil,
recueil, blz. 296.
115. —
(;)
historique etc. de
de Gachard, blz. 119. Verslag
door het
hetMagistraat,
)lagistraat,
Verslag opgestuurd door
(§) Notice historique
XLVI.
van 'i't Magistraet,
)lagisiraet, blz. 20.
Verslag van
XLV1. Vers/ag
(OOl Brief
Brief recueil,
recueil, blz. 296
nota.
296 nota.
(**)

(ttl
opgesiuurd door
door het
heiMagistraat,
Magistraat, XLVIII.
- Verslag
van 't Magistraet,
Magistraei,
Verslag opgestuurd
XLVIII. —
Verslag van
(tt) Verslag
- Discours des
des c ses
advenues, XX. —
- Brief
Briefrecueil,
recueil, biz.
blz. 296.
ses advenues,
20, 21. —
blz. 20,
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d'. vernam
Den 16
vernam het magistraat,
magistraat, dat
datherhaalde
herhaaldevergaderingen
vergaderingenin
in het
het
Den
16d"
geheim
gehouden werden
werden in
in de
deparochie
parochie van
vanWondelgem
Wondelgemten
tenhuize
huizevan
van
geheim gehouden
waar Hermannus
Hermannus (*)
(*) en
en meer
meerandere
anderepredipredieen
zekeren Dieric
Dieric Jooris,
Jooris, waar
een zekeren
woord voerden.
voerden. Om
Om alle
alle gemeenschap
gemeenschap te
tebeletten
belettentusschen
tusschen
kanten het woord
kanten
er beslist
beslistdedepoort
poortvan
van
die
vergadering en
de inwoners
inwoners der
der stad,
stad, werd
werd er
die vergadering
en de
Sanderswalle
Prinsenhof), alsook
alsook de
de St.
St.Lievenspoort
Lievenspoort en
en de
de
Sanderswalle (aan
(aan het Prinsenhof),
Heuvelpoort dag
nacht gesloten
gesloten tetehouden
houden Ct).
Heuvelpoort
dag en
en nacht
(-1).
Terwijl
het magistraat
magistraat zich
zich aldus
aldus bezig
bezighield
hield met
methet
hetnemen
nemender
der
Terwijl het
rust ininde
destad
stadtetehandhaven,
handhaven, werd
werd op
op
noodige
maatregelen om
de rust
noodige maatregelen
om de
eens in
in den
den namiddag
namiddag van
van den
den17d"
17 de•Augustus
Augustushet
hetnieuws
nieuwsaangebracht,
aangebracht,
te Ieperen,
Ieperen, te
te Komen,
Komen, te
tePoperinge,
Poperinge, te
teMeenen,
Meenen, tete
dat
de sectarissen
sectarissen te
dat de
lngelmunster,
Isegemenenopopandere
andereplaatsen
plaatsenvan
vanWest-Vlaanderen
West-Vlaanderen
lngelmunster, te Isegem
het
de
heiligenbeelden, doopvonten
doopvonten en
andere voorwerpen
voorwerpen dienende
de heiligenbeelden,
en andere
dienende tot
tot het
uitoefenen
van den
denRoomschen
Roomschen godsdienst
godsdienst in
in de
dekerken
I,erkenverbrijzeld
verbrijzeld en
en
uitoefenen van
De
mare
liep
ook,
dat
die
beelden
brekers
gansch
vemietigd
hadden.
vernietigd hadden. De mare liep ook, dat die beeldenbrekers gansch
Vlaanderen
hun vernielingswerk
vernielingswerk zouden
zouden voortzetten
voortzetten en
en dat
dat eene
eene
Vlaanderen. door
door hun
groote
bende naar
naar Gent
Gent oprukte.
oprukte.
groote bende
Die tijding
tijding bracht
bracht het stadsbestuur
stadsbestuur in eene
eene groote
groote verlegenheid.
verlegenheid. De
De
Die
slechte
gezindheid der
der Gentsche
Gentsche bevolking
bevolking en
endedeontoereikende
ontoereikende ververslechte gezindheid
dedigingsmiddelen,
stad teteharer
harerbeschikking
beschikking had,
had, deden
deden erg
erg
dedigingsmiddelen,die
die de
de stad
staatzou
zouzijn
zijnhet
hetbreken
brekenderder
heiligenbeelden
vreezen,
men niet
niet inin staat
vreezen, dat
dat men
heiligenbeelden
te beletten,
beletten, om
omhet
het
even
door
hoop
inrukkendevreemdevreemdeeven
of of
hethet
door
eeneen
hoop
inrukkencle
lingen
door de
de stadsbewoners
stadsbewoners zelve
zelve zou
zou gepleegd
gepleegn worden.
worden.
lingen of door
Moest
men, zooals
zooals de
de landvoogdes
landvoogdes het
hettot
tothiertoe
hiertoesteeds
steedshad
hadbevolen,
bevolen,
Moest men,
ook
in deze
dezeomstandigheid
omstandigheid met
metzachtmoedigheid
zachtmoedigheidblijven
blijven handelen,
handelen, ofofwel
wel
ook in
het gebruiken
gebruiken van
van geweld
geweldovergaan,
overgaan,aangenomen
aangenomendat
datditditeenigszins
eenigszins
tot het
(§)?
mogel!jk
mogelijk was (§)?
men van
van het
hetHof
Hofgeene
geenenadere
nadereinlichtingen
inlichtingenbekomen.
bekomen.
had men
Daarover had
Het
beste dat
dat het
hetmagistraat
magistraat tetedoen
doenvond,
vond, was
wasopopstaanden
staandenvoet
voetden
den
Het beste
pensionaris Borluut
zenden, om raad
raad te
te vragen
vragenaan
aande
de
pensionaris
Borluutnaar
naarBrussel
Brusselte
te zenden,
landvoogdes
aan den
dengraaf
graafvan
vanEgmont,
Egmont,die
diereeds
reedsuituitVlaanderen
Vlaanderen
landvoogdes en
en aan
(").
teruggekeerd (**).
was teruggekeerd
Het antwoord
antwoord der
derregeering
regeeringwas
wasnogmaals
nogmaalseen
eenbekentenis
bekentenisvan
vanonmacht.
onmacht.
het
oordeel
van
den
raad
van
State
gevraagd
te
hebben,
liet de
de
Na
Na het oordeel van den raad van State gevraagd te hebben, liet
landvoogdes
middel vond
vond om
om te
te
landvoogdes den
den pensionaris
pensionaris verklaren,
verklaren,dat
dat zij
zij geen
geen middel
voorzien in
in gebeurtenissen,
gebeurtenissen,die
diezich
zich
zooonverwachts
onverwachtshadden
haddenvoorgedaan
voorgedaan;
voorzien
zoo
;
maar
de schepenen
schepenen en de
de goede
goede ingezetenen
ingezetenen al
al het
hetmogelijke
mogelijke bebemaar dat
dat de
doen, om
om den
den beeldenstorm
beeldenstorm binnen
binnen de
de stad
stad tetebeletten
beletten;
dat
hoorden
hoorden te
te doen,
; dat

over liermannus
Hermannus of Herman
Herman Moded, te Water,
Water, Geschiedenis
Herv.Kerk
Kerk
Geschiedenis der Herv.
(*) Zie
Zie over
te Gent.
Gent.
(tl
rerslag opgestuurd
oppestuurd door
door het
hetMagistraat,
~J[agistraat, XLVII
XLVIIII.II. — Verslagvan't)[agistraet,
Verslag van't Magistraet, blz. 21.
(t) Verslag
Disr.ours des
choses advenues,
advenues, XXI. —
- Brief
Briefrecueil,
recueil, blz. 296,
297.
296, 297.
Discours
des choses
(§) Verslag
Ver3lagopgestuurd
opgestuurd door
door het
het Magistraat,
)[agistraat, L-LI.
L-LI. —
- Verslag
Magistraet, blz.
blz. 21.
Verslag van 't'tMagistraet,
(§)

(**) Verslag
door het
het Magistraat,I,11.
)[agistraat, UI.—- Verslag
Verslag
vanMagistraet,
't Jllagistraet, blz. 22 en 119.119. —
Verslag 0Pllcstuurd
opgestuurd door
van't
Discours des rhoses
rhoses advenues,
advenu~8, XXII.
XXII. —
- Brief
Bri~f
recueil, blz. 297.
Discours
recueil,

111.
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dadelijk eene vergadering
vergadering der
dervliesridders
vliesridders ging
gingplaats
plaatsgrijpen,
grijpen,waar
waarmen
men
dadelijk
over den
den toestand
toestand der
der zaken
zaken zou
zouberaadslagen
beraadslagen (*).
C).
over
Borluut's zending
zending bleef
bleef dus
dus zonder
zonder uitslag.
uitillag. Men
Men had
had aan
aan het
het Hof
Hof
Borluut's
eraangewend
aangewendworden
worden?
HetHof
Hofhad
had
gevraagd: : welke
middelen moeten
moeten er
gevraagd
welke middelen
? Het
als
als naar
naar gewoonte
gewoonte geantwoord
geantwoord: : ik
ik weet
weet het
hetniet,
niet,handelt
handeltnaar
naar goedgoedwel op,
op, dat
dat gij
gij het
hetbeste
bestedoet,
doet, dat
daterertetedoen
doenisis!
dunken, maar
dunken,
maar let
let wel
!
Voorwaar een
een gemakkelijk
gemakkelijkmiddel
middelom
omalle
alle
verantwoordelijkheidvan
vanzich
zich
Voorwaar
verantwoordelijkheid
te schudden,
schudden, indien
indien later
later de
degenomen
genomenmaatregelen
maatregelenhet
hetbeoogde
beoogdedoel
doel
af te
mochten bereiken
bereiken!
niet mochten
!
korts na
uren 's morgens,
morgens, kreeg
kreeg het
hetmagistraat
magistraatbericht
bericht
Den 8sun,
8 atEn , korts
Den
na 88 uren
(t).Op
Ophetzelfde
hetzelfdeoogsfenblik
oogenblik was
was
van den
den afloop
afloop van
van Borluut's
Borluut's zending
zending (t).
van
grootehoop
hoopvreemdelingen
vreemdelingennaast
naasthethet
Kartuizerkloostervereenigd,
vereelligd,
een groote
Kartuizerklooster
naar drie
drieverschillende
verschillende hervormde
hervormde predikanten
predikanten te
te luisteren.
luisteren. Deze
Deze
om naar
om
predikatie duurde
ganschen dag
dag voort
voort;; een
een groot
grootgedeelte
gedeelte der
der
predikatie
duurde den
den ganschen
Gentsche
bevolking
had
er
zich
heen
begeven.
Zelfs
had
men
over
de
Gentsche bevolking had er zich heen begeven. Zelfs had men over de
brug van
van schepen
schepen gelegd,
gelegd, orn
om heen
heen en
en weergaan
weergaan te
te
stadsgrachten eene
stadsgrachten
eene brug
vergemakkelijken. Deze
uit, dat
dat zij
zij zich
zich
vergemakkelijken.
Deze ilectarissen
sectarissen strooiden
strooidende
de mare
mare uit,
het
Kartuizerkloosterzouden
zoudenmeester
mee!)termaken,
maken,alsook
alsook
in den
den namiddag
namiddag van
vanhet
ir,
Kartuizerklooster
(§). Terstond
Terstond schreef
schreef het
hetmamavan de
de parochiale
parochiale kerk
kerk van
van Akkergem
Akkergem (§).
van
gistraat naar
naar den
den pensionaris
pensionaris Borluut,
Borluut, die
die teteBrussel
Brusselwas
wasgebleven,
gebleven,
gistraat
graaf*van
'van Egmont
Egmont om
om raad
raad
opdat
hij nogmaals
nogmaals de landvoogdes
landvoogdes en
den graaf
en den
opdat hij
zou verzoeken.
verzoeken. Doch,
Dor.h, evenals
evenals den
den vorigen
vorigen dag,
dag, werd
werdhem
hemten
tenantwoord
antwoord
zou
dat men
men niet
niet wist
wistwat
waterertetedoen
doenstond
stond(**).
(H). Nochtans
Nochtans bebegegeven, dat
gegeven,
geerde
de
graaf
van
Egmont
dagelijks
op
de
hoogte
gehouden
te
worden,
geerde de graaf van Egmont dagelijks op de hoogte gehouden te worden,
in de
de omstreken
omstreken van
van Gent
Gent zou
zou geschieden
geschieden (±t).
(tt).
van
hetgeen er in.
van hetgeen
's Anderendaags, den
den 19den
19 den Augustus,
Augustus, begonnen
begonnen de
de eigenaars,
eigenaars, uit
uit
vrees vat,
van den
den beeldenstorm,
beeldenstorm, eenige
eenigehunner
hunnerkostelijkste
kostelijkste kerksieraden in
vrees
brengen. Van
Van Vaernewijck gewaagt
namelijk van
van Idle
,die
zekerheid te
gewaagt namelijk
zekerheid
te brengen.
uutnemende
constighe autaer
autaer tafelen, eene vall
Adam ende
ende Eva,
Eva, gheen
van Adam
uutnemende constighe
constigher in Christenrijcke," die llmet
wijselic afghedaen"
afghedaen" werd
Dmet sticken wijselic
turre" gevoerd.
gevoerd.
en
van de
de St.
St. Daafskerk
lUp den
den turre"
Baafskerk lup
en van
llIn
Ste. Jacobskeercke
Jacobskeercke quamen
quamen die
dieghildebroers
ghildebroers vanden
vandenname
nameJhesus
Jhesus
»In Ste.
en
die ghildebroers
ghildebroers van
van Sente
SenteJacobs
Jacobsautaer,
autaer,om
omhaerlier
haerlierautaer
autaertafelen
tafelen
en die
af
doeneende
endete te
besteden.Sente
Sente
Barberenfiertel
fierteldie
dievan
vanzelver
zelver
af tetedoene
besteden.
Barberen
was hebben
hebben die
dieghildebroers
ghildebroersooc
oocafghedaen
afghedaenende
endegheruumt.
gheruumt. Den
Denzelveren
zelveren
fiertel
van Sente
Anna, in
in Sente
Sente Nicolauskeereke,
bleef ooc
ooe up
upzijn
zijn
Nicolauskeercke, en
en bleef
fiertel van
Sente Anna,
(*)
Verslag opgestuurd door
door het
hetMagistraat,
~J[agistraat, LIII.
- Verslag
flan 't Jfagistraet,
Magistraet, blz. 22,
LIII. —
Verslag van
(*) Verslag
120-125. —
- Discours
des choses
c/wses advenues,
advenues, XXIl
verso. -— Brief
recueil, blz.
blz. 298.
Brief recueil,
XXII verso.
Discours des

(t)
(t)

Verslag
flan 't lIfagistraet,
125,
Magi4trizet, blz. 125.
Verslag van

blz. 23.23. —
(§) Verslag
door het
hetMagistraat,
Jfagistraat, LI \'.
!tfngistraet, blz.
Verslag van 't'tMagistraet,
V. -— Verslag
Verslag opgestuurd door
Chronycke
Van Vaernewijck, Van
die beroerlicke
beroerlicketijden,
tijden, I, blz.
blz. 80.
- Van
Van den Vivere, Chronycke
80. —
Van die
flan Ghendt,
Ghendt, blz. 208-209.
van
((**)
•• ) Verslag
Ver8lag opgestuurd
door 't't3fagistraat,
Jfagistraat, LIV. - Verslag
I'an 't Magistraet,
Magistraet, blz. 23,
Verslag van
opgestuurd door
24,
129. -_.
c/wscs advenues,
advenues, XXII.
XXII.
des chose:
24, 127-128, 129.
-- Discours del
(tt) Gachard,
Gachard, NlJtice
historique etc., blz.
blz. 119.
119.
Notice historique

69

HET WONDERJAAR
WONDERJA.AR TE
GENT.
HET
TE GENT.

n

plaetse niet. Die
Diezelveren
zelverenvergulden
vergulden beelden,
beelden, Ste Jans
eldere,
ende eldere,
plaetse
die zelveren
zelveren aermen
aermen daer
daer thelichdom
thelichdom in
in besloten
besloten es,
es,beckenen,
beckenen,kilcten,
kilcten,
die
cruijsen, als
als bijsonder
bijsonder dat
dat zeer
zeer costelicke
costelicke cruijse
cruijse van
vanSente
SentePieters
Pieters
cruijsen,
abdije van
van ghaut,
ghaut, peerlen
peerlen ende
ende ghesteenten,
ghesteenten, met
metdat
datcruuse
cruuseSente
Sente
abdije
Michaels, tmoest
al ghaen
ghaen duucken
duucken ic
ic en
enweet
weetniet
nietwaer.
waer.Die
Diecostelicste
costelicste
Michaels,
tmoest al
wartinindeerde
deerdeghedolven,
ghedolven,zoo
zoowerden
werden
sijborie van
van Sente
Sente Jacobskeercke
Jacobskeercke wart
sijborie
noch vele
vele ander
anderrijcdommen
rijcdommen ende
endecostelicheden.
costelicheden. Ja,
Ja, die
diepoorters
poortersende
ende
noch
rijcke lieden
lieden beghonden
beghonden ooc
ooc tetepeinsen
peinsen waer
waerzij
zijhaer
haerghelt
ghelt,
zelveren
rijcke
, zelveren
croessen, gulden
gulden coppen,
coppen, ketenen,
ketenen,baghen,
baghen,ende
endeander
anderdijnghen
dijnghenbesteden
besteden
croessen,
dol vent som
som in
in deerde
deerde ofte
tlftededent
dedenteldere
elderedaer
daerzijzijmeenden
meendendat
dat
zouden, dolvent
zouden,
bewaert zoude
(t).
bevvaert
zoude zijn"
zijn" (±).
Toen het
het magistraat
magistraatdaarvan
daarvankennis
keil nisgekregen
gekregenhad,
had,liet
liethet
hetde
depastoors
pastoors
Toen
der bedoelde
bedoelde kerken
kerken ontbieden,
ontbieden, om
om hun
hun tetevragen
vragen uit
uitwiens
wienslast
lastzijzij
der
aldus handelden.
handelden. Zij
Zij gaven
gaven ten
tenantwoord,
antwoord, dat
datzulks
zulksgeschiedde
geschiedde buiten
buiten
aldus
Het waren
warenpersonen
personenuit
uitgilden
gildenenenneringen,
neringen, die,
die,recht
recht
hun toedoen.
toedoen. Het
hun
hebbende op
op sommige
sommige kapellen,
kapellen, altaren
altarenofofheiligenbeelden,
heiligenbeelden,deze
dezekwamen
kwamen
hebbende
ruimen. Dit
Dit gebeurde
gebeurde inintegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van eene
eenegroote
grootemenigte,
menigte,
ruimen.
die in
in de
dekerken
kerken binnendrong,
binnendrong, en
en het
het was
wasaan
aande.depastoors
pastoorsniet
niet
die
mogelijk, zonder
zonder de
de medehulp
medehulp der
der officieren,
officieren, zich
zichtegen
tegendeze
dezeruiming
ruimingtete
mogelijk,
verzetten (§).
(~).
verzetten
Den zelfden
zelfden dag
dag kwamen
kwamen twee
twee leden
leden van
vanden
denRaad
Raadvan
vanVlaanderen
Vlaanderen
Den
gezamenlijkteteoverleggen,
overleggen,
bij den
den hoogbaljuw
hoogbaljuw en
endedeschepenen
schepenenomom
bij
gezamenlijk
welke maatregelen
maatregelen er
erdienden
dienden genomen
genomenteteworden
wordenom
omdedekwaadwilkwaadwilwelke
te
wederstaan
;
zij
vergaderden
ook
eenigszins
om
te
onderzoeken,
ligen
ligen te wederstaan ; zij vergaderden ook eenigszins om te onderzoeken,
of
het magistraat
magistraat tot
tot hiertoe
hiertoe wel
wel alalde
depassende
passendemaatregelen
maatregelen had
had gegeof het
dat het
hetstadsbestuur
stadsbestuur zich
zich inineen
een
nomen. Hun
Hun werd
werd voor
voor oogen
oogen gelegd,
gelegd, dat
nomen.
zeer neteligen
neteligen toestand
toestand beyond,
bevond, niet
nietalleen
alleen orndat
omdat een
een groot
gl'oot gedeelte
gedeelte
zeer
der
ingezetenen gehoorzaamheid
gehoorzaamheid weigerden,
weigerden, maar
maar ook
ook omdat
omdatmen,
men, nietnietder ingezetenen
tegenstaande
herhaalde pogingen
pogingen van
van het
het Hof,
Hof, niet
nietden
denminsten
minsten
tegenstaande de
de herhaalde
bijstand
had kunnen
kunnen verkrijgen.
verki'ijgen. Overigens
Overigens had
had het
het magistraat
magistraat steeds
steeds
bijstand had
al
de mogelijke
mogelijke middelen
middelen in
in het
het werk
werk gesteld,
gesteld,enenditditaltijd
altijdininovereenovereenal de
stemming
met den
den Raad
Raad van
vanVlaanderen.
Vlaanderen. Indien
Indien de
deRaad
Raadvan
vanVlaanVlaanstemming met
hetmagistraat
magistraatdeze
deze
deren
thans betere
betere maatregelen
maatregelenvoorstelde,
voorstelde,dan
danzou
zouhet
deren thans
trachten
voeren in
in de
demate
matevan
vanzijn
zijnvermogen
vermogen(**).
C').
trachten uit
uit te voeren
's Anderendaags,
20 sten Augustus,
Augustus, werden
werdendedesuperintendenten
superintendenten
Anderendaags, den
den 20""
en
vingteniers,
over
de
zeventien
wijken
der
stad
aangesteld,
voor het
het
en vingtenias, over de zeventien wijken der stad aangesteld, voor
magistraat
ontboden
om
van
hunne
onderhoorigen
den
eed
af
te
nemen
magistraat ontboden om van hunne onderhoorigen den eed af te nemen
aan hunne
hunne oversten,
oversten,tot
tothet
het
beteugelenvan
vanalle
allegewelddaden,
gewelddaden,
van
van trouw aan
beteugelen
of
die
in dedestad
stadzouden
zoudenkunnen
kunnen gepleegd
gepleegd worden
worden tegen
tegen de
de personen
personen of
die in
eigendommen
wel van
geestelijken als
Doch, toen
toen de
de
eigendommen zoo
zoowel
van geestelijken
als van
van leeken.
leeken. Doch,
het
superintendenten
vingteniers den
den uitslag
uitslag hunner
hunner zending
zending aan
aan het
superintendentenen
en vingteniers
(1)

Oude
der St.
St.Baafskerk.
Baafskerk.
Oude naam
naatn der
Van
Vaernewijck, Van
blz. 88.
88.
Van die beroerlicke tijden, I blz.
Van Vaernewijek,
(§) Verslag
Jfagistraet, blz.
- Discours des choses
choses advenues, XXIII.—
blz.24,
24, 130-131.
130-131. —
Verslag van 't Magistraet,
Brief recueil, blz.
blz. 298-29\J.
298-290.
(00)
Jfagistraet, blz.
- Discours des choses
XXIII-XXIIII,
choses advcnucs,
advenues,XX11I—XX1111,
blz. 25-26.
25-26. —
(**) Verslag
Verslag van '/'t Magistraet,
(*)
(*)

(t)
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magistraat bekend
magistraat
bekend maakten,
maakten, bleek
bleek het,
het,dat
dateen
eengroot
grootgedeelte
gedeeltedergenen
dergenen
die
onder hunne
hunne bevelen
bevelen stonden,
stonden, geweigerd
geweigerd hadden
hadden den
den eed
eed af
aftete
die onder
leggen in
in den
den voorgeschreven
voorgeschreven vorm,
vorm, zeggende
zeggende dat
datzijzijgeenszins
geenszinsde
de
leggen
geestelijken
kloosters wilden
wilden beschermen
beschermen ofofbeschutten,
beschutten,noch
nochde
de
geestelijken of kloosters
C).
hervormers beletten
beletten (*).
predikatiën der hervormers
predikatiën
Ziende
men op
opdedebevolking
bevolkinginingeener
geenerwijze
wijzerekenen
rekenenmocht,
mocht,
Ziende dus,
dus, dat men
besloot
het magistraat,
magistraat, na
naberaadslaging
beraadslaging met
metden
denRaad
Raadvan
vanVlaanderen
Vlaanderen
besloot het
allel'haastzeshonderd
zeshonderd
en
sommige edellieden
edellieden en
en notabelen
notabelen der
del' stad,
stad, ininallerhaast
en sommige
soldaten
inwoners der
stad te
te werven,
werven, om
omzoowel
zoo welbij
bijdag
dagals
als
soldaten onder
onder de
de inwoners
der stad
bij
nacht wacht
wachttetehouden
houdenopop
plaatsen,waar
waal'hunne
hunneaanwezigheid
aanwezigheidzou
zou
bij nacht
diedie
plaatsen,
viel'vendelen,
vendelen,onder
onder
worden. Deze
Dezesoldeniers
soldenierswerden
werdenverdeeld
verdeeldininvier
vereischt worden.
het opperbevel
opperbevel van
van den
den heer
heer van
vanWackene,
Wackene,hoogbaljuw.
hoogbaljuw. Tot
Tothun
hun
het
op alaldedeinwoners
inwonersder
der
onderhoud
personeele belasting
belasting gelegd
gelegd op
onderhoudwerd
werd een
een personeele
(1.).
(i').
stad,
zoowel
cijnsvrije
als
onvrije
stad, zoowel cijnsvrije als onvrije
Toen
den zelfden
zelfden dag,
dag, 's morgens,
onderbaljuw met
met zijne
zijne hallehalleToen den
morgens, de onderbaljuw
om zich
zichnaar
naarhet
hetschepenhuis
schepenhuis
bardiers de
St. Nikolaaskerk
Nikolaaskerk voorbij
voorbij trok
trok om
bardiers
de St.
te begeven,
begeven, vond
vond hij
hij inindedevoornoemde
voornoemdekerk
kerkeene
eenegroote
grootemenigte
menigtevolks,
volks,
willenbreken.
breken.Maar
Maardede
baljuwslaagde
slaagde
die
de heiligenbeelden
heiligenbeelden scheen
scheen tetewillen
die de
baljuw
erin
de kerk
kel'k tetedoen
doen
ontruimenenensluiten,
sluiten,nadat
nadat de
dedienst
dienst ininzijne
zijne
erin de
ontruimen
aanwezigheid
voltrokken geworden.
geworden .
aanwezigheid was voltrokken
datininde
deSt.
St.Jaeobskerk
Jacobskerk
.. Terstond
daarna bericht
bericht ontvangen
ontvangen hebbende,
hebbende,dat
Terstond daarna
zoo begaf
begafhij
hij zich
zich derwaarts,
derwaarts, belette,
belette. met
met
iets
dergelijks geschiedde,
geschiedde, zoo
iets dergelijks
behulp
van
eenige
schepenen
en
poorters,
alle
gewelddadigheid,
drong
behulp van eenige schepenen en poorters, alle gewelddadigheid, drong
het
volk buiten
buiten en
sloot de
kerk. Tegen
Tegenden
denavond,
avond, met
metloftijd,
loftijd,had
had
het volk
en sloot
de kerk.
collegialekerk
kerkvan
van
zich
ook eene
eene groote
groote menigte
menigte vereenigd
vereenigd inin dedecollegiale
zich ook
dat dedegeestelijken
geestelijken ererreeds
reedsuit
uitgevlucht
gevluchtwaren.
waren.
St.
Baafs, zoodanig
zoodanig dat
St. Baafs,
Ook
daar. gelukte
gelukte het
het de
de overheid
overheid het
het volk,
volk, met
metschoone
schoone woorden
woorden en
en
Ook daar
bedreigingen, uiteen
te drijven
drijven (§).
(§).
bedreigingen,
uiteen te
Zoo
waren dus
dus de
de eerste
eerstepogingen
pogingentottot
beeldenstormdoor
doordedeoverheid
overheid
Zoo waren
beeldenstorm
belet geworden.
geworden. Maar
Maar 's's anderendaags,
anderendaags, 21
21 Augustus,
Augustus, greep
greep er
er op
op de
de
belet
doOi' de
de duurte
duurte
Koornmarkt
andere volksoploop
volksoploop plaats,
plaats, veroorzaakt
veroorzaakt door
Koornmarkt een
een andere
koren.
van het koren.
van
»Want tghemeen
tghemeen puepele
puepele teteGhendt
Ghendt(dwelc
(dwelcdaer
daereen
eengroote
grootemenichte
menichte
roupenende
endetetecraeijen
craeijenup
upde
decooplieden
cooplieden
es) beghonde
beghonde onder
onderdume
dumezeer
zeerteteroupen
zij haer
haer weder
wederzochten
zochten tetepramen,
pramen,alzoo
alzoo
vanden
zegghende dat zij
vanden coorne,
coorne, zegghende
zij
int voorleden
voorleden jaer
jaer ghedaen
ghedaen hadden,
hadden, ende
ende alzoo
alzoodededierte
dierteint
intlandt
landttete
zij int
hauden
ende den
den aermen
aermen ghemeenen
ghemeenen man
mangheheel
gheheeltonder
tondertetebrijnghen,
brijnghen,
hauden ende
De
die lettel
lettel oft
oft gheen
gheen winnijnghe,
winnijnghe, mits
den troublen
troublen tijt,
en hadde.
had de. De
die
mits den
tijt, en
aermoede
voorwaer sneet
haer zeere
zeere;; dat
dat conde
conde elck
elckwel
welbedijncken.
bedijncken.
aermoede voorwaer
sneet haer
Ooc
werden zij
zij tetemeer
meerverstoort,
verstoort, om
om dat
datzij
zijzaghen
zaghen dat
dat nu
nu ininden
den
Ooc werden
(*)
rerslag van
flan 't'tMagistraet,
Magistraet. blz,
- Discours
Discours des
deschoses
choses advenues,
advenues, XXIIII
XXI 111
(*) Ferslag
blz. 26-27.
26-27. —
verso-XXV.. Brief
Briefrecueil,
recueil, blz,
- Van
Van de Vivere, Chron!lcke
vanGhendt,
Ghendt, blz.
LJlz. 210.
Chronycke van
verso—XXV
blz. 299-300. —

(tl
opgestuurddoor
door 't Magistraat,
jJfagistraat, LV.
- Verslag
van 't Magistraet,
jJfagistraet, blz.
blz. 27-28.
27-28.
(t) Verslag
Verslag van
LV. —
Verslag opgestuurd
cholCs advenues,
advenues, XXV
XXV.. —
- Brief
Briefrecueil,
recueil, blz. 300.
:~OO.
Discours des
des choses

(§)

Verslag
opgestuurddoor
door 't Magistraat,
,llagistraat, LVII.
LVII, -— Verslag van
van 't Magistraet,
Magistraet, blz. 28-29,
Verslag opgestuurd
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ougst wesende,
als die
ougst
wesende, als
die vruchten
vruchten tetevelde
velde(duer
(duel'Godts
Godtsgracie)
gracie) zeer
zeer
abundant
schellijnghen grooten
grooten up
up den
den zack
zack
abundant stonden,
stonden, tcooren
tcooren wel
wel 22schellijnghen
upspranck,
twee aert
aert daghen
daghen tijts,
tijts, telcker
telcker reijse
reijse XII
XIIgrooten
grooten ende
ende
upspranck, in
in twee
om sommighe
om
sommighe staute
stauteonghewachte
onghewachtewoorden
woordendie
dieeenige
eenigecoorencoopers
coorencoopers
ghezeijt zouden
(*). Zij
zoo tghemeente
tghemeente haer
haer uptooch
uptooch (').
Zij waren
waren
ghezeijt
zouden hebben
hebben zoo
te stauter
stauter ende
endevrijmoedigher
vl'ijmoedigher worden
worden duer
duel' de
denieu
nieureligie,
religie, die
diemen
men
ooc
ooc te
zach
vast wassen,
wassen, ende
ende ooc
ooc uut
uut dien
dien dat
datdie
diewet
wetvermindert
vermindert wart,
wart, zoo
zoo
zach vast
dat
men van
vall haer
haer gheboden
gheboden int
int faict
faict van
van der
del'veltpredicatie,
veltpredicatie, niet
niet met
met
dat men
allen
ell hilt.
hilt. Dit
Ditschenen
schellenalle
allemovementen
movementenom
omeenen
eenenuproer
uproertetemaken,
maken,
alien en
dwelck
Augustij, woonsdach
woonsdach wesende,
wesende, als
als tvolc
tvolc
dwelck beghonde
beghonde up
up den
den XX!,"n
XXI' Augustij,
commen om
om coopen"
coopen" (t).
placht
coorenaerde te commen
placht ten coorenaerde
(t).
Het volk
Het
volk was
was vooral
vOOl'al verbitterd
verbitterd op
op een
eenrijken
rijkenhandelaar,
handelaar, Jan
Jan Doens,
Doens,
dien
men beschuldigde
beschuldigde zekere
zekere wagens
wagens met
met koren
koren afbesteld
afbesteld te
te hebben,
hebben,
dien men
»dat zij
zij up
up den
den aert
aert niet
nietcommen
commen en
ell zouden,
zouden, mits
mits dat
dat daer
daer niet
nietwel
wel
Idat
en ghijnck."
JanDoens,
Doens, ziende,
ziende, dat
dat men
men het
hetop
ophem
hemgemunt
gemunt
en
ghijnck." Deze
Deze Jan
had,
vluchtte in
in een
een huis
huis dat
dathem
hemtoebehoorde.
toebehoorde. De
Demenigte
menigtemaakte
maakte
had, vluchtte
zich
bereid
er
hem
uit
te
sleuren,
toen
hij
tot
zijne
eigene
veiligheid
zich bereid er hem uit te sleuren, toen hij tot zijne eigene veiligheid
door
hellebardiers werd
werd vastgegrepen
vastgegrepen enennaar
naardedestadsgevangenis
stadsgevangenis
door eenige hellebardiers
gekwetstdoor
dOOl'het
hetrazende
razendegrauw
grauw (§).
(~).
geleid,
steeds achtervolgd
achtervolgd en
en zelfs
zelfsgekwetst
geleid, steeds
Daar de
mare ging,
ging, dat
datopopden
denvolgenden
volgendendag,
dag,
namelijk
Vrijdagden
den
de mare
namelijk
Vrijdag
23stria
st,n Augustus,
23
Augustus, deze
deze oproerigheden
oproerigheden zich
zich zouden
zoudenvernieuwen,
vernieuwen,zoo
zoobleven
bleven
aten en den
den voorvoorde
baljuw en
en de
de schepenen
schepenen den
den namiddag
namiddag van
van den
den 21
de baljuw
218ten
sten beraadslagen,
middag van
van den
den 22
beraadslagen, hoe
deze onlusten
onlusten zou
zou
middag
22sten
hoe men
men deze
Er werd
werd eindelijk
eindelijk besloten,
besloten, dat
dat men
mendedekooplieden
kooplieden
kunnen vermijden.
vermijden. Er
kunnen
naar de
demarkt
markt tete
zoowel buiten
buiten als
als binnen
binnen de
de stad
stadzou
zou
verzoeken,naar
zoowel
verzoeken,
komen als
als naar
naar gewoonte
gewoonte en
en ererhethet
graanonder
onderden
denprijs
prijs teteververkomen
graan
koopen,
met
waarborg
dat
het
ve!'lies,
door
hen
geleden,
hun
dool'
de
koopen, met waarborg dat
verlies, door hen geleden, hun door de
C').
stadskas zou
zou uitbetaald
uitbetaald worden
worden(**).
stadskas
Kort na
na den
den 22"e'
22",nbegaven
begavenzich
zichde
debaljuw
baljuw en
endedeschepenen
schepenen huishuisKort
waarts, gerustgesteld
gerustgesteld door
door de
de genomen
genomenmaatregelen,
maatregelen,enenvoor
voorhet
hetoogenoogenwaarts,
blik geene onlusten
onlusten meer
meel' vreezende.
vreezende. Doch
Dochnauwelijks
nauwelijks waren
warenzijzijuiteenuiteenblik
dOOl'
straten
eene
menigtewerklieden
werklieden
gegaan, of
of men
mell zag
zagalom
alomdoor
gegaan,
de de
straten
eerie
menigte
voorbijtrekken, van
slag van
van wapens
wapens voorzien.
voorzien. Wat
Watzijzijeigenlijk
eigenlijk
voorbijtrekken,
van alle
alle slag
wilden, wist
men niet
niet juist.
juist. Toch
Toch was
was het
hetduidelijk,
duidelijk, dat
dat zij
zij iets
ietsmeer
meer
wilden,
wist men
beoogden dan
dan het
hetvreedzaam
vreedzaambijwonen
bijwonenvan
vaneen
een
hervormingspredikatie.
beoogden
hervormingspredikatie.
was de
dehoogbaljuw
hoogbaljuw aan
aan tafel
tafelgezeten,
gezeten,toen
toenLieven
LievenOnghena
Onghenamet
met
Nog was
(0) Jan
Jan Doens
Doens zou
zou namelijk
namelijk vroeger
vroeger gezegd
gezegdhebben,
hebben, »dat
"datmen
mentghemeente
tghemeentebehoort
behoort
(*j
dwijnghen ende
ende tonder
tonder tetehouden."
houden." Van
VanVaernewijck,
Vaernewijck, Van
Van die
dieberoerlicke
beroerlicketijden,
lijden,
te dwijnghen
blz. 105.
105.
I, blz.

(t) Van Vaernewijck,
Vaernewijck, Van
Van die
die beroerlicke
beroerlicketyden,
tijden, I,
I, blz.
blz. 93.
93.
(t)

Van Vaernewijck,
Vaernewijck, Van
Van die
dieberoerlicke
beroerlicketijden,
tijden, I, blz.
blz. 91-97.
91-97.—- Van
Vanden
denVivere,
Vivere,
(§) Van
Ghronijcke van
Ghendt,210-213. —
- De
De Kempenaere,
I\empellaere, Vlaamsche
VlaamscM KronYk,
Kronijk, blz.12.
blz. 12. —
- Memoj}[emoChronycke
van Ghendt,210-213.
riboek, II,
11, blz.
blz. 341.
341. —
- Verslag van
van 't Magistraat,
Magistraat, blz.
blz. 29-30.
- Verslag opgestuurd
opgestuurddoor
door
29-30. —
riboek,
j}[agislraat, LIX. —
- Discours
Discours des choses
choses advenues,
advenues, XXVI.
XXVI. —
- Brief
Brief
recueil, blz. 300.
300.
recueil,
't'I Magistraat,
(~O) Verslag
Verslag opgestuurd
opgestuurddoor
door 't'I Magistraat,
Magistraat, LIX—LXI.
LD,-LXI. —
- Verslag
Vers/ag van
van 't'I Magistraet
Magistrael,
,
C*)
blz. 31
31-32.
Discours, XXVI,
XXVI,verso.
verso.
32. - Discours,
-

—
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twee andere
andere personen
Hij gaf
gaf hem
hem te
te
twee
personenzich
zichtete zijnent
zijnent liet
liet aanmelden.
aanmelden. Hij
kennen, dat
dat hij
hij en
enzijne
zijnegezellen
gezellen tot
tothem
hemkwamen
kwamen ininden
dennaam
naam der
del'
kennen,
hervormden, die
van het
het breken
breken der
der beelden
beelden niet
nietmeer
meerkon
kon
hervormden,
die men
men thans
thans van
weerhouden. Lang
Lang hadden
hadden zij
zij gepoogd
gepoogd hunne
hunne geloofsgenooten
geloofsgenooten van
van hun
hun
weerhouden.
doen afzien
afzien;; maar
maar nu
nu viel
viel er
er niets
niets meer
meer aan
aan tetedoen
doen;j
voornemen
voornemen te
te doen
de
beeldenstorm moest
moest geschieden.
geschieden. Ook
Ookverzochten
verzochten zij
zijden
denhoogbaljuw
hoogbaljuw
de beeldenstorm
geen
gebruiken,om
omalle
allenutteloos
nutteloosbloedvergieten
bloedvergieten
geen geweld
geweld tegen
tegen hen
hentetegebruiken,
vermijden. De
heer van
van Wackene,
Wackene, zeer
zeer verschrikt
verschrikt en
en als
als het
hethoofd
hoofd
te vermijden.
De heer
hooren van
van deze
deze woorden,
woorden, bad
bad hen
hen om
om een
een weinig
weinig
verliezende
verliezende bij
bij het
het hooren
(*). Daar
Daal' het
hetechter
echterweldra
weldrableek,
bleek,dat
datzijzijvan
vanhun
hunvoornemen
voornemen
uitstel (*).
uitstel
niet
te brengen
brengen waren
waren en
en van
van een
een anderen
anderen kant,
kant, daar
daar in
in het
het temtemniet af te
pelhuis
vernielingswerk reeds
scheen aan
aan den
den gang
gang tetezijn,
zijn,zoo
zoo
pelhuis het
het vernielingswerk
reeds scheen
meende de
hoogbaljuw niets
kunnen doen
doen dan
dan van
van den
den nood
nood
meende
de hoogbaljuw
niets beters
beters te kunnen
eene
deugd tetemaken
makenenenhethet
verzoekder
dersectarissen
sectarissen inintetewilligen.
willigen.
eene deugd
verzoek
dragen,dat
datmen
men
Hij verzocht
verzocht Lieven
Lieven Onghena
Onghena en
en zijne
zijne gezellen
gezellenzorg
zorgtetedragen,
Hij
in
het
afdoen
der
beelden
zoo
zacht
mogelijk
handelen
zou.'
Zij
maakten
in het afdoen der beelden zoo zacht mogelijk handelen zou.. Zij maakten
niet
de minste
minste moeilijkheid
moeilijkheid om
om stellig
stellig te
te beloven,
beloven, dat
dat zij
zij daartoe
daartoe alle
alle
niet de
mogelijke
pogingen zouden
zouden aanwenden.
aanwenden. Voor
Vooralle
allezekerheid
zekerheid zond
zond de
de
mogelijke pogingen
hen eenigen
eenigenzijner
zijnerdienaars
dienaarsmede,
mede,waaronder
waal'ondermr.
mr.Artus
Artus
hoogbaljuw
hoogbaljuw met hen
ofde
desommighe
sommighehier
hier
haer
devoorghedaen
ghedaenhebben,
hebben,
Bousse. »Maer
»Maer of
Bousse.
afaf
welwel
haer
devoor
daeraf
onder veel
veel lieden
liedenmurmuracie
murmuracie ende
endequestie."
questie." Aan
Aanhet
hettempeltempeldaeraf es onder
zij terstond
terstond last
last aan
aan den
den koster
koster de
depoort
poortvan
van het
het
huis
gekomen, gaven
gaven zij
huis gekomen,
kerkhof
alsook die
die der
der kerk
kerkte te
openen,hetgeen
hetgeenhijhijzonder
zonderaarzelen
aarzelen
kerkhof alsook
openen,
datter verghaert
verghaert was,
was,ontrent
ontrentvier
vier hondert,
hondert, al
al meest
meest
deed.
»Tvolck datter
deed. »Tvolck
vremdelijnghen, schamel
wel tot
tot vijf
vijfoft
oftzes
zes
vremdelijnghen,
schamelghezellen,
ghezellen,wies
wies terstont
terstont wel
hondert,
ende
waren
vele
ghezellen
die
binnen
der
stadt
commen
hondert, ende waren vele ghezellen die binnen der stadt commen inin
cnaepschap
waren, als
alsteteweten
wetencnapen
cnapenvan
vannaghelmakers,
naghelmakers,
cnaepschap weercken
weercken waren,
smeden,
terteyn ende
ende smalwevers,
smalwevers, die
die nu
nuqualic,
qualic, mits
mits desen
desen tijt,
tijt, tete
smeden, terteyn
weercken
hadden ende
ende som
somliever
lieverghezien
ghezienhadden
haddendatter
datterqualic
qualicgheghaen
gheghaen
weercken hadden
hadde, dan
wel, hopende
hopende in
den brant
brant wat
wat te
te rapen.
rapen. Dese
Desehebben
hebbenalle
alle
hadde,
dan wel,
in den
ghesaemder
mede binnen
binnen ghedrumt,
ghedrumt, zoo
zoo dat
dat de
dekeercke
keercke ende
ende
ghesaemder handt
handt mede
vul wart.
wart. Dit
Ditziende
ziendeden
denvoornoemden
voornoemdenArtus
Artus(die
(diesindert
sindert
tkeerchof
tkeerchof al
al vul
een
van de
de vier
vier capiteijnen
capiteijnen van
van Ghendt,
Ghendt, in
in hulde
hulde van
van heere
heere ende
ende wet
wet
een van
ende
de ghoetwillighe
ghoetwillighe gheworden
gheworden es)
es) maecte
maecte eenen
eenen rijnck
rijnck oft
oftruumte
ruumte
ende de
onder
tvolc ende
endesprack
sprackhemlieden
hemlieden met
metcurte
curtewoorden
woorden an,
an,zegghende
zegghende
onder tvolc
dat hij
hijende
endemeer
meer
andere
daer
jeghenwoordich, van
van mijn
mijn heere
heere
hoe dat
hoe
andere
daer
jeghenwoordich,
den
hoochbaliu
ghezonden
waren,
met
laste
ende
bevel,
dat
hem
niemant
den hoochbaliu ghezonden waren, met laste ende bevel, dat hem niemant
te breken,
breken, dan
dandie
diedaartoe
daartoeghecommitteert
ghecommitteertwaren,
waren,
en
zou vervoorderen
vervoorderen te
en zou
dat hem
hem niemant
niemantint
intbreken
brekender
derafgoden
afgodenoftoft
beelden,ininkeercken,
keercken,
ende
ende dat
beelden,
nemen of
ofwech
wechtete
c100sters
godtshusen en
zal vervoorderen
vervoorderen ijet
cloosters oft
oft godtshusen
en zal
ijet te nemen
draghen,
de pugnicie
pugnicie vander
vander ghalghe;
ghalghe; maer
maer dat
dat men
men alleene
alleene die
die
draghen, up
up de
terstont
afgoden
oft beelden
beelden weeren
weeren ofte afweerpen
Ende terstont
afweerpen zoude.
zoude. Ende
afgoden oft
anreesden
eenen Godt
Godt an
an tcruijse
tcruijse die
die voor
voor de
de keercke
keercke stont
stont ende
ende
anreesden zij
zij eenen
in
sticken.
Dit
ziende
tvolck
datter
worpen
hem
af,
ende
sloughen
worpen hem af, ende sloughen in sticken. Dit ziende tvolck datter
(*)

die beroerlicke
beroerlidee tijden,
tijden, I, blz.
blz. 99-100.
Van die
Van Vaernewijck, Van
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omtrent was,
sprack: : ])Ziet,
tesnu
nualalclaer,
c\aer,tbevel
tbeveles es
commenvan
vanden
den
was, sprack
ziet, tes
commen
men de
de afgoden
afgoden breken
breken ende
ende afweerpen
afweerpen zoude.
Wij
hoochbaliu,
hoochbaliu,dat
dat men
zoude. Wij
hebbent
daer hooren
hooren ghebieden,
ghebieden, maer
maerdat
datniemant
niemantniet
nietstelen
stelenenenzoude."
zoude."
hebbent daer
tot den
den anderen
anderen:: »ic
lIic gha
ghathuijswaert
thuüswaertloopen
loopenom
om een
een
Ende deen
Ende
deen sprack
spmck tot
te helpen
helpenbreken."
breken." Maer
Maeronder
onder de
dedese
deseenenwarender
warender
instrument
instrument om
om te
stadt, de
de reste,
reste, zoo
zoo
alsdoe
niet boven
boven een
eenXXV
XXVinboorlinghen
inboorlinghen vander
vander stadt,
alsdoe niet
voorseijt es,
es, waren
waren alalmeest
meest
vreemdeghezellen
ghezellenteteGhendt
Ghendtwonende,
wonende,
voorseijt
vreemde
metstocken
stock enende
endestaven
stavenvan
vanbuten
butenininghecommen
ghecommenzijnde.
zÜnde.
ende
som met
ende som
datsommighe
sommighedienaers
dienaersvanden
vanden hoochhoochSommighe
wilden presumeren
presumeren dat
Sommighe wilden
baliu
ghezonden, ziende
ziende tvolck
tvolck alal bereet
bereetende
endezoo
zoogreetich
greetichom
omtetebreken,
breken,
baliu ghezonden,
oock al
al verbaest
verbaest waren
waren ende
ende spraken
spraken vander
vander zake
zake (om
(om tverwoet
tverwoetvolck
volck
oock
believen) wat
wat ampelder
ampelder ende
endebreeder
breedel' dan
danzijzÜlast
last
hadden,ende
ende
te believen)
hadden,
namt noch
noch breeder
breed er dan
dan zijt
zÜtspraken,
spmken, ende
endebediedent
bediedent duer
duel'malmaltvolck namt
tvolck
zoodat
datscheen
scheen
canders
monden noch
noch al
al verdraeijder
verdraeijder ende
ende breeder,
breeder,zoo
canders monden
dat
eenspeciael
speciaelende
endesonderlinghe
sonderlinghe bevel
bevel ende
ende last
last was,
was,vander
vander overoverdat een
dat men
men die
diebeelden
beelden afafbreken
moeste ende
ende dat
dat
heijt
ghecommen, als
als dat
heijt ghecommen,
breken moeste
men
daer af
af prijs
prijs en
endanck
danckhebben
hebben zoude"
zoude" (*).
(').
men daer
hetgebeurde
gebeurdeverhaalt.
verhaalt.
Ziedaar de
de wijze,
wijze,waarop
waaropVan
VanVaernewijck
Vael'l1ewijck het
Ziedaar
De hoogbaljuw
hoogbaljuw zou,
zou, het
hethoofd
hoofdverliezende,
verliezende,aan
aandedezoogezegde
zoogezegdeafgevaarafgevaarDe
der sectarissen
sectarissen toegelaten
toegelaten hebben
hebben de
de beelden
beelden in
in de
de kerken
kerken af
af
digden
digden der
nemen, op
opvoorwaarde
voorwaarde dat
datalles
allesrustig
rustigzou
zougeschieden.
geschieden. Hij
Hijzou
zou
te nemen,
eenige
dienaars met
methen
henmedegestuurd
medegestllurdhebben,
hebben,om
omzooveel
zooveelmogelijk
mogelijk
eenige dienaars
af
te
houden.
Het
volk
zou
daaruit
de
menigte
van
roof
en
plundering
de menigte van roof en plundering af te houden. Het volk zou daaruit
echter
hebben opgemaakt.
opgemaakt. dat
dat het
hetbeeldenbreken
beeldenbrekendoor
doordedeoverheid
overheid
echter hebben
zelfs bevolen
bevolen was.
was.
toegelaten,
toegelaten, ja zelfs
Volgens het verslag
verslag aan
aan Alva
Alva gezonden
gezonden en
endat
datininKervijn
Kervijnafgedrukt,
afgedrukt,
Volgens
zÜn. DeDehoogbaljuw
hoogbaljuwzou
zounamelijk,
namelijk,
zouden de
zaken anders
anders toegegaan
toegegaan zijn.
zouden
de zaken
toen Lieven
Lieven Onghena
Onghena hem
hem het
het doel
doel van
van zijn
zijn bezoek
bezoek had
had uitgelegd
uitgelegd,, na
na
toen
bittere verwijten
verwijten toegetoegeaarzeling
van eenige
eenigeoogenblikken
oogenblikken,, Onghena
Onghena bittere
aarzeling van
stuurd,
en hem
hem bevolen
bevolenhebben
hebbendede
sectarissentetedoen
doenontwapenen,
ontwapenen,
stuurd , en
sectarissen
witden zij
zich niet allen
allen als
als oproerigen
oproerigen tegen
tegendedekoninklijke
koninklijkeMajesteit
Majesteit
wirden
zij zich
aan
strenge straffen
straffen blootstellen.
blootstellen. Toen
Toenhij
hijechter
echterzag,
zag,dat
datOnghena
Onghena
aan strenge
te halen
halen was
was,, zou
zouhij
hijnaar
naardedeplaats,
plaats,waar
waardede
beeldenstorm
niet
over te
niet over
beeldenstorm
meteenige
eelligehallebardiers
hallebardiersgezonden
gezondenhebhebwas
losgebroken,, Artus
Artus Bousse
Bousse met
was losgebroken
ben
om
de
vergadering
desnoods
met
geweld
te
doen
scheiden.
Zelfs
ben om de vergadering desnoods met geweld te doen scheiden. Zelfs
toen later
later een
eenhallebardier
hallebardier terugkwam
terugkwam met
met de
demelding,
melding, dat
dat men
men er
er
toen
niet in
in geslaagd
geslaagd was
was het
hetbreken
brekender
derbeelden
beeldentetebeletten
beletten,
zouhij
hijtegen
tegen
niet
, zou
Bousse en zijne
zijne gezellen
gezellen iningramschap
gramschap losgebarsten
losgebarsten zijn
zijn (t).
Bousse
(-D.
Indien dit
verhaal juist
juist is
is,, kan
kan men
men niet
nietéén
éénenkel
enkel
woordaannemen
aannemen
Indien
dit verhaal
woord
zijn in
in het
hettempeltempelvan
hetgeen Van
Van Vaernewijck
Vael'l1ewijck beweert
beweert gebeurd
gebeurd te zijn
van hetgeen
metzijne
zijnehellebardiers
hellebardiers en
endedemenigte.
menigte.
huis
tusschen Artus
Artus Bousge
Bouss'e met
huis tusschen
Van Vaernewijck's
Vaernewijck's goede
kan in
in twijfel getrokken
getrokken
Daar nu
Daar
nu Van
goede trouw
trouw niet
niet kan
Vaernewijck, Van
die beroerlicke
beroerlic1eelijden,
tijden, I, blz.
blz. 103-107.
(*) Van Vaernewijek,
Van die
Verslag
opgestuurddoor
door 't Magistraat,
Magistraat, LXIV.
- Verslag
van 't Magistraet,
j [agistraet, blz
Verslag opgestuurd
LXIV. —
Verslag van
33--43.
- Vergelijk Discours
Discourl des
des choses
cho8esadvenues,
advenues, XXVIII
Briefrecued,
recueil, blz.
302.
33-43. —
XXVIII en Brief
blz. 302.
(t)
(t)
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worden en
en daar
daal' hij
hij bovendien
bovendien,, als
als voorstander
voorstander der
der katholieken
katholieken en
en der
del'
stedelijke overheid
er geenszins
in had
geenszins belang
belang in
had de
de rol
1'01 van
van den
den hooghoogstedelijke
overheid, , er
baljuw
met donkere
donkere kleuren
kleuren afafteteschetsen
schetsen,
zoumen
menenkel
enkelkunnen
kunnen
baljuw met
, zou
hij zijn
zijn verhaal
verhaal heeft
heeftgestaafd
gestaafdopopvalsche
valschegeruchten,
geruchten,die
die
aannemen,
aannemen, dat
dat hij
het volk
volk ininomloop
omloop waren.
waren. Nochtans
Nochtansheeft
heeftmen
menslechts
slechtszijn
zijn
onder
onder het
relaas te
te lezen
lezen om
omdadelijk
dadelijk overtuigd
overtuigd tetezijn
zijn,
datdeze
dezeveronderstelling
veronderstelling
relaas
, dat
niet kan
bijzonderheden
bijzonderheden waarin
waarin hij
hij treedt,
treedt,
niet
kan aangenomen
aangenomen worden.
worden. DeDe
zijn zoo
zoo klaar
klaar,, zoodanig
zoodanig met
metelkander
elkander overeenstemmend
overeenstemmend,, dat
dat men
men er
er
zijn
geen
oogenblik aan
aan kan
kan twijfelen
twijfelen,, of
of hij
hij hield
hield zezeVan
vanooggetuigen,
ooggetuigen, die
die
geen oogenblik
op de
de hoogte
hoogteder
del'gebeurtenissen
gebeurtenissen waren.
waren. Overigens
Overigens,, Filips
Filips
volkomen
volkomen op
inzijn
zijndagboek,
dagboek,bekrachtigt
bekrachtigthet
hetverhaal
verhaalvan
vanVaernewijck.
Vaernewijck.
Van Campene,
Campene, in
Van
Volgens
lieten de
de Tempelieren
Tempelieren de
de beelden
beel!len wegnemen
wegnemendoor
doorLieven
Lieven
Volgens hem
hem lieten
dat zezezeijden
zeijdendatse
datsecommissie
commissie van
van
Onghena en zijne
mids dat
Onghena
zijne gezellen
gezellen» »mids
shoofs
weeghe hadden
hadden,, hetwelcke
hetwelcke alalvalsche
valsche leughene
leughene was
was,, want
want de
de
shoofs weeghe
commissie,
zij hadden
hadden,, was
was valsch
valsch,, zoodat
zoodatmijnheere
mijnheerede
dehoochbailhoochbailcommissie , die
die zij
liu daer
daer deure
deure bedroghen
bedroghen was,
was, meenende
meenende datse
datse goedt
goedt was,
was, ende
ende willewilleliu
(*). Dus
Dus bevestigt
bevestigt Van
Van Campene,
Campene, dat
dat het
het
keurde int
breken van
van dien"
dien" (*).
keurde
int breken
wegnemen
der beelden
beelden in
in het
het tempelhuis
tempelhuis wel
welmet
metdedetoestemming
toestemmingvan
van
wegnemen der
ook niet
niet
den
hoogbaljuw geschiedde
geschiedde en
en dienvolgens
dienvolgens kan
kan de
deschrijver
schrijver ook
den hoogbaljuw
aannemen, dat
Artu!> Bousse
Bousse en
enzijne
zijnehallebardiers
hallebardiers de
derol
1'01 gespeeld
gespeeld hebhebaannemen,
dat Artus
ben,
hun door
door het
hetverslag
verslagwordt
wordttoegeschreven.
toegeschreven.
ben , die hun
Overigens,
eenigen tijd
tijd later
later,, den
den 2 9sten
gaten September,
schreefMorillon
MorilIon
Overigens, eenigen
September , schreef
dat een
een zijner
zijner vrienden
vrienden,, die
die teteGent
Gentwoonde
woonde,, hem
hem
aan Granvelle,
Granvelle, dat
aan
had, , hoe
hoe,, toen
toenaldaar
aldaardedebeeldenstorm
beeldenstormbegon
begon,
hoogbaljuw
verteld had
verteld
, dedehoogbaljuw
aan
de brekers
brekers twee
tweedienaren
dienarenmeegaf
meegaf,
vernielingswerk
aan de
, omom
bijbij
hethet
vernielingswerk
aanwezig te
te zijn
zijn::
aanwezig
~ Ung de
mes amyz
amyz de
de là mat
mat compté
....
quequant
quanton
onrompit
rom pit les
les
DUng
de mes
compté.
. que
images,
deux belittres
belittres se
se présentarent
présentarent au
au principal
principal officier
officier de
de lalaville
ville,
images , deux
,
questoit
monstrans
leur charge
charge soulz
soulzsignature
signaturededemonsr.
mons r d'Egmond
• d'Egmond,
monstrans leur
, questoit
faulse
contrefaicte par
pal'Herman,
Herman, principal
principal prédicant
prédicant de
de ladicte
ladicte ville,
ville,
faulse etetcontrefaicte
est en
enprison
prison;; etetdemandarent
demandarent adsistence
adsistence audict
audict officier,
officier, qui
qui fut
fut sisi
qui est
qui
surprius
leur donne
donne deux
deux de
de ses
sessergeantz
sergeantzpour
pour estre
estreprésens
présens à
surprius qujl
quil leur
la
ruptUl'e, , dont
mange maintenant
maintenant Ie
cueur du
du ventre"
ventre" (t).
la rupture
dont ilil se mange
le cueur
(t).
Het
blijkt
dus
wel,
dat
hiel'
het
verhaal
van
het
officieel
verslag,
op
Het blijkt dus wel, dat hier het verhaal van het officieel verslag, op
last van
van het
hetstadsbestuur
stadsbestuuropgesteld
opgesteld,, niet
nietmet
metdedewaarheid
waarheidovereenovereenlast
hetmagistraat
magistraat
komt.
Ditlaat
laat
zich
overigensdaardoor
daardoorverklaren,
verklaren, dat
dat het
komt. Dit
zich
overigens
vreesde door
door den
den hertog
hertog van
van Alva
Alvaverantwoordelijk
verantwoordelijk gemaakt
gemaakt teteworden
worden
vreesde
uitbreken van
van den
den beeldenstorm.
beeldenstorm. En
Endaarom
daaromdurfden
durfdenzij
zij niet
niet
voor
voor het uitbreken
dat die
die beeldenstorm
beeldenstorm met
met de
de toestemming
toestemming van
van een
eenhunner
hunner
bekennen, dat
bekennen,
Zijvreesden
vreesdendat
datAlva
Alvahun
hundit
ditnimmer
nimmerzou
zouvergeven
vergeven
was begonnen.
begonnen. Zij
was
hebben,
hadden ook
ook de
deomstandigheden
omstandigheden hen
hendaartoe
daartoegedwongen.
gedwoflgen.
hebben, al hadden
(0)
])agboe1c van
Mn Cornelis
CamelisenenPhilip
Philipvan
vanCampene,
Campene, naar het oorspronkelijke
(*) Van Campene, Dagboek
het archief
archief van
van den
den heer
heer markies
markies Van
Van Rode,
Rode, voor
voor de
de eerste
eerste
handschrift,
berustende in
handschrift, berustende
in het
maal uitgegeven
uitgegeven door
door Frans
Frans de Potter,
Potter, Gent
Gent 1872,
1872, blz.
blz. 12.
12.
maal
(t) (}orrespondance
CardinaldedeGranvelle
Granvelte (1565-1568), publiée
publiée par
par Edrn.
Edm. Poullet,
Poullet,
C'orrespondance du
du Cardinal
8 vol.
vol. D.
D. J, blz. 502.
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Toen
beelden brekers hun
vernielingswerk in
tempelhuis volvolde beeldenbrekers
hun vernielingswerk
in het tempelhuis
Toen de
tooid
hadden, begaven
begaven zij
zij zich
zichnaar
naarhet
hetAugustijnenklooster,
Augustijnenklooster, waar
waarzij
zij ook
ook
tooid hadden,
alles
aan stukken
stukken wierpen,
wierpen, wat
wathun
hunonder
onderdedehanden
handenviel
viel;
terzelfder
alles aan
; terzelfder
kloosterder
dervrouwebroeders,
vrouwebroeders,
tijd
zich een
eenandere
anderebende
bendenaar
naarhethet
tijd begaf zich
klooster
waar
insgelijks groote
gl'Oote schade
schade werd
werd aangericht.
aangericht.Alle
Allekerken
kerkenen
enkloosters,
kloosters,
waar insgelijks
het
eene na
nahet
het
andere,werden
werdenbezocht
bezocht en
en verwoest.
verwoest. Het
Hetklooster
kloostel'
het eene
andere,
dat
het meest
meesttetelijden
lijdenhad,
had,was
wasdat
datder
derpredikheeren
predikheeren ;; het
hetwas
wasoverigens
overigens
dat het
het volk
volk den
den grootsten
grootsten haat
haat aan
aan den
den dag
dag
tegen
predikheeren, dat
tegen de
de predikheeren,
dat het
deinquisiteurs
inquisiteurs werden
werden genomen.
genomen.
legde,
omdat uit die
die orde
orde de
legde, omdat
in het
het
Van
Vaemewijck geeft
een omstandig
omstandig verhaal
verhaal van
van hetgeen
hetgeen in
Van Vaernewijck
geeft een
Predikheerenklooster
geeft een
eenzoo
zooduidelijk
duidelijk
Predikheerenkloostergeschiedde.
geschiedde.Dit
Dit relaas
relaas geeft
denkbeeld
hetgeen de
de beeldenstorm
beeldenstorm te
Gent geweest
geweest is,
is. dat
dat het
het
denkbeeld van
van hetgeen
te Gent
niet
overbodig zal
nemen. Het
Hetwoord
woord isisdus
dus
niet overbodig
zalwezen,
wezen, het
het hier
hier over
over te
te nemen.
aan
Van Vaernewijck
Vaernewijck::
aan Van
]) ..
,
In
tclooster ten
ten Predicheeren,
Predicheeren, daer
daer vielen
vielenzijzijalder
aldergrimmichst
grimmichst
. . . In tclooster
smetent daer
daer boven
boven ende
endebeneden
benedenalalin in
sticken.
Tselfs
dievrauwenvrauwenan,
an, smetent
sticken.
Tselfs
die
den bueck
bueck stonden,
stonden. en
waren niet
niet vrij.
vrij. Zij
Zijschuerden
schuerden
zittenen,
zittenen, die
die in
in den
en waren
dat gheheel
gheheel die
die strate
strate
ende
bedorven daer
ontellicke boucken,
boucken, zoo
ende bedorven
daer ontellicke
zoo dat
overdect
met gheprenten
gheprenten pampiere.
pampiere. Zoo
Zoo ooc
ooc waren
waren beede
beede de
de
overdect was
was met
groenpleijnen
vande twee
tweepanden
panden vanden
vanden cloostere,
cloostere, dwelck
dwelck abuselic
abuselic
groenpleijnen vande
dieLeije
Leijewas
wasuut
uutdie
diecellen
cellenzoo
zooveel
veel
om
zien was,
was, ende
ende achter
achter inindie
om zien
pampiers
(dat uut
uutdie
dieboucken
bouckellgheschuert
gheschuertwas)
was)uutgheworpen,
uutgheworpen, dat
dat scheen
scheen
pampiers (dat
dat
zeer groote
grootesneevlocken
sneevlockenvan
vanboven
bovenafaf
intwater
watervielen
vielen. ....
Alzoozach
zach
dat zeer
int
. Alzoo
men
eenpaerlic
dat
pampier
vlieghen
in
de
lucht,
ende
ondertusschen
men eenpaerlic dat pampier vlieghen in de lucht, ende ondertusschen
ooc veel
veel boucken,
boucken, som
som alf,
alf, som
som gheheel
gheheelgheschuert,
gheschuert, ende
ende
werden
daer ooc
werden daer
waterghesmact,
ghesmact, mits
mits dat
dat zij
zij
som gheheel
gheheel ende
ende ghesloten
ghesloten zijnde
zijnde int
int water
som
overlast waren
waren vanden
vanden weercke.
weercke. Daermede
Daermedesomtijts
somtijtsuutvloghen
uutvloghen zittezitteoverlast
zoo dat
dat de
deLeije
Leijevervult
vervultscheen
scheenvanvancussens
ende anderen
anderen huijsraet,
huijsraet, zoo
cussens ende
den pampiere
pampiere ende
ende vande
vande boucken
boucken, , die
die onnoumelic
onnoumelic ghelt
ghelt ghecost
ghecost hadhadden
den; ; want
want dit
dit clooster
clooster was
was alzoo
alzoo wel
welvoorzien
voorzien van
van boucken
boucken als
als eenich
eenich
den
dat men
men vant.
vant. Die
Diekinderen,
kinderen,knechten
knechten ende
endemans
mansvischten
vischten hier
hier ende
ende
dat
daer de
de boucken
boucken,, ende
ende werden
werden met
metzacken
zackenende
endecurtewaghenen
curtewaghenen wech
wech
daer
ghevoert die
die uuten
uuten water
water ghetrocken
ghetrocken waren
waren ende
endealsser
alssersommighe
sommighe
ghevoert
in
weerzien
zijn
dat
ghij
dees
boucken
quamen
die
zeijden:
»ghij
zultel'
quamen die zeijden »ghij zulter in weerzien zijn dat ghij dees boucken
neemt ende
ende vischt
vischt,, want
want men
men mach
mach niet
nietnemen"
nemen" zoo
zoowerden
werdenzij
zijsom
som
neemt
vervaert ende
ende werpen
werpen de
de boucken
boucken weder
weder int
int watere.
watere. Ja,
Ja,daer
daerwasser
wasser
vervaert
gheheel zacken
zackenmet
metboucken
bouckenuutsturtten
uutsturtten
ende
lietensedrijven,
dl'ijven,dwelc
dwelc
die gheheel
ende
lietense
jammer was.
was. Tverwoet
Tverwoetende
endedul
dulvolck
volckliep
liepoock
oockupup
alle
cellenende
ende
jammer
alle
dedecellen
solders vanden
vanden cloostere
cloostere, , ende
ende braken
bl'aken die
die steenen
steenenpotkins
potkins,
kan nek ins, ,
solders
, kannekins
twartalalininsticken
sticken
gijolen,, glasen
glasen,, stoelen,
stoelen,schabbellen
schabbellen, schappraijkins
, schappraij kins:
gijolen
: twart
ghesmeten. De
De wassen
wassen keersen
keersen tart
tart men
men met
met voeten.
voeten. Daer
Daerenenbleef
bleef
ghesmeten.
nieuwers een glaesveinster
glaesveinster gheheel.
gheheel. Hier
Hierghijnck
ghijnckdie
diezeer
zeer
uutnemende
nieuwers
uutnemende
ende constighe
cunstighe ghelaesveinster
ghelaesveinster te ruijne
ruijne,, die
die inden
inden eenen
eenen pant
pant stont
stont,
ende
,
dhijstorie vande
vande drij
drij coninghen.
coninghen. De
Dekeercke
keel'ckewart
wartzoo
zooghe
ghehandwesende dhijstorie
handtiert dattet
dattet onsprekelic
onsprekelic ware.
ware. Niet
Nietenenbleeffer
bleeffergheheel
gheheel,, twart
twartalalinin
tiert
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sticken
ghecloven, , ghestoelte
ghestoelte,, siegen
siegen,, docsael
docsael,, afsluutsel
afsluutsel,, hoe
wel niet
sticken ghecloven
hoe wel
al
ter neder
neder ghevelt,
ghevelt, maer
maer zonder
zonder schade
schade niet,
ende noch
noch veel
veel meer
meer
al ter
niet , ende
dan
men ghezegghen
ghezegghencan
can:
ghaerdijnen,, lijnwaet
lijnwaetende
endemenigherande
menigherande
clan men
: ghaerdijnen
dijnghen
canten zoo
zoo verwoest
verwoest,, dat
dat mer
mer metten
metten voeten
voeten
dijnghen wart
wart dam'
daer talie
talle canten
upgeschurpt,, dwelck
dwelck sommighe
sommighe
overghijnck.
Eenighe bedden
bedden werden
werden upgeschurpt
overghijnck. Eenighe
ghuesghezinde
wederspraken , , ende
ende namen
namen dicwils
dicwils
ghuesghezinde beclaechden
beclaechden ende
ende wederspraken
strijt ende
ende ghekijf
ghekijf jeghen
jeghen melcanderen
melcanderen : want
want ghelijck
ghelijck deene
deenealaleenen
eenen stritjt
tijts beter
beter ende
ende sachtmoedigher
sachtmoedigher van
van herten
herten es
e8dan
dandander
dander ,, zoo
zoo wilden
wilden
tijts
zij sommighe
sommighe dijnghen
dijnghen bescheermen
bescheermen, , zoo
zoo zij
zij ooc
ooc metten
metten lijve
lijve deden,
deden,
zij
ende
ander quade
quade hoofden
hoofden oft jonghe
jonghe zotten
zotten wildent
wildent ghenitseleert
ghenitseleel't hebhebende ander
ben. Men
Men zecht
zecht datter
datter daer
daerwas
was,
uut
haerzelven
zeI veneen
eentoeghetoeghe.
ben.
, diedieuut
haer
namen, , dat
dat men
men daer
daer niet
nietmeer
meerbedeerven
bedeenenenenzoude
zoude,
nochoock
oock
zicht
zicht namen
, noch
ijet
van
daer
draghen,
ende
hilden
zij
vijve
oft
zij
zesse
scheerp
de
ijet van daer draghen , ende hilden zij vijve oft zij zesse scheerp de
zoobutertieren
butertieren(buitensporig
(buitensporig,, baldadig),
baldadig), dat
dat zij
zij
wachte. Ander
Anderwaren
warenzoo
wachte.
steenen
colonnen van
van veinsteren
veinsteren , met
met cassijnen
cassijnen ende
endeglasen
glasen,
poochden
steenen colonnen
, poochden
te smijten
smijten ;j want
want men
men bract
bract alaldat
datbreken
brekenconde.
conde, Dat
Datdeene
deene
uijt te
uijt
dat bedarf
bedarf dandere.
In den
denpant
pant,
daer
hadde ongheschent
ongheschent ghelaten,
hadde
ghelaten , dat
dandere. In
, daer
den
reefter ende
endebierkelder
bierkelder stont
stont,, dranck
drancktvolck
tvolcktbier
tbieruut
uutampullen
ampullen,
den reefter
,
uutzulcke
zulcke ghereeschap
ghereeschap als
als zij
zijdaer
daer
schotelen,
beckenen, , kitten
kitten ende
ende uut
schotelen , beckenen
vinden
conden , , ooc
ooc uut
uutvoeten
voetenvan
vanmotalen
motalenkandelaers
kandelaers ende
endedierghedierghevinden conden
want zij en
en hadden
hadden van
van huus
huus gheen
gheenghereeschap
ghereeschapmedeghebracht
medeghebracht
lijcke;
lijcke ; want
om
uut tetedrijncken
drijncken,, zoodat
zood at zij som,
ghebreke van
van drincvaten
dri~ncvaten,,
om uut
som , uut ghebreke
haer hoeden
hoerlen ende
ende bonetten
bonetten ghebruucten.
ghebruucten. Den
Den pant
pant lach
lach alal nat
natbebehaer
dranck,, die
die ghesturt
ghesturtwas
wasduer
duel'
blanst (overgoten)
(overgoten) vanden
vanden biere
biere ende
endedranck
blanst
tghedrum, , hurten
ende steken
steken vanden
van den volcke
volcke,, hoewel
hoewel dat
dat niet
niet den
den
tghedrum
hurten ende
hondertsten persoon
dranck noch
noch en
enwilden
wildendaeromme
daerommeeens
eenspoghen,
poghen,
hondertsten
persoon en dranck
dan sommighe
sommighe repailge
repailge van
van cleender
c1eender importanciën
impOitanciën:: maer
maer in
inden
den kelder,
kelder,
dan
mits
dat daer
daer doncker
doncker was
was ende
ende dat
dat daer
daer gheen
gheenmoete
moeteen
enwas
wasom
omden
den
mits dat
in de
de vaten
vaten te
te steken
steken (als
(als men
men een
eenkitte
kittebiers
biersoft
oftbet
ijetanders
andersvul
vul
tap in
tap
ghetrocken
elck was
was tetehaesticht
haestichtom
ombier
biertetehebben,
hebben,
ghetrocken hadde,
hadde , want
want elck
vul was
was,, zoo
zoo hielt
hielt mer
mereen
eenander
ander
als den
den eenen
eenen beker
beker ofte
ofte drijncvat
drijncvat vul
als
ondere ende
men liet
liet de
devaten
vatenalzoo
alzooeenpaerlic
eenpael'lichaer
haerbier
bieruut
uutgheijsen)
gheijsen)
ondere
ende men
zoo was
was daer
daeraldermeest
aldermeestghesturt
ghesturtende
endeghequist
ghequist,, zoodat
zood atmen
menbijna
bijna
zoo
weecsehoen
int
bier
ofte
wijn
ghijnck.
Daer
was
eenich
gheboufte
weecschoen int bier ofte wijn ghijnck. Daer was eenich gheboufte
ondere (ghoede
(ghoede ghalghespijse)
ghalghespijse) die
botere jeghen
jeghen den
den muer
muer gheclact
gheclact
ondere
die de
de botere
denvoornoemden
voornoemd enpant
pant,
onder
had.Ien
een groot
grootghedeel
ghedeelpoers
poel's,
hadden ende
ende een
, ininden
, onder
ghestroeijt,, zoo
zoo datter
datter den
den pant
pant zeer
zeer naer
naerroock.
roock. TcanarieTcanariede
voeten ghestroeijt
de voeten
zuucker, soffraen
soffraen ende
ende ander
ander substanciën
substanciëntart
tartmen
mendaer
daeroock
oock met
metvoeten.
voeten.
zuucker,
omden
dencauden
caudenende
endewacken
wacken
Dat poer
poer hadden
hadden dees
dees religiuesen
religiuesen veel
veel bij,
bij,om
Dat
zij altijts
aJtijts haten
haten,, te
teverteeren,
verteeren, mits
mitsdat
datzijzijniet
nietvele
veleaerbeijts,
aerbeijts,
visch
die zij
visch die
dat
met
de
zinnen,
deden,
ooc
wart
dat
ghebesicht
voor
die
zieck
ende
dat met de zinnen , deden , ooc wart dat ghebesicht voor die zieck end
e
was,, dat
dat
onlustich
Maer die
die meeste
meeste schade
schade die
die daer
dael' ghedaen
ghedaen was
onlustichwaren.
waren. Maer
was inin de
deboucken,
boucken,dwelck
dwelckmenich
menichstudiues
studiuesgheest
gheestbeclaechde
beclaechde;; want
want
was
broeder Anthonis
foule zijn
zijn tweetster
tweetsterghedoken
ghedoken
broeder
Anthonis Eduwaert,
Eduwaert ,die
die in
in dees foule
in een
een hautmijte
hautmijte,, verclaerde
verclaerde mij
mij dat
dat hij
hij daer
daerzijns
zijnsdeels
deelsboucken
boucken
lach
lach in
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ghelaten hadde
hadde,, wel
wel om
om LXXX
LXXX ghuldenen
ghuldenen,, ende
ende was
waseene
eenevande
vande
ghelaten
minste die
die vele
vele ende
ende costelicke
costelicke boucken
boucken hadde.
had de. Daer
Daerwasser,
wasser,als
alsheer
heer
minste
Lievin vandenBosche
vandenBosche ende
verloren hadden
hadden om
L oft
oft
Lievin
ende andere,
andere , diel'
dier verloren
om L
pontgrooten
grootenende
endemeer
meer,
endesommighe
sommigheboucbinders
boucbinders hadden
hadden tot
tot
LX pont
, ende
datdie
dieboucken
bouckendiedie
religiuesencellen
cellenwaren
waren,
hem ghezeijt
ghezeijt,, dat
hem
upup
derder
religiuesen
,
wel
weert
waren
duysent
pont
grooten
ende
meer
ende
die
up
de
wel weert waren duysent pont grooten ende meer ende die up de
librarie (bibliotheek)
(bibliotheek) waren
waren duysent
duysentvijf
vijfhondert
hondertponden
pondengroogrooghemeen librarie
ten,, ende
ende datter
datter de
debouckvercoopers
bouckvercoopers wel
wel zoo
zoovele
velehadden
haddenwillen
willenvoren
voren
ten
(*).
gheven" (*).
In het
hetklooster
klooster der
derMinderbroeders
Minderbroeders, , niet
verre van
van dat
dat der
der PredikPredikIn
niet verre
gelegen, , was
was de
deverwoesting
verwoesting niet
niet minder
minder groot
groot (t).
elk
heeren gelegen
heeren
(±). InInelk
dezer kloosters
kloosters bleef
bleef maar
maar één
één enkel
enkel stuk
stukongeschonden
ongeschonden,, omdat
omdat somsomdezer
mige beeldenbrekers
beeldenbrekers verboden
te raken.
raken.
mige
verboden hadden
haddenhet
het aan
aan te
~Deene
was
die
costelicke
ende
ghoede
hurghel
ten
Predicheeren
was
die
costelicke
ende
ghoede
hurghel
ten
Predicheeren
»Deene
in den
den choor
choor ten
tenFremenueren"
Fremenueren" (§).
(§).
ende dander
dander tnieuwe
tnieuwe ghestoelte
ghestoelte in
ende
Soms werden
werden beelden
beelden uit
uitkerken
kerkenofofkloosters
kloostersopopstraat
straatgevoerd,
gevoerd,waar
waar
Soms
er clan
dan den
den spot
spot mede
mede dreef.
dreef.
men er
men
metdie
diebeelden,
beelden,steldense
steldense
DVoort die
die kinderen
kinderen ghecten ende
ende spotten
spottenmet
»Voort
in veel
veel plaetsen
plaetsen up
uptstrate
tstrateende
ende
spraken:
Droupt vive
vive leIe gues,
gues, ofte
ofte
in
spraken
: Droupt
I" Daernaer
Daernaer sloughen
sloughenzij
zijhaer
haer.hoofden
·hoofden af
af ofte
ofte cloclowij onthoofden
onthoofden uu!"
wij
vense in
in sticken"
sticken" (**).
CO).
vense
:& Veel gheckelicke
gheckelicke woorden
woorden hoorde
de beelden.
beelden. Een
Een
hoorde men
men overal
overal met
met de
»Veel
meteenen
eenencurtewaghen
curtewaghenupupdedesGraven
sGravenbrugghe,
brugghe,
jonc meysen
meysen quam
quam met
jonc
daer
een groot
groot beelde
beelde up
up lach,
lach,ghesteken
ghestekeninineenen
eenenzack
zackdwelc
dwelc zij
zij
daer een
ghehaelt
hadde uut
uut eenich
eenich clooster
clooster om
om die
dietetesalveren.
salveren.Dit
Ditmeerckende
meerckende
ghehaelt hadde
de
guijten, de
debrekers,
brekers, hebben
hebbendedebeelde
beeldealalspottende
spottende uut
uut den
den zack
zack
de guijten,
MaUl'icius
ghetrocken,
we\cke beelde
beelde ghewapent
ghewapentwas
wasghemaect
ghemaectalsalsSente
SenteMauricius
ghetrocken, welcke
oft
andere helighen
heIighen figueren,
figueren, die
die men
men ghewapent
ghewapent maect,
maect, ende
ende hebben
hebben
oft andere
zoo groot
groot als
als tleven,
tIe ven, vande
vandebrugghe
brugghe van
van boven
boven neder
neder int
int
dees
beelde, zoo
dees beelde,
water
gheworpen, roupende
roupende ende
ende geckende
geckende:: »Ziet,
DZiet, ziet,
ziet, hier
hiergeschiet
geschiet
water gheworpen,
mirakel,
zant int
int vulle
vuile harnas
harnas zijnde
zijnde zwemt
zwemt noch."
noch."
mirakel, desen
desen zant
er heel
heel naïef
naïefbij
bij:
Van
Vaernewijck voegt
Van Vaernewijck
voegt er
:
»Dwelc geen
wonder en
en was,
was, mits
mitsdat
dathijhij
vanhaute
hauteghesneden
ghesneden
geen wonder
van
was"
was" (tt).
(±f).
Evenals
kloosters der
derPredikheeren
Predikheerenenenderder
Minderbroederswerden
werden
Evenals de kloosters
Minderbroeders
ook
al de
de andere
andere kloosters
kloosters en
enkerken
kerken der
derstad
staddoor
doorden
denbeeldenstorm
beeldenstorm
ook al
erg
beproefd;; de voornaamste
voornaamste waren
waren de
dekloosters
kloostersder
derAugustijnen,
Augustijnen, der
der
erg beproefd
Pietersenenvan
vanDrongen,
Drongen,
Vrouwebroeders,
die van
vanSt.
St.Pieters
Vrouwebroeders,der
der Karthuizers
Karthuizers en
en die
alsook
de kerken
kerken van
van St.
St. Jacobs,
Jacobs, St.
St.Baafs,
Baafs, St.
St.Nikolaas,
Nikolaas,St.
St.Michiel,
Michiel,
alsook de
St.
Pieter, Ste.
Ste.Pharaildis
Pharaildis en
enAkkergem.
Akkergem.
St. Pieter,
(0)
(*)

a)

(t)

m
(i)

Van Vaernewijck, Van
dil! beroerlicke
blz. 113-116.
Van die
beroerlieke tijden,
tyden, I,
I, blz.
Idem,
I,
blz.
126-128.
Idem, blz.

Idem,
blz. 128.
Idem, I,
I, blz.
((**)
..) Idem,
blz. 128.
Idem, I, blz.
(tt)
Idem, I, blz.
blz. 128-129.
(11-) Idem,
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De St.
St. Jacobskerk
Jacobsl,erk had
had het meest
meest door
door de
de verwoesting
verwoesting te
te lijden
lijden:; in
in
De
andere kerken,
kerken, zooals
zooals die
die van
vanAkkergem,
Akkergem, werd
werd slechts
slechtsweinig
weinigschade
schade
andere
aangebracht.
Van Vaernewijck
Vaernewijck in
in zijne
zijne »Beroerlicke
»Beroerlicke Tijden"
Tijden" (*) geeft
geeft
aangebracht. Van
een
breedvoerig overzicht
overzicht van
de beelden
beelden en
en sieraden,
sieraden, die
dieininbovenboveneen breedvoerig
van al
al de
gemelde
kerken of
of kloosters
kloosters vernield
vernield werden
werden of gespaard
gespaard bleven.
Hij
gemelde kerken
bleven. Hij
voegt
beschrijving
v.oegt er
er meest
meestaltijd
altijdeene
eene
beschrijvingder
dervoorwerpen
voorwerpen bij,
bij, met
met ververop wiens
wienslast
lastzijzijgemaakt
gemaaktwerden
werden en
enden
den
melding van
van den
den persoon,
persoon, op
melding
naam
van den
den kunstenaar,
kunstenaar, die
die ze
ze vervaardigde.
vervaardigde. Het
Het hoeft
hoeft niet
nietgezegd,
gezegd,
naam van
dat deze
deze gegevens
gegevenshoogst
hoogst
belangrijk
zijnvoor
voordedegeschiedenis
geschiedenisder
derschoone
schoone
belangrijk
zijn
het bestek
bestek dezer
dezer studie.
studie.
kunsten. Dit
punt valt
valt echter
echter buiten
buiten het
kunsten.
Dit punt
het bezoek
bezoek van
vanOnghena
Onghena had
had de
dehoogbaljuw,
hoogbaljuw, Adolf
Adolf van
van
Dadelijk
na het
Dadelijk na
Bourgondië, eenige
leden van
van den
den stadsraad
stadsraad ontboden,
ontboden, daar
daar de
detijd
tijdniet
niet
Bourgondië,
eenige leden
het schepencollege
schepencollege bijeen
roepen. Omstreeks
Omstreeks twee
twee uur
uur
toeliet het
toeliet
bijeen te
te roepen.
's namiddags bevonden
bevonden zich
zijnent de
de voorschepen,
voorschepen, heer
heer van
van
zich te
te zijnent
de schepen
schepen Adriaan
Adriaan van
van Riebeke,
Riebeke, benevens
benevens den
den penpenOomberghe, en
Oomberghe,
en de
sionaris
Du Bois
Bois en
en den
densecretaris
secretaris Hembijze,
Hembijze, om
om teteberaadslagen,
beraadslagen, hoe
hoe
sionaris Du
men
den storm
storm zou
zou kunnen
kunnen bezweren.
bezweren. De
Deeenen
eenenstelden
steldenvoor,
voor,dat
datmen
men
men den
zouverzamelen
verzamelen
in allerhaast
allerhaast zooveel
zooveelofficieren,
officieren,edellieden
edelliedenenengoedwilligen
goedwilligenzou
op staanden
staanden voet
voet geweld
geweld tetegebruiken.
gebruiken. Doch
Doch de
de
als
mogelijk was,
was, om
om op
als mogelijk
meesten
waren van
van *gevoelen,
gevoelen, dat
dat dit
ditmiddel
middelveel
veelgevaar
gevaaropleverde.
opleverde. Het
Het
meesten waren
bijeenroepen
goedwilligen zou
zou met
metveel
veelmoeilijkheden
moeilijkhedengepaard
gepaardgaan,
gaan,
bijeenroepen der
der goedwilligen
want de
de beeldenbrekers
beeldenbrekers verspreidden
verspreidden het
hetgerucht,
gerucht,dat
datzijzijbeschermd
beschermd
want
werden
door de
de verbonden
verbonden edellieden
edellieden en
dat het
het zelfs
zelfs op
opdezer
dezer bevel
bevel
werden door
en dat
zij handelden.
handelden. Aangenomen
Aangenomen zelfs
zelfs dat
dat de
de katholieken
katholieken de
de overoverwas, dat
dat zij
was,
datdedesectarissen
sectarissenvolgens
volgens
verdienstegedood
gedoodenengestraft
gestraft
hand
kregen en
en dat
hand kregen
verdienste
werden,
dan was
was het
hetnog
nogte te
vreezen,
hervormdenzich
zichten
tenplatten
platten
werden, dan
vreezen,
datdat
de de
hervormden
katholiekenvermoorden.
vermoorden. Eindelijk
lande
zouden wreken
wreken en
en aldaar
aldaar alaldedekatholieken
lande zouden
moest men
men ook
ookininaanmerking
aanmerking nemen,
nemen, dat
dat men
men van
van het.
het. Hof
Hof nog
nog de
de
moest
de wapens
wapens op
op te
tevatten.
vatten.Dit
Ditalles
alleswel
wel
toelating
had verkregen
verkregen om
toelating niet
niet had
om de
overwogen, werd
er beslist,
beslist, dat
dathet
hetraadzaamste
raadzaamste was
was de
dewoede
woede der
der
overwogen,
werd er
sectarissen
van zelf
zelf eenigszins
eenigszins tetelaten
latenbedaren.
bedaren. Ondertusschen
Ondertusschen zou
zou
sectarissen van
men
in het
hetgeheim
geheimeene
eenesterke
sterkemacht
machtverzamelen
verzamelen om
om met
met den
dennacht
nacht
men in
uit
te trekken
trekken en
en zorg
zorg tetedragen,
dragen, dat
datdedestad
stadniet
nietlanger
langerinindedemacht
macht
uit te
zou blijven.
blijven. Om
Om dit
ditbesluit
besluituit
uittetevoeren,
voeren,kwam
kwam de
de
der
oproerigen zou
der oproerigen
hoog
baljuw rond
uur 's's avonds
avonds op
op het
hetschepenhuis,
schepenhuis, waar
waarhij
hij ververhoogbaljuw
rond negen
negen uur
scheidene
schepenen en
en edellieden,
edellieden, alsook
alsook talrijke
talrijke leden
leden der
der gilden
gilden en
en
scheidene schepenen
zijner beschikking
beschikking vond.
op het
het schepenhuis
schepenhuis en
op de
de
neringen
neringen te
te zijner
vond. Na
Na op
en op
vier bijzonderste
bijzonderste markten
markten der
der stad
stad goede
goede wacht
wachtgesteld
gesteldtetehebben,
hebben, ging
ging
vier
hij zelf
zelfmet
meteen
eentalrijk
talrijkgevolg
gevolglangs
langsdedevoornaamste
voornaamstestraten
stratendederonde
ronde
hij
doen.
Onderweg
bezocht
hij
de
kerken
en
kloosters
en
joeg
er
de
doen. Onderweg bezocht hij de kerken en kloosters en joeg er de
brekers uit, zoodat
zoodat hij
hij verscheidene
verscheidene gebouwen
gebouwenenennamelijk
namelijkde
deSt.
St.BaafsBaafsbrekers
kerk
van grooter
grooter schade
schade bevrijdde
bevrijdde (t).
(-1).
kerk van

n

(*)

blz. 129-167.
I, blz.
Van Vaernewijck, I,

(tl
opgestuurddoor
door 't Magistraat,
jJfagistraat, LXVI-I,XXIII. -— Verslag van
van 't Magistraet,
jJfflgistraet,
Verslag opgestuurd
(t) Verslag
- Discours des choses advenues,
ad~enltes, XXIX
XXI Xversoverso--XXX.
Brief rerueil,
recueil, blz. 302.
blz. 33,35-36
–XXX. -— Brief
33, 35-36 —
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Dank zij
Dank
zij deze
dezekrachtdadige
krachtdadigehouding
houdingvan
vanden
denhoogbaljuw,
hoogbaljuw, de
de schepenen,
schepenen,
de
edellieden en
en dedeburgerij
burgerijduurde
duurde de
de beeldenstorm
beeldenstorm te
te Gent
Gent slechts
slechts
de edellieden
één
namiddag en
en den
dendaaropvolgenden
daaropvolgenden nacht.
nacht.
één namiddag
Zoo beweren
Zoo
beweren ten
ten minste
minste de
de verslagen,
verslagen, zoowel
zoowel dat
datininKervijn
Kervijn afgeafgedrukt,
dat aan
aan den
den Hertog
Herto(\ van
van Alva
Alva gezonden.
gezonden. Nochtans
Nochtans kan
kan men
men
drukt, als
als dat
wel
gebeurtenissen
ganschnauwkeurig
nauwkeurig
hier
nogmaals twijfelen,
twijfelen, ofofzijzijwel
hier nogmaals
dede
gebeurtenissen
gansch
er inin het
hetverhaal
verhaal van
van hetgeen
hetgeen in
in de
dedoor
door
weerspiegelen.
Wellicht is
is er
weerspiegelen. Wellicht
den
hoogbaljuw bijeengeroepen
bijeengeroepen vergadering
vergadering geschiedde,
geschiedde, niets
nietsonwaarollwaarden hoogbaljuw
der nachtwachten,
nachtwachten, door
door hem
hem ingericht
ingericht
schijnlijks.
Maar de
de verdiensten
verdiensten der
schijnlijks. Maar
en
aangevoerd, schijnen
schijnen niet
niet weinig
weinig overdreven,
overdreven, als
als men
men het
hetvolgende
volgende
en aangevoerd,
datdoor
doorVan
VanVaernewijck
Vaernewijck wordt
wordtaangehaald.
aangehaald.
feit
nagaat, dat
feit nagaat,
te commen
commen tonsen
tonsenpropooste,"
propooste,"zegt
zegthij,
hij,»die
»diebeeltstormers
beeItstormers
»Maer om
om te
meenende
Godt een
een groote
groote weldaet
weldaet tetedoene,
doene,ende
endedattet
dattethaer
haer
meenende voor
voor Godt
ooc
zonder begrijp
begrijp (berisping)
(berisping) al
al gheooriooft
gheoorlooft was
was (zoo
(zoo voorseijt
voorseijt es)
es) en
en
ooc zonder
hebben
geenen aerbeijt
aerbeijt ghespaert,
ghespaert, ende
ende hebben
hebbenalalden
dennacht
nachtduere
duerevan
van
hebben geenen
deen
keercke in
in dander
dan dergheloopen,
gheloopen,ende
endevan
vandeen
deen
godtshuusinindandere,
dandere,
deen keercke
godtshuus
met XXX,
XXX,XL
XLofof
L tseffens,
daer
vrauwenende
endeknechten
knechten
ende
quamen met
ende quamen
L tseffens,
daer
vrauwen
onder
die psalmen
psalmen songhen,
songhen, ende
ende sommighe
sommighe mans
mans
onder ghemOnghelt
ghemijnghelt waren
waren die
zonghen voren.
voren. Alzoo
Alzoo zag
zagicker
ickervoor
voormijn
mijnduere,
duere,vanden
vandenIIIJhueren
hueren
zonghen
ontrent den
den IV
IV hueren
hueren wel
wel IIc
He passeren,
passeren, zonder
zonder dat
dat
vander nacht
nacht tot
tot ontrent
vander
mander
wijcken der
derstadt
stadtmocht
mochtghebueren,
ghebueren, ende
ende hoordese
hoordese tot
tot
in ander wijcken
melcanderen vraghen
vraghen ende
ende roupen
roupen::»hebt
»hebtghij
ghijhier
hierofofdaer
daerniet
nietgheweest,
gheweest,
melcanderen
hebt ghij
ghij dese
dese ofofdie
diebeelden,
beelden,die
dieupup
houckender
derstraten
straten
ende
ende hebt
dede
houcken
stonden
eldere, niet
nietafgheworpen
afgheworpenoft
oftghebroken
ghebroken?"
Twaseen
eenvremt
vremt
stonden ofte eldere,
?" Twas
dijnck
bij
nachte
om
zien
alle
die
hoopen
ofte
benden
commen;
want
dijnck bij nachte om zien alle die hoopen ofte bender! commen ; want
deene en
en was
wasniet
niet
ghepasseertof dander
of danderbende
bendeenenvertoochde
vertoochdehem
hem
deene
ghepasseert
al ghestoffeert,
ghestoffeert, met
metveel
veellichts
lichtsende
endebreeckinstrumenten.
breeckinstrumenten. Wij
"'''ij
ende
ende al
in Sente
SenteJanshuus
Janshuus van
van
hoorden ontrent
hueren groot
groot gheruchte
gheruchte in
hoorden
ontrent den
den H
II hueren
breken, maer
maer veel
veel meer
meerende
endelaugher
langherduerende
duerendeininSente
Sente
Jacobskeercke,
breken,
Jacobskeercke,
zach,ende
endemen
menhoorder
hoorderbij
bij
daer men
men veel
veelclaerheijts
claerheijtsende
endelichts
lichtsininzach,
daer
waerften groot
groot rumoer
rumoer van
van beelden
beeldenoftoftblocken
blockenoftoftverwelven
verwelvenvan
vanautaer
autaer
waerften
tafelen die
die zij
zij afwierpen"
afwiel·pen" (*).
C).
tafelen
Dit verhaal,
verhaal, aap
aap welks
welksnauwkeurigheid
nauwkeurigheid niemand
niemand twijfelen
twijfelen zal,
zal, toont
toont
Dit
opde
debeeldenbeeldenklaar aan,
aan, dat
datdedewachten,
wachten,door
doorden
denhoogbaljuw
hoogbaljuwingericht,
ingericht, op
klaar
brekers niet
veel invloed
invloed hebben
hebben uitgeoefend,
uitgeoefend, »want
»want deene
deene en
enwas
wasniet
niet
brekers
niet veel
ghepasseert of
of dander
dander en
en vertoochde
vertoochde hem."
hem."Zoo
Zoodedehoogbaljuw
hoogbaljuwbrekers
brekers
ghepasseert
uit de
de St.
St.Baafskerk
Baafskerk verjaagd
verjaagd heeft,
heeft, dan
dan zal
zal dit
ditgebeurd
gebeurdzijn
zijntegen
tegenden
den
uit
morgen en zullen
zullen die
die brekers
brekersslechts
slechtseenige
eenigeachterblijvers
achterblijversgeweest
geweestzijn,
zijn.
morgen
toen de
de groote
grootehoop,
hoop,door
doorhet
het
vernielingswerk
afgemat en
en overigens
overigens
toen
vernielingsw
. erk afgemat
meer vindende,
vindende, reeds
reeds was
was heengetrokken.
heengetrokken. Dit
Dit moet
moetechter
echterniet,
niet,
niets meer
niets
het verslag
verslag het
hetwilwildoen
doengelooven,
gelooven,alsalseen
een
heldenfeitworden
worden
zooals het
zooals
heldenfeit
hetvuur
vuuroveroveraangezien. En
En evenals
evenals de
debrandweer
brandweer niet
niet zal
zalbeweren
beweren het
aangezien.
hebben, indien
indien het gebouw,
gebouw, dat
dat zij
zijmoest
moestbeschutten,
beschutten, tot
tot
meesterd te hebben,
meesterd
in den
den grond
grond door
door dedevlammen
vlammen werd
werd vernield,
vernield, zoo
zoo kan
kan ook
ook de
de hooghoogin
(") Van
Van Vaernewijek,
Vaernewijck, Van die
die beroerlicke lijden,
tijden, D.
D. 1,
I, blz.
blz. 137-138.
137-138.
(*)
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baljuw
niet beweren
beweren den
den beeldenstorm
beeldenstorm te
te hebben
hebben doen
doen ophouden,
ophouden, als
als
baljuw niet
het
breken geduurd
geduurd heeft,
zoolang er
ergens, in
in kerk
kerk of
of klooster,
klooster, één
één
het breken
heeft, zoolang
er ergens,
enkel voorwerp
is geheel
enkel
voorwerp is
geheel gebleven.
gebleven.
Maar
magistraat durfde
durfde aan
aan den
den Hertog
Hertog van
vanAlva
Alvaniet
nietbekennen,
bekennen,
Maar het
het magistraat
dat
al de
degenomen
genomen maatregelen
maatregelen tot
tot niets
nietshadden
hadden gediend,
gediend, en
endaarom
daarom
dat al
Verslag ininhooge
hoogemate
mateden
dengoeden
goedeninvloed,
invloed,dien
dien de
de genomen
genomen
overdrijft
overdrijft het Verslag
maatregelen
den loop
loop der
der gebeurtenissen
gebeurtenissen hebben
hebben geoefend.
geoefend.
maatregelen op
op den
Ziedaar
de beeldenstorm
beeldenstorm te
Gent geweest
geweest is
is en
en hoe
hoe de
de
Ziedaardus
dus wat
wat de
te Gent
stedelijke
beletten. Reeds
Reeds in
in de
de eerste
eerste
stedelijke overheid
overheidgetracht
getrachtheeft
heefthem
hem te
te beletten.
dagen
der maand
maand Juli
Juli vreesden
vreesden het
hetstadsbestuur
stadsbestuur en
en's'slands
lands regeering
regeering
dagen der
dat
de veldpredikatiën
veldpredikatiën aanleiding
aanleiding zouden
zoudengeven
geventottotoproerigheden
oproerighedenbinnen
binnen
dat de
met den
den
de
steden. Deze
Dezegeduchte
geduchteoproerigheden
oproerigheden hadden
hadden echter
niets met
de steden.
echter niets
beeldenstorm
aan den
den beeldenstorm
beeldenstorm dacht
dacht niemand,
niemand, tot op
op het
het
beeldenstorm gemeens;
gemeens ; aan
oogenblik
hij schielijk
schielijk in
in eenige
eenigeplaatsen
plaatsenvan
vanWest-Vlaanderen
West-Vlaanderen was
was
oogenblik dat
dat hij
losgebroken.
het breken
brekender
derbeelden
beeldenaldaar
aldaaronverwachts
onverwachtsgeschiedde,
geschiedde,
losgebroken. Dat
Dat het
en
dat die
die gebeurtenis
gebeurtenis eene
eene verrassing
verrassing was
was voor
voor iedereen,
iedereen, blijkt
blijktklaar
klaar
en dat
uit
het antwoord
antwoord der
derlandvoogdes
landvoogdes aan
aanden
denpensionaris
pensionarisBorluut,
Borluut, die
die
uit het
dadelijk
het verschrikte
verschrikte magistraat
magistraat van
van Gent
Gent naar
naar het
het hof
hof was
was
dadelijk door
door het
Parma bekende,
bekende, dat
dat zij
zijDgheenen
])gheenen
gestuurd
Margaretha van
van Parma
gestuurd geworden.
geworden. Margaretha
middele
hadde om
om in
in eene
zaeke zo subitelijck upcommende
upcommende zo
middele en
en hadde
eene zaeke
haestelick
voorsiene" (*).
Dat de
de landvoogdes
landvoogdes geenszins
geenszins den
denbeeldenbeeldenhaestelick te voorsiene"
(*). Dat
storm
verwachtte,
blijkt
nog
uit
de
verwijten,
die
zij
den
Graaf
van
storm verwachtte, blijkt nog uit de verwijten, die zij den Graaf van
Egmont
vernemen, dat
dat de
de heiligenbeelden
heiligenbeelden in
in WestWestEgmont toestuurde
toestuurde bij
bij het vernemen,
Vlaanderen waren
nochtans, zoo
zoo het
het aan
aan
Vlaanderen
waren verbrijzeld
verbrijzeldgeworden
geworden(t).
(±). En
En nochtans,
voorzien, wie
wiekon
kondaartoe
daartoe
iemand mogelijk
mogelijk was
was den
den beeldenstorm
beeldenstorm te voorzien,
iemand
beter in
in staat
staatzijn
zijndan
dandedelandvoogdes
landvoogdes?
IndienMargaretha
Margaretha van
vanParma
Parma
beter
? Indien
den
beeldenstorm niet
verwacht heeft,
heeft, dan
danheeft
heefthem
hem
ongetwijfeld
den beeldenstorm
niet verwacht
ongetwijfeld
Zoo moet
moet men
men dan
dan ook
ook de
destelling
stellingverwerpen,
verwerpen, die
die
niemand verwacht.
niemand
verwacht. Zoo
soms isisvooruitgezet
vooruitgezetgeworden,
geworden,dat
datdede
Hervormdenopopvoorhand
voorhand een
een
soms
Hervormden
dag hadden
hadden aangeduid,
aangeduid, waarop
waarop men
men in
in alle
alle kerken
kerken van
vanVlaanderen
Vlaanderen de
de
dag
dit werkelijk
werkelijk het
hetgeval
gevalgeweest,
geweest,
heiligenbeelden zou
verbrijzelen. Ware
heiligenbeelden
zou verbrijzelen.
Ware dit
dan was
was het
hettoch
tochonmogelijk,
onmogelijk,dat
dat
hervormdendie
diebeslissing
beslissingzoo
zoo
dan
de de
hervormden
geheim hadden
hadderi kunnen
kunnen houden,
houden, dat
dathoegenaamd
hoegenaamdniemand
niemand ererkennis
kennisvan
van
kreeg. Overigens
Overigens keurden
keurden de
de veldpredikanten
veldpredikanten zelve
niet allen
allen den
den
kreeg.
zelve niet
beeldenstorm goed;
want Van
Van Vaernewijck
Vaernewijck verhaalt,
verhaalt, dat
datnanahet
hetbreken
breken
beeldenstorm
goed ; want
beelden in
in West-Vlaanderen
West-Vlaanderen 1.00C
])ooc hadde
hadde te
Deijnse eene
eene van
van dees
dees
der beelden
te Deijnse
veltpredicanten twee
zoo drij
drij waerf
waerfover
overzijn
zijnknien
knienghelegen,
ghelegen,tvolck
tvolck
veltpredicanten
twee zoo
biddende dat
dat zi,j
zij an
an gheen
gheen beelden
beelden in
in dedekeercken
keercken commen
commen en
en
biddende
zouden" (§).
(§).
zouden"
Ook zal
zal niemand
niemand durven
durven beweren,
beweren,dat
datdedeberoemde
beroemdeFranciscus
FranciscusJunius
Junius
Ook
oprecht was,
was, toen
toenhij
hijinin
zijne
levensbeschrijvingplechtig
plechtigbekende,
bekende,
niet oprecht
zijne
levensbeschrijving

'''''1

(*)
(*)

Verslag
J'mlag van 't't Magistraet,
Xagiltraet, biz.
blz. 122.
122.

(t)
(t)

Correspondance
OorrelpOtlliance de
de Philippe
Philippe II,
Il, D.
D. I,I, blz.
blz. 449.
4409.

(0
(f) Van
Van Vaernewijek,
Vaerne1l'ijck, Van
J'an die
dieberoerlicke
6eroerliclretYden,
tijden, D.
D. I,I, blz.
blz. 80.
80.
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dat
noch hij,
hij, noch
noch één enkel
enkel zijner
zijner ambtgenooten den
beeldenstorm
dat noch
den beeldenstorm
had
goedgekeurd (*).
had goedgekeurd
Door het
feit zelf
zelf dat
dat veldpredikanten
veldpredikanten en
mannen als
als Junius
Junius den
den
Door
het feit
en mannen
afkeurden, kan
laste leggen
leggen
beeldenstorm afkeurden,
kan men
men dien
dien ook geenszins
geenszins ten
ten laste
eersten moesten
moestengehoorzamen
gehoorzamen en
en waarvan de
de consistories, waaman
waaraan de eersten
van
van
laatste een
een der
derhoofdmannen
hoofdmannen was.
was.
van de laatste
ten laste
laste moet
moet gelegd
gelegd worden der
verbonden
Dat de
de beeldenstorm
beeldenstorm ten
Dat
der verbonden
hadden dezen
dezen besloten
besloten
edelen,
kan evenmin
evenmin aangenomen
aangenomen worden. 'Vant
edelen, kan
Want hadden
doen losbreken,
losbreken, dan
dan kan
kan dit
dit enkel beslist geworden
den beeldenstorm te doen
laatste dagen
dagen der
der
zijn in
in de
de vergadering
vergadering van
van St.
St. Truiden, die
in de
de laatste
zijn
die in
maand
op het
het oogenblik van
van den
den beeldenmaand Juli
Juli bijeengeroepen
bijeengeroepen werd
werd en
en op
storm
voortduurde. Maar
Maar ware
geval geweest,
geweest, dan
dan had
had
storm steeds
steeds voortduurde.
ware dit
dit het geval
de
landvoogdes,
die
door
hare
bespieders
alles
wist
wat
er
in
de
verde landvoogdes, die door hare bespieders alles wist wat er in de
van die
die beslissing
beslissingkennis
kennisgekregen;
gekregen;
gadering gebeurde (t),
(±), ongetwijfeld
ongetwijfeld van
en
het blijkt
blijkt integendeel,
integendeel, dat
dathet
hetuitbreken
uitbrekenvan
vanden
denbeeldenstorm
beeldenstormvoor
voor
en het
Welisiswaar
waardeden
deden de
de sectarissen
verrassinggeweest
geweestis.
is. Wel
haar eene verrassing
de
mare gaan,
gaan, dat
dat zij
zij door
door de
de vergadering
vergadering van
van St.
St. Tl'lliden
de mare
Truiden beschermd
maar deze
deze bescherming
bescherming hebben
hebben zij
zij veel
veel overdreven.
Evenals de
werden, maar
werden,
overdreven. Evenals
heterkennen
erkennen
hervormden beoogde
beoogde een
een gedeelte
gedeelte der
derverbonden
verbonden edelen
edelen het
hervormden
van den
den hervormden
hervormden godsdienst
godsdienst naast
naast den
den Roomsch-Katholieken.
Roomsch-Katholieken. Zij
van
beschermden dus
de hervormden in
in hunne
hunne pogingen
pogingen tot
tot het
het bereiken
beschermden
dus de
van
doel; maar
maar nooit
nooit hebben
hebben zij
zij de sectarissen beschermd in
in hunne
hunne
van dit doel;
zij overigens
overigens niet goedkeurden.
Toen eenige rijke
gewelddaden,
gewelddaden, die
die zij
goedkeurden. Toen
heneen
eenverzoekschrift
verzoekschrifthadden
haddeningediend
ingediendom
omhunne
hunne bescherkooplieden
bij hen
kooplieden bij
vragen voor
voor den
den hervormden godsdienst,
gaven de
de edellieden,
edellieden,
ming te vragen
godsdienst, gaven
te
St. Truiden vergaderd,
vergaderd, tot
antwoord, dat
dat zij
zij deze
dezebescherming
bescherming
te St.
tot antwoord,
voorwaarde, dat
het gedrag
gedrag der
der sectarissen tot geene
beloofden
beloofden op
op voorwaarde,
dat het
wanordelijkheden aanleiding
zou geven. Zelfs
Zelfs maanden
maanden zij
zij hen
hen aan
aan
wanordelijkheden
aanleiding zou
wonen. Ziedaar,
Ziedaar, waarin
waarin
voortaan
de veldpredikatiën ongewapend
voortaan de
ongewapend bij
bij te wonen.
de bescherming
bescherming bestond,
vel'gadering te St,
St. Truiden
Tl'uiden aan
herde
bestond, die
die de vergadering
aan de hervormden had
toegezegd.
Maal'
het
is
niet
te
verwonderen,
dat
de
had toegezegd. Maar het is
verwonderen,
de
metdedebijzonderheden
bijzonderheden dezer
dezer vergadering
vergadering weinig
weinig of
of
volksmenigte, die
die met
niet
bekend was,
was, deze
deze bescherming veel
overdreef en
en haar .-onbeperkt
'Onbeperkt
niet bekend
veel overdreef
dacht.
Overigens
verbonden edelen
het grootste belang bij,
bij, dat
dat
Overigens hadden
hadden de
de verbonden
edelen er het
el'
geene gewelddadigheden
gewelddadigheden zouden gebeuren.
er geene
Nochtans hebben
hebben verscheidene
verscheidene schrijvers,
schrijvers, de
de eenen in
de anderen
anderen
Nochtans
in meer,
meer, de
in minder
minder hooge mate,
mate, de
de plichtigheid der verbonden edelen,
der preprein
edelen, der
dikanten of der
del' hervormde
hervormde consistories
consistories aangenomen.
aangenomen. Onder
Onder hen
hen onderbesluitselen aldus samenvat:
scheidt zich
vooral Dr.
Dr. Nuyens (§), die zijne besluitselen
samenvat :
zich vooral

n.

(*)
Nunquam rnihi
mihi profecto
profeeto violenta
I"iolentaejusmodi
ejusmodi et etc.
etc. consilia
eonsilia placuerunt:
plaellerllnt: nec
nee puto
plltO
(*) Nunquam
unquam apud
apud me
mefuisse
fuissequemquam,
quemquam,cuiClli
istiusmodiactiones
actionesvel
velminima
minimasignificatione
significatione
unquam
istiusmodi
meamipsius
ipsiusetetpiorum
piorllmcollegarum
coUegarummeomeao
placere mihi
mihi ostenderim.
ostenderim. Hoc
Hoctestimonio,
testimonia, etetmeam
placere
rum fidem
/idem publice
publice testatain
testatam volo.
1"010. Merula,
MeruIa , Vita
blz. 4S.
4S.
Vita Junii, biz.
(tl
Philippe II,
Il, I,
blz. 434,
434, 435,
435, 436
436 en passim.
passim.
(t) CorrespondaIJre
Correspondanee de
de Philippe
I, blz.
(§)
Geschiedenis der Nederlandsche
Nederlanrlsche beroerten
beroerten in de
de XVIde
XT'Id.eeuto.
eeuw. Amsterdam,
Am~terdam I ±.
± 1868.
1868.
(§) Geschiedenis

1906. liL
III.
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nUit al
»Uit
hetgeen wij
wij hier
hier medegedeeld
medegedeeld hebben,
hebben, meenen
meenen wij
wij met
met het
het
al hetgeen
volste recht
volste
recht te
tekunnen
kunnen besluiten
besluiten::
1°.
dat dedebeeldstormerij
beeldstormerij geen
geenonvoorbereide,
onvoOl'bereide, woeste
woeste uitval
uitval der
der
I °. dat
volksdriftengeweest
geweest is,
is, maar
volksdriften
maar tengevolge
tengevolge van
van een
eenberaamd
beraamd plan
plan isis
geschied ;
geschied;
22°~ dat
dat de
kalvinistische predikanten
predikanten en
en consistoriën
consistoriën er
erde
deaanleggers
aanleggers
de kalvinistische
geweest zijn,
zijn, ininovereenstemming
overeenstemming met
metdedehervormde
hervormde leden
leden des
des
van geweest
van
adelverbonds ;.
3". dat
het doel
doel isisgeweest
geweestomom
zich
met
geweldigengreep
greep
dat het
zich
met
eeneen
geweldigen
meester
te maken
makenvan
vandedekatholieke
katholiekekerken,
kerken, ter
teruitoefening
uitoefening van
van den
den
meester te
van het
hetkatholicisme
katholicisme
hervormden
eel'edienst, terwijl
terwijl de
deonderdrukking
onderdrukking van
hervormden eeredienst,
als nevendoel
t).
als
nevendoel daarmede
daarmede gepaard
gepaard ging"
ging" (.*).
Deze
besluitselen leidt
'leidt Dr.
Dr. Nuyens
Nuyens af
afuit
uiteene
eenereeks
reeksvalsche
valsche rederedeDeze besluitselen
neeringen,
op valsche
valsche feiten
feiten gestaafd.
gestaafd.
neeringen, op
»Het
feit des
des beeldenstorms
beeldenstorms zelf,"
zegt de
de schrijver,
schrijver, vzien
llZien wij
wijzoo
zoo
»Het feit
zelf," zegt
tegelijk
op verschille
verschillende
plaatsen als
als op
opeen
eenwachtwoord
wachtwoordgeschieden,
geschieden,
tegelijk op
. nde plaatsen
dat men
dat
men aan
aan het
het toeval
toeval gewis
gewis niet
nietmeer
meerdenken
denken kan"
kan" (t).
Deze
redeneering zou
zou kunnen
kunnengegrond
gegrond zijn,
zijn,indien
indien de
debeeldenstorm
beeldenstorm
Deze redeneering
de eene
eene stad
stadzoowel
zoowelals
alsinindede
andere,
hetzelfdeoogenblik
oogenblik
overal,
overal, in
in de
andere,
op op
hetzelfde
dat men
men in
in de
de eene
eene kon
kon weten,
weten, dat
dat hij
hij in
in de
de
was
geschied, zonder
zonder dat
was geschied,
andere
was losgebroken.
losgebroken. Maar
Maar zulks
zulks isis geenszins
geenszins het
het geval
geval geweest.
geweest.
andere was
eerste kerkschennissen
kerkschennissen zijn
zijn gebeurd
gebeurd den
den 14den
14 den van
van Augustus,
Augustus, in
in
De
De eerste
eenige dorpen
dorpen rondom
rondom Ieperen,
Ieperen, enendaarna
daarnazijn
zijndezelfde
dezelfdebeeldenbrekers,
beelden brekers,
die
daar werkzaam
werkzaam geweest
geweest waren,
waren, Ieperen
Ieperen zelf
zelfbinnengerukt.
binnengerukt. Dit
Dit
die daar
nieuws verspreidde
verspreidde zich
alom in
in WestWest-Vlaanderen,
naarmate het
het inin
nieuws
zich alom
Vlaanderen, en
en naarmate
daar
de
steden en
en dorpen
dorpen dezer
dezerprovincie
provincie ontvangen
ontvangen werd,
werd, vingen
vingen ook
ookdaar
de steden
de wanordelijkheden
wanordelijkheden aan.
aan.
Weldra vernam
vernam men
menook
ookhethet
gebeurde
Oost- VlaanderenenenBrabant,
Brabant,
Weldra
gebeurde
inin
Oost-Vlaanderen
en daarna
daarna brak
brak de
de beeldenstorm
beeldenstorm insgelijks
insgelijkslos,
los,den
den18den
18 denteteAntwerpen,
Antwerpen,
en
22 8ten te Gent,
Gent, dus
dusrespectievelijk
respectievelijk vier
vier en
en acht
acht dagen
dagen na•
na' de
de gegeden 228ten
beurtenissen te Ieperen.
Ieperen.
beurtenissen
Is dat
dat dan
dan het
het tegelijkertijd,
tegelijkp.rtijd, waarvan
waarvan Dr.
Nuijens gewaagt
gewaagt?? En
En isis
Is
Dr. Nuijens
het op
op zulk
zulk tegelijkertijd,
tegelijkertijd, dat
dat hij
hij steunt
steunt om
om te
te beweren
beweren,, dat
dat de
de beelbeeldenstorm geschied
geschied isisvolgens
volgenseen
eenvoorbedacht
voorbedachtplan
plan?
Eenedergelijke
dergelijke
denstorm
? Eene
niet alleen
alleen gewaagd
gewaagd;; zij
zij isisongerijmd.
ongerijmd.
redeneering is
redeneering
is niet
(§),ook
ookuitgedrukt
uitgedrukt
Even ongerijmd
ongerijmd is
de bewering
bewering van
van Dr.
Dr. Nuijens
Nnijens (§),
Even
is de
C"), dat
dat men
men tot
tothet
hetschenden
schendender
derKathoKathodoor Kervijn
Kervijn de
Lettenhove (**),
door
de Lettenhove
met opzet
opzetden
dendag
dagvan
vanO.O.L.L.V.V.Hemelvaart
Hemelvaart,, dus
dus den
den
lieke kerken
kerken met
lieke
15den
15 den Augustus
Augustus,, zou
zou uitgekozen
uitgekozen hebben
hebben,, -vermits
.vermits de
de beeldenstorm
beeldenstorm den
den
«(0) 11d.
Hd. deel, I,
I, blz.
blz. 145.
145.
(*)
(t) II"
U,I. deel,
deel, 1,I, blz. 133.
133. Deze
Deze meening
meening wordt ook
ook uitgedrukt in Corvin-Wiersbitsky,
Corvin- Wiersbitsky,
(t)
.De tachtigjarige
tachtigjarige oorlog
oorlog,
bI. 319.
.De
, 1 I,
, bl.
(§) Geschiedenis
Gesckiedeni8 der
der Neclerlandsche
Nederlantischeberoerten,
beroerten, I,
I. bl.
bI. 103.
103.
(§)

(0') Les
LesHuguenots
Hugllenofs etetles
fesGueux
Gueux,
bI. 361.
361.
(**)
, 1 J,
, bl.
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14den
den in 'Vest-Vlaanderen,
den te
14
te Antwerpen
Antwerpen en
en eerst den
West-Vlaanderen , den 18
18den
22sten
22 sten te Gent
Gent losbrak
losbrak C).
bleek ," zegt Dr.
»Het bleek,"
Dr. Nuyens
Nuyens verder
verder,, »dat
»dat zij
zij (de
(de beelden
brekers)
beeldenbrekers)
bij
dit wprk
van vernieling
vel'nieling bepaalde
Zoo werden
werden bij
bij
bij dit
werk van
bepaalde bevelen
bevelen volgden.
volgden. Zoo
de
de eerste
eerste beeldstormers de
doopvonten en
en orgels gespaard.
gespaard. De
De reden
reden
de doopvonten
hiervan
voor de
hand. De
De konsistoriën hadden
beslist, of
of
hiervan lag
lag voor
de hand.
hadden /log
nog niet
niet beslist,
het gebruiken
gebruiken daarvan
daarvan veroordeeld
veroordeeld was
was of
of niet"
niet" (t).
(±).
Hierop valt
aan te
te merken,
merken, dat
datdededoopvonten
doopvonten en
enorgels
orgelsniet
niet
Hierop
valt echter
echter aan
Vaernewijck (§)
(§) zegt uitdrukkelijk,
uitdrukkelijk, dat
dat
overal
werden gespaard. Van Vaernewijck
overal werden
in
veel kerken
kerken en
en kloosters
kloosters van
van Gent
Gent noch
noch vonten noch
noch wijwatervaten
wijwatervaten
in veel
aan
de vernieling
vernieling ontsnapten.
ontsnapten.
Zoo gebeurde
gebeurde het
het ook
ook met
met de
de orgels,
aan de
orgels ,
, Zoo
namelijk die
der hoofdkerk
hoofdkerk,,* der
der St.
St. Jacobskerk en
der kerk
kerk van
van Aken der
namelijk
die der
(**) en
die van
van het
het klooster
klooster der
der vrouwebroeders (tt),
})Zoo dat
kergem (**)
en die
(±±), DZOO
tsanderdaechs die
kinderen met
met die
die pijpkins achter straten liepen
al
die kinderen
liepen al
tstick" (§§).
(§§). Wel
fleijtende, ende vercochtense een cUl'te
viel' mijten tstick"
curte oft vier
bleef
de St.
St. Michielskerk het orgel gespaard
gespaard;; Van Vael'llewijck
bleef in
in de
Vaernewijck schrijft
echter aan
aan een
een gansch toevallige oorzaak toe.
toe. Een
Eenman
manzou
zou namenamedit
dit echter
lijk den beeldenbrekers
beeldenbrekers eene
groote hoeveelheid bier
bier aangeboden hebben
eene gioote
verwijderen (*U).
van het kloosom
hen uit
uit de
de kerk
kerkteteverwijderen
(***). Ook
om hen
Ook het orgel van
ter der
del'minderbroeders
minderbroeders bleef
bleefongeschonden
ongeschonden llduer
yemants ghoets
ghoets die
»duer yemants
(±t±).
daer voren sprack" (ttt).
zoo vele andere
andere die
die vernield
vernield werden,
werden, kunnen
kunnendeze
dezezeldzame
zeldzame uitNaast zoovele
het vaststellen
vaststellen van
van een
een algemeenen
voldoende zijn
niet voldoende
zijn tot
tot het
zonderingen niet
regel,
men gevolgtrekkingen
gevolgtrekkingen als
die van
van Dr.
Dr. Nuyens mag afwaaruit men
als die
regel , waaruit
leiden.
Om
te bewijzen
bewijzen dat
datde de
beeldenstormopopvoorhand
voorhand isisbesloten
besloten geOm te
beeldenstorm
wel bepaaldelijk
bepaaldelijk door
door de
de consistories,
consistories, zegt
zegt Dr.
Dr. Nuyens nog:
en wel
worden en
nog :
»Het
is immers
immers eene der eigendommelijkhedell
van alle uitspattingen
uitspattingen
eigendommelijkheden van
»Het is
niet door
door verborgene
verborgene drijvers
drijvers worden
uitgelokt,, dat
die niet
des gemeens,
gemeens , die
worden uitgelokt
het wel
wel kon
kon plunderen
plunderen en
en vernielen
vernielen,, doch
geen profijt weet te
tetrekken
trekken
doch geen
het

(·l
Van Vloten
Vloten zegt
met meer
meerwaarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid:: ))Voor
zegt met
»Voor den
den beeldenstorm
beeldenstorm sehijnt men
(*) Van
zonder opzet
opzet den
den L.
L. V.
V. dag
dag gekozen
gekozen te
te hebben.
hebben. Die
Die afspraak
afspraak kon
kon dan
danook
ook blijkbaar
niet zonder
slechts
plaatselijk zijn
zijn en
en bepaalde
bepaalde zich tot den
denbetrekkelijk
betrekkelijk kleinen
kleinen ommekring der
slechts plaatselijk
van Artois
Artois en
en Vlaanderen."
Vlaanderen." Nederland
Nederland Wens
tijdetuden
denvolksopstand
volksopstandtegen
tegenSpanje,
Spanje,
grensplaatsen van
bI. 70.
I, bl.
(tl
Nederlawche beroerten,
Geschiedenis der
der Nederlandsche
beroerten, 1I,, bl. 133-134.
(t) Geschiedenis
Idem, II,, bI.
(§) Idem,
bl. 138.
(.ol
werd bijna
bijna niets
anders dan het
het orgel
orgelgeschonden.
geschonden. (Van
(Van Vaerne(") In deze laatste werd
niets anders
wijek,
beroerlicfee tijden,
tijden, I, bl.
bI. 159.)
wijek , Van
Van die beroerlicke
169.)

m

(Hl
idem, II,.,. bl. 161.
(ft) Van Vaernewijck, idem,
(§§) Van Vaernewijck,
Vaernewijck , idem,
idem , I,
1 , 138-139.
138-139.
(···l
I, bl.
bI. 154. De
De nauwkeurigheid dezer gebeurtenis schijnt
Vaernewijck, idem,
idem, I,
(***) Van Vaernewijck.
schijnt
echter
niet volkomen
volkomen gewaarborgd,
meer daar
daar Van
Van Vaernewijck dit verhaal
verhaal in
in
gewaarborgd , des
echter niet
des te meer
handschrift in
in margine
mar~ine heeft
heeft ingelaseht
ingelascht Het eerst
eerst door
door hem
hem doorgplmalde
verhaal,
zijn
zijn handschrift
doorgehaalde verhaal,
dat
door den
den uitgever
uitgever niet
nietwerd
werd overgedrukt, zegt
zegt enkel
enkel dat het
het orgel
orgel ongeschonden
dat door
lliet ghemeent
ghemeent en hadde dat zij
zij zulck
zulck dijnck
dijnek breken zouden
zouden,, dat
bleef, »dwelc men niet
dat
emmer gheen beeldeweerck
beeldeweerck en
was maw
maar diende
diende alleene ter
tel' verehieringhe vanden
vanden hove
have
en was
ooc was zulck
zulek weerek
quaet om
afnemen aengliesien
aenghesien ooc
ooe dat den
Godts; ooe
Godts,
weerck quaet
om afnemen
(len tijd zoo
zoo eurt
curt was."
was!'
(tttl
Van
Vael'newijck,
idelll,
I,
ln4,
Vaernewijck
,
idein
,
I
,
164.
Ott) Van
lIl.
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6*
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van het
van
het aangevangen
aangevangen werk.
werk. Nochtans,
haast de
de kerken
kerken geplunNochtans , zoo
zoo haast
derd waren
namen de
waren,, namen
de predikanten
predikanten er bezit
bezit van"
van" (*).
derd
Nogmaalsisis het
Nogmaals
het een
een te
te algemeene regel
beweren, dat
dat het
het volk
volk
regel te beweren,
geen nut
geen
nut kan
kan trekken
trekken uit
uit zijne handelingen.
En zooals het dikwijls
dikwijls
handelingen. En
dat iemand
iemand voordeel
voordeel trekt
trekt uit
uit hetgeen
hetgeen een
een ander
ander heeft
heeft bebegebeurt,
gebeurt, dat
werkt , waarom
werkt,
ook de
de predikanten
predikanten zich
den beeldenwaarom konden
konden dan
dan ook
zich niet den
storm 7 door
door de volksmenigte
volksrnenigte gepleegd,
storm,
nutte maken?
gepleegd , ten
ten nutte
maken ?
De Spaanschgezinde schrijvers
hebben niet
niet geaarzeld
geaarzeld de
deverbonden
verbonden
schrijvers hebben
edelen als
stellen (t).
edelen
als de
de aanleiders van
den beeldenstorm
beeldenstorm aan de kaak
kaak te stellen
van den
(±).
Dr. Nuyens werpt
Dl".
de verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid slechts
slechts op
op diegenen
diegenenonder
onder
werpt de
hen , die
hen,
den hervormden
hervormden godsdienst
godsdienst beleden
beleden (§). Onder
die den
Onder de grooten
des lands
spreekt hij Oranje
en Egmont
Egmont van
van rechtstreeksche
mededes
lands spreekt
Oranje en
rechtstreeksche medeplichtigheid vrij (**).
Maar Dzoohaast
llzoohaast Lodewijk
brief
(**). Maar
Lodewijk van
van Nassau
Nassau een
een brief
door Gillis
aan de
de consistories
consistories had
had doen
doen brendoor
Gillis Leclercq (zijn
secretaris) aan
(zijn secretaris)
gen , hield
gen,
de beeldenstorm
beeldenstorm te
Gent op.
op. IsIsditditgeen
geenvoldoend
voldoendbewijs
bewijs
hield de
te Gent
voor de
van Lodewijk
van Nassau
Lodewijk van
Nassau met
met de
de consistoriën
voor
de verstandhouding
verstandhouding van
en van
met de
de beeldstormers
beeldstormers?"
en
van deze
deze weder
weder met
?" (tt)
(-1-±)
Wat
er ook
ook zij van
dien brief
brief,, waarvan
de inhoud
inhoud onbekend
onbekend
Wat er
van dien
waarvan de
ligt voor
voor de
de hand
hand dat
dat hij
hij op
op de
de beelden
brekers geen
is gebleven,
gebleven , het
het ligt
beeldenbrekers
Gent den
den
invloed
hebben. Indien
Indien de
de beeldenstorm
beeldenstorm te Gent
invloed kan
kan gehad
gehad hebben.
22sten
sten Augustus begonnen
22
begonnen,7 reeds
reeds den
den 238ten
23 Sten had opgehouden,
dan
opgehouden , dan is
het eensdeels,
eensdeels, omdat
omdat de
de brekers
brekers hun
hun werk
werk in
in den
den nacht van
22 sten
het
van den 228ten
volkomen hadden
voltooid en
en ook
ook omdat
omdat het
hetmagistraat
magistraatinmiddels
inmiddels de
de
hadden voltooid
beletten.
genomen om verdere
verdere wanordelijkheden
wanordelijkheden te beletten.
noodige voorzorgen had genomen
Zoo de
de verbonden
verbonden edelen
edelen den
denbeeldenstorm
beeldenstormhebben
hebben besloten
besloten,, dan
Zoo
moet dit
dit volstrekt
volstrekt ter
tel' sprake
sprake gekomen
gekomen zijn
zijn inindede
vergadering van
van
moet
vergadering
Sommige schrijvers,
schrijvers, zooals
zooals Keelhoff
Keelhoff (§§)
(§§) en Kervijn de
St. Truiden. Sommige
Lettenhove (***)
(OU) beweren
beweren dan
ook zonder
zonder aarzelen,
aarzelen, dat
dat hij
hij daar
daar werd
werd
Lettenhove
dan ook
al had
had Wagenaar reeds
reeds het
hetonwaarschijnlijke
onwaarschijnlijke daardaal'voorgeschreven,, al
voorgeschreven
van doen
doen uitschijnen
uitschijnen,, aangezien
aangezien vele katholieke
katholieke edelen
edelen die
dievergadering
vergadering
van
bijwoonden, Nochtans wordt
wordt er beweerd,
beweerd, in
in eene verhandeling
verhandeling die
men
bijwoonden.
die men
(ttt)
,
dat
in
de
vergadering
van
algemeen
aan
Viglius
toeschrijft
algemeen aan Viglius toeschrijft (±±t) , dat in de vergadering van
St Truiden het voorstel
voorstel werd
werd gedaan
gedaan,, het
het schuim
schuim der
der bevolking
bevolking op
op te
te
hitsen tot
tot het
het vernielen
vernielen van
van kerken en kloosters
kloosters (§§§). Op
Op deze
deze bewehitsen
ring kan
kan men
men echter
echter te
te min
min bouwen
bouwen,, ,daar
echtheid van
van dit
dit stuk
stuk
ring
daar de echtheid
hoegenaamd niet
boven allen
allen twijfel
twijfel verheven
verheven is.
is.
hoegenaamd
niet boven
(0) Geschiedenis der
der Nederl.
Nederl.beroerten
beroerten,
J, bl.
bI. 145.
145.
(*)
, I,
Hopperus, bl.
bI. 98, 99
99,, 105.
105. —
- Viglii Vita
Vita,
bI. 47. —
- Strada
Strada,, VV,, bl.
bI. 261.
261. —
- Van
(t) Hopperus,
, bl.
der Ilaer
lIaer,, II
II,, bl.
bI. 343.
343. —
- Pontus
Pontus Heuterus,
Heutenl5, XVI, bl.
bI. 406.
40G. —
- De Tassis,
Tassis, I,
J, bl.
bI. N5.
1035.
eschiedenis der Nederland4che
Nederland.!che beroerten
beroerten,
bI. 145.
145.
(§)
eschiedenis
, I ,I, W.
(00) Idem
Idem,, I,
J, bl.
bI. 135.
135.
(**)
(ft) Idem,
Idem, I , 137.
137.
(ft)
(§§) Geschiedenis
Geschiedenis van het
het Augustijnenklooster
Augustijnenlclooster te Gent
Gent., bl.
bI. 97.
(§§)
(00 ') Les Huguenots
Huguenots et
et les
les Gueux
Gueur,, II,
bI. 348.
348.
("a')
, bl.
(ttt) La source
source etetleIecommencement
commencetnent des
dcstroubles
troublessuscitez
sflscitezaux
aflr
Pays·Bas, uitgegeven door
door
(tt+)
Pays-Bas,
de ilfémoires
lJlémoires de
de Viglius
ViI/liusetetd'Hopperus
d'Hopperu8 (Société
(Société de
de l'histoire
I'histoire de Belgique).
Belgique).
Wauters in de
(§§§) Bl.
BI. 185.
185.
(§§§)
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Meer
belang moet
moet op
op het
het eerste
eerste zicht gehecht worden aan
aan de
de bebeo
Meer belang
den heel.
heer van
van Andelot voor
den bloedraad afgelegd.
kentenissen, door
door den
voor den
vernomen te hebben,
hebben, dat
men in
in de
de vergadering
vergadering van
van
Deze beweerde vernomen
dat men
St. Truiden besloten
geestelijken te
te vermoorden
vermoorden,, of hen
hen te
te bebeo
besloten had
had de
de geestelijken
letten den
godsdienst uit
oefenen, en
en de
de heiligenbeelden
heiligenbeelden te vernieden godsdienst
uit te
te oefenen,
len C). Doch
Doch uit
uit zijne woorden
blijkt, dat
dat hij niet
tegenwoordig was,
was,
woorden blijkt,
niet tegenwoordig
toen
dit voorstel
vooI'stel gedaan
gedaan werd
werd en
en dat
dat hij
hij zulks
zulksslechts
slechts heeft vernomen,
vernomen,
toen dit
waarschijnlijk door
de beeldenstorm
beeldenstorm reeds
reeds
waarschijnlijk
doorde
de loopende
loopende geruchten,
geruchten, toen de
spreekt hij zichzelf tegen
tegen,, waar hij
hij ververlosgebroken
Overigens spreekt
losgebroken was.
was. Overigens
der beweert
beweert,, dat
de bestendige
bestendige bestuurleden der
verbonden edelen
edelen te
te
dat de
der verbonden
St. Truiden verzocht
verzocht werden
werden tot
tot den
denbeeldenstorm
beeldenstorm te
te besluiten,
besluiten , iets
wilden (t),
(±). Daaruit
waarvan
de heer
heer
zy geenszins hooren wilden
waarvan zIJ
Daaruit blijkt,
blijkt, dat
dat de
dit later
later heeft
heeft vernomen, en
dat men
men aldus
aldus aan
aan zijne
van Andelot ook
en dat
ook dit
beweringen
geene waarde
kan hechten.
hechten.
beweringen geene
waarde kan
('}'een
enkele
der
beweegredenen,
die men
men heeft
heeftingeroepen
ingeroepen om
om te
te
d'een enkele der beweegredenen, die
bewijzen
dat de
de beeldenstorm
beeldenstorm geschied
geschied isisvolgens
volgenseen
een
voorbedachtplan
plan
bewijzen dat
voorbedacht
en
dat de
deconsistories
consistoriesofofdede
verbondenEdelen
Edelen
hem
hebbenveroorzaakt,
veroorzaakt,
en dat
verbonden
hem
hebben
kan
dus als
als voldoende
voldoende aangezien
aangezien worden. De gebeurtenissen
gebeurtenissen zelt
toonen
kan dus
zelf toonen
dat die
die stelling
stellingmoet
moetverworpen
verworpen worden. Nog
integendeel klaar aan,
aan, dat
veel
min kan
kan de
de gissing
gissing van
van Ypey en Dermout
Dermout (§)
aangenom.::n worworveel min
(§) aangenomel
den,
den beeldenstorm
beeldenstorm toeschrijft
toeschrijft aan
aan geheime
geheime opgtoking
usden , die
die den
opstoking der Pa
PausJezuïeten,, met het
hetdoel
doelde
dehervormden
hervormdenhatelijker
hatelijker tetemaken
maken
gezinden en Jezuïeten
en
het hof
hof recht
recht te
te geven
gevenhen
henmet
metnieuwen
nieuwenijver
ijvertetevervolgen.
vervolgen.Zulke
Zu lke
en het
enkel feit
feit en
en verdient
verdient dan
dan ook
ook niet de
minste
bewering
de minste
bewering berust
berust op
op geen
geen enkel
aandacht.
mag men
men aannemGn,
noch de
de verbonden
verbonden edelen
edelen
Met zekerheid
zekerheid mag
dat noch
Met
aannemen, dat
rechtstreeks den
den
noch de veldpredikanten, als
genootschap beschouwd,
beschouwd, rechtstreeks
als genootschap
beeldenstorm
Zulks is
is ook
ook de
de meening van
van Van
Van
beeldenstorm veroorzaakt
veroorzaakt hebben.
hebben. Zulks
der Vijnckt (H),
(§§). De
beeldenstorm is
is
De beeldenstorm
Paillard (§§).
(**) , Motley (tt)
(±±) en Paillard
schielijk
een plaatsje
plaatsje van
van West-Vlaanderen,
onder den
'West-Vlaanderen , onder
schielijk 10sgebl'Oken
losgebroken in
in een
drang
van eenige opgewonden sectarissen,
hun haat
haat tegen
tegen de
de
drang van
die , hun
sectarissen , die,
meer kunnende bedwingen
bedwingen,, tot voorwendRoomsche geestelijkheid niet
niet meer
sel genomen
hebben, dat
dat heiligenbeelden
heiligenbeelden afgoden
afgoden zijn,
zijn, om
omdeze
dezebeelden
beelden
genomen hebben,
gaan verbrijzelen.
verbrijzelen. En
En,, evenals
een vuursprankel in
in de
de kerken
kerken tetegaan
evenals een
in
een bosch met ~parreboomen
voedsel vindt
vindt en
en hij weldra
weldra het
goed voedsel
sparreboomen goed
gansche bosch
bosch in
in laaien
laaien gloed
gloed zet,
zoo ook
ook heeft
heeftde
debeeldenstorm
beeldenstorm goed
goed
gansche
zet , zoo
voedsel gevonden
gevonden in
in dedeopgewonden
opgewondengemoederen
gemoederen der
del' Vlaamsche hervoedsel

n.

(*)
Interrogatoires de Pierre
Pierre d'Åndelot,
iJ' .J.ndelot, in Poullet,
PouIlet, Correspondance
Cardinal de
deGranGranCorrespondance du Cardinal
(*) Interrogatoires
vol., II,
11, bl.
bI. 664.
664.
(1565-1568), 88 vol.,
velle (1565-1568),
(t)
bI. 668.
668.
Idem, 1I,
II, bl.
(t) Idem,
(§)
Geschiedenis der hervormde
hervormde kerk
kerk ininNederland
Nederland,, I,
bI. 194.
194.
I , bl.
(§) Geschiedenis
(*')
(**)
(tt)
(tt)

Van der
der Vynckt
Vynckt,, II
II . bl.
bI. 218.
218.
Van
~Jotley,
riae ofofthe
thedutch
dutchrepublic,
republic, vertaald
vertaald door
door Bakhuizen
Brink,
Bakhuizen van
van den Brink,
The rise
Motley, The

bI. 116.
U6.
bl.
(§§)
Paillard, Huit mois
mois de
de la
la vie
vie d'un peuple
peuple,, bl.
bI. 233,
233,
(§§) Paillard,
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vormde volksmenigte en
heeft hij met een
een verbazende
verbazende snelheid
snelheid gansch
en heeft
Vlaanderen door
door gewoed.
gewoed.
Vlaanderen
Men heeft
echter de
de wreedheid
wreedheid en
en de
de onmenschelijkheid der beeldenMen
heeft echter
waren zij,
wreedaardig. Hunne
Hunne
brekers veel overdreven. Woest waren
zij , niet
niet wreedaardig.
gewelddaden
zich bepaald
bepaald bij
bij het
hetaanbrengen
aanbrengenvan
vanstoffelijke
stoflelijke
gewelddaden hebben
hebben zich
schade ; nergens
schade;
er bloed
bloed gestroomd,
(*).
nergens heeft er
gestroomd , tenzij geuzenbloed
geuzenbloed (*).
En
ware het
het niet
nietdat
datde
dekunst
kunst er
er een
een onherstelbaar verlies
heeft
En ware
verlies heeft
ondergaan
vernieling van
van zoovele harer meesterstukken,
ondergaan door
door de vernieling
meesterstukken , dan
zou men
men aan
aan den
denbeeldenstorm
beeldenstorm op
op zich zelf maar
maar een
een ondergeschikt
ondergeschikt
zou
belang kunnen
kunnen hechten.
hechten.
belang
Wel
waar hebben
hebben de
debrekers
brekersbeelden
beelden en
enboeken
boekenvernield,
vernield, enkel
enkel
-Wel is
is waar
'om
het genoegen
genoegen te
te smaken
smaken deze
deze tetevernielen
vernielenenenzonder
zonderdaaruit
daaruitvoor
voor
lom het
te trekken.
trekken. Maar
Maarzou
zouhunne
hunnehandelwijze
handelwijzeminder
minder
zich zelf
zelf eenig
eenig nut
nut te
zij hun
hun vernielingswerk
vernielillgswerk hadden
hadden gepaard
gepaard
laakbaar
indien zij
laakbaar geweest zijn,
zijn , indien
roof en
enplundering
plundering??
met roof
te verrechtvaal'digen.
Doch,,
Ongetwijfeld
de beeldenstorm
beeldenstorm niet
niet te
verrechtvaardigen. Doch
Ongetwijfeldisis de
wij in
in dese
dese hijstorie
hijstOI'ie alleene
alleene de aerme
»zullen wij
Dzullen
aerme ghues (die naermaels met
grooten
hoopen om
lijf en
en ghoet ghecommen
ghecommen zijn
zijn om
om haer
haer staut
staut ongrooten hoopen
om lijf
gheoorlooft
voortstel) den zwarten duvel
up den
den hals
hals binden ende zullen
zullen
duvel up
gheoorlooft voortstel)
zij daartoe
daartoe gheen oorzake
oorzake vande gheesteli~ke
ghehadt hebben
hebben?"
(t)
gheestelicke ghehadt
?" (±)
zij
Op
het laatste
laatste gedeelte
gedeelte dezer
dezer vraag
vraag he.eft
heeft een beelden
breker geantgeantbeeldenbreker
Op het
woord::
woord
c\een zake
oft wederwrake dat
wij dus
dus beelden
beelden breken,
dat wij
breken ,
DTes een cleen
zake oft
dwelck doch
specie der
der afghoderie es, daer
tgheestelicke ons
veel
ons veel
doch een
een specie
daer tgheestelicke
heeft,, jaja,
onsprekelic jammer
jammer,,
meerder
schade ende
ende inder
inder ghedaen
meerder schade
ghedaen heeft
, onsprekelic
brekende
duel' haer vervolghen
vervolghen die beelden
beelden,, die
Godt zelve
zelve ghemaect
brekende duer
die Godt
zijn dierbaer
dierbaer bloet
bloet voren ghesturt heeft,
heeft, te weten
weten
hadde, ende daer hij
hij zijn
som
ons naeste vrienden
vrienden,, vaders
vaders ende
ende moeders, zusters
zusters ende
ende broeders
broeders
som ons
ende dierghelijcke"
dierghelijcke" (§).
(~).
Men
moet bekennen,
bekennen, dat
dat er
er waarheid
waarheid ligt
ligt in
in het
hetgezegde
gezegdevan
vandien
dien
Men moet
beelden
breker.
beeldenbreker.

(Wordt vervolgd).
vervolgd).

(*) Eene
Eene bende
bende brekers,
brekers, wanende
wanende de
beelden te
te vernielen in
een klooster gelegen
in een
de beelden
(*)
dool' krijgslieden,
krijgslieuPIl, die
het klooster hadtusschen Dowaai
Dowaai en Orchies, werd
werd aangevallen
aangevallen door
die het
plaat_ gedood. (Van Vaernewijck,
den
bezet. Een
Eenhonderdtal
honderdtal sectarissen werden
werden ter plaats
den bezet.
Van
die beroerlicke
beroerlic1ce tOden
tijden,, I, bl.
bI. 79).
Van die
(t) Van Vaernewijck,
bI. 169.
Vaernewijck , Van die óeroeriic1ce
beroeriicketijden,
iden , II,, bl.
169,
(~) Idem
Idem,, I,
US,
(§)
I , bI.
bl. 118,

HUISWERK
ORGANISCH ONDERDEEL
ONDERDEEL VAN
ONS
HUISWERK ALS ORGANISCH
VAN ONS
SCHOOL·
HET LICHT
LICHT
SCHOOL-EN
EN ONDERWIJSSTELSEL
ONDERWIBSTELSEL IN HET
V
AN ONDERWIJS
ONDERWIJS EN
ENOPVOEDING.
OPVOEDING.
VAN

1.
I.
Wanneer men
men aandachtig
aandachtig de
de strooming
strooming der
der gedachten
gedachten gadeslaat
gadeslaat en
en
Wanneer
ziet, hoe
hoe overal
overal op
op elk
elk gebied
gebied verkeerdheden
verkeerdheden en
en misstanden
misstanden in
in een
een fel
fel
ziet,
dat de
de
licht worden
worden geplaatst,
geplaatst, krijgt
krijgt men
menonwillekeurig
onwillekeurigden
denindruk,
indruk, dat
licht
menschen tegenwoordig
tegenwoordig al
al die
diemisstanden
misstanden willen zien
zien en
en met
met verwaarverwaarmenschen
loozen van
van het
het goede
goede het
hetverkeerde
verkeerde opzoeken.
opzoeken. Doch
Doch het
het isisgeen
geen
loozen
opzet,
wanneer dit
dit werkelijk
werkelijk geschiedt
geschiedt; ; het
het isiseen
eengevolg
gevolgvan
vanden
den
opzet, wanneer
het
onbewust
Enwordt
wordtdientengevolge
dientengevolge het
onbewust gevoelden
gevoeldendrang
drangvan
vanden
den tijd.
tijd. En
bestaande ook
ook menigmaal
menigmaalonrechtvaa.rdig
onrechtvaardig beoordeeld,
beoordeeld, er
erstaat
staattegenover,
tegenover,
bestaande
dat
de gedachten
gedachtenwakker
wakkerworden
wordengeroepen
geI'oepenenenschoone
schoonetoekomstpertoekomstperdat de
spectieven
worden geopend.
geopend.
spectieven worden
De woorden
woorden »de
»de eeuw
eeuwvan
vanhet
hetkind,"
kind,"veel
veelgebruikt
gebruikt en
en reeds
reeds veel
veel
De
misbruikt, zijn
zijn gevleugelde
gevleugelde woorden
woorden geworden,
geworden, die
die meer
meel' zijn
zijn dan
dan een
een
misbruikt,
half of
of verkeerd
verkeerd begrepen
begrepen leus.
leus.
Het
kind, niet
niet alleen
alleen het
hetjonge
jongekind
kindof of
geëxploiteerdewerk-kind
werk-kind
Het kind,
hethet
geëxploiteerde
vraagt in
in alle
allelanden
landenaller
alleraandacht,
aandacht,maar
maardedejonge
jongemensch
menscfl ininzijn
zijn
vraagt
geheele
ontwikkelingsperiode tot
aan het
het man
man en
envrouw
vrouwworden
worden toe,
toe,
geheele ontwikkelingsperiode
tot aan
hetminst
minstdatgene,
datgene,waarvan
waarvanhet
hetverder
verderleven
leven van
van den
den
en
dus niet
niethet
en dus
jongen mensch
mensch voor
voor het
het grootste
grootste deel
deelafhankelijk
afhankelijk isis:
school, onderwijs
jongen
: school,
onderwijs
en opvoeding.
opvoeding.
Het
teekenend, enentoch
toch
de historische
ontwikkelinglogisch
logisch
Het isis teekenend,
uit uit
de historische
ontwikkeling
voortvloeiend,
ondanks. .den
school en
en
voortvloeiend,dat
dat ondanks
den grooten
grooten vooruitgang
vooruitgang van
van school
middeleFl en
methode, ondanks
ondanks het overal
overal bestaan
bestaan van
van op
op
onderwijs
onderwijs in
in middelen
en methode,
elkaar
volgende onderwijsinrichtingen,
onderwijsinrichtingen, steeds
van alle
alle zijden
zijden
elkaar volgende
steeds meer
meer van
trachtennaar
naar
mannen en
en vrouwen
vrouwen naar
naar voren
voren treden,
treden, die
die zoeken
zoeken en
entrachten
mannen
verbeteringen.
dat de
degroote
grootebelangen
belangen van
van de
de opMen
beseft steeds
steeds duidelijker,
duidelijkeI', dat
Men beseft
voeding én
van het
hetverstand,
verstand, én
én van
van het
hetkarakter
karakter —
- meer
meerdan
dan
voeding
én van
tot dusver
dusver mede
mede door
door school
school en
enonderwijs
onderwijs moeten
moetenworden
wordenverzorgd.
verzorgd.
tot
De School
School (*) der
der toekomst
toekomst zal
zalonderwijs
onderwijsenenopvoeding,
opvoeding,ofofliev
liever
De
er

n

(0)
Onder School
School in
in het
hetalgemeen
algemeenwortit
wordtverstaan
vel'staanzoowel
zoowelhet
hetgeheele
gcheeletoekomstige
toekomstige
(*) Under
onderwijsstelsel
al iljn
zijnverscheiden
verscheidenvormen,
vorrnl'n,als
alsdedeenkele
enkeleinindat
datsysteem
systeemingeschakelde
ingeschakelde
onderwijsstelsel in
in al
ond erwijsinrichting.
erwijsinrichting.
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opvoeding
onderwijs, onafscheidelijk
onafscheidelijk met
metelkaar
elkaarmoeten
moetenverbinden
verbinden
opvoeding en
en onderwijs,
haar geheele
geheele regeling
regeling behooren
behooren te
te maken.
maken.
en tot den
en
den grondslag
grondslag van
van haar
dat de
de
Men
dit juist.
juist. Hierin
Hierin ligt
ligtniet
nieteeneen
beschuldiging, dat
Men versta
versta dit
beschuldiging,
name de
de lagere
lagere school,
school, niet
niet veel
veel voor
voor de
de
tegenwoordige
tegenwoordigeschool,
school, met
met name
kan doen.
doen. Doch
Doch zij
zij moet
moet het
hetdoen
doen als
alsbijzaak,
bijzaak, als
als
opvoeding
opvoedingwil
wil en
en kan
ware in
in verloren
verloren oogenblikken,
oogenblikken, en
en isis inindezen
dezenafhankelijk
afhankelijk van
van vele
vele
het
het ware
zéél'
toevallige omstandigheden.
omstandigheden. Daarentegen
Daarentegen zal
zal de
denieuwe
nieuweschool
schooldAt
dát
zéér toevallige
deel
der opvoeding,
opvoeding, dat
dat zij
zij op
op zich
zich kan
kan nemen,
nemen, tot
totgrondslag
grondslag maken
maken
deel der
van hare
van
hare inrichting
inrichting om
om in samenwerking
samenwerking met
metdedeouders
ouders aan
jeugd
aan de jeugd
een
harmonische ontwikkeling
geven.
een harmonische
ontwikkeling te
te geven.
stelsel van
vanonze
onzetegenwoordige
tegenwoordige school
school buiten
buiten en in
in de
de
Terwijl het
het stelsel
meer ontevredenheid
ontevredenheid wekt, moet
moethet
hetverwondering
verwondering
onderwijs
wereld steeds
onderwijswereld
steeds meer
datgene, waarin
waarin zich
zich de
de fouten
fouten van
van het
het stelsel
stelsel het
het
baren,
baren, ,dat
.dat juist
juist datgene,
duidelijkst
betrekkelijk zoo
zoo weinig
weinig de
deaandacht
aandachtwaardig
waardig
duidelijkst openbal'en,
openbaren, nog
nog betrekkelijk
gekeurd is.
gekeurd
hier het
het huiswe,'k.
Bedoeld
Bedoeld isis hier
huiswerk.
Wel is
"Vel
daarover reeds
reeds veel
veel gesproken
gesproken en
engeschreven,
geschreven,doch
docheen
eenjuiste
juiste
is daarover
beschouwing
niet gegeven.
gegeven, Immers,
Immers, men
men heeft
heeft het
het huishuisbeschouwingisistot
tot nu
nu toe
toe niet
werk
steeds als
alseen
eenopop
zichzelfstaand
staandenenopopzichzelf
zichzelftetebeoordeelen
beoordeelen
werk steeds
zichzelf
verschijnsel
veel, zoo
zoo niet
niet uitsluitend
uitsluitend het
hetoog
ooggevestigd
gevestigd
verschijnsel beschouwd
beschouwd en
en veel te veel,
op
de lagere
lagel'e school,
school, die
die voorbereidt
voorbereidt voor
voor de middelbare
middelbare school
school (*).
op de
(*). IsIs
metdedeelementaire
elementaire kennis
kennis die
die zij
zij geeft,
geeft,
het,
omdat de
delagere
lagereschool
school met
het, omdat
meer doel is,
terwijl de
de
voor
ieder eenigszins
eenigszins ontwikkeld
ontwikkeld mensch
mensch meer
voor ieder
is, terwijl
hetbetrekkelijk
betrekkelijkgering
geringgetal,
getal,die
diehaar
haargebruiken,
gebruiken,
middelbal'e
voor het
middelbare school,
school voor
meer middel
middel is,
is, omtrent
omtrent welks
welksdeugdelijkheid
deugdelijkheid en
en inrichting
inrichting men
men
veel meer
veel
maakt?
Hierdoorheeft
heeftmen
men veel
veelteteveel
veelden
den
zich niet
niet alalte te
warm
zich
warm
maakt
? Hierdoor
schijn met
met het
het wezen
wezen verward.
schijn
"Vant
alles wat
wat ten
ten aanzien
aanzien van
van de
delagere
lagereschool
schoolover
overhet
hethuiswerk
huiswerk
Want alles
wordt gezegd,
het wezen
wezen der
der zaak
zaak niet.
niet.
wordt
gezegd, raakt
raakt het
Deze lagere
lagere school
school toch
toch isisafhankelijk
afhankelijk van
vandedemiddelbare
middelbareschool.
school. Nu
Nu
Deze
hetwaar,
waar,dat
dat
im'ichtingvan
vanvele
velelagere
lagerescholen
scholendeze
dezeafhankeafhankeis het
dede
inrichting
lijkheid sterk
sterk overdrijft.
overdrijft. Doch
Doch zelfs
zelfsinindedemeest
meestgunstige
gunstigeomstandigheden
omstandigheden
lijkheid
blijft die
die afhankelijkheid.
afhankelijkheid.
blijft
moeten overgaan
overgaan op
opdede
de leerlingen
leerlingen der
der lagere
lagere school
schaol moeten
Immers, de
middelbare school
school en
endeze
dezeverder
verder
kunnen
volgen en de
de lagere
lagere school
school
middelbare
kunnen
volgen
moet er
er voor
voor zorgen,
zorgen, dat
dat dit
ditmogelijk
mogelijk wordt.
wordt.
moet
De oorzaak
oorzaak nu,
nu, dat
dat dedelagere
lagereschool
schoolhuiswerk
huiswerkkent
kentenenbehoudt,
behoudt,
De
ligt in
in deze
deze noodzaak,
noodzaak, m. a.
a. w.
w.ininden
dengeheelen
geheelenopzet
opzetder
der
middelbare
middelbare
school.
school.
omtrentde de
huiswerkquaestie
Derhalve kan
kan een
een juiste
juistemeening
meeningomtrent
Derhalve
huiswerkquaestie
alleen worden
worden verkregen
verkregen door
door een
een beoordeeling
beoordeeling van
van het
hetstelsel
stelselder
der
alleen
tegenwoordige middelbare
middelbare schO(l1
en van
van de
de plaats,
plaats, die
diehet
hethuiswerk
huiswerk
tegenwoordige
school en
organisch onderdeel
onderdeel daarin
daarin inneemt.
inneemt.
als organisch
(*) Onder
OnderMiddelbare
Middelbare School
School wordt
wordt hier
hier en
en verder,
verder, naar
naarhet
hetmeer
meel'en
enmeer
meerveldveld.
(*)
winn!'nd spraakgebruik,
spraakgebruik, èn
èn Gymnasium
Gymnasium èn
ènHoogere
HoogereBurgerschool
Burgerschoolverstaan.
verstaan.
winnend
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IJ.
Op
hoofdfeiten moet
de eerste
eerste plaats
plaats de
de aandacht
aandacht gegeOp twee
twee hoofdfeiten
moet hier
hier in
in de
vestigd
worden.
vestigd worden.
eerste is,
is,dat
datdedemiddelbare
middelbareschool
schoolhaar
haal'onderwijs
onderwijsniet
nietaanvangt
aanvangt
Het eerste
op
het punt,
punt, waar
waardedelagere
lagereschool
schoolhaar
haar
leerlingenheeft
heeftgelaten
gelaten;
maar
op het
leerlingen
; maar
omgekeerd
deze laatste
laatste gedwongen
gedwongen te
tmchten -— en
en toch
toch te
te ververomgekeerd is's deze
te trachten
- om
omhaar
haarleerlingen
leedingendádr
dáár
te brengen,
waar
middelbareschool
school
geefs —
te brengen,
waar
dede
middelbare
wenscht
te beginnen.
beginnen.
wenscht te
Weliswaar komt
middelbare school
school hier
hier meermalen
meermalen tegen op.
op. Zij
Zij
Weliswaar
komt de middelbare
tracht
zich te
terechtvaardigen,
rechtvaardigen, eenerzijds
eenerzijds door
door te
te wijzen
wijzen op
opdedebanden
banden
tracht zich
haar aangelegd
aangelegd door
door wet
wetenenbesluiten,
besluiten,
anderzijds
dool'
denvoorgrond
vOOl'grond
haar
anderzijds
door
opop
den
te plaatsen
plaatsen het
het streven,
streven,om
omden
denovergang
overgangvan
vanlagere
lagere
school
op
middelschool op middelte doen
doen plaats
plaats hebben.
hebben.
bare
school zonder
zonder examen
examen te
bare school
het gebrek
gebrekaan
aanaansluiting
aansluiting
tusschenbeide
beideonderwijsinrichtingen
onderwijsinrichtingen
Doch
Doch het
tussChen
eenhoeveelheid
hoeveelheiddirecte
directe kennis
kennis;; dieper,
diepel', clan
dan dat
dat de
de
ligt dieper,
dieper, dan
dan inineen
ligt
quaestie
van het
het toelatingsexamen
toelatingsexamen ooit
ooit iets
ietsanders
anderszou
zoukunnen
kunnenzijn
zijn dan
dan
quaestie van
een vraag
vraag van
van onbelangrijken
onbelangrijken uiterlijken
uiterlijken vorm.
vorm.
Immers, niet
niet alleen
alleen dat
dat de
devoorgeschreven
voorgeschreven onderwijsstof
onderwijsstof der
del' middelmiddelImmers,
bare
school
op
eenmaal
geheel
anders
is
dan
die
del'
lagere
school,
de
bare school op eenmaal geheel anders is clan die der lagere school, de
"ichting
van het
hetondertvijs
onderwijsverandert
verandert
plotseling
geheP-lenen
richting van
plotseling
geheel
al. al. Terwijl
het onderwijs
onderwijs der
der lagere
lagereschool
schoolook
ookinindedehoogste
hoogsteklassen
klassennog
nogaltijd
altijd
het
eenigszins
karakter behoudt
behoudt van
vanhet
hettoevallig,
toevallig,spelend,
spelend,onopzettelijk
onopzettelijk
eenigszins het karakter
een kind
kindvan
vanouders
oudersenenorngeving
omgeving krijgt
krijgt tot
tot aan
aanzijn
zijn
onderricht,
onderricht, dat
dat een
eerste schooljaren,
schooljaren, veronderstelt
veronderstelt de
de middelbare
middelbare school
school van
vanmeet
meetaan
aaneen
een
zelfweten
en zelfkunnen.
zelfkunnen, Daardoor
Daardoor houdt
houdt een
een kind
kind in
in de
de 1ste klasse
zelfweten en
der
middelbare school,
school,onder
onder den
den druk
druk van
van dien hem
hem geauggereerden
gesuggereerden ernst
ernst
der middelbare
des
levens, plotseling
plotseling op
op kind
kind tetezijn
zijnten
tenaanzien
aanzienvan
vandedeaan
aanzijn
zijn
des levens,
ste klasse der
weten en
en kunnen
kunnen gestelde
gestelde eischen.
eischen. De
De 11Ste
dermiddelbare
middelbare school
school
weten
ste klasse
is
niet a.
a. h.h.w.w.een
een7de
7de of
of 88ste
klasse der lagere
lagere school,
school, waarin
waarin de
de
is niet
leerling wordt
wordt voorbereid
voorbereid op
dat eigen
eigen kracht
kracht eischende
eischende onderwijs,
onderwijs, dat
dat
leerling
op dat
voor een
een verder
verder gevorderden
gevorderden leeftijd
Dus isisininditditopzicht
opzichtvoor
voor
voor
leeftijd past.
past. Dus
de
bestaande middelbare
middeluare school
school het
heteenige
eenigemiddel
middelom
omtot
totwerkelijke
werkelijke
de bestaande
geraken, dat
datzijzijhaar
haarbeide
beideeerste
eersteleerjaren
leerjarengeleidelijk
geleidelijk
aansluiting
aansluiting te
te geraken,
van
de onderwijsrichting
onderwijsrichting del'
lagere school
school over
over doet
doet gaan
gaan tot
tothaar
haal'
van de
der lagere
eigen richting.
richting.
De
verklaring van
van deze
deze fout
fuut der
dermiddelbare
middelbare school
school is
niet ver
vel' te
te
De verklaring
is niet
zoeken,
een verklaring,
verklaring,waardoor
waardoortevens
tevensdede
noodzakelijkheidbewezen
bewezen
zoeken, een
noodzakelijkheid
splitsen in
in een
eentusschentusschenwordt, onze
onze bestaande
bestaande middelbare
middelbare scholen
wordt,
scholen te
te splitsen
zij ziet
ziet hare
hare
school
en een
eenvoortzettende
voortzettendemiddelbare
middelbare school.
school. lmmers,
Immers, zij
school en
twee scherp
scherpgescheiden
gescheidenlevensperioden,
levensperioden, v66r
vóór en
en nd
ná de
de
leerlingen
leerlingen in
in twee
hun moeilijke
moeilijke overgangsperiode.
overgangsperiode. A
priori moet
moet het
het
puberteitsjaren met
puberteitsjaren
met hun
A priori
duidelijk
dat de
degeaardheid
geaardheidder
del'leerlingen
leerlingen,
dieperiode
periodeonmogelijk
onmogelijk
duidelijk zijn,
zijn, dat
ndnádie
den doorslag
doorslag kan
mag geven
geven voor
voor de
degeheele
geheeleinrichting
inrichtingenenrichting
richting
den
kan en mag
En
toch,
de
scholen
zullen
te
tellen
zijn,
van
school
en
onderwijs.
van school en onderwijs. En
de scholen
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waar de
de richting
richting in
in de
dehoogste
hoogsteklassen
klassen wezenlijk
wezenlijk anders
anders is
IS dan
dan in
in de
de
waar
lagere. Met
Met veronachtzaming
veronachtzaming van
van dien
dien leeftijdsovergang
leeftijdsovergang houdt
houdt de
de
lagere.
het begin
begin af
afaan
aan het
hetoog
oogopophet
heteind-examen
eind-examen
middelbare school
middelbare
school van
van het
zij dus
dusvoor
voordedelagere
lagereklassen
klasseneen
een
richting,
dievoor
voor
gevestigd en heeft
heeft zij
gevestigd
richting,
die
de leerlingen
leerlingen physisch
physisch en
en psychisch
psychisch verkeerd
verkeerd is.
is.
de
stelsel van
van vakleeraars
vakleemars onmiddellijk
onmiddellijk in
in de
de eerste
eerste
Bovendien doet
Bovendien
doet het stelsel
klasse zijn
zijn verderfelijken
verderfelijken opdrijvenden
opdrijvenden en verbrokkelenden
verbrokkelenden invloed
invloed in
in al
al
klasse
zijn zwaarte
zwaarte op
op de
de richting
richting van
van het
hetonderwijs
onderwijs gelden.
gelden.
zijn
tweedeenengewichtigste
gewichtigstehoofdfeit,
hoofdfeit,dat
dat.dedemiddelmiddelHierbij komt
komt nu
nu als
als tweede
Hierbij
bare school
school het
hethuiswerk
huiswerkz(56
zóóin in
haar
stelsel
heeft
opgenomèn, dat
dat
bare
haar
stelsel
heeft
opgenomwen,
haar geheele onder
onderwijssysteem
gebaseerd is op
op het
het huiswerk
huiswerk;
d. w. z.
z.
; d.
haar
wijssysteem gebaseerd
dat zij
zij het
hethuiswerk
huiswerk gebruikt
gebruikt en
ennoodig
noodigheeft
heeftalsalsintegreerend
integreerenden
enorgaorgadat
nisch onderdeel
onderdeel van
van haar
haar kennisonderwijs,
kellnisonderwijs, dat
dat zij
zijhet
hethuiswerk
huiswerkgebruikt
gebruikt
nisch
in hddr
háár belang
belang en
niet in
in dat
dat van
van den
den leerling.
leerling.
in
en niet
onmogelijk zich
zich onze
ollzemiddelbare
millilelbal'e school
school voor
VOOI' tetestellen
stellenzonder
zonder
Het isis onmogelijk
het huiswerk.
huiswerk. Op
Op vele
vele scholen
scholen is
is het
hethuiswerk,
huiswerk, wat
wat aard
aard en
enhoeveelhoeveelhet
totin in
bijzonderhedengereglementeerd.
gereglementeerd. Al
AI kan
kanzulk
zulk een
een
heid betreft,
betreft, tot
heid
bijzonderheden
maatregel in
in het
het gegeven
gegeven verband
verband zijn
zijn nut
nut hebben,
hebben, hij
hij bewijst
bewijst tevens
tevens
maatregel
huiswerk in de geheele
geheele inrichting
inrichting dier
diel' scholen
scholen
zonneklaar, dat werkelijk het huiswerk
zonneklaar,
integreerendbestanddeel,
bestanddeel, dan
dande
devoorvooropgenomen als
alseen
eenniet
niet
minderintegreerend
is opgenomen
minder
geschreven leervakken
leervakken zelf.
zelf. En
Enwanneer
wanneeriningeschrift
geschriftdedebehandeling
behandeling
geschreven
anderleervak
leervakbesproken
besprokenwordt,
wordt,dan
danwordt
wordthet
hethuiswerk
huiswerk
van een
een ofofander
van
steeds als
alsiets,
iett',dat
datgeheel
geheel
zelf
sPI'eekt,bijgenoemd
bijgenoemd; ;zij
zijhet
hetsoms
soms
er steeds
vanvan
zelf
spreekt,
met
een of
ofandere
andere verontschuldiging,
verontschuldiging, als
b.v.:: zooveel
zooveel als
als een
een middelmiddelmet een
als b.v.
matig leerling
leerling gernakkelijk
gemakkelijk af
maken, voor
voor niet meer
meer dan
dan een
een half
half
matig
af kan
kan maken,
uur,
of iets
iets dergelijks.
dergelijks.
uur, of
DaardOOl' isis het
dus zeer
zeel' verklaarbaar,
verklaarbaal", dat
dat men
men als
als eenvoudig
eenvoudig vastvastDaardoor
het dus
staand
moetconstateeren,
cOllstateeren,dat
datonze
onze
middelbareschool
schoolininhaar
haar geheel
geheel
staand feit moet
middelbare
veel huiswerk
verrichten.
huiswerk laat verrichten.
Het
hier niet
niet de
de plaats
plaats om
om na
na tetesporen,
sporen, welk
welkcomplex
complex van
van ooroorHet is
is hier
heeft, dat
dat onze
onze middelbare
middelbare school
school èn
èn inindederichting
richtingvan
van
zaken
zaken gemaakt
gemaakt heeft,
haar
onderwijs
èn
in
de
keuze
van
haar
onderwijsmiddel
zoo
eigenhaar onderwijs 6n in de keuze van haar onderwijsmiddel zoo eigenaanlig
is gegaan.
gegaan. Hiervoor
Hiervoor zou
zou men
men de
degeheele
geheelegeschiedenis
geschiedenis
aardig haar
haar weg
weg is
en v66r-geschiedenis
vóór-geschiedenis van
vanonze
onzeHoogere
HoogereBurgerschool
Burgel'schoolen
enhaar
haarhumanistisch
humanistisch
metde
degeestesstroomingen
geestesstroomingen van
van
namaaksel
moeten nagaan
nagaan in
in verband
verband met
namaaksel moeten
hetoogenblik
oogenblik echter,
echter, nu
nudoor
dool' veler
veler
minstens
halve eeuw.
eeuw. Op
Op het
minstens éen
éen halve
werken
denken de
de tijd
tijd rijp
rijpwordt
wordtvoor
vooreen
eeningrijpende
ingrijpendeverandering
verandering
werken en denken
men reeds
reeds het
het bestaande
bestaande eeneenin
school, opvoeding
opvoeding en
onderwijs, mag
in school,
en onderwijs,
mag men
voudig
toetsen aan
aan het
hetnieuwe,
nieuwe, dat
datmen
meneischen
eischen wil.
wil. Mits
Mits men
men
voudig weg
weg toetsen
maar
niet vergeet,
vergeet, dat
dat het
hetbestaande
bestaande geworden
en dat
dat de
de groote
groote
is, en
geworden is,
maar niet
in dezen
dezen niet
niet ligt
ligt in
in het
hetzijn
zijnvan
vanhet
hetbestaande,
bestaande,maar
maarhierin,
hierin,dat
dat
fout"
fout in
men
het verkeerde
verkeerde ervan
ervan niet
zien wil,
wil, en
en dat
dat men
men dus
dus daardaarmen het
niet ziet
ziet of zien
door
elke poging
poging tot
tot wezenlijke
wezenlijke reorganisatie
reorganisatie onmogelijk
onmogelijk maakt.
maakt.
door elke
Toch
moet één
éénenkele
enkelegroep
groepvan
vanoorzaken
oorzakenmet
meteen
eenpaar
paal'woorden
woorden
Toch moet
uI. van
vall de
deleeraren
leeraren der
dermiddelmiddelnadel'
wonien besproken,
bespl'okeu, de opleiding
opleidillg nl.
nader worden
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bare school.
school. De
De fout
fout van
van deze
deze opleiding
opleiding ligt
ligt hierin,
hierin, dat
dat zij,
zij, noch
noch wat
wat
bare
de
academische voorbereiding,
voorbereiding, noch
die voor
voor de
demiddelbare
middelbare actende academische
noch wat
wat die
examens betreft, eenige rekening
rekening houdt
met de
deaanstaande
aanstaande leemarshoudt met
leeraars- en
opvoederstaak der candidaten. Nog steeds wordt eensdeels het leemarschap
leeraarschap
veel te veel
veel als
alseen
eenzakelijk
zakelijkhandwerk
handwerkbeschouwd,
beschouwd, waarvoor de
kunst
de kunst
maar moet
moet komen
komen met
met het
het ambt,
terwijl men
anderdeels de
de zaak
zaak
ambt, terwijI
men anderdeels
maar
met
een gewichtig
gewichtig »naRcitur,
nOll fit"
fit" maar
maar op
op haar
haal' beloop
beloop laat
laat;;
met een
»nascitur, non
zonder dat
dat echter zij,
die geen
geen leeraren
zijn door
dool' aanleg,
aanleg, noch het door
door
leeraren zijn
zonder
zij, die
ambt kunnen
kunnen worden verwijderd.
de practijk zijn
zijn geworden,
geworden, uit hun
hun ambt
De
theoretische en
en practische voorbereiding
voor den
den toekomstigen
voorbereiding voor
De theoretische
eigenlijk geheel
geheel (*).
leeraarswerkkring ontbreekt
ontbreekt eigenlijk
Dientengevolge richt
zich de
detegenwoordige
tegenwoordige opleiding
opleiding nagenoeg
nagenoeg uitricht zich
het wetenschappelijke.
sluitend op
wetenschappelijke.
op het
Nu bracht
bracht de
de moderne
model'lle specialiseering der wetenschap
wetenschap ons
ons onmiddellijk
onmiddellijk
Nu
het speciale weten,
.het gevaar
gevaar van
van de
de overschatting en
overdrijving van
van het
en overdrijving
een
gevaar, waaraan
waaraan ook
ook de
de opleiding
opleiding van
van den
den leeraar
leemar niet ontkonien
ontkomen is.
een gevaar,
zij haar
haar eind
eind vindt
vindt ininbepaald
bepaaldomschreven
omschrevenexamens,
examens, -— in plaats
Daar zij
Daar
"an
een wetenschappelijk
wetenschappelijk examen
examen met
met zeer
zeer ruime
ruime grenzen,
grenzen, naast een
van een
practiseh
ter verkrijging
verkrijging van
van den
den effectus
civilis, —
- krijgt
zij
krijgt zij
effectus civilis,
examen ter
practisch examen
een overwegend
overwegend karakter
karakter van
van geleerdheid.
geleerdheid. Zij
beweegt zich
zich niet
niet langs
Zij beweegt
het studium
studium generale,
generale, doch
doch richt
richt zich
zich op
op het
het
de groote lijnen
van het
lijnen van
geleerde
studium speciale.
speciale. De
De examens
examens eischen een groote hoeveelheid
geleerde studium
weten en
en dit
ditmaakt
maakt weer,
weer,dat
datdedeaanstaande
aanstaande leeraar op
een
speciaal
op een
speciaal weten
geheel eigenaardige wijze
moet werken
werken om
om aan
aan de
de exameneischen te
wijze moet
voldoen. Zijn
Zijn door
door de
de examenstudie tot gewoonte
gewoonte geworden wijze
wijze van
van
voldoen.
weten en
enwetenschap,
wetenschap,
werken,
zijn daardoor verkregen
verkregen appreciatie
appreciatie van
van weten
werken, zijn
brengt hij
hij over
ovel' opopdedemiddelbare
middelbare school.
school. Terwijl
Terwijl alleen
alleen op
op een
een vakbrengt
daar nog
nog slechts
slechtsininbeperkte
beperkte mate,
mate, het
hetspeciale
speciale weten
weten op
op
school,
en daar
school, en
zijn plaats
is onze
onze geheele middelbare
de belichaming
belichaming van
van
middelbare school
school er de
zijn
plaats is,
is, is
geworden.
heteen
een
psychologischverschijnsel,
verschijnsel, dat
datieder
iedervan
van wien een
Nu isis het
Nu
psychologisch
gevoel heeft
heeft tijd
tijd te
te kort te
speciaal weten geëischt wordt,
wordt, steeds
steeds het gevoel
komen
en
steeds
de
aanwezigheid
van
die
kennis
wil
gecontroleerd
komen en steeds de aanwezigheid van die kennis
komt de
de school
school tijd te kort
kort en
en wil
wilzijzijvoortdurend
voortdurend het
het
zien. Evenzoo komt
plenum
van kennis
kennis controleeren. Het
gevolg hiervan
hiervan is,
is, dat
dat zij
zij zich
zich
Het gevolg
plenum van
haast
den·• tijd
tijd niet
niet kan
kan gunnen
gunnen om
omden
denleerlingen
leerlingen de
de kennis
kennis bij
bij te
te
haast den
brengen, die
die zij
zij controleeren wil.
Zij moet
moetdus
dustijd
tijd zoeken
zoeken óf
wil. Zij
6f door
brengen,
het aantal
aantal uren
uren in
in de school,
school, óf
den leerling
leerling
uitbreiding van
6f door
door er
er den
uitbreiding
van het
de school
school voor
voor te laten
laten zorgen,
zorgen, dat
dat er
ervoldoende
voldoende kennis
kennis te
te
zelf buiten de
controleeren
Ditlaatste
laatstemiddel
middel isis gekozen
gekozen en
en z66
zóó is
is het
het huiswerk
huiswerk
is. Dit
contro' léeren is.
een onafscheidelijk
onafscheirlelijk onderdeel
onderdeel van
van de
de middelbare
middelbare school
schoolgeworden
gewordenen
ende
de
het geheele stelsel,
om den
rlen leerling
leerling de
de vereischte kennis
basis
voor het
stelsel, om
basis voor
kennis te
geven.
Daardoor heeft
heeft men
men den
deneigenaardigen
eigenaardigen toestand
toestand gekregen,
gekregen, dat
dat
geven. Daardoor
in
de uiterste
uiterste consequentie
consequentie de
de school
school haar
haar werk
werk'door
door den
den leerling
leerling laat
laat
in de

n.

Cf. Dr
1. H.
H. Gunning
Gunning Wz., De verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheidvan
vanden
den leeraar,
8.
(*) Cf.
Dr...J.
leeraar, p. 7.
7. 8.
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verrichten
zelf zich
zich bepaalt
bepaalt tot
toteen
eeningewikkeld
ingewikkeldstelsel
stelselvan
vancontrole.
controle.
verrichten en
en zelf
ZÓÓ wordt
wordt de
de huiswerk-quaestie
huiswerk-quaestie een
een vraag
vraagvan
vandiep
diepingrijpende
ingrijpende
Z66
beteekenis.
De school
school eischt
eÎscht haar
haar leerlingen
leerlingen gedurende
gedurende een
een bepaald
bepaald aantal
aantal uren
uren
De
per week
week voor
voorzich.
zich.DatDat
aantal
wekelijksche
uren
vertegenwoordigt
per
aantal
wekelijksche
uren
vertegenwoordigt
totopopongeveer
ongeveer18-jarigen
i8-jarigen
een
heel stuk
stuk van
vaneen
eenmenschenleven
menschenleven tot
een heel
leeftijd. Natuurlijk
worden
gegeven,
doch
leeftijd.
Natuurlijk moet
moet dit
dit aan
aandedeschlol
sch'ol
worden
gegeven,
dochdaarom
daarom
haar worden
wOl'dengeëkcht,
geëi:;cht,dat
datzijzijdoor
dOOl'opvoeding
opvoedingen
enonderwijs
onderwijs
mag
van haar
mag van
van dat
dat stuk
stuk menschenleven
menschenleven maakt,
van te
te maken
maken is.
is,
van
maakt,wat
wat er
er van
zij dat
datinderdaad
inderdaad?? Geeft
Geeft zij
z!j zelve,
zelve, hetgeen
hetgeen op
op haren
haren weg
weg ligt
ligt
Doet zij
Doet
geven?
te geven?
van de
de ververDoordat
Doordat z!j
zij den
den leerlingen
leerlingen opdraagt
opdraagtzich
zicheen
een groot
groot deel
deel van
eischte
kennis zelf
zelfteteverwerven,
verwerven, terwijl
terw!jl zij
zij zelve
zelve ererzich
zichtoe
toebepaalt
bepaalt
eischte kennis
haarbeschikbaren
beschik baren tijd
tijd tetecontroleeren,
controleeren,en
enin
in het
het
die
kennis in
in een
eenvoor
voorhaar
die kennis
gunstigste
geval eenigszins
eenigszins uit
uit tetebreiden,
breiden,isiserervoor
voorhet
hetverwerken.
verwerken.
gunstigste geval
in den
den regel
regel geen
geen tijd.
tijd. EnEnindien
indiendit
ditalalsomtijds
somtijds het
het
van
die kennis
kennis in
van die
geval
is, blijft
blijft het
hetnog
nogdedevraag,
vraag,ofofhet
heteerst
eerstdoor
doorden
denleerling
leerling zelf
zelf
geval is,
verworven kennen
kennen wel
wel werkelijk
werkelijkiningeestelijk
geestelijkbezit
bezitkan
kanworden
wordenomgezet.
omgezet,
verworven
het de
de eigenlijke
eigenlijke taak
taak der
del' school
school er
er voor
VOOI' tetezorgen,
zorgen, dat
dat
En
toch is het
En toch
de
kennis, die
die zij
zij heeft
heeft op
op tetebouwen
bouwen met
metden
dengeest
geestvan
vanden
denleerling
leerling
de kennis,
tot een
eenwerkelijk
werkelijkorganisch
organischgeheel
geheelvan
vanweten
wetenen
enoordeelen,
oordeelen,
zich
verbindt tot
zich verbindt
of beter
beter nog,
nog,uituitden
den
geest
leerlingen
normaalenenzelfstandig
zelf~tandigopgroeit.
opgroeit.
geest
derder
leerlingen
normaal
Uit
het hiermede
hiermede gegeven
gegeven oogpunt
oogpunt moet
moethet
hethuiswerk
huiswerk naar
naar zijn
zijn
Uit het
beoordeeld worden,
De vraag
vraag
tegenwoordige
inrichting enentoepassing
toepassing beoordeeld
tegenwoordige inrichting
worden. De
hetinderdaad
inderdaadmeewerkt
meewerkttottotopvoeding
opvoeding
moet
dus beantwoord
beantwoord worden,
worden, ofofhet
moet dus
van verstand
verstand en
en karakter.
karakter.
van

lIl.
Drieërlei beteekenis
beteekenis wordt
wordt aan
aanhet
hethuiswerk
huiswerkinHlzijn
zijntegenwoordige
tegenwoordige
Drieërlei
inrichting
en
toepassing
toegekend.
inrichting en toepassing toegekend.
Namelijk, men beschouwt
beschouwt het
het:
Namelijk,
:
1IA
u. als
alsnuttig
nuttigenen
uitnemendgeschikt
geschiktmiddel
middel om
omdedekennis
kermisder
der
uitnemend
leerlingen
vermeerderen en
en teteverbeteren
verbeteren;
leerlingen te vermeerderen
;
2°. als
middel om
om buiten
buiten de
de school
school bezigheid
bezigheid te verschaffen
verschaffen en
af
als middel
en af
houden van
van andere
anderedingen
dingen;
te houden
;
1'.
als
middel om
omden
denjeugdigen
jeugdigenmensch
menschzelfstandig
zelfstandig teteleeren
leerenwerken.
werken.
33".
als middel
In de
de eerste
eerste plaats
plaats moet
moet dus
dus de
devraag
vraaggesteld
gesteldworden,
worden, ofofhuiswerk
huiswerk
In
het de
de leërlingen
leerlingen
inderdaad de
de daaraan
daaraan toegekende
toegekende waarde
waarde heeft, dat
dat het
inderdaad
in
verstandelijk opzicht
opzicht opvoedt
opvoedt en
en hun
hun kennisbezit vermeerdert.
in verstandelijk
treedt hier
hier naar
naar voren,
voren. Immers,
Immers, het
hethuiswerk
huiswerk heet
heet
Tweeërlei
motief treedt
Tweeërlei motief
doelmatig
zijn om
het geleerde
geleerdeteteherhalen
herhalenen
entoe
toete te
passen, én
om het
passen,
doelmatig te
te zijn
om
den leerling
leerling stof te
doen vergaren
vergaren als
alsvoorbereiding
voorbereidingtottoteeneen
te doen
om den
volgend
les-uur.
volgend les-uur.
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het eerste
eprste betreft,
betreft, die
die»repetitie"-gedachte
»repetitie" -gedachte en
en—- practijk,
practijk,dat
dat
Wat het
»repeteer" -systeem, sluit
sluit een
eenzeer
zeerbedenkelijke
bedenkelijkeveronderstelling
veronderstellingininzich.
zich.
»repeteer"-systeem,
dat de
deschool
schoolhaar
haartaak
taakniet
nietgeheel
geheelof of
afdoendekan
kan
En wel
wel deze,
deze, dat
En
nietniet
afdoende
vervullen.
niet terdege
terdege geleerd,
geleerd, niet
nietz66
zóódat
dathet
heteen
een
vervullen. Het
Het geleerde
geleerde heet
heet niet
degelijk
bestand
van
weten
heeft
gegeven
j
zeer
veel
ervan
»gaat
degelijk bestand van weten heeft gegeven ; zeer veel ervan »gaat erer
weer
uit." -De
·De school
school ziet
ziet geen
geen kans
kans om
om dit
dittetevoorkomen,
voorkomen, of
ofom
om de
de
weer uit."
vullen.,
daardoor
aan tetevullen
daardoorontstane
ontstane leemten
leemten weer aan
Nu moet
moet dus
dus de
de leerling
leerling zelf
zelf zien,
zien, zoo
zoo goed
goed en
enkwaad
kwaadals
alshet
hetgaat,
gaat,
Nu
op tetebouwen,
bouwen, hetgeen
hetgeentoch
tochaan
aandedeschool
schoolis isopgedragen
opgedragen
zijn
kennis op
zijn kennis
ook alleen
alleendoor
doorhaar
haarenen
onder
haar
directeninvloed
invloedbevredigende
bevredigende
en
en ook
onder
haar
directen
resultaten kan
kan hebben.
hebben.
resultaten
omtrent een
eenzekere
zekereonmacht
onmachtvan
vandedeschool
school
Deze
onderstelling nu
- omtrent
Deze onderstelling
nu —
om
haar
taak
naar
hehooren
te
vervullen
is
bedenkelijk
en
dáál'Om
om haar taak naar behooren te vervullen — is bedenkelijk en dådrom
in
hetbijzonder,
bijzonder, omdat
omdat men
menhaar
haarininhet
het
huiswerk-systeemaanvaardt
aanvaardt
in het
huiswerk-systeem
als een
juiste gedachte
gedachte omtrent
omtrent den
den normalen
normalen toestand.
als
een juiste
Doch
die toestand
toestand -— als
als en
en zoover
zoo ver hij
hij bestaat
bestaat —
- isisniet
nietnormaal.
normaal.
Doch die
De school
school moet
moet zelf
zelfhaar
haartaak
taakvervullen
vervullen;
daarniet
niettoe
toeininstaat,
staat,
De
; enenis is
zijzijdaar
niet den
onbevoegden leel'ling
zelf het
het te
te kort
kort aan
aan tete
niet
den onbevoegden
leerling dwingen
dwingen om
om zelf
vullen, doch
doch haar
haar eigen
eigen inrichting
inrichting en
en wijze
wijze van
van werken
werkenherzien.
herzien.
vullen,
heth'erhalings-huiswerksysteem
herhalings-huiswerksysteem zijn
verbonden de
aan vele
vele
Met het
Met
zijn verbonden
de aan
scholen
zoo
gebruikelijke
wekelijksche,
maandelijksche,
driemaandescholen zoo gebruikelijke wekelijksche, maandelijksche, driemaandederleerlingen,
leerlingen,culmineerend
culmineerend in
in een
een
lijksche
enz. repetitiën,
repetitiën, de
deschrik
schrikder
lijksche enz.
rapport.
De eenige
eenige vrucht
vrucht van
van deze
dezerepetitiën
repetitiën isisdat
datrapport
rapport met
met
rapport. De
heel weinig
weinig zeggende
zeggendecijfers
cijfersenenteleurstelling
teleurstellingaan
aandedezijde
zijdevan
vande
de meeste
meeste
heel
deelnemers,
immers, onder
onder de
de suggestie
suggestie van
vandedegroote
grootebelangrijkbelangrijkdeelnemers, die
die immers,
heid, véél
véél minder
minder geven
gevenvan
vanblijvende
blijvendeenen
voorbijgaandekennis,
kennis, dan
dan
held,
voorbijgaande
zij zouden
zouden kunnen
kunnen geven.
geven.
zij
Of
het dan
dan dedevruchten
vruchtenoplevert,
oplevert, die
die men
men er
er van
van verwacht?
verwacht? Er
Er
Of het
bestaat ernstige
ernstige grond
grond voor
voor twijfel.
twijfel. Vermeerdering
Vermeerdering van
van kennis,
kennis, zelfs
zelfsinin
bestaat
haar
meest beperkte
beperkte beteekenis
beteekenisvan
vanDkennis
»kennisvoor
voordedeschool,"
sehool,"wordt
wordt
haar meest
er niet
niet door
door gewaarborgd.
gewaarborgd.
metmin
minofofmeer
meermoeite,
moeite,gedwongen,
gedwongen,
Immers,
hetgeen de
deleerling
leerlingzich
zicbmet
Immers, hetgeen
zonder drang
drang tot
tot weten
wetenenenzonder
zonder
innerlijketoewijding
toewijdingvoor
voorhet
hetgeleerde
geleerde
zonder
innerlijke
in het
hetgeheugen
geheugenheeft
heeft
geprent,
vervaagtenen
verdwijntmeestal
meestal
zelf, in
zelf,
geprent,
verv.aagt
verdwijnt
Wordthet
hetgedurende
gedurendeeenigen
eenigentijd
tijdbehouden,
behouden, dan
dan heeft
heeft
zeer
spoedig. Wordt
zeer spoedig.
men
nog geen
geen enkelen
enkelen waarborg,
waarborg, dat
dat het
het werkelijk
werkelijk zijn
zijn bezit
bezit isis
men nog
geworden, dat
het een
eendeugdelijken
deugdelijken grondslag
grondslag vormt
vormt voor
voorverdere
verdere
geworden,
dat het
hetgeworden
gewordentottot
bruikbaarmateriaal
materiaal
kennisuitbreiding.
kennisuitbreiding. Evenmin
Evenmin is
is het
bruikbaar
voor later,
later, voor
voor het
het practische
practische leven.
leven.
voor
Allerminst
kan
de
hier
bedoelde
wijzevan
vankennis-inladen
kennis-inladen meewerken,
meewerken,
Allerminst kan de hier bedoelde wijze
om
den leerling
leerling een
eenbreede,
breede,werkelijke
werkelijkegeestes-ontwikkeling
geestes-ontwikkeling te
tegeven.
geven.
om den
tochgeheel
geheeliets
iets
andersdan
daneeneen
vermeerderingvan
\'anclinger',
dingen, die
die
Dit
Dit isistoch
anders
vermeerdering
zijnweten
we~en
zijningelegd.
ingelegd.Tot
Totdedeintellectueele
intellectueele
hij eenvoudig
eenvoudig weet,
weeL die
die ininzijn
hij
zijn
meer vereischt.
vereischt. Daartoe
Daartoe isisnoodig
noodigeen
eendoelmatig
doelmatiggeleid
geleid
opvoeding wordt
opvoeding
wordt meer
zelfleerling, waardoor
waardoor hij
hij voor
voor zijn
zijn eigen
eiger.
zelf-aall-het-werkstellen
aan-het-werkstellenvan
van den
den leerling,
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gevoel,
alleen door
door eigen
eigen kracht,
kracht, van
van het
het gekende
gekende komt
komt tot
tot het
het nog
nog
gevoel, alleen
niet gekende.
gekende.
Het
huiswerk kan
kan hiertoe
hiertoe zeker meewerken,
meewerken, doch
een eerste
eerste
Het huiswerk
doch dan
dan is een
eisch, dat
het mef
met' volkomen
desbewust willen
willen met
met dàt
wordt
dat het
volkomen desbewust
doel wordt
dat doel
dan mag
mag het
het nooit
nooit gegeven
gegeven worden met
het doel,
doel, om
omden
den
opgegeven
opgegeven j; dan
met het
leerling
dwingen zich
zich een
een zeker quantum weetbare
weet bare dingen
dingen eigen
te
leerling te
te dwingen
eigen te
maken, dat
dat wil
wil dan
dan natuurlijk
natuurlijk zeggen:
in zijn
zijn geheugen
geheugen te
te prenten.
prenten.
maken,
zeggen : in
Hiermee i"is dus
dus niet
niet gezegd,
gezegd, dat
datde
deschool
school zich
zich tot
tot de
de vervulling
Hiermee
van haar
haar eigenlijke
eigenlijke taak
taak niet
niet van
van herhalings-huiswerk zou
mogen bebevan
zou mogen
dat zekere
zekere leemten
leemten inindedekennis
kennisbij
bijdedeleerlingen
leerlingen
dienen. Immers,
Immers, dat
tot op
op zekere
zekere hoogte normaal en
en noodzakelijk.
noodzakelijk. Wanneer de
ontstaan,
ontstaan, is
is tot
school
den leerlingen
leerlingen die
die kennis
kennis werkelijk
wel'kelijk eerst
eel'st zelf heeft gegeven, kan
school den
zij de
de aanvulling
aanvulling dier
dier leemten
leemten aan
aan den
den scholier zelf
zelf opdragen. Bovendien
zij
is herhaling
herhaling en
en toepassing
toepassing van
van het
het reeds
reeds geleerde
geleerde zeer
zeer goed
goed te
te veris
binden met
met het
het voor
voor de
de verstandsopvoeding
noodige overgaan
het
verstandsopvoeding noodige
overgaan tot
tot het
leeren kennen
kennen van
nieuwe stof.
stof.
van nieuwe
leeren
te vereenigen is, kan
kan moeilijk
moeilijk ininbijzonderheden
bijzonderheden
Hoe een
een en
en ander
ander te
Hoe
het afhankelijk
afhankelijk worden gesteld
van een
een
nimmer mag
mag het
gezegd worden;
worden ; nimmer
gesteld van
algemeen geldend
geheel en
en alal vrij zijn van
algemeen
geldend voorschrift,
voorschrift,zelfs
zelfsmoet
moet het
het geheel
Ernstigweten,
weten,zorgvuldig
zorgvuldigwaarnemen
waarnemen
eenig voorschrift
gewoonte. Ernstig
voorschrift of
of gewoonte.
van het
het kunnen
kunnen der
der enkele
enkele leerlingen
leerlingen en
en der
der geheele klasse, en paedavan
gogische tact
tact moeten
moeten den
den leeraar daarbij
wijzen.
daarbij den
den weg wijzen.
huiswerk aan
aan
Een
tweede motief, gelijk boven gezegd
is, vó6r
vóór het huiswerk
Een tweede
gezegd is,
dathet
hetnoodzakelijk
noodzakelijk en
en bij
de eigenlijke
eigenlijke onderwijshelangen
is, dat
onderwijsbelangen ontleend,
de
ontleend, is,
uitstek
geschikt is
is om
om den
den leerling
leerling stof
stoftetedoen
doenverzamelen
verzamelen ter
ter vooruitstek geschikt
het onderwijs
onderwijs in
in een
een volgend
volgend schooluur.
bereiding van
van het
Mag
men deze
deze meening waarlijk
waarlijk juist achten?
Mag men
zij hierboven
hierboven isis voorIn den
den algemeenen en volstrekten zin,
waarin zij
In
zin, waarin
gedl'agen
waarin zij
zij meestal geformuleerd
geformuleerd wordt,
wordt, zeker
niet. Wel
gedragen en waarin
zeker niet,
het hiergegeven oogpunt
voor het
het huiswerk
huiswerk zeggen.
kan
men uit
uit het
kan men
oogpunt iets
iets voor
Want niet
niet alle soort
van huiswerk
huiswerk isisonbruikbaar
onbruikbaarom
omals
alsvoorbereiding
voorbereiding
Want
soort van
voor
volgend schoolonderwijs
schoolondenv\is te
dienen. Het
Het voorbereiden van vervoor het volgend
te dienen.
het bewerken
bewerken van
vanwiskundige
wiskundige
talingen, mondelinge
schriftelijke, het
mondelinge of
of schriftelijke,
maken van
van opstellen
opstellen en
en meer
meerdergelijk
dergelijk werk
werk - dat
dat
vraagstukken, het
vraagstukken,
het maken
alles kàn
kracht zijn,
zijn, mits
mits
voorbereidende en opbouwe~de
opbouwende kracht
kån van groote voorbereidende
in de
deschool
schoolverwerkt.
verwerkt.
doelmatig geregeld
en onder
onder tactvolle
tactvolle leiding
leiding in
geregeld en
Er isisechter
echtereen
een
ander
soort
vanhuiswerk
huiswerkvan
vanzeer
zeertwijfelachtige
twijfelachtige
Er
ander
soort
van
juist de
desoort,
soort, die
die het
het meest
meest als
als
voorbereidende kracht.
voorbereidende
kracht.En
Endat
dat is
is juist
het
zoogenaamde
mOHdewlOrbel'eidingsmiddel
wordt
gebruikt,
namelijk
voorbereidingsmiddel wordt gebruikt, namelijk het
mondelinge huiswerk,
huiswerk, het
het leeren van
van lessen.
lessen.
AI dadelijk
dadelijk rijst
tegen dit
dit soort
soort van
van werk
werk een
een ernstig
ernstig bezwaar,
bezwaar, dat
dat
Al
rijst tegen
n.1.
opgegeven les handel,t
zaken, welke
welke den
den leerling tot dusver
de opgegeven
handelt over
over zaken,
n.l. de
geheel of
ofgedeeltelijk
gedeeltelijk onbekend
onbekend waren.
waren. Immers,
Immers, de
de les wordt
wordt opgeopgeof geheel
zal garen
betere kennis
kennis
de leerling alvast nieuwe
geven, opdat
nieuwe stof
opdat de
stof zal
garen en een betere
het hem
hem tevoren
tevorenonbekende
onbekende mee
meezal
zalbrengen
brengennaar
naardedevolgende
volgende les.
van het
van
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Ware nu
nu dat
datnieuwe
nieuwevan
vantetevoren
vorendoelmatig
doelmatig met
metden
denleerling
leerling bebeWare
sproken, ware
ware het
het onbekende
onbekende reeds
reeds min
min of
ofmeer
meer tot
totzijn
zijn eigendom
gemaakt,
tot onderdeel
onderdeel van
van zijn eigen werkelijk oordeel
en weten, dan
oordeel en
gemaakt, tot
nog ontbrekende
ontbrekende zich
zich kunnen
kunnen
zou
hij door
door eigen
eigen verstandsarbeid
zou hij
verstandsarbeid het hem nog
Het leerelI
een les
les zou
zou dan
dan zijn
zijn:: gedeeltelijk vastleggen
vastleggen
eigen
maken. Het
eigen maken.
leeren van
van een
van het
het reeds
reedsverworven
verworven bezit,
bezit,gedeeltelijk
gedeeltelijk voorbereiding
voorbereiding voor
voor een
een
van
in een
een volgend
volgend uur.
uur.
opbouwen
kennis in
opbouwen van
van nieuwe
nieuwe kennis
zeer vele
vele gevallen
gevallen geschiedt
geschiedt het
het anders.
anders. Wel
Wel wordt
wordt een les
Doch in
in zeer
vaak
even in
in de
de klasse
klasse doorgelezen
doorgelezen of
of zoogenaamd
besproken, doch
doch in
vaak even
zoogenaamd besproken,
werkel\jkheid komt
hierop neer,
dat het
het leerboek
leerboek eerst
eerst aan
aan onbewerkelijkheid
komt het
het hierop
neer, dat
wordt gegeven
en daarna
daarna pas
pas terecht
terecht komt
komt in
in de
de
voegden in handen wordt
gegeven en
waar het behoort. Voor zulk gebruik
zijn de
de meeste
meeste leerboeken
leerboeken
handen, waar
gebruik zijn
handen,
-— en
de vele
vele grammatica's
grammatica's eerst
eerst recht
recht -— ten eenenmale ongeschikt.
ongeschikt.
en de
het teteverwonderen,
verwonderen, dat,
dat. de
leerling van
van het
hethem
hem zonder voldoende
Is
Is het
de leerling
voorbereioing en
voorlichting gegeven materiaal
materiaal een
een averechtsch gebruik
voorbereiding
en voorlichting
maakt? Het
Het is
is werkelijk
werkelijk zijn
zijn schuld
schuld niet,
dat hij
hij het
het hem
hem tot
totdusver
dusver
niet, dat
sfeer van
van eigen
eigendenken
denken en
enweten
weten
onbekemle
onbekendeniet
niet inderdaad
inderdaadinin de
de sfeer
opneemt.
Immers den
den prikkelenden invloed
nieuwe en
en onbeopneemt. Immers
invloed van
van het
het nieuwe
mag men
niet al
al te
te groot rekenen.
kende
men niet
kende mag
Want de
oe leerling
leerling mist
mist de
deonmisbare
onmisbare motieven
motieven tot
tot waardeering.
Want
wordt voor
voor hem
hem dus
dus een
eendwang
dwangom
omtijd,
tijd,zijn
zijnheerlijken
heerlijkenvrijen
vrijen
Het wordt
geven aan
aan iets,
iets, wat
wathem
hemmeestal
meestalniet
nietinteresseert.
interesseert. Het
Het onvertijd, te geven
hand:: de waarlijke ernst bij het
mijdelijk gevolg
bij velen
velen ligt
ligt voor
voor de
de hand
gevolg bij
wordt er
er zoo
zoo snel
snel mogelijk
mogelijk ingewerkt,
ingewerkt, in
in het
het
ontbreekt, de
de les
les wordt
leeren ontbreekt,
gunstigste
geval :per
ler ingestampt."
gunstigste geval
Meestal wordt
wordt dit
dit gunstigste
gunstigste alleen
alleen bereikt,
bereikt, met
metzekerheid
zekerheid bereikt,
Meestal
bereikt ,
wanneer
de school
school zorgvulrlig
streng onderzoekt,
onderzoekt, wat
el' van
van het
het
wanneer de
zorgvuldig en
en streng
wat er
lessen leeren terecht
is gekomèn.
Dat onderzoek
onderzoek moet
moet geschieden;
gekomén. Dat
terecht is
geschieden •, alle
recht aan
aan de
dezijde
zijde
leerlingen
moeten worden gecontroleerd.
is een
een recht
gecontroleerd. Dit
Dit is
leerlingen moeten
der
leerlingen, die
die eerlijk
eerlijk getracht
getracht hebben hun
te leeren
een
der leerlingen,
hun les
les te
leeren ;; en
en een
noodzakelijkheid aan
de zijde van
van hen,
hen, die
die er
er meer
meer toe
toeoverhellen
overhellen om
om
noodzakelijkheid
aan de
het
met
hun
lesplichten
minder
nauw
te
nemen.
Uit
een
en
ander
minder nauw te nemen. Uit een en ander
het met hun
volgt,
dat er
er véél
gebruikt moet
moet worden voor
voor het onderzoek,
onderzoek, wat
wat
volgt, dat
véél tijd
tijd gebruikt
er
van het
het opgelegde
opgelegde lesleeren geworden
is.
er van
geworden is.
het gevaar
gevaar groot,
groot, dat
dat het
hetonderzoek
onderzoek zich
zich bepalen
bepalen zal
zal tot
tot
Hierbij is
is het
een ])overhooren"
van de
de les,
les, geheel
geheel alleen
alleen als
als les, die
zoo en
en zoo
zoo
Doverhooree van
die zoo
luidt,
deze en
en die
die hoofdhoofd- en
en bijzaken,
bUzaken, met
met deze
deze of
of gene
gene bepaalde
luidt, met
met deze
woorden of
of formulen. Is
Is nu
nu een
een klasse
klasse eenigszins groot
groot en
en een
een les
woorden
een oogwenk
oogwenk
van
normalen omvang,
korte tijd
tijd van
van een
een uur in
van normalen
omvang, dan
dan is
is de korte
in een
zonder.- dat de leeraar veel
veel tijd
tijd heeft
heeft kunnen
kunnen vinden om ook
voorbij,
voorbij, zonder
nog
wat
te
onderwijzen.
nog wat te onderwijzen.
'Vat
wordt er dus,
dus, met
met dit
dit voorber
voorbereidend
bereikt?
Een
Wat wordt
.eidend lessen leeren bereikt
? Een
wat er
er in
in'•de
de les
staat; en
en ook
ook dit
dit nog
nog niet
niet bij allen.
allen. In
In
weten van
van wat
weten
les staat;
het gunstigste
gunstigste geval
geval blijft
blijft het
het een
een weten
weten van
van wat
wat er
erstaat,
staat, van
van wat
wat
::het
in
het geheugen
geheugen geprent
geprent is.
is. Slechts
Slechts enkele weinigen
weinigen zijn
zijn in
in staat
staat
in het
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geweest,
ofhebben
hebben zich
zichdedemoeite
moeitegetroost,
getroost,om
omzich
zichdoor
dooreigen
eigenbebegeweest, of
het geleerde
geleerde meester
meestertetemaken,
maken,zoodat
zoodatinderdaad
inderdaadde
dereeds
reeds
grijpen
van het
grijpen van
verkregen kennis
kennis er
er door
door vermeerderd
vermeerderd is.
is.
verkregen
er niet
nietvoldoende
voldoende tijd
tijd meer
meer over,
over, om
om bij
bij die
die leerleerDoch
meestal is
is er
Doch meestal
leggen en
entetezorgen,
zorgen,dat
dat
lingen de
de verworven
verworven kennis
kennis deugdelijk
deugdelijk vast
lingen
vast te leggen
het
bij de
de anderen
anderen geen
geen dood
dood kapitaal
kapitaal blijtt.
En isis er
ertijd
tijdover,
over, dan
dan
het bij
blijtt. En
er vaak
vaakzoovele
zooveleandere
andel'eeischen
eischenenen
factoren,waarmede
waarmedemen
menrekening
rekening
zijn
factoren,
zijn er
moet houden,
houden, dat
dat van
vaneen
eendoelmatige
doelmatige bespreking
bespreking van
van de
de les
les meestal
meestal
moet
zeer
weinig sprake
sprake kon
kon zijn.
zijn,
zeer weinig
resultaten zal
zal men
menererdus
dusslechts
slechtsininheel
heelbeperkte
beperktemate
mate
Positieve resultaten
Positieve
bereiken.
mee bereiken.
Tot voorbereiding
voorbereiding zal
zal dat
dat huiswerk
huiswerk strekken
strekken —
- en
en er
erwordt
wordtniets
niets
Tot
ontbreekt om
om datgene
datgene tot
tot stand
stand te
te
mee
voorbereid, of de
de gelegenheid
gelegenheid ontbreekt
mee voorbereid,
brengen,
waartoe 'die
äie voorbereiding
voorbereiding zal
zal dienen.
dienen.
brengen, waartoe
gevolg isiseen
eenverdrietig
verdrietiggevoel
gevoel
van
onvoldaanheidbij
bijden
denleeraar
leeraar
Het gevolg
van
onvoldaanheid
en
een verflauwen
verflauwen van
van de
debelangstelling
belangstelling bij
bij den
den leerling.
leerling. Dit
Dit werkt
werkt
en een
weer
schadelijk naar
naar beide
beide zijden
zijden en
enererontstaat
ontstaateen
eenzekere
zekerekoelheid
koelheiden
en
weer schadelijk
strakheid
tusschen leerling
leerling en
endocent,
docent, ininplaats
plaatsvan
vaneen
eenvolheid
volheidvan
van
strakheid tusschen
hetbewustzijn
bewustzijnvan
vangezamenlijk
gezamenlijkverrichten
verrichtenarbeid.
arbeid.
wijding
en vreugde
vreugdedoor
doorhet
wijding en
Is
nu
echter
ondanks
zijn
weinige
geschiktheid
zulk
voorbereidingsIs nu echter ondanks zijn weinige geschiktheid zulk voorbereidingsantwoord isis reeds
Wat niet
niet geschikt
geschikt
huiswerk noodig?
huiswerk
noodig ? Het
Het antwoord
reeds gegeven.
gegeven. Wat
of vaak
vaak verkeerd
verkeerd is, kan
kan niet
niet noodig
noodig zijn.
zijn. Alleen
Alleen wat
watvruchten
vruchten draagt,
draagt,
kwaad"mag
magbijbijonderwijs
onderwijs
kan noodig
noodig zijn.
zijn. Van
Vaneeneen
])noodzakelijkkwaad"
kan
Dnoodzakelijk
en
opvoeding geen
geen sprake
sprake zijn.
zijn.
en opvoeding
Wanneer
de school
school nu,
nu, zooals
zooalszij
zijbestaat
bestaaten
enwerkt,
werkt,dat
dathuiswerk
huiswerk
Wanneer de
noodig acht,
omdat zij
kan, dan
dan isis dat
dat geen
geenreden
reden
noodig
acht, omdat
zij haar
haar taak
taak niet
niet af
af kan,
om
den toestand
toestand te
tebestendigen
bestendigen—- maar
maareen
een
dringendereden
redenom
omhaar
haar
om den
dringende
wijze van
van werken
werken z66
zóó te
te wijzigen,
wijzigen, dat
dat er
ervoor
voorhet
hetopgeven
opgevenvan
vanlessen
lessen
wijze
als
huiswerk, naar
naar den
den tegenwoordigen
tegenwoordigen trant,
trant, geen
geenreden
redenmeer
meerbestaat.
bestaat.
als huiswerk,
Slechts dAn
dán zal
zal het
het hier
hier besproken
besproken huiswerk
huiswerk ophouden
ophouden een
eenkwaad
kwaad te
te
zijn, wanneer
wanneer het
hetdient
dientomom
reeds
aanvankelijkverworven
verworvenkennis
kennis tete
zijn,
reeds
aanvankelijk
vel'breeden;
wanneer daarbij
daarbij op
op doelmatige
doelmatige wijze
wijzedederichting
richtingaangeaangeverbreeden ; en
en wanneer
op
wezen wordt,
wordt, waarin
waarin een
een enkele
enkele schrede
schrede moet
moetgedaan
gedaanworden
wordenop
wezen
onbekend
slechts dAn
dán kan
kan het
het leiden
leiden tot
totopvoeding
opvoeding voor
voor het
het
onbekend terrein
terrein -— slechts
verstand
endus
dushet
hetondervvijs
onderwijshelpen
helpenbeantwoorden
beantwoordenaan
aanzijn
zijneigenlijk
eigenlijkdoel.
doel.
verstand en

In
de tweede
tweedeplaats
plaatswerd
werd
bovendienhet
het
huiswerkvoorgesteld
voorgesteld als
als
In de
bovendien
huiswerk
een geschikt
geschikt en
endoeltreffend
doeltreffend middel
middel om
omdedejeugd
jeugdbuiten
buitendedeschool
schoolbezig
bezig
te houden
houden en
en daardoor
daardoor van
van slechte
slechte wegen
wegenafaf
houden.Hiermee
Hiermeewordt
wordt
tetehouden.
het speciale
speciale gebied
gebied der
derschool
schoolverlaten
vel'latenenenhet
het
paedagogischelement
element
het
paedagogisch
van het
het huiswerk
huiswerk meer
meer op
opden
denvoorgrond
voorgrond geschoven.
geschoven.
van
hethuiswerk
huiswerkinderdaad
inderdaad
De
vraag moet
moet dus
dusbeantwoord
beantwoord worden,
worden, ofofhet
De vraag
op dedeopvoeding
opvoedingvan
vanhet
hetkarakter
karakterk an
kanuitoefenen.
uitoefenen.
dien
invloed voor
voor en
en op
dien invloed
Dat het
het positieve
positieve element
elementder
deropvoeding
opvoedingzoodoende
zoodoendeop
opvrij
vrijnegatieve
negatieve
Dat
met het
hethuiswerk
huiswerk verbonden
verbonden wordt,
wordt, isisverder
verder van
van geen
geenbelang,
belang,
wijze
wijze met
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wanneer men
men daarnaast
daarnaast op
oppositieve
positieve resultaten
resultaten voor
voordedeopvoeding
opvoedingkan
kan
wanneer
••
wijzen.
wuzen.
Van meer
meer belang
belang isis het
hetechter,
echter,dat
datdeze
dezepaedagogische
paedagogischewaarde
waardevan
van
Van
huiswerk ininwerkelijkheid
werkelijkheid als
alsiets
ietsbijkomstigs
bijkomstigswordt
wordtbeschouwd,
beschouwd, als
als
het huiswerk
datnog
nogeen
eenbijzondere
bijzondereaanbeveling
aanbevelingis,is,van
vanhetgeen
hetgeenmen
menom
omandere
andere
iets, dat
redenen noodig
priori moet
moetmen
mendaarom
daarom alaltwijfelen
twijfelen aan
aan die
die
redenen
noodig acht.
acht. AApriori
opvoedende waarde.
Immers, een
eenonwillekeurige
onwillekeurigehandeling
handeling ofofwoord
woord
opvoedende
waarde. Immers,
kracht hebben,
hebben, zonder
zonder dat
dat men
men het
hetweet
weetofofbedoeld
bedoeld
kán opvoedende
opvoedende kracht
kán
echter
welbewust,meent
meentmen
menvan
vantetevoren
voren
heeft. Bedoelt
Bedoelt men
menhethet
heeft.
echter
welbewust,
die kracht
kracht tetewillen
willenenen
kunnenuitoefenen,
uitoefenen,dan
danmoet
moetdededaarmee
daarmee
die
te te
kunnen
in de
de eerste
eerste plaats
plaats uitgaan
uitgaan van
van dien
dien
samenhangende willekeurige
willekeurige daad
samenhangende
daad in
te bereiken.
bereiken.
wil om
om een
eenbepaald
bepaald opvoedend
opvoedend resultaat
resultaat te
wil
Men zou
zou de
de' vraag
vraagkunnen
kunnen stellen,
stellen,ofofdede
schoolhet
het
rechtenenden
denplicht
plicht
school
recht
Men
heeft om,
om, door
door dedeleerlingen
leerlingenbuiten
buitendede
schoolurentot
totbezigheid
bezigheid te
te
heeft
schooluren
dwingen, autoritair
grijpen in
in de
de rechten
rechten enenplichten
plichtender
derouders,
ouders,
dwingen,
autoritair in
in te
te grijpen
al zullen
zullen zeker
zeker vele
vele ouders
ouders zich
zich gaarne
gaarne uit
uitgemakzucht
gemakzucht dit
dit laten
laten
al
welgevallen.
welgevallen.
Zonder eenigen
twijfel heeft
heeft de
deschool
schoolniet
nietalleen
alleenhet
hetrecht
rechtmaar
maarook
ook
Zonder
eenigen twijfel
om op
op dit
ditpunt
puntder
deropvoeding
opvoedingiets
ietstetedoen.
doen.Maar
Maarhier
hierwordt
wordt
den
plicht om
den plicht
een teere
teere quaestie,
quaestie, hoever
hoever zij
zij mag
magenenmoet
moetgaan.
gaan.Want
Wantdedeouders
ouders
het een
hebben onweerlegbaar
onweerlegbaar de
grootste rechten
rechten en
enplichten
plichten en
endedeschool
school
hebben
de grootste
mág
noch
kán
iets
anders
geven
dan
hulp
en
steun,
om
de
taak
del'
mág noch kán iets anders geven dan hulp en steun, om de taak der
tevergemakkelijk
vergemakkelijken.
ouders te
ouders
en.
wordt een
eenbereidwillig
bereidwillig doch
dochbescheiden
bescheidenenenop
opsamenwerking
samenwerking met
met
Het wordt
de
ouders berustend
berustend medewerken
medewerken van
van de
de school,
school, hier
hier iets
iets meer,
meer, daar
daar
de ouders
wat
mindeI'. Maar
Maaraltijd
altijd moet
moetdedeschool
schoolbescheiden
bescheidenblijven.
blijven.
wat minder.
opvoedi~ghet
hetvolstrekt
volstrekt
individueelezoozeer
zoozeeropopden
den
Omdat
bij alle
alleopvoeding
Omdat nu bij
individueele
voorgl'ond treedt,
moet alles
alleswat
watnaar
naareenzijdigheid
eenzijdigheideneneenvormigheid
eenvormigheid
voorgrond
treedt, moet
zoo veel mogelijk
mogelijk vermeden
vermeden worden.
worden.
zweemt,
zweemt, zooveel
Toegepast op
op leerlingen
leerlingender
dermiddelbare
middelbareschool
schoolwordt
wordtdat
datbezighouden,
bezighouden,
dat
dwingen tot
tot bezigheid,
bezigheid, een
eendoor
doorhet
het
huiswerkdwingen
dwingenvan
vande
de
dat dwingen
huiswerk
aandacht
iets goeds
goeds en
en nuttigs,
nuttigs, althans
althans op
op iets
iets dat
dat niet
niet slecht
slecht is,
is,
aandacht op
op iets
om
deze
daardoor
te
verhinderen
zich
op
iets
verkeerds
te
richten.
om deze daardoor te verhinderen zich op iets verkeerds te richten.
Uit
den aard
aard der
der zaak
zaak isishier
hiereenvormigheid
eenvormigheidniet
niettetevermijden,
vermijden, zooveel
zooveel
Uit den
te minder
minder omdat
omdat andere
andere resultaten
resultaten in
in de
de eerste
eersteplaats
plaats met
methet.
het.huishuiswerk
beoogd worden.
worden. En
En eenzijdigheid
eenzijdigheid nog
minder. Want,
"Vant, daar
daar
werk beoogd
nog minder.
kennisvermeerdering
te licht
lichten
en
kennisvermeerderingalleen
alleenhet
het hoofddoel
hoofddoelis,is, wordt
wordt maar
maar al
al te
al
te zeer
zeervergeten,
vergeten, dat
datondanks
ondanks alle
alle begeerigheid
begeerigheid naar
naar weten
weten en
en gegeal te
makkelijkheid
ook de
de jonge
jonge mensch,
mensch, elk
elknaar
naarleeftijd
leeftijd en
en
makkelijkheidvan
van leeren,
leeren, ook
recht heeft
heeft op
op iets
iets meer
meerdan
dan weten.
weten.
aanleg,
behoefte heeft
en recht
aanleg, behoefte
heeft aan
aan en
zoodoor
doorde de
school
gedwongenbezigzijn
hezigzijn veel
veel mee
mee kan
kan
Of
dus dit
ditzoo
Of dus
school
gedwongen
de jeugd
jeugd een
een goede
goedekarakterontwikkeling
karakterontwikkeling te geven
geven of
ofzelfs
zelfs
werken
werken om
om de
maar
om een
een slechte
slechteontwikkeling
ontwikkeling te
tevoorkomen
voorkomen?? Het
Hetantwoord
antwoord kan
kan
maar om
niet
twijfelachtig zijn.
zijn.
niet twijfelachtig
"Vant
al dwingt
dwingt de
deschool
schooldoor
dooreenzijdigen
eenzijdigen dwang,
dwang, en
en moeten
moeten de
de
Want al
1906. lIl.
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ouders, helaas
wel vaak
vaak tegen
tegen hun
hun wil
wil enenovertuiging
overtuiging in,
in, dien
diendwang
dwang
ouders,
helaas wel
nog
natuur zelf
zelfdoet
doetmiddelen
middelen zoeken
zoeken om
om hem
hem af
aftete
nog versterken,
versterken, de
de natuur
schudden.
schudden.
Zoo ontstaat,
ontstaat, met
metuitzonderingen
uitzonderingen natuurlijk,
natuurlijk, aan
aanonze
onzemiddelbare
middelbare
Zoo
school het
het streven
streven bij
bij de
deleerlingen
leerlingen om
om met
meteen
eenminimum
mInimumarbeid
arbeid een
een
school
te
bereiken.
maximum
huiswerk-resultaat
maximum huiswerk-resultaat bereiken.
Geliefde tijden
het huiswerk
huiswerk te maken
maken zijn
zijn de
de laatste
laatste vijf
Yijf
Geliefde
tijdenom
om het
minuten v66r
vóór den
den schooltijd
schooltijd ofofde
detijd
tijdtusschen
tusschenmorgenmorgen-en
enmiddagmiddagminuten
de rustpauzen
rustpauzen wordt
wordt vaak
vaak ijveriger
ijveriger gewerkt
gewerkt dan
dan in
in de
de
schooitijd ; ; in
schooltijd
in de
lesuren; ; een
les leert
leertmen
mengemakkelijk
gemakkelijkper
perrijwiel
l'ijwielnaar
naardedeschool
school
lesuren
een les
en handighandigrijdend, onder
voorafgaand uur,
anders —
- het geluk en
rijdend,
onder een
een voorafgaand
uur, en
en anders
schoolmoet
moetzich
zichmet
metdezen
dezentoestand
toestand
heid dienen
dienen ook
ook wel
weleens.
eens.DeDe
heid
school
in staat
staathier
hiervoldoende
voldoende tegen
tegen
tevreden stellen
en vele
vele ouders
ouders zijn
zijn niet
niet in
tevreden
stellen en
op
te
treden.
op te treden.
Hoewel bij
bij den
den leerling
leerlingtegenover
tegenover de
de school
school een
een geheel
geheelaparte
aparte en
en
Hoewel
heel vvat
wat slappere
slappere moraal
moraal geldt
geldtdan
dantegenover
tegenoverzijn
zijnandere
andereomgeving
omgeving(*),
C),
heel
is toch
toch het
hetgevaar
gevaaralles
alles
behalve
denkbeeldig,dat
datdiedie
eigenaardige
is
behalve
denkbeeldig,
eigenaardige
schoolmoraal valsche
brengt in
in de
demoreele
moreeleontwikkeling
ontwikkelingvan
vanden
den
schoolmoraal
valsche plooien
plooien brengt
jongen mensch.
menseh.
jongen
dat de
de tijd
tijd dien
dien de
de leerling
leerling zich
zich zoozooHet is
is ontegenzeggelijk
ontegenzeggelijk waar,
waar, dat
Het
doende weet
weet vrij
vrij tetemaken,
maken,lang
langniet
nietaltijd
altijdgebruikt
gebruikt wordt
wordt voor
voor iets
iets
doende
vaak
verkeerdeneigingen
neigingenworden
worden
goeds of
of nuttigs
nuttigs en
endat
rlatmaar
maal'alaltete
goeds
vaak
verkeerde
gevolgd en
en verkeerde
verkeerde wegen
wegen bewandeld.
bewandeld. Doch
Doch inplaats
inplaats van
van daaruit
daaruit de
de
gevolgd
gevolgtrekking
willen maken,
maken, dat
dat het
het dus
dus meer
meer dan
dan noodig
noodig isis om
om
gevolgtrekkingtete willen
door veel
huiswerk dat
verkeerde te voorkomen,
voorkomen, moet
moet men
men veeleer
veeleertot
tot
door
veel huiswerk
dat verkeerde
de omgekeerde
omgekeerde conclusie
conclusie komen.
komen. Immers,
Immers, dat
dat vrijmaken
vrijmaken van
van tijd
tijd moet
moet
de
altijd geschieden
geschieden op
een of
of andere
andere slinksche
slinksche manier,
manier, die
die de
de ouders
oudeJ's en
en
altijd
op een
de school
school niet
niet mogen
mogen weten.
weten. Juist
Juist dat
dat maakt,
maakt, dat
datdeze
dezeininzekeren
zekerenzin
zin
de
onrechtmatig
goed gebruikt
gebruikt Um
kànworden.
worden.
onrechtmatig verkregen
verkregen tijd
tijd niet goed
Wanneer
echter die
die tijd
tijd niet
nietz66zóó
gewonnen
moestworden,
worden,doch
doch
Wanneer echter
gewonnen
moest
gegeven
werd, het
het gevaar
gevaar voor
voor een
een slecht
slecht gebruik
gebruik zou
zou al
al heel
heel gering
gering
gegeven werd,
bij den
den bestaanden
bestaanden toestand.
toestand.
zijn,
veel geringer
geringer dan.
dan.bij
zijn, stellig veel
met het
hethuiswerk
huiswerkininzijn
zijn
Een
positief paedagogisch
paedagogisch resultaat
resultaat kan
kan dus
dus met
Een positief
het tegendeel.
tegendeel.
tegenwoordige
worden, veeleer
veeleer het
tegenwoordige inrichting
inrichtingniet
niet bereikt
bereikt worden,
De
oorzaak ligt alleen
alleen hierin,
hierin, dat
dat men
mendedepaedagogische
paedagogischewaarde
waardevan
van
De oorzaak
het
huiswerk in
dezen als
als iets
iets bijkomstigs
beschouwt.
bijkomstigs beschou'Yt.
het huiswerk
in dezen
datpositieve
positieveresultaat
resultaat wel
wel
Hierin
ligt tevens
tevens opgesloten,
opgesloten, hoe
hoemen
mendat
Hierin ligt
methet
hethuiswerk
huiswerk in
in de
de eerste
eerste
kan
bereiken. Slechts
Slechts wanneer
wanneer men
men met
kan bereiken.
wil inwerken
inwerken en
ensamenwerken
samenwerkenmet
metdedeouders,
ouders,waarbij
waarbij
plaats
opvoedend wil
plaats opvoedend
dan
alle andere
andere resultaten
resultaten als
als bijzaak
bijzaak worden
worden gerekend,
gerekend, kan
kan het
het zijn,
zijn,
dan alle
dat
de
jeugd
wordt
»bezig
gehouden."
dat de jeugd wordt »bezig gehouden."
dat bezighouden
bezighouden is
is dan
daneen
eenleiden
leidenininjuiste
juisterichting,
richting,minder
minder
Doch
Doch dat
(*) Het
ware de
de moeite
moeitewaard
waarddezen
dezentoestand
toestandvoor
voor alle
allelanden
landen en
entijden
tijden tetebestubestuHet ware
deeren.
Mis.~hien isishet
algemeen verschijnsel,
verschijnsel, doch
doch ook
ook dan
dan blijft
blijft het
hetiets,
iets,waaruit
waaruit
deeren. Mis.schien
het een algemeen
blijken
laatste woord
woord ininzake
zakeonderwijs
onderwijsenenopvoeding
opvoedingnog
nogniet
nietgesproken
gesprûken is.
i~.
blijken kan,
kan, dat
dat het laatste
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door
den tijd,
tijd, dien
dien het
hethuiswerk
huiswerkvoor
voorzich
zicheischt,
eischt,dan
dandoor
doorden
dentijd,
tijd,
door den
dien
niet eischt.
eischt.
dien het niet
Wanneer als
derde motief
motief voor
voor het
hethuiswerk
huiswerk wordt
wordtaangevoerd,
aangevoerd, dat
dat
als derde
een middel
middel is,is,uitnemend
uitnemendgeschikt
geschiktomom
jeugd
zelfstandigteteleeren
leeren
het een
de de
jeugd
zelfstandig
meerdan
daneenig
eenigander
anderargument
argument in
in deze
deze
werken,
dan brengt
brengt ons
ons dit
ditmeer
werken, dan
quaestie op
op zuiver
zuiver opvoedkundig
opvoedkundig terrein.
geldt hier
hier niet
niet meer
meer de
de
quaestie
terrein. Het
Het geldt
opvoeding
het verstand
verstand alleen
alleen;; evenmin
evenmin een
eenopvoeding
opvoeding van
van het
het
opvoeding van
van het
karakter
door een
een negatief
negatief middel,
middel, het
het geldt
geldt de
dezeer
zeerpositieve
positieveopvoeopvoekarakter door
ding
van karakter
karakter en
en verstand
verstand beide.
beide.
ding van
Daarom verdient
motief meer
meer dan
dan dedeandere
anderenauwkeurig
nauwkeurigteteworworDaarom
verdient dit
dit motief
het van
van kracht
kracht mag
mag geacht
geachtworden
worden met
met
den
onderzocht, in
in hoeverre
hoeverre het
den onderzocht,
betrekking
tot
ollze
bestaande
toestanden.
betrekking tot onze bestaande toestanden.
Leeren
werken is ontzaglijk
ontzaglijk moeilijk.
moeilijk. Er
Er is
is voor
voor noodig,.
noodig,. niet
niet alleen
alleen
Leeren werken
dat
de mensch
mensch leert,
leert,hoe
hoeenen
te werken;
moet
eersteplaats
plaats
dat de
watwat
te werken
; hijhij
moet
inindedeeerste
die
mate van
van zelfbedwang
zelfbedwang verwerven,
verwerven, dat
dat hij
hijkan
kanwerken,
werken,omdat
omdat hij
hij
die mate
ook wanneer
wanneer de
de lust
lustererzich
zich
tegenverzet
verzet;
tweede
moet, ook
moet,
tegen
; eneninindedetweede
hij daaruit
daaruit leeren,
leeren, dat
dat er
er een
eenmoeten
moetenbestaat
bestaat buiten
buiten het
het
plaats moet
moet hij
plaats
er naast
naast die
dienoodzaak
noodzaak van
van werken
werken ook
ook
materieel
mensch-zijn om,
dat er
materieel mensch-zijn
om, dat
een
plicht van
van werken
werken staat.
staat.
een plicht
Leeren werken
in zijn
zijn hoogsten
hoogsten vorm
vorm leeren
leeren willen.
willen. Wie
Wie dus
dus een
een
werken is
is in
jongen rnensch
mensch vermag
vermag op
op te
tevoeden
voeden tot
tot den
den plicht
plicht en
en den
den wil
wil van
van
jongen
denlevensweg
levensweg van
van heel
heel
werken, die
die heeft
heeft hem
hemiets
ietsmeegegeven
meegegevenopopden
werken,
Wanneer de
de school
school in
in staat
staat isishaar
haarleerlingen
leerlingen dat
dat te
te
hooge
waarde. Wanneer
hooge waarde.
zijininhet
hetgeven
gevenvan
vankennis
kennistetekort
kortschieten,
schieten,want
want
leeren,
dan mag
mag zij
leeren, dan
zij heeft
heeft iets
ietsgegeven
gegevenvan
vanmeer
meerwaarde
waardedan
dankennis.
kennis.
zij
Er is
is echter
echter nog
nog iets
ietshoogers
hoogersdan
danleeren
leerenwerken
werken:
zelfstandigleeren
leeren
Er
: zelfstandig
werken.
het met
metvreugde
vreugdeenenopgewektheid
opgewektheidaanvaarden
aanvaarden
Zelfstandig
Zelfstandig werken
werken is
is het
het
van een
een door
door anderen
anderen of
of door
door eigen
eigen overtuiging
overtuiging opgelegde
opgelegde taak
taak en
enhet
van
willen
vervullen
van
die
taak.
Het
is
niet
alleen
een
weten
van
den
willen vervullen van die taak. Het is niet alleen een weten van den
plicht;
eenzich
zichdiep-innerlijk
diep-innerlijkbewust
bewust worden
worden van
de taak,
taak, —
plicht ; het isis een
van de
het
hetverwerven
verwervenvan
vaneen
een volmaakt
vrijen wil, geboren
geboren uit een
een
het isis het
volinaakt vrijen
gebonden wil.
wil.
gebonden
Zelfstandigheid
zich persoonlijke
persoonlijke vnjheid,
vrij persoonlijk
persoonlijk
Zelfstandigheid sluit
sluit in zich
vrtjheid, een vrij
taak en
enplicht
plichtals
alseen
eenuitvloeisel
uitvloeiselvan
vanvrije
vrijepersoonlijke
persoonlijke
zich geven
geven aan
aan taak
zich
ontwikkeling
aanleg en
enplichtsgevoel.
plichtsgevoel.Opvoeden
Opvoedentottotzelfstandigheid
zelfstandigheidisis
ontwikkeling van aanleg
evenmin. .als
als alle
alle opvoeden
opvoeden het
het ininden
denmensch
menschbrengen
brengenvan
van iets
iets goeds
goeds —
evenmin
het
kan niets
nietsanders
anderszijn
zijndan
daneen
eenwekken
wekkenen
entot
totgroei
groeibrengen
brengenvan
van
het kan
het goede,
goede, dat
dat reeds
reedsaanwezig
aanwezigisisenen
daarnaasteen
een
verhinderen,dat
dat het
het
daarnaast
verhinderen,
verkeerde
groei komt.
komt. Dus
Dus isishet
heteen
eenzich
zichininvolle
vollevrijheid
vrijheiJlaten
laten
verkeerde tot
tot groei
ontwikkelen
van de
de persoonlijkheid,
persoonlijkheid, doch
doch tevens
tevenseen
eenonafgebroken
onafgebrokenzorgzorgontwikkelen van
vuldig
leiden van
van die
die ontwikkeling
ontwikkelinginindedegoede
goederichting.
richting.Alle
Alleopzettelijke
opzettelijke
vuldig leiden
opvoeding
in het
het huisgezin
huisgezin èn
èninindede
school
moet
meestvolmaakte
volmaakte
opvoeding èn
èn in
school
moet
dedemeest
lIl.
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vrijheid
vrüheid kennen
tevens de
de meest
meest strenge
strenge wet
wet:
gebondendoor
door
kennen en
en tevens
: zijzijisisgebonden
de
»volmaakte wet
wet der
dervrijheid"
vl'ijheid" (*).
(*).
de »volmaakte
Door
deze wet
wet wordt
wordtaan
aandedepersoonlijkheid
persoonlijkheid haar
haar eigen
eigenindividueele
individueele
Door deze
tuchtder
deropvoedende
opvoedendeleiding,
leiding,
ontwikkeling
onder de
de strengste
strengste tucht
ontwikkeling gegeven
gegeven onder
die
tracht het
het verkeerde
verkeerde in
in zijn
zijn groei
groei tegen
tegentetehouden
houdendoor
doorhet
hetgoede
goede
die tracht
te
wekken;; door
door deze
deze wet
wetgroeit
groeitde de
gebondenwil
wilvan
vanden
denjongen
jongen
te wekken
gebonden
een vrijen
vrijen wil,
wil, wordt
wordt de
demensch
mensch zich
zichbewust
bewustvan
van eigen
mensch
mensch op
op tot een
kunnen en
en moeten
moeten en
bereikt hij
hij de
de hoogste
hoogste vrijheid,
vrijheid, die
die een
eenmensch
mensch
kunnen
en bereikt
en zelfstandig
zelfstandigonderwerpen.
onderwerpen.
bereiken kan,
kan, namelijk
namelijk het zich vrij en
bereiken
Is de
deschool
schoolnunuinderdaad
inderdaad in
in staat
staat om
omdoor
door haar
haar huiswerk
huiswerk mee
mee tete
Is
werken
deze opvoeding
opvoeding van
van het
hetgeheele
geheelekarakter
karakter?
Wanneel'zij
zij zich
zich
werken tot deze
? Wanneer
dat
hooge ideaal
ideaal stelt,
stelt, kan
kan het
hetniet
nietalsals
bijzaak
beschouwdworden,
worden,
dat hooge
eeneen
bijzaak
beschouwd
datzijzijbijbijhaar
haaronderwijs
onderwijsbereiken
bereiken kan.
kan,Hoe
Hoe
als
een nevenresultaat,
nevenresultaat, dat
als een
hooger
ideaal,
hoe
meer
alles
welbewust
dáárop
en
daarop
alléén
moet
hooger ideaal, hoe meer alles welbewust dddrop en daarop allééri moet
hoe meer
meeralle
allehandelingen
handelingenmoeten
moetenconvergeeren
convel'geeren in
in dat
dat
gericht
zijn j; hoe
gericht zijn
ééne
einddoel, zoodat
zoodat elk
elk verkregen
verkregen resultaat
resultaat slechts
slechtseen
eenschrede
schredenader
nader
ééne einddoel,
is
tot dedebereiking
bel'eikingvan
vandatdat
einddoel.Alles
Alleswat
watdedeschool
schoolvan
vanhaar
haar
is tot
einddoel.
leerlingen
eischt en
envoor
voorhaar
haarleerlingen
leerlingendoet,
doet,
moet
werkeninindeze
dezeéérie
ééne
leerlingen eischt
moet
werken
richting
van het
het ideaal.
ideaal. De
De kerinis,
kerinis, die
die zij
zij doet
doetverwerven,
verwerven, moet
moet haar
haar
richting van
slechts
middel zijn
zijn om
om tot
tot zelfstandigheid,
zelfstandigheid, tot
tot het
hetkunnen
kunnen tetegeraken.
geraken.
slechts middel
Het
wordt dus
dus ininanderen
anderen vorm
vorm de
de vraag,
vraag, ofofdedeschool
schoolonder
onderzelfzelfHet wordt
standigheid
werken die
diehoogste
hoogstezelfstandigheid
zelfstandigheid verstaat,
verstaat, of
of zij
zij het
het
standigheid in
in werken
kennen
alleen
beschouwt
als
middel
om
hare
leerlingen
het
kunnen
kennen alleen beschouwt als middel om hare leerlingen het
leeren.
te leeren.
heet altijd,
altijd, dat
datonze
onzemiddelbare
middelbare school
school haar
haarleerlingen
leerlingen een
een
Het heet
Het
leven wil
wil geven.
geven. Wanneer
Wanneermen
menechter
echterde
de
zekere rijpheid
rijpheid voor
zekere
voor het leven
beteekenis van
van deze
deze woorden
woorden nagaat,
nagaat, dan
dan blijkt
blijkt duidelijk,
duidelijk, dat
dat men
meneen
een
beteekenis
rijpheid voor
voor het
het practische
practische materieele
materieele leven
leven van
van de
de school
school eischt
eischt en
en
rijpheid
dat die
die rijpheid
rijpheid gezocht
gezocht wordt
wordt inineen
eenzekere
zekerehoeveelheid
hoeveelheidparate
paratekennis.
kennis.
dat
De
school heeft
heeft zich
zichnaar
naardien
dienwensch
wenschmoeten
moeten
voegen
daardoorisisinin
De school
voegen
enen
daardoor
onzen
tijd het
het kennen
kennen haar
haar einddoel
einddoel geworden,
geworden, waarop
waarop dus
dus haar
haar heele
heele
onzen tijd
Naarmatederhalve
derhalvehet
hetmaterieel-verstandelijke
materieel-verstandelijke
werken moet
moet gericht
gerichtzijn.
zijn.Naarmate
werken
meer
op den
den voorgrond
voorgrond treedt,
treedt, moet
moet de
dezedelijke
zedelijke invloed
invloed der
der school
school inin
meer op
rechte verhouding
verhouding daar
daar onder
onder lijden.
lijden.
Het
zou echter
echterkunnen
kunnen zijn,
zijn,dat
datdede
schoolslechts
slechtsdoor
doorden
dennood
nood
Het zou
school
haar einddoel
einddoel lager had
had gesteld,
gesteld, maar
maarnochtans
nochtans het
hethoogste
hoogste
gedwongen
gedwongen haar
onbereikbaarideaal.
ideaal.
ideaal voor
voor oogen
oogen heeft
heeftgehouden
gehouden—- zii zij
ideaal
hethet
alsals
eeneen
onbereikbaar
Gaat
men echter
echterna,
na,wat
wat
in het
school-spraakgebruik onder
ond~r »zelf»zelfGaat men
in het
school-spraakgebruik
werken" wordt
wordt verstaan,
verstaan, dan
dan blijkt
blijkt het
het niet
niet het
hetgeval
geval
standig
leeren werken"
standig leeren
te
zijn.
'Vant
men
bedoelt
el'
mee,
dat
de
leerling
leert
om
onder
te zijn. Want men bedoelt er mee, dat de leerling leert om onder
directen
indirecten dwang
der school
school een
een opgegeven
opgegeven taak
taak af
af te
te
directen of
of indirecten
dwang der
werken
en zich
zicheen
eenaangegeven
aangegevenstuk
stukkennis
kennisteteverwerven.
verwerven. Hier ververwerken en
in laatster
inst(mti~
schuilt
zich derhalve
derhalve achter
achtereen
een schoon argument in
laatster instantie
schuilt zich
het eigenbelang
school;; en
de vraag,
vraag, ofofzijzijdoor
doorhaar
haar geheele
geheele
en de
eigenbelang der school
(*)

Cf. Dr.
H. Gunning
Gunning Wz., De paedagogiek aan
aan de
deUniversiteit,
Universiteit, p. 32-35.
Cf.
Dr. J. H.
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werken en
en dus
dus ook
ookdoor
door haar
haar huiswerk
huiswerk uitnemend
uitnemend geschikt
geschikt is
is om
om op
op
werken
te voeden
voeden tot
tot die
diehoogste
hoogstezelfstandigheid,
zelfstandigheid, moet
moet beslist
beslistontkennend
ontkennend bebeantwoord
worden.
antwoord worden.
Het is
is echter toch
toch altijd
schoon resultaat,
resultaat, wanneer
wanneer de
de leerling
leerling
Het
altijd een
een schoon
zich die
verwerft, die
die in
het school-spraakgebruik wordt
zich
die zelfstandigheid
zelfstandigheid verwerft,
in het
bedoeld. Daarom,
Daarom, al
al moest
moest de
de eigenlijke
eigenlijke principieele vraag
vraag ontkennend
ontkennend
bedoeld.
beantwoord worden, is
het van
van groot
groot belang
belang na
natetegaan,
gaan, 6f
óf en
in
is het
en in
hoeverre
die door
door de
de school
school bedoelde
bedoelde zelfstandigheid
zelfstandigheid bereikt
bereikt wordt.
wordt.
hoeverre die
Er is
is inin ander
ander vel'band
(*) reeds
reeds gesproken
gesproken over
over de gewone
gewone wijze,
wijze,
Er
verband (*)
het huiswerk
huiswerk bewerkt
bewerkt wordt
wordt en
enhoe
hoehierdoor
hierdoorgevaar
gevaarbestaat,
bestaat,
waarop
waarop het
ondanks
zeer speciale
speciale school
moraal, dat
een valsche plooi
het
ondanks de
de zeer
schoolmoraal,
dat er een
plooi in
in het
kamkter
ontstaat.
karakter ontstaat.
Er is echter
echter meer.
meer. Het
Het isisvan
vaneen
eenkind,
kind,van
vaneen
eenleerling
leerlingder
der eerste
eerste
Er
klassen
van de
de middelbare
middelbare school,
school, niet te verwachten,
verwachten, dat
dat hij zelf
klassen van
wat
steeds
diep doordrongen
doordrongen is
is van
van de
dezedelijke
zedelijke waarde
waarde van
van datgene,
datgene, wat
steeds diep
er
van
hem
geëischt
wordt.
Toch
gevoelt
een
kind
zeer
scherp
en
er van hem
wordt. Toch gevoelt een kind zeer scherp en
duidelijk,
men iets
ietsvan
vanhem
hemverlangt,
verlangt,waarvan
waarvan de
dezedelijke
zedelijke
duidelijk, wanneer
wanneer men
waarde
op zijn
zijn zachtst
zachtst gesproken
gesproken problematisch
problematisch is,
of in
in het
het geheel
geheel
waarde op
is, of
negatief is,
is, omdat
omdat andere
andere motieven
motieven werkten.
werkten.
Zoo is
is het
hetmet
methethet
huiswerk,waarvan
waarvanininlaatster
laatsterinstantie
instantie het
het
Zoo
huiswerk,
eigenbelang
school de
de drijfveer
drijfveer is.
is.
eigenbelang del'
der school
De
leerling voelt
voelt het
het ;j daar hij el'
niet aan
aan kan
kan ontkomen,
ontkomen,
er echter niet
De leerling
ziet hij
zich zelf
en de
deschool
schooltevreden
tevreden te
te stellen en
zoekt hij
hij een
een
hij zich
en zoekt
zelf en
modus vivendi.
vivendi.
modus
der eerste
eerste klassen dit
doet, wil
wil men
men begrijpen en
Dat de
de leerling
leerling der
dit doet,
tot
op zekere
zekere hoogte
hoogte laten
laten gaan. Men
echter den
den leerling
leerling
Men verwijt
verwijt het echter
tot op
der hoogere
hoogere klassen,
klassen, dat
ook hij zich
met dien
dienmodus
modus vivendi
vivendi tevreden
tevreden
zich met
dat ook
stelt.
Merkwaardigerwijze isishet
school zelf,
zelf, die
die hier
hier met
metverwijten
verwijten
stelt. Merkwaardigerwijze
het de
de school
komt.
E.n toch,
toch, hoe
hoe zou de
leerling tot
tot een
een betere
betereopvatting
opvattingkomen,
komen,
komt. En
de leerling
daar
immers de
de school
school voortgaat
voortgaat ~
alle leerjaren door
door -— het huiswerk
— alle
daar immers
voor haar
haar belang te eischen, daar
zij zonder
zonder diepe
diepe insnijding
insnijding in
in wezen
wezen
voor
daar zij
en
middelen de
de overgangsperiode
overgangsperiode der
del' leerlingen
leerlingen negeert
negeert?
en middelen
?
Die
toestand nu,
nu, dat
dat de
de leerling
leerling een
een middelweg
middel weg zoekt
zoekt om
om zich
zich zelf
zelf
Die toestand
te stellen, heeft
heeft een
een zeer
zeerbedenkelijke
bedenkelijke zijde.
en
de school
school tevreden
tevreden te
en de
De
technische term,
term, ininschool
schoolenenhuisgezin,
huisgezin,luidt
luidt:: het huiswerk
huiswerk u/maken.
afmaken.
De technische
Wat
hieronder
bij
den
normalen
leerling
verstaan
wordt,
is
genoeg
Wat hieronder bij den normalen leerling verstaan wordt, is genoeg
bekend.
term geeft
geeft den
den schijn
schijn voor
voor het
het wezen ;j hij
beduidt
hij beduidt
bekend. Die
Die term
oppervlakkigheid.
oppervlakkigheid.
Oppervlakkigheid
halfheidzijn
zijninindoorsnede
doorsnedede
de hoofdkaraktertl'ekken
hoofdkaraktertrekken
Oppervlakkigheid en halfheid
van
het afgemaakte
afgemaakte huiswerk,
huiswerk,ook
ookdaar
daarwaar
waarlessen
lessenschijnen
schijnengekend
gekend
van het
het schriftelijk
schriftelijk werk
werk tot
tot op
opdedelaatste
laatsteletter
letterop
ophet
het
en het
te worden en
papier staat.
Doordat de
de school
school zich
zich bij haar
haar tegenwoordig
tegenwoordig stelsel
stelsel
papier
staat. Doordat
het
daarmede
tevreden schijnt
schiint te stellen, ontstaat
ontstaat het
daarmede tevreden
tevreden stelt, ofoftevreden
(*)

Cf. p. 1:l.
12.
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groote gevaar,
de leerling
leerling meent
meent tetewerken
werken voor
school en
gevaar, dat
dat de
voor de school
leert met
met een
eenoppervlakkigen
oppervlakkigen schijn
schijn van
van kennis
kennis te
te volstaan.
volstaan.
leert
Dit als
alshet
hetware
waresystematisch
systematischaankweeken
aankweekenvan
vanoppervlakkigheid
oppervlakkigheid en
en
Dit
halfheid is voor
voor het
hetkarakter
karaktereen
een
voortdurenddreigend
dreigend gevaar
gevaaren
en
halfheid
voortdurend
zal later
later maar
maar al
al te
te zeer
zeertot
totdedeovertuiging
overtuiging komen,
komen, dat
dat hij
hij
menigeen zal
menigeen
veel van
van zijn
zijn verdriet
verdrietenenteleurstellingen
teleurstellingente te
wijten
heeft
aan
zijneschool.
school.
veel
wijten
heeft
aan
zijne
is deze
deze toestand
toestand ook
oukweer
weerom
omden
denterugslag,
terugslag, dien
dien hij
hij
Bedenkelijk is
uitoefent op
op resultaten
resultaten van
van het
het onderwijs
onderwijs in
in de
de school
school zelf.
zelf. Immers
Immers
uitoefent
de
leerling is,
is, alalv66r
vóórhij
hijdedemiddelbare
middelbareschool
schoolbezoekt,
bezoekt,tengevolge
tengevolgevan
van
de leerling
haartaak
taak
de
vaak hoogst
hoogst onverstandige
onverstandige wijze,
wijze, waarop
waarop de
delagere
lagereschool
schoolhaar
de vaak
dikwijls opvat,
opvat, geheel
geheel onder
onder de
de suggestie
suggestie van
vanhet
het
huiswerkstelsel
dikwijls
huiswerkstelsel
geraakt.
Hethuiswerk
huiswerk wordt
wordt voor
voor hem
hemde
dequintessens
quintessens van
van zijn
zijn ververgeraakt. Het
houding tot
de school;
school; het
hetonderwijs
onderwijsinindede
school
wordtvoor
voorzijn
zijn
houding
tot de
school
wordt
voorstelling
de voorbereiding
voorbereiding en
en controle
controle van
van het
het huiswerk,
huiswerk, zoodat
zoodat hij
hij
voorstelling de
daarvoor
dus
niet
zijn
geheelen
persoon
behoeft
beschikbaar
te
stellen.
daarvoor dus niet zijn geheelen persoon behoeft beschikbaar te stellen.
het huiswerk
huiswerk wordt
wordt op
op zijn
zijn beurt
beurt ook
ook weer
weer niet
nietmet
metdedevolste
volste
Doch
Doch het
ook niet.
niet. En
En het
hetgevolg
gevolg?
toewijding bewerkt,
toewijding
bewerkt, kan
kan het
het ook
?
Dat de
de school
school door
dool' eigen
eigen schuld
schuld veel
veelminder
minderresultaten
resultaten bereikt,
bereikt, dan
dan
Dat
zij
kon bereiken.
bereiken.
zij kon
Men moet
moet het
het hebben
hebben ervaren,
ervaren, hoe
hoevreemd
vreemd het
hetden
denleerlingen
leerlingen der
der
Men
eerste
klasse v66rkomt,
vóórkomt, wanneer
wanneer men
menhet
het
onderwijsvverkelijk
werkelijk in
in de
de
eerste klasse
onderwijs
klasse wil
wil geven
geven en
envan
vanhen
heneischt,
eischt,datdat
in school
de school
zullenarbeiden
arbeiden
klasse
zijzij
in de
zullen
te houden
moeilijk,
bijnaonmogelijk
onmogelijk
om
thuis hun
hun tijd
tijdvrij
vrijte houden
om thuis
en en
hoehoe
moeilijk,
bijna
het
is,
om
een
geheele
klasse
werkelijk
eenigszins
zóóver
te
krijgen,
het is, om een geheele klasse werkelijk eenigszins z66ver te krijgen,
dat
er inindedeschool
schoolalthans
althans iets
iets wordt
wordt gewerkt.
gewerkt. En
En in
in de
de tweede
tweede en
en
dat er
derde klasse
klasse vindt
vindt men
men hoogstens
hoogstens nog
nog een
eenklein
kleinpercentage
percentage van
vanleerleerderde
lingen,
die men
men dwingen
dwingen kan
kan tot
tot waarlijk
waarlijk werken
werken in
in de
deschool.
school.
lingen, die
dathier
hier
oppervlakkigeschijnbare
schijnbarewerken
werkenbedoeld
bedoeld
Men
meene niet,
niet,dat
Men meene
datdat
oppervlakkige
wordt, dat
dat men
men opletten
opletten noemt.
noemt.DeDezaak
zaakgaat
gaat
dieper
danoplettendheid.
oplettendheid.
wordt,
dieper
dan
Het is
is de
dewijding
wijdingvan
vangemeenschappelijk
gemeenschappelijk verrichten
verrichten arbeid
arbeid van
van leeraar
leeraar
Het
hetwerken
werkenininde
deschool.
school.
en
leerling, hetgeen
hetgeen men
men verstaan
verstaan moet
moetonder
onderhet
en leerling,
Deze
wijding wordt
wordt weggenomen
weggenomen door
door de
de school
school zelf
zelftengevolge
tengevolgevan
vande
de
Deze wijding
bestaande inrichting
inrichting van
van haar
haar huiswerk.
huiswerk.
bestaande
Daar
deze inrichting,
inrichting, hoe
men de
de zaak
zaak ook
ookwenden
wendenofofkeeren
keerenmoge,
moge,
Daar deze
hoe men
het
lwiswerk
steeds
laat
zien
als
voortspruitende
uit
het
eigenbelang
het huiswerk steeds laat zien als voortspruitende uit het eigenbelang
der
school, kan
kan het
het geen
geen verwondering
verwondering baren,
baren, dat
het maken
maken van
van dat
dat
der school,
dat het
huiswerk een kunstje,
kunstje, een
eenhandigheid
handigheid wordt.
wordt.Natuurlijk
Natuurlijkzullen
zullener
ersteeds
steeds
huiswerk
dat kunstje
kunstje niet
niet kunnen
kunnen of
willen leeren.
leeren. Zij
Zij
vele
leerlingen zijn,
zijn, die
die dat
vele leerlingen
of willen
zullen
trachten hun
hun taak
taak niet
nietalleen
alleenafafte te
maken,maar
maarzoover
zooverhu
hunn
zullen trachten
maken,
af tetewerken
werken en
en teteverwerken.
verwerken. Een
Eenlevensles
levensles
krachten
krachten reiken,
reiken, ook
ook af
zij
er
uit
kunnen
leeren,
n\.
een
gegeven
taak
te
aanvaarden.
zullen
zullen zij er uit kunnen leeren, nl. een gegeven taak te aanvaarden.
leg zal
zal hen
hen tot
tot getrouwe,
getrouwe, ijverige
ijverige menschen
menschen maken.
En toch
toch —
Deze
Deze les
maken. En
taak teteaanvaarden,
aanvaarden, omdat
omdat het
het een
eentaak
taak
wie
slechts geleerd
geleerd heeft
heeft een
een taak
wie slechts
is
en niet
nietgeleerd
geleerdheeft
heeftde de
vreugdeer er
van,
heeft
levensles
is en
vreugde
van,
diedie
heeft
dede
levensles
half geleerd.
geleercl, Zijn persoonlijkheid
er buiten
buiten gebleven
gebleven;
zijn
slechts
slechts half
persoonlijkheid isis er
; zijn
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wil
niet
vrijgeworden
gewordentottot
boven
alles
staande
zelfstandigheid;
wil isisniet
vrij
eeneen
boven
alles
staande
zelfstandigheid
;
aan wat
wat een
eenandere
anderewil
wilopdraagt.
opdraagt.
hij
is gebonden
gebonden gebleven
gebleven aan
hij is
anderegroote
gl'Ooteschaduwzijde
schaduwzijdevan
vanden
den bestaanden
bestaandentoestand.
toestand.
Hierin
ligt een
eenandere
Hierin ligt
Want
de les
lesderder
vrije
zelfstandigheidisiszoo
zoozwáár
zwáárenenieder
iedermensch
mensch
Want de
vrije
zelfstandigheid
heeft er
er in
in zijn
zijn zwakheid
zwakheid behoefte
behoefte aan
aan tetesteunen
steunen opopeen
eenander.
ander.
heeft
Het isis zoo
zooheerlijk
heerlijkgemakkelijk,
gemakkelijk, steeds
steeds te
te weten,
weten, dat
dat een
eenander
ander den
den
Het
weg wijst,
wijst, dien
dien men
mentetegaan
gaan
heeft.
toch
komt
oogenblik,waarop
waarop
heeft.
EnEn
toch
komt
hethet
oogenblik,
er
geen ander
ander is,
is, waarop
waarop men
men zelf moet
moet gaan.
gaan. Voor
Voordie
diemoeilijkheid
moeilijkheid
er geen
stelt
deschool
schoolhaar
haal'leerlingen,
leerlingen,wanneer
wanneerzijzijhun
huneindexamen
eindexamenhebben
hebben
stelt de
Zij heeft
heefthen
hendan
dan
niet
alleen
niet
zelfstandiggemaakt,
gemaakt,zij
zij
afgelegd.
afgelegd. Zij
niet
alleen
niet
zelfstandig
heeft
de onzelfstandigheid gekweekt.
gekweekt. Wel
wordt een
eenmensch
mensch door
door
Wel wordt
heeft de
schane
schande wijs.
wijs. Maar
Maar wie
wiezalzaldede
schadeschatten,
schatten,die
dieerergeleden
geleden
schade en schande
schade
totontwikkeling
ontwikkeling
is
door persoonlijkheden,
persoonlijkheden, die
de school
schoolverzuimde
verzuimde tot
is door
die de
brengen!!
te brengen
In
zijn tegenwoordige
tegenwoordige inrichting
inrichting kan
kan het
hethuiswerk
huiswerknooit
nooitmeewerken
meewerken
In zijn
tot
hetaankweeken
aankweekenvan
vanzelfstandigheid
zelfstandigheid in
in den
den hoogsten
hoogsten zin,
zin, noch
noch in
in
tot het
lager materieele
materieele beteekenis
beteekenis;
hetwerkt
werkt
oppervlakkigheid, halfheid
halfheid en
en
lager
; het
oppervlakkigheid,
onzelfstandigheid
de school
school maakt
maakt zich
zich door
door haar
haar huishuisonzelfstandigheidininde
de hand.
hand. En
En de
werk thans
thans schuldig
schuldig aan
aan verzuim
vel'zuim van
van opvoeding.
opvoeding.
werk
Zoo oefenen het
het geheele
geheeleonderwijssysteem
onderwijssysteemenenhet
hethuiswerk
huiswerkeen
eenvoortvoortZoo
uit;; uit
uit het
hetsysteem
systeem
durende
onvermijdelijke wisselwerking
wisselwerking op
elkaar uit
durende onvermijdelijke
op elkaar
werd het
het huiswerk
huiswerk geboren
geboren:: tengevolge
tengevolge van
van het
hethuiswerk
huiswerk wordt
wordt het
het
werd
stelsel voortdurend
voortdurend in
in de
de eenmaal
eenmaal ingeslagen
ingeslagenrichting
richtingdoorgevoerd.
doorgevoerd.
Het huiswerksysteem
huiswerksysteem onzer
onzer middelbare
middelbare school
school vervreemdt de
deleerleerHet

lingen
vandede
school,schept
scheptenen
bestendigt
sleur
middelmatigheid
lingen van
school,
bestendigt
sleur
en en
middelmatigheid
en
maakt de
deschool
school ininhaar
haargeheel
geheelonbekwaam
onbekwaamvoor
voorhaar
haal'
taak.
en maakt
taak.

IV.
In
hetgeen boven
boven gezegd
gezegdis,is,werd,
werd,hoewel
hoewelniet
nietuitsluitend
uitsluitend en
enuituitIn hetgeen
drukkelijk, voornamelijk
voornamelijk de verhouding
verhouding van
van den
den individu
individu tegenover
tegenover de
de
drukkelijk,
school
en de
deplicht
plichteneninvloed
invloedder
derschool
schooltegenover
tegenoverden
denindividu
individu tot
tot
school en
onderwerp
der beschouwing
beschouwing gemaakt,
gemaakt, voorzoover
voorzoover de
quaestie van
van het
het
onderwerp der
de quaestie
huiswerk
daartoe
aanleiding
gaf.
huiswerk daartoe aanleiding gaf.
Het geheel
geheel zou
zouechter
echteronvolledig
onvolledig zijn,
zijn, wanneer
wanneer niet
niet met
met een
een enkel
enkel
Het
dit verband
verband de
de verhouding
verhouding van
van school
school en
en gemeenschap
gemeenschap werd
werd
woord in
in dit
woord
besproken.
voor den
den individu
individu bestaat
bestaat de
de school,
school, doch
dochvoor
voor
besproken. Immers
Immers niet
niet voor
gemeenschap.
de heele
heele gemeenschap.
De school
school in
in hare
hare vele
velevormen
vormen isishet
hetopvoedingsmiddel
opvoedingsmiddel voor
VOOI' de
de gegeDe
meenschap met
met alalhaar
haal'hopeloos
hopeloosvele
velekleine
kleineverdeeldheden.
verdeeldheden.Juist
Juistdaarom
daarom
meenschap
wordt haar
haar taak
taak nog
nogdes
destete
hooger,omdat
omdatzijzijgeroepen
geroepen isisom
omover
over
wordt
hooger,
der
gemeenschap
te
leggen.
Niets
strookt
die
verdeeldheid
heen
den
band
die verdeeldheid heen den band der gemeenschap
Niets strookt
derhalve
minder met
met het
het wezen
wezen der
der school,
school, dan
dan het
het hebben
hebben van
van een
een
derhalve minder
dat gewoonlijk
gewoonlijk wordt
worot verstaan.
verstaan. Vele
Vele —
- o0zoo
zookleine,
kleine,
dogma,
zooals dat
dogma, zooals
benepen
zijnininonze
onzescholen
scholenbelichaamd,
belicllaamd,waar
waal'slechts
slechtséérl
ééf\
benepen dogma's
dogma's --- ziin
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dogma
dat van
van het
het ideaal -— aan
de geheele
geheele school
school haar
haar vorm
vorm
dogma — dat
aan de
moest
geven.
moest geven.
Eén dier
dogma's, en
zeker nog
nog niet
niet het
het meest
meestkleine
kleineenenbeperkte,
beperkte,
dier dogma's,
en zeker
dat
onze geheele
geheele tegenwoordige
tegenwoordige school
school huldigt
huldigt en
enwaardoor
waardoor zij
zij belembelemdat onze
het
streven
naar
het
ideaal,
is
in
al
het
bovenstaande
merd
wordt
in
merd wordt het streven naar het ideaal, is — in al het bovenstaande
is
er reeds
reeds op
op gewezen
gewezen —
- het
hetdogma
dogma van het
het weten.
weten.
is er
Een cultuurvolk
cultuurvolk moet
moet intellectueel
intellectueel hoog
hoog staan,
staan, zal
zal het
hetzijn
zijnplaats
plaats
Een
taakder
derschool
schooltegenover
tegenover
kunnen
blijven innemen.
de groote
groote taak
kunnen blijven
innemen. Hiel'
Hier ligt de
het
geheele volk,
volk, want
want zij
zij juist
juistisisaangewezen
aangewezenom
omdedegemeenschap
gemeenschapde
de
het geheele
hoogst bereikbare
bereikbare intellectueele
intellectueele ontwikkeling
ontwikkeling te
te geven.
geven.
hoogst
Het
is daarom
daarom onvermijdelijk
onvermijdelijk -— of
of beter
beter:: nuttig
nuttig en
ennoodig,
noodig, dat
datde
de
Het is
haar geheel
geheel het
het leven
leven van
van de
dejeugd
jeugdvan
vanons
onsvolk
volkbeheerscht
beheerscht
school
school in
in haar
en
soms zelfs
zelfs overheerscht.
overheerscht. Want
Want kennis
kennis is isnoodzaak
noodzaakgeworden
geworden
en soms
voor
ieder.
voor ieder.
heet macht.
macht. Zeker,
Zeker, kennis
kennis geeft macht,
macht, doch
doch dan
dan moet
moet het
het
Kennis heet
Kennis
werkelijk kennif;
zijn, dat
dat is
is de
de vrucht
vrucht van
van ontwikkeling
ontwikkeling en
en niet
nietmaar
maar
werkelijk
kennis zijn,
iets
aangeleerds. Ontwikkeling
Ontwikkeling vraagt
vraagt niet
niet naar
naar het
het wat
wat en
enhoeveel
hoeveel
iets aangeleerds.
der
kennis, doch
doch alleen
alleen naar
naar den
denweg,
weg,die
dietottot
verderekennis
kennisleidt.
leidt.
der kennis,
verdere
geeft intellectueele
intellectueele kracht.
kracht.
Slechts
deze ontwikkeling
ontwikkeling geeft
Slechts deze
Zoo
waar als een
een intellectueel
intellectueel hoogstaan
hoogstaan zonder
zonder een
eenzekere
zekerehoeveelhoeveelZoo waar
heid exacte
exacte kennis
kennis onmogelijk
onmogelijk is,
is, even
evenwaar
waaris is
het
echter,dat
datdedekennis
kennis
heid
het
echter,
niets vermag
om
individu
of
gemeenschap
die
hoogte
te
doen
alléén niets
vermag om individu of gemeenschap die hoogte te doen
bereiken. Niet
Niet het
hetkennen
kennen isishier
hiervan
vannoode,
noode,maar
maarhet
hetkunnen
kunnen;
niet
bereiken.
; niet
het
weten van
van veel,
veel,doch
doch het
hetvermogen
vermogen om
om veel
veel te
te weten,
weten, het
hetververhet weten
te overzien,
overzien, wat
wat er
ergeweten
gewetenkan
kanworden.
worden.
mogen om
om te
mogen
Om tot dit
dit kunnen,
kunnen, dit
dit vermogen
vermogen te geraken,
geraken, moeten
moeten èn
èn de
de enkele
enkele
Om
mensch
en het
hetgeheele
geheelevolk
volkdoor
door
ontwikkelingstoestanden der
der
mensch 6n
de de
ontwikkelingstoestanden
menschheid heen
heen gebracht
gebracht worden
worden tot
tot den
den ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang van
van het
het
menschheid
oogenblik.
Dit
is met
met andere
andere woorden
woorden gezegd
gezegd:: alle
alle kennis
kennis mag
mag nooit
nooit om
om haar
haar
Dit is
zelfs
wil gezocht
gezocht worden,
worden, doch
doch in hoogst
er instantie
middel,
instantie slechts als middel,
hoogster
zelfs wil
want slechts
slechts dán
dán zet zij
zij zich
zich om
om inin een
eenkunnen.
kunnen.
want
Tegenover
dezen
eisch
der
intellectueele
volksontwikkeling staat
staat de
de
Tegenover dezen eisch der intellectueele volksontwikkeling
met name
nameonze
onzemiddelbare
middelbareschool
schoolmet
methare
hareintellectualistisc
intellectualistische
school,
school, met
he
kennis en
alleen ziet,
die het
het weten
weten tot
tot haar
haar
opleiding,
opleiding, die
die op
op kennis
en weten
weten alleen
ziet, die
dogma gemaakt
gemaakt heeft.
heeft.
dogma
Dat dit
dit zoo
zoogeworden
geworden is,
is,isisverklaarbaar
verklaarbaar;; dat
dat het
het zoo
zoo gebleven
gebleven is,
is,
Dat
verontschuldigenfout
foutder
dertegenwoordige
tegenwoordige midmiddaarin
de niet
niette te
daarin ligt
ligt de
verontschuldigen
delbare
school.
delbare school.
Zij
is
dezeer
zeeronrijpe
onrijpevrucht
vrucht van
van een
eenperiode
periode van
vangroote
grootevermeervermeerZij is de
dering
van weten
weten enenoverschatting
overschatting van
van dat
dat weten.
weten. Voordat
Voordat de
de
dering van
ontwikkelingsgang
eenontwikkelingstoestand
ontwikkelingstoestand was
was geworden,
geworden, werd
werd
ontwikkelingsgang tot
tot een
met dat
dat nieuwe
nieuwe weten
weten als
als basis
basis
de
middelbare school
gchool geroepen,
geroepen, om
om met
de middelbare
het volk
volk ininbreede
breedekringen
kringen kennis
kennis tetebrengen
brengenalsalsvrucht
vruchtvan
van
aan
aan het
maar
van
aanvang
aan
tot
mislukking
ontwikkeling.
Een
schoone
taak,
maar
van
aanvang
aan
tot
mislukking
ontwikkeling.
schoone
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gedoemd.
geen ontwikkeling
ontwikkeling tot
tottoestand
toestandisisgeworden,
geworden,
gedoemd. Want
Want waar
waar nog geen
kan men
men er de
kan
de vruchten
vruchten niet
niet van
van brengen.
brengen.
De
school heeft
heeft den
den weg
weg niet
niet kunnen
kunnen zien,
zien, dien
dien zij
zij in
in moest
moest slaan.
De school
slaan.
Daardoorisis de
cie schijn
schijn voor
wezen genomen,
genomen, exacte
exacte kennis
kennis voor
voor
Daardoor
voor het
het wezen
werkelijk
Er is een
een
werkelijkkennen,
kennen,materieel
materieelweten
wetenvoor
voorhet
hetideëel
ideëelkunnen.
kunnen. Er
dorre en
dorre
en verdorrende
het geheele volk
verdorrende invloed
invloed van
van uitgegaan
uitgegaan over
over het
volk en
hetideëel
ideëeldeficit
deficit van
van ons
onsvolk
volkmag
magzonder
zonder twijfel
twijfel
een
groot deel
deel van
van het
een groot
op
rekening van
van de
de school
school worden gesteld.
op rekening
De
school heeft
heeft ininonkunde
onkundehaar
haartaak
taakenen
haar
waardeverkeerd
verkeerd
De school
haar
waarde
begrepen
daardoor overschat.
verkeerde inzicht
inzicht en
en die
die
begrepen en
en daardoor
overschat. Door
Door dat
dat verkeerde
overschatting
haar taak
taak ten
ten opzichte
opzichte van
van de
de intellectueele
overschatting vervult
vervult zij
zij haar
datgene,waarin
waarin
volksopvoeding slechts
voor een
een klein
klein gedeelte
gedeelte en
en isisdatgene,
slechts voor
haar
stelsel zijn
zijn duidelijkste
duidelijkste uiting
uiting vindt,
vindt, n.l. het huiswerk,
huiswerk, een der
haar stelsel
factoren, die
die middellijk
die ontwikkeling
in den
den weg
weg staan.
staan.
factoren,
middellijk die
ontwikkeling in
En individu
ook recht
recht op
opopvoeding
opvoeding en
en
En
individu èn gemeenschap
gemeenschap hebben
hebben ook
ontwikkeling,
middellijk en onmiddellijk,
onmiddellijk, van
van lichaam,
lichaam, ziel
ziel en
en gemoed.
gemoed.
ontwikkeling, middellijk
Ook
hier heeft
heeft de
de school
schoolhaar
haarverplichtingen,
verplichtingen, zij het ook meer middellijk
middellijk
Ook hier
dan
aanzien der
der intellectueele
zij legt
legt beslag
beslag op
op
dan ten aanzien
intellectueele opvoeding.
opvoeding. Want
Want zij
een
groot gedeelte
gedeelte van
van de
de ontwikkelingsperiode
jeugd en
en doet
doet
een groot
ontwikkelingsperiode der
der jeugd
daardoor
rechten der
der jeugd
jeugd te
te kort.
kort.
daardoorinin zekeren
zekeren zin
zin aan
aan de
de rechten
Het
nogniet
nietzoo
zooheel
heellang,
lang,dat
datonze
onzetegenwoordige
tegenwoordigeschool
school hare
hare
Het isisnog
verplichtingen,
vele 'restricties,
dezen erkent.
erkent.
verplichtingen,zij
zij het
het ook
ook met vele
.restricties, in
in dezen
Ook
het weer
weerdedemiddelbare
middelbare school,
school, wier verhouding tot deze
Ook hier
hier is het
de eerste
eerste plaats
plaats omdat
omdat zij
zij zulk
zulk
besproken moet
moet worden;
quaestie besproken
worden ; in
in de
een groot deel
deel der
del' jeugd
jeugd ininzoo
zoobelangrijke
belangrijke levensperioden
levensperioden tot zich
zich
dwingt,
in de
de tweede
tweedeplaats
plaatsomdat
omdathaar
haar stelsel
stelseleigenlijk
eigenlijkde
de negatie
dwingt, en
en in
is van
van de
de vraag,
vraag, ofofdedeschool
schoolook
ookverplichtingen
vel'plichtingen heeft
heeftten
tenaanzien
aanzienvan
van
opvoeding
opvoeding van
van lichaam en gemoed.
gemoed.
veleopzichten
opzichtentot
totdede
lichamelijkeontwikkeling
ontwikkeling
Hoewel de
de school
school ininvele
Hoewel
lichamelijke
der jeugd
jeugd in
in directe
directe of
ofindirecte
indirecte verhouding
verhouding kan
kan staan,
staan, is
is er
er één punt,
der
zij een
een onmiddellijken
onmiddellijk en invloed
invloed heeft.
De jonge
jonge mensch heeft,
heeft,
waarop zij
waarop
heeft. De
beweging noodig
noodig;; m.
m. a. w. het
het
zoolang de lichaamsontwikkeling
lichaamsontwikkeling duurt, beweging
zoolang
is een
een noodzakelijke
noodzakelijke voorwaarde
voorwaardevoor
voor zijne
zijne harmonische
harmonische
lichaamsspel is
lichaamsspel
ontwikkeling.
ontwikkeling.
juist die
die gelegenheid
gelegenheid tot beweging
beweging en
en spel
spel wordt
wordt hem
hem door
door de
de
En juist
school
ontnomen.
Dit
is
volkomen
natuUl'lijk
en
onvermijdelijk
tengevolge
school ontnomen. Dit is volkomen natuurlijk en onvermijdelijk tengevolge
het aantal
aantal schooluren
schooluren per
per dag.
dag. Doch
Doch de
de vraag
vraag is,
is, ofofde
deschool
school
van het
van
erkent,
erkent, dat
dat zij
zij aan
aan de
de jeugd
jeugd spel
spel en
enbeweging
beweging ontneemt.
ontneemt. Het
Hetschijnt,
schijnt,
dat. dit
dit hier
hierenendaar
daarwel
welmeer
meerenenmeer
meerhet
het
gevalwordt,
wordt,waar
waarmen
men
dat
geval
aan dien
dien eisch
eisch der jeugd
jeugd tegemoet
tegemoetkomt
komtdoor
door schoolpauzen,
school pauzen, gymnastiek,
gymnastiek,
teekenen, zingen, of
ofhandenarbeid.
handenarbeid.
teekenen,
Doet echter
echter de
deschool
school buiten
buiten de schooltijden
schooltijden één
één enkele
enkele poging
poging om
om
Doet
het
spel
mogelijk
te
maken
of
om
het
binnen
den
kring
van
haar
het spel mogelijk te maken of om het binnen den kring van haar
werken op
te nemen
nemen en
en met
methare
hareorganisatie
organisatie tot
tot één geheel
geheel te
te maken
maken?
werken
op te
?
In het
zij neutraal,
neutl'aal, gelijk
gelijk grootendeels
grootendeels de
de
het allergunstigste
alJergunstigste geval blijft
blijft zij
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lagere school
school; ; d.
d. w.
w. z.z. zijzijbemoeit
bemoeitzich
zich niet
nietmet
methet
hetspel
spelbuiten
buiten de
de
lagere
schooluren
den dagelijkschen
dagelijksehen sleur.
sleur.
schooluren van
van den
echter de
de middelbare
middelbare school.
school. Zij
Zij staat
staatbepaald
bepaaldvijandig
vijandig
Anders
Anders echter
tegenover
het spel
spel buiten
buiten den
denschooltijd.
schooltijd.
tegenover het
Zij
komt met
met het
hetspel
spelininconflict
conflict en
enwel
welomdat
omdat zij,
zij, ininhet
hetkenniskennisZij komt
haar eenige
eenige taak
taakziende,
ziende,het
hetspel
spel
anders
kánbeschouwen
beschouwen
onderwijs
onderwijs haar
nietniet
anders
kdn
dat onderwijs
onderwijs en
en een
eeninbreuk
inbreuk maken
maken op
op
dan
als een
een belemmering
belemmering van
van dat
dan als
haar recht.
recht. Want
Want niet
nietalleen
alleen dat
dathet
hetspel
speltijd
tijdenenkeacht
kr"achteischt
eischt en
en
haar
de
gedachten der
derleerlingen
leerlingenwel
weleens
eensmeer
meerbezighoudt
bezighoudtdan
danwiskunde
wiskunde
de gedachten
of taalregels,
taalregels, het
het isiseen
eenzeer
zeerbelemmerende
belemmerendefactor
factorten
tenaanzien
aanzienvan
vanhet
het
huiswerk. Waar
Waar dat
dathuiswerk
huiswerk dedebelichaming
belichaming is
is van
van het
het stelsel
stelsel der
der
huiswerk.
school
en deze
dezehaar
haarstelsel
stelselniet
nietverandert,
verandert, moet
moetzijzijzich
zichwel
wel.kanten
kanten
school en
tegen het
het spel.
spel.
tegen
Het isis een
eenzeer
zeereigenaardig
eigenaardigverschijnsel,
verschijnsel,diedie
ontwikkelingvan
vanhet
hetspel
spel
ontwikkeling
van
de
oudere
jeugd
in
ons
land.
Onder
den
invloed
van
het
Engelsche
van
oudere jeugd in ons land. Onder den invloed van het Engelsche
spel
heeft de
deNederlandsche
Nederlandschejeugd,
jeugd,aan
aanwelke
welke
mentoch
tochgeen
geenovergroote
overgroote
spel heeft
men
tot geregeld
geregeldgroepenspel
groepenspelkan
kanverwijten,
verwijten,haar
haarrecht
rechtopoplichaamslichaamsneiging tot
neiging
beweging, dat
dat haar
haar onthouden
onthouden werd,
werd, geëischt,
geëischt, en
en zij
zij speelt.
beweging,
speelt.
Met
dit onloochenbaar
onloochenbaar en
te veranderen
veranderen feit
feit heeft
heeft ook
ook de
de
Met dit
en niet
niet te
middelbare school,
ondanks haar
haar tegenkanting,
tegenkanting,rekening
rekeningm6éten
móétenhouden.
houden.
middelbare
school, ondanks
Zij heeft het
hetspel
spelalsalsbestaand
bestaandfeit
feit
moetenaannemen,
aannemen,enendaarom
daaromerkent
erkent
Zij
moeten
zij het
het —
- en
ende
deouders
ouders moeten
moeten vaak
vaak wel
wel meegaan
meegaan —
- mits
mits het huiszij
Dit voorbehoud
voorbehoud in
deze geijkte
geijkte woorden
woorden isis
werk
niet onder
onderlijdt
lijdt Dit
er niet
in deze
werk er
typeerend.
Er wordt
wordt geklaagd
geklaagd over
o\'er het
het meer
meerenenmeer
meertoenemen
toenemender
dersport,
sport, over
over
Er
ruwheid
het spel,
spel,over
overeeneen
speel-materialisme bij
bij de
de jeugd,
jeugd, dat
dat
ruwheid bij
bij het
speel-materialisme
voortdurend
schadelijken invloed
En stellig
stellig wordt
wordt ererniet
niet
voortdurend een
een schadelijken
invloed uitoefent.
uitoefent. En
onrechte geklaagd.
geklaagd. Maar
Maar waar
waarligt
ligtdedeschuld
schuld?? De
Dejeugd
jeugd
altijd
altijd ten onrechte
heeft het
het spel
spelonder
onderhaar
haareigen
eigenonervaren
onervarenleiding
leidinggenomen
genomenenendedeschool
school
heeft
hetniet
nietnoodig
noodiggeoordeeld
geoordeeld die
dieleiding
leidillg van
vanaanvang
aanvang aan
aan over
over tete
heeft het
nemen.
Bestaat erel'dus
dusaanleiding
aanleiding tot
totdie
dieklachten,
klachten,dedeschool
school-verwijte
·verwijte
nemen. Bestaat
zichzelf alleen.
alleen.
het zichzelf
~r
zijn enkele
ellkeleaanwijzingen,
aanwijzingen, dat
datwellicht
wellicht de
deschool
school het
hetspel
spelonder
onder
Er zijn
haar
leiding
neemt
en
onder
den
invloed
van
nieuwe
ideeën
opneemt
haa'r leiding neemt en onder den invloed van nieuwe ideeën opneemt
in haar
haar organisatie.
ol'ganisatie. Maar
Maar voorshands
voorshands moet
moet dit
dit nog
nog lang
lang duren.
duren.
in
datde
demiddelbare
middelbare school,
school, die
die het
hetspel
spelerkent,
erkent, mits
mits het
het
Zeker is het,
het, dat
huiswerk er
er niet
niet onder
onder lijdt,
lijdt, maakt,
maakt, dat
dat door
dOOl' haar
haar huiswerk
huiswerk het
het spel
spel
huiswerk
lijdt
en daardoor
daardoor de
de lichamelijke
lichamelijke ontwikkeling
ontwikkeling van
van een
eengroot
grootdeel
deelonzer
Onzer
lijdt en
Deeigenaardige
eigenaardige toestanden
toestanden en
en gewoonten,
gewoonten, zooals
zoo als men
men ze,
ze, tot
tot
jeugd. De
jeugd.
schade
van
de
gemeenschap,
in
groote
steden
bij
de
al
te
rijpe
jeugd
schade van de gemeenschap, in groote steden bij de al te rijpe jeugd
der middelbare
middelbare school
school vindt,
vindt, staan
voor een
een niet
niet gering
gering deel
deel op
op
der
staan zeker
zeker voor
rekening dier
dier middelbare
middelbare school.
school.
rekening
Ieder mensch,
menseh, en
en dådrdoor
dáárdool' de
de geheele
geheelegemeenschap,
gemeenschap, heeft
heefteen
eenonveronverIeder
een zedelijke
zedelijke opvoeding
opvoeding in
in den
denmeest
meestuitgebreiden
uitgebreiden
vreemdbaar recht
vreemdbaar
recht op een
dat isiseen
eenopvoeding
opvoeding van
van alles,
alles, wat
wat zijne
zijne zedelijke persoonlijkheid
persoonlijkheid
zin, dat
zin,
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betreft en
en niet
nietonmiddellijk
onmiddellijk met
metzijn
zijn
verstandelijkeontwikkeling
ontwikkelingen
en
betreft
verstandelijke
materieel bestaan
bestaan in
heden en
en toekomst
toekomst samenhangt.
samenhangt.
materieel
in heden
Op
ieder, die
die met
metjonge
jongemenschen
menschentetemaken
makenheeft,
heeft,opop
iederopvoeder
opvoeder
Op ieder,
ieder
rust
de onafwijsbare
onafwijsbare plicht
plicht om
om deze
deze opvoeding
opvoeding nimmer
nimmer uit
het oog
oog tete
rust de
uit het
verliezen, noch
noch ooit
ooit tetedoen
doenachterstaan
achterstaanbij
bijdedematerieele
materieeleverstandsverstandsverliezen,
ontwikkeling.
Deze zedelijke
zedelijke opvoeding
opvoeding geschiedt
geschiedt voor
voor een
eengroot
grootgedeelte,
gedeelte,misschien
misschien
Deze
het
grootste
deel,
onopzettelijk
en
onopgemerkt
en
moet
ookdaar,
daar,
voor
voor
grootste deel, onopzettelijk en onopgemerkt en moet ook
waar
zij welbewust
welbewust als
als doel
doelininhet
hetoog
oogwordt
wordtgehouden,
gehouden, steeds
steeds een
een
waar zij
karakter van
van onopzettelijkheid
onopzettelijkheid dragen.
Daardool' komt
komt de
de
volstrekt karakter
volstrekt
dragen. Daardoor
haar in een
een eenigermate
eenigermate moeilijke
moeilijke verhouding,
verhouding, omdat
omdat
school
school tegepover
tegenover haar
alles,
wat zij
zijdoet,
doet,daarentegen
daarentegenhethet
karaktervan
vanbewuste
bewusteopzettelijkheid
opzettelijkheid
alles, wat
karakter
mag en
en vaak
vaak zelfs
zelfs moet
moet —
- dragen.
dragen.
mag
De directe
directe invloed
invloed die
diededeschool
school
dezendus
dusuitoefenen
uitoefenenkan,
kan,isisdaarom
daarom
De
inindezen
bijna
geheel enenalaldede
invloedvan
vandede
persoonlijkheidvan
vanden
denenkelen
enkelen
bijna geheel
invloed
persoonlijkheid
zij meewerken
meewerken aan
aan dedevervulling
vervulling der
der
leeraar.
Doch middellijk
middellijk kan
kan zij
leeraar. Doch
opvoedingstaak, die
buiten haar
haar eigenlijk
eigenlijk terrein
terrein ligt.
ligt.
opvoedingstaak,
die bijna
bijna geheel
geheel buiten
Zij moet
moet er
er voor
voorzorgen,
zorgen,dat
dathaar
haartegenwerkende
tegenwerkende
invloed,doordat
doordatzij
zij
Zij
invloed,
hare
leerlingen zoolang
zoolang voor
voor zich
alleen eischt,
eischt, niet
niet grooter
grooterwordt
wordtdan
dan
hare leerlingen
zich alleen
strikt
noodzakelijk is.
Met andere
andere \voorden,
wooroen, zij
zij moet
moeterervoor
voorwaken,
waken,dat
dat
strikt noodzakelijk
is. Met
zij de
de leerlingen
leerlingen niet
nietvoor
voorhaar
haargemak
gemakonnoodig
onnoodigaan
aanden
deninvloed
invloedvan
van
zij
gezin en
en omgeving
omgeving onttrekt.
Het gevaar
gevaar hiervoor
hiervoor is
is zeker
zeker niet
niet denkdenkgezin
onttrekt. Het
zij nog
nog een
een deel
deelvan
vanden
dentijd
tijdbuiten
buitendedeschooluren
schooluren voor
voor
beeldig,
daal' zij
beeldig, daar
zich eischt
eischt en
enbovendien
bovendienonevenredig
onevenredig dedeaandacht
aandachtvan
vanleerlingen
leerlingen en
en
zich
ouders
in
beslag
neemt
door
de
suggestie
van
de
groote
waarde
van
ouders it) beslag neemt door de suggestie van de groote waarde van
het in
in dien
dien tijd
tijd verrichte
verrichte werk.
werk.
het
Er mogen
mogen vele
vele gevallen
gevallen zijn,
zijn, waarin
waarin de
de opvoeding
opvoeding in
in gezin
gezin en
en omomEr
geving
maar heel
heel weinig
weinig aan
aan het
hetideaal
ideaalbeantwoordt
beantwoordt;; doch
doch daar
daar staan
staan
geving maar
een
overweldigend aantal
aantal gevallen
gevallen tegenover,
tegenover, waarin
waarin de
de ouders
ouders met
met
een overweldigend
groote smart
smart en
enpijnigende
pijnigendemachteloosheid
machteloosheidden
den
alles-opzuigendeninvloed
invloed
alles-opzuigenden
der
school gevoelen,
gevoelen, al
al zijn
zijn er
el'ook,
ook,die
dieininschuldige
schuloigeonwetendheid
onwetendheidzich
zich
der school
verheugen,
zij van
van de
de moeiten
moeitenbevrijd
bevrijd zijn.
zijn.
verheugen, dat
dat zij
het verwijt
verwijt hooren,
hooren, dat
dat het
het
Van de
zijde der
del' school
school kan
kan men
men vaak
vaak het
Van
de zijde
eigenlijk
de ouders
oudel's zijn,
zijn,diediedoor
doorverkeerde
verkeerdeopvatting
opvatting van
van hun
hun taak
taak
eigenlijk de
de
school dwingen
dwingen voort
voort tetegaan
gaanin in
eenmaal
ingeslagenrichting.
richting.
de school
dede
eenmaal
ingeslagen
Vel'betering
kan
zeker
niet
van
één
kant
komen.
Maar
wanneer
de
Verbetering kan zeker niet van
kant komen. Maar wanneer de
school
blijken
geeft,
dat
het
haar
werkelijk
ernst
is
haar
stelsel
naar
school blijken geeft, dat het haar werkelijk ernst is haar stelsel naar
de
onloochenbare eischen
opvoeding in
te richten,
richten, 66k
óókvoor
voorzoover
zoover
de onloochenbare
eischen der
der opvoeding
in te
haar onmiddellijke
onmiddellijke bemoeiing
bemoeiing valt,
valt,dan
danzalzalzijzijduizenden
duizenden van
van
deze
buiten haar
deze buiten
methaar
haarsamen
samentetestreven
strevennaar
naareen
eengelukkige
gelukkige
ouders
bereid vinden,
vinden, om
om met
ouders bereid
harmonie tusschen
school en
en huisgezin.
huisgezin.
harmonie
tusschen school
taak,diediede de
schoolten
ten
aanzien van
van de
de
In deze
deze richting
richting ligt
ligt de
detaak,
In
school
aanzien
zij
niet
zedelijke
opvoeding
heeft
tegenover
individu
en
volk.
Zoolang
zedelijke opvoeding heeft tegenover individu en volk. Zoolang zij niet
in ernst
ernst streeft
streeftnaar
naarverandering,
verandering, werkt
werkt zij
zij door
door haar
haar geheele
geheele stelsel
stelsel
in
dat stelsel,
stelsel,het
hethuiswerk,
huiswerk,direct
directbelembelemindirect,
door de
de uiting
uiting van
van dat
indirect, en
en door
die zedelijke
zedelijke opvoeding.
opvoeding.
merend op die
merend
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v.
V.
Wellicht zal
zal men
men met
metfeiten
feitenvan
vanhier
hierenen
daar
voor
oogen
oordeelen,
Wellicht
daar
voor
oogen
oordeelen,
dat deze
deze beschouwingen
beschouwingen over
over en
en naar
naar aanleiding
aanleiding van
van het
het huiswerk
huiswerk als
als
dat
te donker
donker zijn
zijn gekleurd.
gekleurd.
organisch onderdeel
ons schoolstelsel
schoolstelsel te
organisch
onderdeel van
van ons
naar losse
losse feiten
feiten oordeelt,
oordeelt, moet
moetmen
menerkennen,
erkennen,
Gelukkig;; wanneer
wanneer men
men naar
Gelukkig
dat ook
ook bij
bij —
- haast
haastzou
zoumen
men
willen
zeggen
ondanks—- den
denbestaanden
bestaanden
dat
willen
zeggen
ondanks
het
toestand paedagogisch
paedagogisch en
didactisch kunnen
kunnen over
over de
de fouten
fouten van
van het
toestand
en didactisch
vermogen te
tezegevieren.
zegevieren.
stelsel vermogen
Men moet
moet ererzich
ziehechter
echter
voor
hoedenom
omaan
aanopopzichzelf
zichzelfstaande
staandefeiten
feiten
Men
voor
hoeden
grootebeteekenis
bete eken istoe
toetetekennen
kennenininverband
verbandmet
metde
degeheele
geheelequaestie.
quaestie.
een tetegroote
Want dan
dan brengt
brengt men
mendedevraag
vraagdadelijk
dadelijk weer
weer over
over van
van het
het algealgeWant
mee ne op
op het
hetbijzondere.
bijzondere.
meene
Het isiszeer
zeerverleidelijk
verleidelijkom
omtegenover
tegenovereen
eenuitgesproken
uitgesproken meening
meening of
of
Het
tevoeren,
voeren,die
diedeze
dezeschijnen
schijnentetelogenstraffen.
logenstraffen.
beschuldiging feiten
aan te
beschuldiging
feiten aan
Dat komt,
komt, omdat
omdat het
het zoo
zoo uiterst
uiterst moeilijk
moeilijk is,
is, om
omzich
zichvan
vanhet
hetconcrete
concrete
Dat
te abstraheeren
abstraheeren tot
tot den
dengrondslag
grondslag van
van het
het' stelsel.
stelsel. Er
Er isis in
in alal
geval te
geval
deze beschouwingen
beschouwingen geen
geen enkel
enkel voorbeeld
voorbeeld aang'evoerd
aangevoerd van
slechte
van een
een slechte
deze
wijze van
van huiswerk-behandeling.
huiswerk-behandeling. Het
Hetware
wareeen
eengeringe
geringemoeite
moeitedergelijke
dergelijke
wijze
verzamelen. En
wat zou
zou er
er dan
dan het
het
voorbeelden bij
honderdtallen te
voorbeelden
bij honderdtallen
te verzamelen.
En wat
resultaat van
van zijn
zijn geweest
geweest?
Dat de
de lezer
lezer erkennen
erkennen zou,
zou, dat
dat alle
alle gegeresultaat
? Dat
verkeerde van
van die
diebepaalde
bepaaldefeiten
feitenbewijzen,
bewijzen,en
en
noemde voorbeelden
voorbeelden het verkeerde
noemde
'dat hijhij
zieh
gedachte, dat
dat hij
hij ofofzijn
zijnbekenden
bekendenofof
so:1M
zichstreelen
streelenzou
zoumet
met de
de gedachte,
anderen
die fouten.
fouten. Wat
Wat ware
ware er
ermee
meegewonnen,
gewonnen,anders
anders
anderen vrij
vrij zijn
zijn van
van die
dat er
er erkend
erkend wordt,
wordt, dat
dater er
heel
wat
verkeerdsschuilt
schuilt in
in de
de
dan
dan dat
heel
wat
verkeerds
huiswerk-behandeling der middelbare
middelbare school
school?
huiswerk-behandeling
?
Dat behoeft
behoeft waarlijk
waarlijk niet
nietmeer
meerte te
wordenaangetoond
aangetoondenenmen
menbereikt
bereikt
Dat
worden
er
niets mee,
mee, dat
dat tot
totverbetering
verbeter'ing kan
kan leiden.
leiden.
er Diets
Daarom
men de
de oorzaken
oorzaken en
enden
denachtergrond
achtergrondopsporen
opsporenvan
vande
de
Daarom moet
moet men
vele
fouten, die
die er
er gemaakt
gemaakt worden.
worden. En
En die
die oorzaken
oorzaken liggen
liggen buiten
buiten de
de
vele fouten,
het stelsel,
stelsel, waarvan
waarvan die
die gevallen
gevallen
gevallen,
oorzaken liggen
gevallen, die
die oorzaken
liggen in
in het
slechts
de uiterlijke
uiterlijke openbaringen
openbaringen ziin.
zijn.
slechts de
En
dan die
die gevallen,
gevallen,die
dieschijnen
schijnentetebewijzen,
bewijzen,dat
dattoch
tochzoo
zoovaak
vaak
En dan
het verkeerde
verkeerde in
in dedehuiswerk-behandeling
huiswerk-behandelingvermeden
vermedenwordt
wordt?
?
Zij
stelsel niet
niet bij
bij machte
machte is
is om
om het
het
Zij bewijzen,
bewijzen,dat
dat de
de fout
fout van
van een
een stelsel
goede
van den
den individu
individu te
te dooden.
dooden. Maar
Maar bewust
bewustofofonbewust
onbewuststaan
staanook
ook
aoede van
laat het
het desnoods
desnoods een
een groot
groot percentage
percentage zijn,
zijn,
die
individueele gevallen,
gevallen, laat
die individueele
het stelsel.
stelsel.
onder
den dwang
dwang van
van het
onder den
den invloed
invloed en
en den
Het
kan hier
hier dus
dus niet
nietanders
andersgaan
gaandan
danom
omhet
hetgeheele
geheelestelsel,
stelsel,
Het kan
buiten
en boven
boven hetwelk
hetwelkdeze
deze
beschouwingenzich
zichhebben
hebbengeplaatst.
geplaatst.
buiten en
beschouwingen
of weerlegging
weerlegging kan
kan derhalve
derhalve nooit
nooit gebruik
gebruik maken
maken van
van
Een
bestrijding of
Een bestrijding
een
reeks schijnbaar
schijnbaar logenstraffende
logenstraffende gevallen,
gevallen, omdat
omdat hier
hiergeen
geengevallen
gevallen
een reeks
besproken
ook een
een bestrijding
bestrijding ofofweerlegging
weerleggingmoet
moetzich
zichbuiten
buiten
besproken zijn;
zijn ; ook
naardedeoorzaken,
oorzaken,waarvan
waarvanzij
zij
en
boven die
die gevallen
gevallen stellen
stellen en
envragen
vragennaar
en boven
de
concrete gevolgen
gevolgen zijn.
zijn.
de concrete
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Dientengevolge
ook een
een verkeerd
verkeerd gestelde
gesteldevraag
vraagzijn,
zijn,ofofaan
aan
Dientengevolge zou
zou het
het ook
onze
bestaande middelbare
middelbare school
en dientengevolge
dientengevolge aan
aan de
delagere
lagere
onze bestaande
school -— en
hethuiswerk
huiswerkdan
danmoet
moet
wordenafgeschaft
afgeschaftenenofof
daardoor
school
- het
school —
worden
daardoor
die
scholen zouden
zouden beantwoorden
beantwoorden aan
aan de
deeischen,
eischen,die
diemen
mentegenwoordig
tegenwoordig
die scholen
aan
school en
en onderwijs
onderwijs moet
moet en
en mag
mag stellen.
stellen.
aan school
is deze
deze vraag,
vraag,omdat
omdatmen
mendaarmee
daarmeegevolg
gevolgininplaats
plaats
Verkeerd gesteld
Verkeerd
gesteld is
het wezen
wezen der
derzaak
zaak
van
oorzaak, uiterlijk
uiterl!jk verschijnsel
verschijnsel in plaats
plaats van
van het
van oorzaak,
neemt.
Het stelsel
stelsel der
der middelbare
middelbare school
school en
en het
hethuiswerk
huiswerkzijn
zijnéén
één; jz66zeer
zóózeer
Het
het eene
eeneuit
uithet
het
andere
voortvloeiend,dat
dathethet
onmogelijk
zouzijn
zijn
één,
één, het
andere
voortvloeiend,
onmogelijk
zou
te
trachten het
hethuiswerk
huiswerk op
op zich
zich zelf
zelf af te
te schaffen,
schaffen, tetevervormen
vervormen
te trachten
of te
te hervormen.
hervormen.
Als 'men
'men het
het beproefde,
beproefde, men
menzou
zouaan
aandede
bestaandemiddelbare
middelbareschool
school
Als
bestaande
wat
haar
onderwijsnoemt;
noemt j
de
geheele basis
basisontnemen,
ontnemen, voor
voorwat
de geheele
zijzij
nunu
haar
onderwijs
men
zou iets
iets krijgen,
krijgen, dat
dat in
in de
de lucht
lucht hangt
hangt en
enbinnen
binnenkorten
korten tijd
tijd zou
zou
men zou
een volslagen
volslagen mislukking
mislukking en
en reactie.
reactie.
uitloop
en op
uitloopen
op een
stelselfouttoch
tochkan
kanslechts
slechtsworden
wordenweggenomen
weggenomendoor
dooreen
eenwijziging
wijziging
Een stelselfout
het stelsel,
stelsel,door
dooreen
een
evolutievan
vanbinnen
binnenuit,
uit,door
dooreen
eenzelf
zelfherhervan
van het
evolutie
Het isis de
degroote
grootefout
foutbijbijbijna
bijnaalle
alleverandering,
verandering,
ziening van
boven af.
ziening
van boven
af. Het
en
zeker bij
bijveranderingen
veranderingen ininschool
school en
enonderwijs,
onderwijs, dat
dat men
men om
om het
het
en zeker
blijvende
systeem heen
heen uiterlijke
uiterlijke wijzigingen
wijzigingen aanbrengt.
aanbrengt. AlAIkunnen
kunnen
blijvende systeem
waardehebben,
hebben,
blijvenslechts
slechtswijzigingen
wijzigingen
deze
een zekere
zekerepractische
practischewaarde
deze een
zijzij
blijven
en
verbeteren niet.
niet.
en verbeteren
Daarom
de bovengestelde
bovengestelde vraag
vraag niet
niet anders
andersdan
danbeslist
beslist ontDaarom kan
kan de
kennend
beantwoord worden.
worden.
kennend beantwoord
Tot
eenige conclusie
conclusie moeten
moeten deze
dezebeschouwingen
beschouwingen echter
echtertoch
tochleiden.
leiden.
Tot eenige
In
hetbovengeschrevene
bovengeschrevene isistegen
tegenhet
het
huiswerkniet
nietingebracht,
ingebracht,
In alal het
huiswerk
dàt
leerlingeneen
eenzekeren
zekerentijd
tijdbuiten
buitendedeschool
schoolzich
zichbezig
bezigmoeten
moeten
at dedeleerlingen
houden
arbeid, die
die de
de school
school betreft,
betreft, maar
maarwè1
wèl dat
datdie
diearbeid
arbeid een
een
houden met
met arbeid,
het schoolonderwijs,
schoolonderwijs, dat de
de school
school dien
dienniet
niet
organisch
organisch onderdeel
onderdeel isiS van
van het
ontberen
kan voor
voor haar
haar onderwijs
onderwijs en
en dat
dat steeds
steeds het
heteigenbelang
eigenbelang der
der
ontberen kan
school
wezenlijke ratio
ratio van
van het
het huiswerk
huiswerk is.
is.
school de
de wezenlijke
zijn,dat
datdedeschool
schoolzich
zich nog
nog niet
niet
Dit
bleek een
een gevolg
gevolghiervan
hiervantetezijn,
Dit bleek
heeft losgemaakt
losgemaakt van
van de
deomstandigheden
omstandigheden van
van haar
haarontstaan,
ontstaan, dat zij
zijin
in
het
geven van
van parate
paratekennis
kennishaar
haar
hoogsteenen
wezenlijk
doel
ziet.
het geven
hoogste
wezenlijk
doel
ziet.
De verandering
verandering komt.
Het isisallerwege
allerwegeeen
eenzoeken
zoekenenentrachten
trachten
De
komt, Het
naar wat
wat anders.
anders. Nog
Nog weet
weetmen
men
niet
duidelijkden
den weg,
weg, maar
maar het
het
naar
niet
duidelijk
einddoel
men reeds
reeds in
in de
de verte
verte voor
voor zich.
zich. Een
Een nieuwe
nieuwe school
school der
del'
einddoel ziet
ziet men
toekomst zal
zal worden
worden:: een
eenschool,
school,die
diededeopvoeding
opvoedingvan
vanverstand
verstand en
en
toekomst
karakter
haar doel
doel zal
zal beschouwen,
beschouwen, in
in de
de vorming
vorming van
van de
deverstanverstankarakter als
als haar
haar taak
taak zal
zalzien
zien en
delijk
en zedelijk
zedelijk ontwikkelde
ontwikkelde persoonlijkheid
persoonlijkheid haar
delijk en
:ij
geven
kan,
slechts
het
exacte
weten,
de
parate
kennis,
die
het exacte weten, de parate kennis, die zij geven kan, slechts zal zal
d del om
die zedelijke
zedelijke taak
taakte te
vervullen.
beschouwen
als mi
beschouwen als
middel
om die
vervullen.
Welke
gevolgen zal
zal dit
dit moeten
moeten hebben
hebben voor
voor het huiswerk
huiswerk? ? Het
Het isis
Welke gevolgen
een
onmogelijkheid te
willen voorspellen,
voorspellen, hoe
hoe de
de uiterliJTfe
een onmogelijkheid
te willen
uiterlfike vorm
vorm en
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werkzaamheid dier
nieuwe school
school zullen
zullen zijn.
zijn. Eén
Eénding
dingslechts
slechtsisiszeker
zeker:
werkzaamheid
dier nieuwe
:
dat
zij zich
zich niet
niet losmaken
losmaken kan
kan en
enmag
magvan
vandede
historischeontwikkeling
ontwikkeling
dat zij
historische
dat zijzijdus
dusveel
veel
uiterlijkhedenvan
vandedeoude
oudeschool
schoolzal
zalovernemen.
overnemen.
en
en dat
uiterlijkheden
Het
duszeer
zeer
mogelijk,
buiten
schoolureneenigen
eenigen
Het isis dus
welwel
mogelijk,
datdat
zij zij
buiten
de de
schooluren
arbeid
van
hare
leerlingen
eischt,
waarschijnlijk
is
het
zelfs.
Die
arbeid,
arbeid van hare leerlingen eischt, waarschijnlijk is het zelfs. Die arbeid,
dat werk,
werk, dat
datthuis
thuismoet
moetverricht
verrichtworden,
worden, zal
zaldus
duswel
welhuiswerk
huiswerkzijn,
zijn,
dat
watwij
wijtegenwoordig
tegenwoordighuiswerk
huiswerknoemen,
noemen,niets
nietsgemeen
gemeenhebben
hebben
doch met wat
doch
dan
den naam.
naam.Immers,
Immers,gelijk
gelijkalles
alles
wat
van
nieuweschool
schoolzal
zaluitgaan,
uitgaan,
dan den
wat
van
dedenieuwe
zal het
in dienst
dienst worden
gesteld van
van opvoeding
opvoeding en
en karaktervorming,
karaktervorming,
het in
worden gesteld
za/
is, nooit
meer
organisch
en
waarhet
hetweten
weten
slechts
middel
en waar
slechts
eeneen
middel
is, nooit
meer
een een
organisch
onderdeel of zelfs
zelfs de
de basis
basis zijn
zijnvan
vanhet
het kennisonderwijs.
kennisonderwijs.
onderdeel
Meent dus
dus de
de sChool
séhool voor
voor het
het vervullen
vervullen van
van haar
haar ontwikkelingsontwikkelings- en
en
Meent
opvoedingstaak niets
hebben, dat
dat uiterlijk
uiterlijk op
op het
hettegenwoortegenwooropvoedingstaak
niets noodig
noodig te
te hebben,
hetachterwege.
achterwege.Meent
Meentzij
zijdaarentegen,
daarentegen,
dige
huiswerk gelijkt,
gelijkt,dan
danlaat
laatzijzijhet
dige huiswerk
dat
de leerlingen
leerlingen onder
onder hare
hare leiding,
leiding, door
door zeker
zeker werk
werk buiten
buiten de
de
dat de
verrichten, zelf
zelfkrachtdadig
krachtdadig mee
meekunnen
kunnenwerken
werkentot
toteigen
eigen
schooluren
schooluren te
te verrichten,
opvoeding,
zij een
een instelling
instelling kennen,
kennen, die
dieuiterlijk
uiterlijkgelijkt
gelijktop
op wat
wat
opvoeding, dan
dan zal
zal zij
nu huiswerk
huiswerk heet.
heet.
nu
is alles
alles gezegd.
gezegd. Want
Wantopvoeden
opvoeden isisiets
ietsgeheel
geheelindividueels
individueels
Hiermee
Hiermee is
en
de middelen
middelen der
der opvoeding
opvoeding niet
niet minder.
minder. Hoe
Hoe dus
dus dat
datnieuwe
nieuwe
en de
in bijzonderheden
bijzonderheden zou
zou moeten
moeten geregeld
geregeldworden
worden wat
watvorm,
vorm,
huiswerk in
huiswerk
aard
en hoeveelheid
hoeveelheid betreft,
betreft, dat
dat alles
alleshangt
hangtafafvan
vanden
denleeftijd
leeftijd der
der
aard en
leerlingen,
hun
aard
en
aanleg,
het
karakter
en
doel
een
er
bepaalde
leerlingen, hun aard en aanleg, het karakter en doel eener bepaalde
onderwijsinrichting
allereerste plaats
plaatsvan
vanden
denopvoeder-leeraar.
opvoeder-leeraar.
onderwijsinrichtingen
en in
in de allereerste
schrijvenzou
zoudedeontkenning
ontkenning zijn
zijn van
van het
het
Regelen
hiertoe voor
voor teteschrijven
Regelen hiertoe
beginsel
del' opvoeding.
opvoeding. Slechts
Slechts één
éénregel
regelis ishier
hier
geven:
hethuiswerk
huiswerk
beginsel der
te te
geven
: het
zij
eender
dermiddelen,
middelen,door
doorschool
schoolenenhuisgezin
huisgezinininsamenwerking
samenwerking toetoezij een
gepast,
om den
den jongen
jongen mensch,
menseh, door
door zijn
zijn wil
wil te
te binden,
binden, te
te maken
maken tot
tot
gepast, om
vrij
en zelfwillend,
zelfwillend, dat
datisis:
hemdedewet
wet
recht
dervrijheid
vrijheidteteleeren.
leeren.
vrij en
: hem
enen
hethet
recht
der
Dr. H.
H.
Dr.
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Toen
baas Blom
Blom voor
voor het
het eerst
eerst hier
hier in
in dedestad
stadkwam
kwam ---omstreeks
Toen baas
omstreeks
't jaar
jaar veertig
veertig -— had
had hij
hij niets
nietsanders
anders mede
mede tetedragen
dragen dan
dan zijn
zijn leege
leegebeurs
beurs
en
zijn licht
licht hart.
hart.
en zijn
boekbindersgezel en
kwam uit Stockholm
Stockholm met
met den
denransel
ransel op
op
was een boekbindersgezel
en kwam
Hij was
zijn rug
rug en
en dedelaarzen
laarzen inindedehand.
hand.OpOp
mooienMeidag
Meidagbleef
bleefhij
hij bij
bij
zijn
eeneen
mooien
het tolhek
tolhek staan,
staan, knapte
knapte zich,
zich, zoo
zoo goed
goed en
enzoo
zookwaad
kwaadals
als't'tging,
ging,een
eenweinig
weinig
het
op en
en deed,
deed, een
een vroolijk
vroolijk wijsje
wijsje fluitend,
fluitend, zijn
zijn intocht
intocht in
in de
dekleine
kleinestad.
stad.
op
Spoedig
had hij
hij een
een plaats.
plaats. Hij
Hijwas
waszoo
zoovlijtig
vlijtigals
alseene
eenemier,
mier,zeide
zeidezijn
zijn
Spoedig had
baas, die
die hem,
hem, als
als hij
hij hem
hem in
in zijn
zijn dienst
dienst had,
had, niet
niet gaarne
gaarne weder
weder liet
liet
baas,
heengaan. Maar
Maar desniettemin
desniettemin wisselde
wisselde hij
wel drie
drie keer
keer in
iq den
denloop
loop
heengaan.
hij toch
toch wel
van het
het jaar
jaar van
van betrekking.
betrekking. Hij
Hij was
wastoen
toen nog
nogjong
jong en
en de
dejeugd
jeugd isis nu
nu
van
eenmaal
veranderlijk, zooals
wij weten.
weten.
eenmaal veranderlijk,
zooals wij
om het
het even
even waar
waar hij
hij was
was; ; -— of
of hij
hij ginds
ginds op
opdedehoogte,
hoogte,tusschen
tusschen
Maar, om
de bergen
bergen in
in Fjiirdingen
:Fjärdingen gehuisvest
gehuisvest was,
was, ofofinindede
bosschen
vanDragarbrunn
Dragarbrunn
bosschen
van
ook te
te doen
doen kreeg
kreeg:: ofofhijhijgeleerde
geleerde
de
nachten doorbracht
doorbracht; ;enenwat
de nachten
wat hij
hij ook
schoolboeken
professor moest
geleerd dat
dat hij
hij
schoolboekenvoor
voor den
den professor
moest binden,
binden, zóó
z66 geleerd
er
geen jota
jotavan
vanbegreep,
begreep,—
- maar
maar hij
hij bladerde
toch altijd
de boeken,
boeken,
er geen
bladerde toch
altijd in de
brochures, die hij
hij ininte te
naaienkreeg
kreeg—- of of
een
kunstenaarininzijn
zijn
of brochures,
naaien
alsals
een
kunstenaar
vak
de prachtbanden
prachtbanden voor
voor den
denprofessor
professormet
metvaardige
vaardigehand
handmocht
mochtopmaopmavak de
ken,
hij behield
behield onder
onderalles
alleszijne
zijneonverstoorbare
onverstoorbare opgewektheid
opgewektheid en
en zong
zong
ken, hij
of floot,
floot, van
van den
den vroegen
vroegen morgen
morgen tot
tot den
den laten
latenavond,
avond, dat
dathet
hetalsalseen
eenecho
echo
van
muren van
van de
dewerkplaats
werkplaats terugklonk.
terugklonk.
van de muren
Ongemerkt
deze wijze
wijze eenige
eenigejaren
jarenenenJanne
JanneBlom
Blomwerd
werdBaas
Baas
Ongemerkt verliepen
verliepen op deze
en
Janne Blom
Blom werd
werd verliefd.
verliefd. ZijZijwas
wasklein
kleinenennet
net;
hadniets
nietsanders
anders
en Janne
; zijzijhad
in
de wereld
werelddan
danhare
haregroote
grooteblauwe
blauwekinderoogen
kinderoogenenen
haarbewondering
bewonderingvoor
voor
in de
haar
Janne.
Dit was
wasvoor
voorhen
henbeiden
beidenruim
ruimgenoeg,
genoeg, dachten
dachten zij
zij;; en
en inineen
eenacaacaJanne. Dit
demiestad zou
plaatsje te vinden
vinden zijn.
zijn.
demiestad
zou wel
wel een plaatsje
Het gevolg
gevolg van
vandie
dieovereenstemming
overeenstemming was,
was,dat
datJanne
Janneweldra
weldraeen
eengetrouwd
getrouwd
man en
en zijn
zijn eigen
eigenbaas
baaswas.
was.Hij Hij
sommetje
overgespaard en
enmet
met
man
hadhad
een een
sommetje
overgespaard
eenewerkplaats
werkplaats op.
op. HijHij
kocht
persenenenletters,
letters,papier
papier
dit
geld zette
zettehijhijeene
dit geld
kocht
persen
en
stijfsel, hield
eere en liet
liet de
de dingen
dingen op
ophun
hunbeloop.
beloop.
en stijfsel,
hield God
God in
in eere
En de
de zaken
zakenliepen
liepen:
goedsoms,
soms,maar
maarook
ookwel
welslecht
slecht;
envaak
vaakhadden
hadden
En
: goed
; en
de
jonge echtgenooten
echtgenooten met
met tegenspoed
tegenspoed tetekampen.
kampen.
de jonge
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Suzanne
was als
als jong
jongmeisje
meiSje een
een poppetje
poppetje geweest
geweest en
en eene
eene pop
pop bleef
bleefzij,
zij,
Suzanne was
haar leven
„mevrouw"
haar
leven lang.
lang. ZijZijwilde
wilde
"mevrouw"heeten
heeten en
ensierlijk
sierlijk gekleed
gekleed gaan
gaan —
zij geen
geen verstand.
verstand. Dus
Dus ging
ginghet
het
en
daarmee uit.
Van de
de huishouding
huishouding had
had zij
en daarmee
uit. Van
maar
den mond.
mond.
maar onbezorgd
onbezorgdvan
van de
de hand
hand in den
En
toen kwamen
kwamen er
erkleintjes
kleintjesbij,
bij,met
metgroote
groote
hongerigemonden,
monden,die
diegevuld
gevuld
En toen
hongerige
moesten worden.
moesten
worden.
De
eerste die
dieopophet
hetnieuw
nieuwtooneel
tooneelzijn
zijnintrede
intrededeed,
deed,heette
heetteAlexander.
Alexander.
De eerste
hijeigenlijk
eigenlijk
"Luister
eens Suze,"
Suze," zeide
zeide baas
baasBlom,
Blom,„Janne,
"Janne,zooals
zooals hij
„Luister eens
zou
gedoopt moeten
moeten worden,
als de
de oudste
oudste zoon
zoon van
van mij,
mij, Janne
Janne isis een
eenleeleezou gedoopt
worden, als
lijke
naam en
en een
eendwaze
dwazenaam
naam ook.
ook. Alexander
Alexanderklinkt
klinktveel,
veel,veel
veelaardiger,
aardiger.
lijke naam
Er
is, nog
nogniet
nieterg
erglang
lang
geleden,
koning
geweest,die
dieAlexander
Alexander de
de
Er is,
geleden,
eeneen
koning
geweest,
Erzijn
zijneen
eengroot
groot
aantal
deftige
menschen,die
dieAlexander
Alexander
Groote
heette. Er
Groote heette.
aantal
deftige
menschen,
heeten.
Denkmaar
maar eens
eensaan
aanAlexander
Alexander Berghult,
Berghult, hier
hier inindedebuurt
buurt;
weet
heeten. Denk
; jejeweet
wel,
ikbedoel
bedoelden
den
zadelmaker,die
diezijn
zijneigen
eigenhuis
huisenen
werkplaatsverleden
verleden
wel, ik
zadelmaker,
werkplaats
week
gekocht heeft.
heeft. JaJahoor,
hoor,
onze
jongen
"Alexander"gedoopt
gedooptworden."
worden."
week gekocht
onze
jongen
zalzal
„Alexander"
En hierbij
En
hierbij bleef
bleef het.
het.
Toen, in
Toen,
in 't volgende jaar,
jaar, de
de tweede
tweede kwam,
kwam, was
was baas
baas Blom
Blom reeds
reeds wat
wat
punt van
1an namen
namen geven.
geven. Zijn
Zijn oogen
oogen waren
waren nu
nu
bedaarder
het punt
bedaardergeworden
geworden op
op het
zoo
ver geopend
geopend voor
voor de
de alledaagsche
alledaagschc zijde
zijde van
van het
hetleven,
leven, dat
datdit
ditventje
ventje
zoover
Janne
heeten mocht,
mocht, naar
naar zijn
zijn vader
vader;; —
- eenvoudig
eenvoudigJanne,
Janne,zonder
zonderiets
ietsmeer.
meer.
Janne heeten
nu bijna
bijna twee
twee jaar
jaar en
en zijn
zijn mooie
mooie naam
naam was
was voor
voor 't gemak
Alexander
Alexander was
was nu
bij
dagelijksch gebruik
gebruik verbasterd
verbasterd tot Ale.
Ale.
bij dagelijksch
Toen zusje
Toen
zusje Lize
Lize ter
wereld kwam,
kwam, moesten
moesten zijzijnaar
naareene
eenegoedkoopere
goedkoopere
ter wereld
woning
uitzien. Zij
Zij vonden
vonden die
dieook
ook;
bestonduituiteen
eenkleine,
kleine,koude
koude
woning uitzien.
; zijzijbestond
werkplaats,
keuken;; en
toen de
dejongst
jougstgeborene
geborenemet
met
werkplaats, een
een slaapkamer
slaapkameren
en een
een keuken
en toen
al de
dekracht
krachtvan
vanzijne
zijne
longen
de volharding
zijn
mannelijken
al
longen
en en
metmet
de volharding
vanvan
zijn
mannelijken
om eten
eten begon
begonteteschreeuwen,
schreeuwen,deed
deedzijn
zijnpapa
papadedeontdekking
ontdekkingdat
dathijhijhet
het
wil, om
eigenlijk wel
wel met
metdedehelft
helftzijner
zijnerletters
letters
minder
sierlijke
"randjes"
eigenlijk
en en
metmet
watwat
minder
sierlijke
„randjes"
kon stellen.
stellen. Zijn
Zijnmama
mamanam
namonder
onder
tranen
afscheidvan
vanhaar
haarmooi
mooizijden
zijden
kon
tranen
afscheid
zoo grootsch
was [geweest.
rgeweest. Maar
Maar baas
baas Janne
Janne Blom
Blom
kieedje, waarop
waarop zij zoo
kieedje,
grootsch was
zong zijn
zijn lied
lied en
en deed
deed zijn
zijnwerk,
werk,altijd
altijdopgewekt
opgewekt en
envroolijk.
vroolijk.
zong
Toen de
de eerste
eerste grijze
grijze haren
haren op
op zijn
zijn krullebol
krullebol zichtbaar
zichtbaar werden
werden en in
in zijn
zijn
Toen
baard ook
enkele gespikkelde
gespikkelde vlokjes
vlokjes kwamen,
kwamen, was
was Ale
Aletwaalf
twaalfjaar.
jaar.
baard
ook enkele
"Op dien
dien jongen
jongenzitzit
verbazendknap
knaphoofd,
hoofd,Suze",
Suze",begon
hegonJanne
Janne op
op
„Op
eeneen
verbazend
een mooien
mooien dag,
dag, voorzichtig
voorzichtig het
het terrein
terrein polsende.
polsen de.
een
„Ja,"
"Ja," antwoordde
antwoordde Suze.
Snze.
"Juist zoo
zoo als
als ik,
ik,toen
toenikik
jongwas.
was.Maar,
Maar,ziezie
heb
nietsmogen
mogen
„Juist
jong
je,je,ik ik
heb
niets
leeren."
leeren."
zweeg.
Suze zweeg.
"Wij moeten
moeten hem
hem bepaald
bepaald naar
naarschool
schoollaten
latengaan,"
gaan,"vervolgde
vervolgdebaas
baas
„Wij
Blom, in
inden
denpot
pot
met
stijfselpaproerende
roerende;; „al
"alisishet
hetniet
nietgemakkelijk
gemakkelijkaan
aan
Blom,
met
stijfselpap
zoovreeselijk
vreesc1ijkduur
duurzijn."
zijn."
boeken te
komen en aan
aan al
al die
diedingen,
dingen,die
diezoo
boeken
te komen
Zij
Hij keek
keek hierbij
hierbij zijne
zijne vrouw
vrouw vragend
vragend aan,
aan,maar
maar Suze
Suze zeide
zeide niets.
niets. Zij
Hij
voorhet
hetkleine
kleinespiegeltje,
spiegeltje,datdat
tegen
deurpost
opgehangenwas,
was,enen
stond voor
tegen
denden
deurpost
opgehangen
haar
begonnenreeds
reedsgrijze
grijze
schikte het
het roode
roodestrikje
strikjeininhet
hethaar.
haar.Ook
Ook
schikte
bij bij
haar
begonnen
streepjes zich
vertoonen. Hij
Hijsprak
sprakeenigszins
eenigszinsdriftiger
driftiger:
streepjes
zich te vertoonen.
:
"Ik wil
wilniet,
niet,zoo
zoo
mijn
vadermet
metmij
mijgedaan
gedaanheeft,
heeft,den
denjongen
jongenvoor
voor
„Ik
alsals
mijn
vader
boekbindersleerling laten
Het
boekbindersleerling
latenwerken,
werken,als
als hij
hij aanleg
aanleg voor
voor iets
iets beters
beters heeft.
heeft. Het
zal, met
met Gods
Gods hulp,
hulp, wel
wel gaan,
gaan, hem
hem het
heteen
eenenenander
andertetelaten
latenleeren."
leeren."
zal,
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En dus
dus kwarn
kwam Ale
Ale op
op school.
school.
En
Broer Janne
Janne en
en Karel
Karel moesten
moesten Vader
Vaderinindedewerkplaats
werkplaats helpen,
helpen, toen
toen zij
zij
Broer
grooter
op school
school zijn
best. Hij
Hij blokte
blokte en
en
grooter werden.
werden.Maar
MaarAle
Ale deed
deed op
zijn best.
studeerde
ging ieder
iederjaar
jaar„over"
"over";
kreeg
mooiegetuigschriften
getuigschriften en
en
studeerde en
en ging
; hijhijkreeg
mooie
nommer één en
bleekzucht van
van al dat
dat laat
laat opzitten
opzitten en
enwerken.
werken.
en bleekzucht
In de
dewerkplaats
werkplaatswerden
werdenook
ook
flink
handen
uitgestoken,
maardaarbij
daarbij
flink
de de
handen
uitgestoken,
maar
een vroolijk
vroolijk lied
liedgezongen.
gezongen. Daar
Daarwerd
werdaldoor,
aldoor,den
deneenen
eenendag
dagvoor
voor
werd een
werd
en
den anderen
anderen dag
dag na,
na, ingenaaid,
ingenaaid, afgesneden
afgesneden en
en gebonden,
gebonden, jaar
jaar in
in en
enjaar
jaar
en den
uit,
altijd ter
ter wille
willevan
vandie
dieakelige
akeligecenten,
centen, die
dienooit
nooitlang
langgenoeg
genoegduurden.
duurden.
uit, altijd
Wanneer
geld „gebeurd"
"gebeurd" was,
was,begonnen
begonnenzijzijmet
metoverdadig
overdadig teteeten
eten;
Wanneer er
er geld
;
vader
kocht tabak
tabak, , moeder
moeder een
een mooi
mooi halsdoekje
halsdoekje en
en Ale
Aleeen
eeuduur
duurboek.
boek.
vader kocht
Maar tusschentijds
half gebrek
gebrek en
en koude,
koude,vroolijk,
vroolijk, in
in hoop
hoop op
op
Maar
tusschentijdsleden
leden zij
zij half
betere
dagen, op
op decledagen
dagenvan
vanweelde
weelde die
dienooit
nooit.kwamen,
kwamen, en
en zich
zichillusies
illusies
betere dagen,
was de
de hoop
hoop en
en de
detrotsch
trotsch
makende over
Ale's vooruitzichten.
vooruitzichten. Alexander
Alexander was
makende
over Ale's
van het
het gezin.
gezin. Hij
Hijenenzijne
zijnetoekomst
toekomst—- (litdit.
was
droombeeld,waarvoor
waarvoor
van
was
hethet
droombeeld,
zij zich
zich allen
allenaftobden
aftobden;
daarvoorofferden
oft'erden zij
zijgewillig
gewillighun
hunnachtrust,
nachtrust, hun
hun
zij
; daarvoor
en leven
levenop,
op,maar
maal'hethet
zweefde
bestendigeven
evenvaag
vaagboven
bovenhunne
hunnehoofden,
hoofden,
bloed en
zweefde
bestendig
of de
deschotel
schotel ledig
ledigwas,
was, dan
danwelvoorzien
welvoorzien;; —
- (lit
ditwas
wasenenbleef
bleefzoo.
zoo.
Baas Blom
Blom was
was met
met dedejaren
jarenschor
schorgeworden;
geworden;maar
maarzijn
zijnzanglust
zanglustwas
was
Baas
op
Janne en
en Karel
Karel over
over gegaan.
gegaan. Zij
Zijzongen
zongen tetezamen
zamen het
het hoogste
hoogste lied
lied in
in
op Janne
"verduiveld
de
werkplaats en,
en, volgens
volgens het
hetoordeel
oordeelder
del'buren,
buren,hadden
haddenzijzij„verduiveld
de werkplaats
aardige stemmen."
stemmen."
aardige
—

—•

—

Het was
was een
eenbuitengewoon
buitengewoon strenge
strenge winter
winter geweest.
geweest. Ginds
Ginds op
op de
devlakte
vlakte
Het
hadden de sneeuwhoopen
sneeuwhoopen gelegen,
zoo hoog
hoog als
als nooit
nooittetevoren
voren;
brok~en
hadden
gelegen, zoo
; bijbijbroklren
had de
de sneeuw
sneeuw door
door dedelucht
lucht
gevlogenenen
sommigeplekken
plekkenkeek
keek de
de
had
gevlogen
opop
sommige
akkergrond zwart
modderig te
te voorschijn,
voorschijn, tusschen
tusschen de
de voren
voren;
maar
akkergrond
zwart en
en modderig
; maar
bij den
dendijk
dijklangs
langs
de spoorbaan,
waardede
sneeuwhoog
hoogopgeschept
opgeschept
ginds bij
ginds
de spoorbaan,
waar
sneeuw
achter
planken lag,
lag, waren
waren de
demodderslooten
modderslootentot
totkleine
kleinezeeën
zeeënaangegroeid,
aangegroeid,
achter de
de planken
die
voort golfden
golfden langs
langs dedegeheele
geheelevlakte,
vlakte,tottot
buitenhet
hetbosch
boschvan
van
die voort
verver
buiten
Bergsbrullna.
Bergsbruuna.
destad
stadwaren
warenzijzijdruk
drukbezig
beziggeweest
geweestmet
metsneeuw
sneeuwscheppen
scheppen en
en wegwegIn de
cn wegbrengen.
wegbrengen. Zij
Zijhadden
haddenmassa's
massa'smodderige
modderige
rijden
wederom scheppen
scheppen en
rijden en
en wederom
sneeuw
in dederivier
riviergeworpen,
geworpen, zoodat
zood at het
hetijsijsereronder
onderbarstte
barstte;; maar
maar toch
toch
sneeuw in
lagen
straten nog
zoo vol
vol sueeuw
sneeuwen
ijs. dat
datmen
menopopdedeklinkers,
klinkers,
lagen de
de straten
nog zoo
en ijs,
die met
met schop
schop en
en spade
spade werden
werden schoon
schoon gehouden
gehouden en
enmet
metpekel
pekelafgeschrobd,
afgeschrobd,
die
liep
alsop
opgladde
gladdekeldersteenen,
keldersteenen, tegen
tegendie
dieellendige
ellendigebewerking
bewerkingder
derstraten
straten
liep als
brommende, die
maakte, dat
men ginds
ginds in
in de
demodder
modder bleef
bleef steken
steken en
en hier
hiel'
brommende,
die maakte,
dat men
niet kon
kon blijven
blijven staan,
staan, maar
maal' telkens
telkcns uitgleed.
uitgleed.
niet
Toen
was de
delentezon
lentezongekomen
gekomen enenhad
had
warmtetusschen
tllsschendederijen
rijen
Toen was
metmet
warmte
huizen geschenen.
geschenen. Zij
Zij had
had lang
langgeen
geengemakkelijke
gemakkelijketaak,
taak, maar
maar zij
zij ging
gingmet
met
huizen
werk;; de straten
straten werden
werden minder
minder hoog
hoog ;j in
in de
degootsteenen
gootsteenen
goeden wil
wil aan
aan 't werk
goeden
af,(lat,
dat,
begon leven
leven tetekomen
komen;
overalsijpelde
sijpeldebruin,
bruin,slikkerig
slikkeriglentewater
lentewateraf,
begon
; overal
beneden
gekomen, voortstroomde,
voortstroomde, stokken,
stokken, plankjes
plankjes en stroo
stroo van
van tuinen
tuinen en
en
beneden gekomen,
hekken medeslepend.
medeslepend.
hekken
Op
de klinkers
klinkers stond
stond het
het modderige
modderige vocht
vocht nu
nu zoo
zoo hoog,
hoog, dat
dat het
het tot
totaan
aan
Op de
de
enkels der
dervoetgangers
voetgangersreikte,
reikte,terwijl
terwijldededruipende
druipendedakgoten
dakgoten voor
voorden
den
de enkels
wastoch
tochde
degeheele
geheelestad
stadop
op(le
clebeen
been
doop der
derwandelaars
wandelaars zorgden. Desniettemin
Desnietteminwas
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Men
ging met
metvriendelijke
vriendelijkeaangezichten
aang-ezichtenenenininfeestelijke
feestelijkestemming
stemmingnaar
naar
Men ging
buiten,
de vuile
vuilestraten
stratenverachtelijk
verachtelijk den
denrug
rugtoekeerende,
toekeerende, om
om de
de Lente
Lente tete
buiten, de
begroeten;
zien hoe
hoe de
deboomknoppen
boomknoppen in
in de
deplantsoenen
plantsoenen begonnen
begonnen tete
begroeten ; om
om te zien
tintaannamen
aannamen en
en hoe
hoe
zwellen;
de kastanjes
kastanjes van
van de
deAgata
Agataeen
eengroene
groenetint
zwellen ; hoe
hoe de
de Fyris,
de
Fyris, die
diedoor
doorden
denvoorjaarsstorm
voorjaarsstorm buiten
buiten zijne
zijne oevers
oevers getreden
getreden was,
was, de
de
uitsturende
met
vriendelijke
ijsblokken
den dijk
dijk liet
lietglijden,
glijden,ze ze
ijsblokken over
over den
uitsturende
met
dede
vriendelijke
groeten van
van de stad
groeten
stad aan
aan de
deMalarzee
Mälarzee en
enhet
hetMalarstrand.
~1älarstrand.
Buiten het
stadstolhek zongen
zongen de
de leeuwrikjeg
leeuwrikje!l met
met. lust;
lust; de
devinken
vinken
het stadstolhek
hadden
zich al
al weder
weder tusschen
tusschendedegrenspalen
grenspalenvan
vandedestad
stadgewaagd,
gewaagd, maar
maar
hadden zich
niet van
van
de
leeuwrikken zijn
zijn bijzonder
bijzonder kieskeurige
kieskeurigebeestjes
berstjes;; zij houden
de leeuwrikken
houden niet
straatvuil
modderslooten; daarvoor
daarvoor hebben
hebben zij
zij teteveel
veelschoonheidsgevoel
schoonheidsgevoel—
straatvuil en modderslooten;
zij
verheffen zich
leelijke in
in de
deheldere
heldereblauwe
blauwelentelucht.
lentelucht.
zij verheffen
zich boven
boven dat
dat leelijke
En
de sneeuwklokjes
sneeuwklokjes kwamen
kwamen ook.
Het eerst
eerst verschenen
verschenen zij
op de
de
En de
ook. Het
zij op
bloemmarkt
de stad
stad—- zijzijwaren
warenin in
oranjeriegetrokken,
getrokken,zijzijhadden
hadden
bloemmarkt in
in de
de de
oranjerie
de
bedorven lucht
lucht der
der armoedige
armoedige woningen
woningen ingeademd
ingeademd en
en waren
waren ziek.
ziek.Maar
Maar
de bedorven
straks
men ze
ze zien
zienopopdedebergen
bergenenenininhet
hetbosch,
hosch,waar
waar de
delucht
lucht vol
vol
straks kon
kon men
was
van dennegeur
dennegeur en
en gezondheid
gezondheid;; waar
waar zij
zijininkoude
koude
nachtenmeedoogenloos
meedoogenloos
was van
nachten
werden
wanneer zij
zij zich
zich hadden
hadden laten
laten verleiden
verleiden om
om over
over dag
dagininden
den
werden gekust,
gekust, wanneer
koesterend
en zonneschijn
Lente. Maar
Maar
koesterenden
zonneschijnde
de knopjes
knopjestete openen
openen voor
voor de
de lieve
lieve Lente.
hier
werden zij
zij toch
toch krachtig
krachtig en
en frisch,
frisch, alalhadden
haddenenkele
enkeleeen
eenblauw
blauw ofof
hier werden
rood
streepje van
van de
de nachtelijke
nachtelijke koude
koude;; zij
zij groeiden
groeiden en
enbloeiden
bloeidenzoo
zoogezond
gezond
rood streepje
als
lentelucht, die zij
zij aan
aan den
denvoet
voetder
derdenneboomen
denneboomendronken.
dronken.
kds de
de lentelucht,
die witjes
witjes kwamen
kwamen de
deboterbloempjes
boterbloempjes en
en de
deanemoontjes
anemoontjes en
en opopgroote
groote
Na die
vlakten weiland
weiland pronkte
pronkte een
een bont
bont tapijt
tapijt van
van crocusjes
crocusjes ininalle
alledenkbare
denkbare
vlakten
kleu!en.
Die roode,
roode, witte,
witte,gele
geleen en
blauwpaarsetulpjes
tulpjeslokten
loktendedejeugd
jeugd
kleuren. Die
blauwpaarse
naar buiten
buiten;; zij
zij werden
werden afgesneden
afgesneden als
als onkruid
onkruid —- het
hetwas
wasniet
nietteteverlangen,
verlangen,
naar
zelaten
latenstaan.
staan. Neen,
N een,
moestenmede
mede
dat de
de kinderen
kinrleren die
die zouden
zouden zien
zien en
en ze
dat
zij zij
moesten
naar huis
en aan
aan vader
vader en moeder
moeder worden
worden vertoond
een hoek
hoek van
van de
de
naar
huis en
vertoond en
en in
in een
kinderkamer verwelken.
verwelken.
kinderkamer
De schooljongens
schooljongens namen
namen hun
hun plantentrommel
plantentrommel op
op den
denrug,
rug,als
alserereen
eenpoosje
poosje
De
vrije tijd
tijd tusschen
tllsschen de
de les-uren
les-uren kon
kongesnapt
gesnaptworden
worden;
dan kochten
kochtenzijzijsigaren
sigaren
vrije
; clan
voor hunno
hunne ontbijt-eenten
ontbijt. centen ;; deze
deze werden
werden stilletjes
stilletjes buiten
buiten opgerookt,
opgerookt, en
en de
de
voor
jonge rookers
rookers botaniseerden
botaniseerden en
verzamelden hars.
Als zij
zij clan
dan weer
weer aan
aan de
de
jonge
en verzamehlen
hars. Als
lessenaars moesten
werden zij
zij slaperig
slaperig —
- het
hetwas
waszoo
zooakelig
akeligbenauwd
benauwd
lessenaars
moesten zitten,
zitten, werden
warm achter
neergelaten gordijnen
gord ijnen —
- donkerblauwe
donkerblauwe gordijnen
gordijnen nog
nogwel
wel!
warm
achter die neergelaten
!
zij droomden
droomden van
van die
dieverrukkelijke,
verrukkelijke,heerlijke
heerlijkeberglucht.
berglucht.De
Dezomersproeten
zomersproeten
en zij
die de
de winter
winter had
had doen
doen verbleeken,
verbleeken, sloegen
sloegen op
op nieuw
nieuw uit
uitininhunne
hunnedoor
doorde
de
die
zon gebruinde
gebruinde wangen,
wangen, op
op die
die warme
warme Meidagen.
Meidagen. —
zon
Het was
was een
een erg
ergkoud
koudenen
tochtig
zolderkamertje,als
alsererdedeoostenwind
oostenwinddoor
door
tochtig
zolderkamertje,
de
reten
speelde
en
ondraaglijk
heet
was
het
er,
als
de
zon
gloeiend
op
de reten speelde en ondraaglijk heet was het er, als de zon gloeiend op
dakpannen brandde.
brandde. Het
Het lag
lagjuist
juistboven
bovendedewerkplaats
werkplaatsvan
vanbaas
baasBlum
Blum;
de dakpannen
;
een uitgesleten,
uitgesleten, steile
steile trap
trap bracht
bracht je
je boven.
boven. Op
Opden
denzolder
zolderwas
washet
hetdonker
donker;
een
;
deur naar
naarAle's
Ale'skamertje
kamertjehing
hingscheef
scbeefinindedescharnieren
scharnieren en
en sleepte
sleepte over
over
de deur
drempel. Ale
Ale zat
zatmet
meteen
eenboek
boek
voor
zich.Zijn
Zijnkrullebol
krulleboltoonde
toondeduidelijk,
duidelijk,
den drempel.
voor
zich.
dat er
er met
metdedehanden
handenin in
gewoeld
was,
stonden
haartjesaan
aan alle
alle
dat
gewoeld
was,
zoozoo
stonden
dede
haartjes
kanten uit.
uit. DeDe
ingevallen
borst,
neerhangendeschouders
schouders en
en het
hetbleeke
bleeke
kanten
ingevallen
borst,
de de
neerhangende
gelaat met
met de
degroote,
groote,donkere,
donkere,vragende
vragendeoogen
oogengetuigden
getuigden van
van een
eenlangen
langen
gelaat
van overgroote
overgroote inspanning.
inspanning.
tijd van
Hij zou
zon zijn
zijn eindexamen
eindexamen doen.
doen. Het
Het schriftelijk
schriftelijk werk
werk was
wasreeds
reedsafgeafgeHij
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loopen. Hij
stond nu
nu nog
nogvoor
voorhet
hetbeslissende
beslissendeenenzoo
zoogevreesde
gevreesdemondeling
mondeling
Hij stond
examen.
Van de
de Lente
had hij
hij niets
niets gezien.
gezien. Hij
Van
Lente en
en al
al hare
hare bekoorlijkheid
bekoorlijkheid had
Hij had
had er
er
geen tijd voor
geen
voor gehad.
gehad.
De
vroege morgenuren
morgenuren hadden
hadden hem
boek in
in de
de hand
hand gegeDe vroege
hem reeds
reeds met
met een
een boek
vonden,
wachtend op
het daglicht.
daglicht. Laat
Laat op
opden
denavond,
avond,wanneer
wanneerbeneden
beneden het
het
vonden, wachtend
op het
lied
van de
de broers
broers en
en vaders
vaders brombas
brombas niet
niet meer
meer klonken,
klonken, zat
zat hij
hij nog
nugaan
aan de
de
lied van
waggelende
met zijn
zijn Livius
Livius ofofzijne
zijneIliade
Iliadev6ór
vóórzich,
zich,volhardend
volhardendvechvech·
waggelende tafel
tafel met
drukte en
en tegen
tegen de
de
tende
tegen den
den slaap,
slaap, die
die loodzwaar
loodzwaar op
op zijne
zijne oogleden
oogleden drukte
tende tegen
vele
afwisselende, niet
niet altijd
altijdheldere
helderegedachten,
gedachten,die
diehem
hemalsals
strijdzochten
zochten
vele afwisselende,
omomstrijd
af
te leiden
leidenvan
vande de
klassieke
wereld
naar
jonge,
warme
droombeelden
af te
klassieke
wereld
naar
de de
jonge,
warme
droombeelden
der
Lente.
der Lente.
Als
hij een
eenenkele
enkelemaal
maalzijne
zijnevermoeide
vermoeide oogen
oogen opsloeg,
opsloeg, als
alsdederondedans
rondedans
Als hij
hij door
doorde
de
der
kleine zwarte
zwarte letters
erg dreigde
dreigde te
te worden
worden en
en hij
der kleine
lettersalal te
te erg
beslagen
glasruiten keek,
keek, dan
dan werd
werd het
hetuitzicht
uitzichtaanstonds
aanstonds door
door de
dehooge
hooge
beslagen glasruiten
witgekalkte
muren der bierbrouwerij
bierbrouwerij aan
aan de
de overzijde
overzijde der
der enge
engestraat
straatbelembelemwitgekalkte muren
merd,
waarboven hij,
hij, in
in het
hetgunstigste
gunstigste geval
gevaleen
eenklein
kleinblauw
blauwstreepje
streepje van
van
merd, waarboven
de
lucht kon
kononderscheiden.
onderscheiden.
de lucht
Die glasruit
glasruit was
was van
van een
een eigenaardige
eigenaardige soort.
soort. Zij
Zij wisselde
wisselde in
inalle
allekleuren
kleuren
zij was
was door
door de
dezon
zonvan
vanalle
allejaargetijden.
jaargetijden.
van
den regenboog,
regenboog, verbrand
verbrand als
als zij
van den
Wanneer
een bepaald
bepaald plekje
plekjeervan
ervannaar
naarbuiten
buitenzag,
zag,dan
danlagen
lagenover
over
Wanneer men
men door een
den
witten muur
muur geelachtige
geelachtige strepen
strepen;; de
destraatsteenen
straatsteen en beneden
beneden —
- soms
somskon
kon
den witten
men ook daarvan
daarvan een
klein plekje
plekje zien
zien —
- schitterden
schitterden als
alsgroene
groenesmaragden
smaragden
men
een klein
en
het strookje
strookje lucht
luchtwerd
werddan
danbloedrood.
bloedrood. Wanneer
Wanneerhij
hijzijn
zijn oog
oogbij
bijeen
een
en het
ander
plekje hield,
hield, dan,
dan, ja zie
zie maar,
maar, dan
dan lag
lag de
de witte
witte muur
muur als
als ouder
onder den
den
ander plekje
weerschijn van
van een
eenprachtigen
prachtigen zonsondergang,
zonsondergang, waarvau
waarvan de
gloed de
degeheele
geheele
weerschijn
de gloed
straat verlichtte.
Door deze
deze bewasemde
bewasemde ruit en
en met
metAle's
Ale'sdoffe
doffeoogen
oogengezien,
gezien,
straat
verlichtte. Door
liepen
alleomtrekken
omtrekkenininonzekere
onzekerebochten
bochten en
enlijnen
lijnendoorelkander,
doorelkander, het
hetaan
aan
liepen alle
grilligeverbeeldingskracht
verbeeldingskrachtoverlatende,
overlatende,uit
uitdeze
dezeverwarring
verwarringvan
vanvormen
vormen
de grillige
hijechter
echter
kleuren een
een geheel
geheel tetescheppen,
scheppen,naar
naareigen
eigengoedvinden.
goedvinden.Zoodra
Zoodrahij
en kleuren
endoor
doorhethet
bovenste
raampjenaar
n.aarbuiten
buitenzag
zag—- door
doordat
datalledaagsche,
alledaagsche,
opstond en
bovenste
raampje
waterheldere product
der nieuwe
nieuweglasblazerskunst,
glasblazerskunst, dan
dan was
was de
debetoovering
betoovering
waterheldere
product der
weg. De
])e muur
muur der
der bierbrouwerij
bierbrouwerij stond
daar weer
weer even
even morsig,
morsig, even
evenstom
stom en
en
weg.
stond daar
strak als te
ie voren
voren;; de
desteeg
steegmet
metdede
armoediggekleede
gekleede
straatjongeus,met
metdede
strak
armoedig
straatjongens,
druipende goten
goten en
en het
hetafgesleten
afgesletenplaveisel,
plaveisel,dat
datdoor
doorlompe
lompevoeten
voeten werd
druipende
stuk getrapt,
getrapt, lag
lag daar
daar als
alsvermoeid
vermoeid van
van den
denarbeid
arbeidenenrust
rustzoekende
zoekendeonder
onder
stuk
daken van
van lage
lage huizen,
huizen, evenzoo
evenzoo laag
laag als
als dit
ditdak.
dak.
de daken
Het gebeurde
gebeurde soms,
soms, wanneer
wanneer Ale
Ale uit
uitdedeschool
schoolkomende
komendezich
zichnauwelijks
nauwelijks
Het
den tijd
tijd kon
kon gunnen
gunnen voor
voor 't gebruik
gebruik van
van den
den eenvoudigen
eenvoudigenmaaltijd,
maaltijd,om
omzich
zich
den
dan weer
weer tetegaan
gaan
aftobbenmet
metden
den
vermoeiendenarbeid
arbeid;
wanneer hij
hijdan
dan
dan
aftobben
vermoeienden
; wanneer
een donker
donker besef
besef had,
had, alsof
alsofdaarmede
daarmede niets
nietswerd
werdbereikt,
bereikt,alsof
alsofalalzijne
zijnestudiën
studiën
in een
een eindeloozen
eindeloozen kring
kring rondliepen,
rondliepen, —
- leeren
leeren den
den eenen
eenen dag
dag om
om het
hetden
den
volgenden
weer
te
vergeten,
ja
dan
gebeurde
het
wel,
dat
Ale
door
een
volgenden weer te vergeten, — ja dan gebeurde het wel, dat Ale door een
onweerstaanbare moedeloosheid
moedeloosheid werd
werd overweidigd,
overweldigd, die
diezijne
zijneborst
borstbezwaarde
bezwaarde
onweerstaanbare
onmogelijkstil
stilblijven
blijvenzitten.
zitten.
zijn bloed
bloed naar
naar het
het hart
hart dreef,
dreef; dan
dankon
konhijhijonmogelijk
en zijn
Hij sprong
sprong op.
op.
Hij
Wat was
was hij
hij dan
dan toch
tochvoor
vooreen
eenwonderdier,
wonderdier,datdat
recht
zoudehebben
hebben
Wat
hijhij
hethet
recht
zoude
om te
te leven
levenen
enteteteren
terenopop
andererverdiensten
verdiensten?
Waarommoesten
moesten vader
vaderenen
om
anderer
? Waarom
broers werken,
werken, hard
hard werken,
werken, „in
"in het
hetzweet
zweethuns
hunsaanschijns",
aanschijns", om
omhem
hem de
de
de broers
III.
8*
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verschaffen, die
die voor
voor zijne
zijne ongestoorde,
ongestoorde, kostbare
ko~tbare studie
studie noodig
noodig
middelen te verschaffen,
waren?? Wie
had er
er hem
hem toe
toegebracht
gebrachthen
hcnalleen
alleendede
zorg
voorhet.dagelijksch
het dagelijksch
waren
Wie had
zorg
voor
brood te laten
vanden
denlast
last
brood
laten dragen,.
dragen,. zonder
zonder zelf ook
ook maar
maar een
een klein
klein gedeelte
gedeeltevan
voor zijne
zijne rekening
rekening te
te nemen
nemen?
wattertel'wereld
wereldleverde
leverdezijn
zijn werk
wcrk op?
op?
voor
? EnEnwat
Wat
baatten zijne
zijne mooie
mooie getuigschriften
getuigschriften,, zijn
zijn vlijt
vlijt en
enzijn
zijnijver
ijver?
Haddendie
die
Wat baatten
? Hadden
hem een
een greintje
greintje beter
beter gemaakt
gemaakt dan
dan de
deanderen,
anderen, ofofgrooter,
grooter, ofofgelukkiger?
gelukkiger:'
hem
hij dan
danaanzienlijker
aanzienlijker met
met zijne
zijne geleerdheid
geleerdheid -— die
die geringe
geringe kennis,
kennis, die
die
Was hij
Was
nog zoo
zoo bitter
bitter weinig
weinig nut
nutkon
kondoen
doen!
dandiedie
eenvoudigejongens,
jongens,Janne
Janne
! —- dan
eenvoudige
en
Karel, die
die geleerd
geleerd hadden,
hadden, met
met hunne
hunne grove
grove handen
handen ininhun
huneigen
eigenonderonderen Karel,
houd
te voorzien,
voorzien,die
dieden
denkost
kost
verdicndenvoor
voorzichzelf
zichzelfenenvoor
vooranderen
anderen?
houd te
verdienden
?
Zij
hadden geleerd,
geleerd, wat
wat zelfopoffering
zelfopoffering beteekende,
bete eken de, maar
maar hij
hij?? Hij
Hij zou
zoustudent
student
Zij hadden
Waszijzijniet
niette te
duur
betaald,die
dieoverwinning,
overwinning,
worden. En
dan verder?
verder? .
worden.
En dan
. ....Was
duur
betaald,
als men
men ze
ze ten
tenminste
minsteeene
eeneoverwinning
overwinningwilde
wildenoemen
noemen —- betaald
betaaldmet
met
als
eenige
hij hij
..• . zoude
eenige jaren
jareulevens
levensvan
vanvader
vaderenenvan
vandedebroers?
broers?Zoude
Zoude
zoudehij
hij...
.
"Wij
zingen hi,
hi, wij
wij zingen
zJngen hei,
hei,wij
wijzingen
zingenhop
hopvan
vanfalderallei
falderallei!"
„Wij zingen
!"
de werkplaats,
werkplaats, zongen
zongen zij
zij hun
hun hoogste
hoogste lied.
lied.
Beneden, in
in de
Men
werd ziek,
ziek, wanneer
wanneer men
menvan
vanbuiten
buitenafafdaar
daarinkwam,
inkwam, van
van die
diezure
zurc
Men werd
stijfsellucht
van den
dendamp
dampder
dertwee
twec
gasvlammen,diedie
7.wartgewalmde
stijfsellucht en van
gasvlammen,
opop
dede
zwartgewalmde
plaatjes boven
de lange
lange houten
houten tafel
tafel hoog
hoogaan
aanden
dcnzolder
zolderbrandden.
brandden.Als
Alsmen
men
plaatjes
boven (le
een
weinig aan
aan het
hetschemerdonker
schemerdonker van
van dit
ditlokaal
lokaalgewend
gewendwas,
was,ontdekte
ontdektemen,
men,
een weinig
heel achteraan,
achteraan, inin een
een hoek,
hoek, den
den baas
baas van
van de
de zaak.
zaak. Het
Hetwas
washet
hetmooiste
mooiste
heel
hoekje van
van de
de werkplaats,
werkplaats, waar
waar baas
Hier waren
waren de
devlekken
vlekken
hoekje
baas Blom
Blom huisde.
huisde. Hier
en
scheuren in
in het
hetoude
oudebehangsel
behangselzoo
zoovolgeplakt
volgeplaktmet
metallerlei
allerlei prentjes
prentjes en
en
en scheuren
prullen, die
die hij
hij uit
uitoude
oudecouranten
couranten had
hadgeknipt,
geknipt,sierlijke
sierlijkeschildjes
schildjesvan
van
prullen,
boeken en
kleurendrukwerk, dat
met moeite
moeite een
een plekje
plekje van
van het
het
boeken
en kleurendrukwerk,
dat men
men slechts
slechts met
men 't patroon
kon herkennen.
herkennen.
oude grondpapier
grondpapier kon
konterugvinden,
terugvinden,waarop
waarop men
oude
patroon kon
Baas
Blom was
was aan
aanhet
hetinnaaien;
innaaien i—- zijne
zijnehanden
handendeden
dedenhet
hetwerk
werkzoo
zoo
Baas Blom
vlug, dat
datde
deoogen
oogendit
ditnauwelijks
nauwelijkskonden
konden bijhouden.
bijhouden. Maar
Maar zij
zij hadden
hadden nu
nu
vlug,
ook
eene oefening
oefening van
van bijna
bijna veertig
veertig jaren
jaren achter
achter den
den rug.
rug.
ook eene
en Karel
Karel stonden
stonden in
in hunne
hunnehemdsmouwen
hemdsmouwen te
te werken
werken en
en tetezingen.
zingen.
Janne
Janne en
"Heb
dieboeken
bockenvoor
voormijnheer
mijnheerLindstrelm
Lindström bijna
bijna klaar,
klaar, Janne
Janne?"
vroeg
„Heb jejedie
?" vroeg
vader j; „je
,je denkt
er toch
toch wel
wel aan,
aan, dat
dathij
hijzezemorgen
morgenhebben
hebben moet?"
moet?"
denkt er
vader
"Ik
ben juist
juist aan
aan het
het drukken
drukken van
van de
de titels
titelsbegonnen."
begonnen."
„Ik ben
Janne ging
ging naar
naar de
depotkachel,
potkachel, die
dicvoor
voorden
denschoorsteen
schoorsteen stond
stond en
enbegon
begon
Janne
den
gloed aan
aan teteblazen.
blazen. Hij
Hij moest
moest de
deletters
letterswarm
warmmaken.
maken.
den gloed
"Morgen
moeten wij
noodig versche
verschestijfsel
stijfscl koken",
koken", zeide
zeide Karel;
Karel; „deze
"deze
„Morgen moeten
wij noodig
en te
te dik
dik ook."
ook."
wordt al
zwart en
wordt
al te zwart
"Ale
is boven
boven nog
nogaltijd
altijd op;
op;ikikhoor
hoorhem
hemnog
nog
rondscharrelen,hoewel
hoewelhet
het
„Ale is
rondscharrelen,
over
hij al
al lang
langnaar
naar bed
bedmoest
moestzijn.
zijn. Dat
Dateeuwige
eeuwigestudeeren
studeeren
over twaalven
twaalven isis en hij
dank,
datwij
wijnu
nuspoedig
spoedig
zal
den jongen
jongen er
erten
tenslotte
slotteonder
onder
brengen.God
God
zal den
brengen.
zij zij
dank,
(lat
het
examen krijgen",
krijgen", zuchtte
vader van
van den
denteteijverig
ijverigwerkenden
werkendenstudent
student
het examen
zuchtte de vader
III
spe.
in spe.
"Dat
zal immers
immers in de
dcaanstaande
aanstaande week
week zijn
zijn?"
vroeg Janne.
Janne.
„Dat zal
?" vroeg
zwijgend hoofdknikken
hoofdknikken was
was 't antwoord.
Een zwijgend
,,0,
vader, als
als hij
hij maar
maar niet
niet zakt
zakt!"
„O, vader,
!"
"Wat
je daar,
daar, jongen
jongen?? Ik
Ik geloof
geloof waarlijk,
waarlijk, dat
dat je
gek bent.
bent. Ale
Ale
„Wat zeg
zeg je
je gek
zakken? ?Hoe
hoofd?"
zakken
Hoehaal
haaljcjezoo
zooiets
iets in
in je hoofd
?" •..
...
Hij was
vuurrood geworden
geworden van
van boosheid
boosheid en moest
moest even
even het
het werk
werk neerneerwas vuurrood
leggen, om
om den
den brutalen
brutalen Janne
.Tanne verontwaardigd
verontwaardigd aan
aan te
te zien.
zien.
leggen,
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"Ik
bedoel niet,
niet, omdat
omdat hij
hijniet
nietknap
knapgenoeg
genoegis is—- datdat
wetenwij
wijnatuurlijk
natuurlijk
„Ik bedoel
weten
wel
- maar
maar er
er gebeuren
gebeuren bij
bij zulke
zulke examens
examens vreemde
vreemde dingen.
dingen. Ik
Ik begrijp
begrijp het
het
wel —
datmen
menmoeite
moeiteheeft
heeftzijne
zijnegedachten
gedachten bij
bij elkauder
elkander te
te houden,
houden, als
als
ook best,
ook
best, dat
zulke
erg geleerde
geleerde heeren
heeren je
je uitvragen
uitvragen en
enaangapen.
aangapen. JeJehoort
hoortsoms
somsvan
van
zulke erg
vreeselijk
knappe jongens,
die op
op het
het beslissende
beslissende oogenblik
oogenblik zoo
zoo dom
domwaren
waren
vreeselijk knappe
jongens, die
ik;; in de verlegenheid
verlegenheid wisten
wisten zij
zij niets."
niets."
als
Kalle en
en ik
als Kalle
Baas
Blom bewaarde
bewaarde het
stilzwijgen. In
In stilte
stilte liep
liephij
hijeven
evenzoo
zoogoed
goed
Baas Blom
het stilzwijgen.
als
de jongens
jongens met
met een
eensoort
soortvan
vanexamenkoorts
examenkoorts rond,
rond, hoewel
hoewel hij
hij zich
zich
als de
dievrees
vreesniet
nietvan
van
schaamde
te laten
laten merken.
merken. Toch
Toch kon
konhijhijdie
schaamdeereriets
iets van
van te
zich afzetten.
afzetten. Soms
Soms verbeeldde
verbeeldde hij
hij zich,
zich, dat
dat hij
hij zelf
zelf„naar
" naardedeheeren"
heeren"
zich
moest
zijn woord
woord naoest
moest doen.
En dan
dan begot'
begon hij
hij in
in zijn
zijn antje
ééntje de
de
moest en
en zijn
doen. En
vragen te
doen. Hij
Hij was
was in
inzijn
zijntijd
tijdtamelijk
tamelijk zeker
zeker geweest
geweest van
van de
de weinige
weinige
vragen
te doen.
dingen,
die hij
hij geleerd
geleerd had,
had, maar
maar in
in de
delatere
laterejaren
jaren was
washijhijgeducht
geducht
dingen, die
verminderd.
Hoe stond
stond het
hetmet
metden
den
catechismus?
- poover,
poover,erg
ergpoover.
poover.
verminderd. Hoe
catechismus
?—
Maar de
de vaderlandsche,
vaderlandsche, de
Zweedsche geschiedenis?
zou wel
welgaan.
gaan.
Maar
de Zweedsche
geschiedeuis? Dat
Dat zou
Wanneer
was Gustaaf
Gustaaf Adolf
Adolf gestorven
gestorven?? Onmogelijk
Onmogelijk die
diejaartallen
jaartallen te
te ontontWanneer was
houden!
De Bernadottes,
Bernadottes, ja,
ja, die
diekende
kendehijhijopop
duimpje.Karl
KarlJohan,
Johan,
houden! De
zijnzijn
duimpje.
goed, alsof
alsof hij
hij hem
hem gisteren
gisterengezien
gezien
bijvoorbeeld, herinnerde
bijvoorbeeld,
herinnerdehij
hijzich
zich nog
nog zoo
zoo goed,
had. Hij
Hijwas
waseen
eenbovenste
bovenstebeste
beste;
datzal
zalwaar
waar wezen.
wezen. Maar
Maardie
dieanderen,
anderen,
had.
; dat
hoe
was het
het daarmee
daarmee ook
Foei,hij
hijzou
zouhet
hetererbenauwd
benauwd
hoe was
ook weer
weer gegaan?
gegaan ?. . .. . Foei,
bij
."
bij krijgen
krijgen .. . ."
"Wat
staat vader
vaderdaar
daarnunuin in
zijn
ééntje
fluisteren?"
zeideKarel
Karellacheude.
lachende.
„Wat staat
zijn
ééntje
tete
fluisteren
?" zeide
Baas
Blom sprong
sprong op.
op. Wel.
Wel,nununog
nogmooier
mooier!
Hijstond
stondimmers
immersvolstrekt
volstrekt
Baas Blom
! Hij
niet voor
voor een
eenexamen.
examen. Hij
Hij stond
stondeenvoudig
eenvoudig ininzijn
zijneigen
eigenwerkplaats
werkplaats en
en hij
hij
niet
voelde, ook
ook zooals
zooals anders,
anders, den
den tocht
tochttusschen
tusschen de
dereten
retendoordringen,
doordringen, zoodat
zood at
voelde,
hij
koude voeten
voeten kreeg.
kreeg. De
Devoorjaarsnachten
voorjaarsnachten zijn
zijn niet
niet altijd
altijd zacht,
zacht, alalschijnt
schijnt
hij koude
bij
de koesterende
koesterende lentezon
lentezon warm
warm door
door de
de ruiten.
ruiten.
bij dag de
zoo —
- lach
lachjijjijjejevader
vaderuit,
uit,kwajongen
kwajongen? Denk
misschien, dat
dat
"Zoo,
„Zoo, zoo
Denk je misschien,
dit behoorlijk
behoorlijk is?
niet, hoor
hoor jeje!! Nu,
Nu,maakt
maaktmaar
maar dat
dat jullie
jullieininbed
bedkomt.
komt.
is? Ik niet,
Het
is hoog
hoog tijd,
tijd, en
enmorgen
morgen komt
komt er
er weer
weer een
een dag."
dag."
Het is
Hij
lhaaide de
jongens sliepen
sliepen in de
de keuken.
keuken. Hij
Hij ging
ging
Hij draaide
de gaslichten
gaslichten uit.
uit. De jongens
naar Suze
de slaapkamer.
slaapkamer. Zij
Zij genoot
genoot al
al sedert
sedert een
een paar
paar uren
uren een
een
naar
Suze in
in de
gernsten slaap;
baas Blom
Blom lag
lag nog
noglang
langwakker.
wakker.
gerusten
slaap; maar
mar baas
dat ellendige
ellendigeexamen
examen!!
Dat examen!
examen ! 00 dat
De avond
avond was
was bijzonder
bijzonder mooi.
mooi.
Zacht
blauw- en
en gele
gelevlag
vlagaan
aanden
den
vlaggestokbuiten
buitenhet
het
Zacht zwaaide
zwaaidede
de blauwvlaggestok
schoolgebouw
weer.
schoolgebouw heen
heen en weer.
groote, geelgepleisterde
geelgepleisterde schoolhuis
schoolhuis wierp
wierp hoe
hoe langer
langerzoo
zoodieper
d ieperenenhoe
hoe
Het groote,
langer
zoo verder
verder zijne
zijne slagschaduwen
slagschaduwen over
overhet
hetzandplein.
zand plein.Daarbuiten
Daarbuitenlag
lagalles
alles
langer zoo
in het
hetlicht
lichtderder
schuine
stralen
van
ondergaandezon
zon:
platgetreden
schuine
stralen
van
de de
ondergaande
: dedeplatgetreden
grasvlakten, de
gesnoeide hagedoorustruiken,
hagedoornstrniken, het
breede hek
hek en
en de
de lange
lange
grasvlakten,
de gesnoeide
het breede
laan, met
met de
denieuw
nieuwuitbottende
uitbottendelindeboomen.
lindeboomen. Een
Eenbreede
breedeschare
scharevan
vanmenmenlaau,
schen
afwachtende houding
en neer.
neer. Aller
Allerbelangbelangschen in
in afwachtende
houdingliep
liepvoor
voor het
het huis
huis op
op en
stelling
was gericht
gericht op
op die
diehooge
hoogekale
kalemuren
murenen en
hetgeen
daarachter
stelling was
op op
hetgeen
daarachter
verhandeld werd.
werd.
verhandeld
Het eindexamen
eindexamen werd
werd gehouden.
gehouden. Men
Men mocht
mocht ieder
iederoogenblik
oogenblikverwachten,
verwachten,
Het
de
beslissing enendan
dandede
daaropvolgende
volgende
juichkretender
deroverwinnaars
overwinnaars van
van
de beslissing
daarop
juichkreten
de steenen
steenen trappen
trappen te
te hooren.
hooren.
de
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Hoe
menig moederhart
moederhart klopte
in dat
datuur
uurvan
vanangst
angstenenvreeze,
vreeze,zoowel
zoowel
Hoe menig
klopte in
onder
den keurigen
keurigen voorjaarsmantel
voorjaarsmantel als
onder den
den ouden,
ouden, versleten
versleten omslagomslagonder den
als onder
doek ! Hoe
Hoe menig
en hoe
doek!
menig vader
vader en
hoe menig
menig vriend
vriend of
ofbegunstiger
begunstiger zocht
zocht hier
hier niet
niet
zijn
onrust te
te midden
midden der
dernieuwsgierige
nieuwsgierige menschen,
menschen, die
die alleen
alleen inineigen
eigenzorg.
zorg
zijn onrust
belang
teverbergen
verbergen!! Ginds
Gindsliepen
liepeneen
eenpaar
paarzusjes,
zusjes,een
eenweinig
weinigbleeker
bleeker
belang stelden, te
dan
anders, hare
hare bloemruikers
bloemruikers zorgvuldig
zorgvuldig onder
onderden
denopengeslagen
opengeslagenmantel
mantel
dan anders,
dragend,
onzeker of de
debloemen
bloemenwerkelijk
werkelijkdedeborst
borstzouden
zoudenversieren
versierenvan
vanhem,
hem,
dragend, onzeker
voor
wien zij
zij geplukt
geplukt of
ofgekocht
gekochtwerden.
werden.
voor wien
Voor
hoofddeur wemelde
wemelde het
het van
van schoolknapen
schoolknapen uit
uit alle
alleklassen
klassenenenvan
van
Voor de hoofddeur
eIken
leeftijd;; er werd
werd gestooten
gestooten en
engestompt,
gestompt,ook
ookwel
welgestoeid
gestoeidenengeduikeld,
geduikeld,
elken leeftijd
alles
in verwachting
verwachting van.
van de
de dingen
dingen die
die komen
komen zouden.
zouden. De
Depogingen
pogingen van
van
alles in
om de
dejongeus
jongenstottotrust
rust
te brengen,mislnkten
misinkten
een paar
te brengen,
een
paar der
der aanwezigen
aanwezigen om
geheel,
onder den
den uitgelaten
uitgelaten troep.
troep.
geheel, onder
Het
naast bij
bij den
den deurpost,
deurpost, in
in het
hetergste
ergstegedrang,
gedrang, waar
waar hij
hij op
op de
devoeten
voeten
Het naast
getrapt werd
overjas
getrapt
werd en
en kalk
kalkopopzijn
zijnoude
oude
overjaskreeg
kreegvan
vanhet
hetschuiven
schuiven tegen
tegen
den
muur, stond
stond baas
baas Blom.
Blom. Wat
Wat was
washijhijbleek
bleek!
Zijnhaar
haarenenbaard
baard
den rnuur,
! Zijn
schenen
anders. Telkens
Telkens en
en telkens
telkens weer
weerstreek
streekhij
hijmet
metzijne
zijne
schenen erger
erger grijs
grijs dan
dan anders.
groote, vuile
En koud
koudwas
washij
hijook,
ook,zoodat
zoodatzijne
zijne
groote,
vuile handen
handen over
over 't gelaat.
gelaat. En
tanden
klapperden, hoewel
hoewel de avond
avond buitengewoon
buitengewoon zacht
zacht was
was voor
voor (len
den tijd
tijd
tanden klapperden,
van 't jaar.
zich met
met beide
beidehanden
handen aan
aaneen
eender
derpilaren
pilarenbij
bijden
deningang
ingang
Hij moest
moest zich
Hij
vasthouden, om
het ged
gedrang
kunnen blijven;
blijven; en
en hij
hij hield
hieldzich
zich
vasthouden,
om in
in het
rang staande
staande te
te kunnen
zoo stijf
stijfen
enzoo
zoozeker,
zeker,datdat
er reuzenkrachtenzouden
zoudennoodig
noodiggeweest
geweestzijn,
zijn,
vast, zoo
vast,
er reuzenkrachten
om hem
hem nu
er van
van af
af tetetrekken.
trekken.
om
nu er
De
drie laatste
laatstenachten
nachten had
had hij
hij niet
nietgoed
goed geslapen.
geslapen. DeDegedachten
gedachtenover
over
De drie
Ale's examen
examen hadden
hadden hem
gelaten. Thans,
Thans, nu
nu het
hetbinnen
binncnenkele
enkele
Ale's
hem geen
geen rust
rust gelaten.
minuten beslist
beslist zoude
zoude zijn,
zijn, ofofjarenlang
jarenlang werk,
werk, opofferingen
opofferingen van
van allerlei
allerleiaard,
aard,
minuten
hoop en
en verwachting,
verwachting, vergeefsch
vergeefsch waren
niet, klopte
klopte zijn
zijn hart
hart zoo
zoo
hoop
warengeweest
geweest of
of niet,
geweldig, dat
dat hij
hij 't kon
kon hooren
hooren slaan.
slaan.
geweldig,
kreet!!
Een kreet
Er ontstond
ontstonel beweging
beweging en
en drukte
drukte onder
onder de
deaanwezigen
aanwezigen op
op het
hetplein.
plein.
Er
schoolgebouw. Toen
'foen werd
werd het
het
Iedereen spoedde
zich naar
naar den
den ingang
ingang van
van 't schoolgebouw.
Iedereen
spoedde zich
stil;; men
men hoorde
hoorde alleen
allcen een
een paar
paar kleintjes,
kleintjes, die
dic in
in 't gedrang beklemd
beklemd waren
waren
stil
geraakt, huilen.
huilen.
geraakt,
Zijn hoed
hoed inindedehand,
hand,met
metschitschitDe eerste
eerste student
student stormde
stormde de
De
de stoep
stoep af.
af. Zijn
terende oogen
oogen en vliegende
vliegende haren.
haren. Als
Als op
opeen
eengegeven
gegeventeeken
teek enbarstte
barstteerereen
een
terende
hoezee uit
uithonderden
honderdenvan
vanjonge
jongekelen
kelen;
eenaantal
aantalarmen
armenwerden
werden opopluid hoezee
; een
gestoken ten
teeken van
belangstelling. Nog
Nog een
een oogenblik
oogenblik —
- enendedeeerste
eerste
gestoken
ten teeken
van belangstelling.
in het
hetgedrang
gedrangder
dermenigte
menigteonzichtbaar
onzichtbaar geworden.
geworden. Maar
Maar
overwinnaar was
overwinnaar
was in
neen, —
- op
opeen
eenkleinen
kleinenafstand
afstanddook
dookhijhijtoch
tochweder
wederopop
; nu
hier,
dandaar;
daar;
neen,
; nu
hier,
dan
luchtspartelende
spartelende en
entot
totdank
dankmet
metzijn
zijn
door stevige
stevige armen
armen opgetild
opgetild inindedelucht
door
hoed, waarvan
waarvan nog
slechts een
een stukje
stukje van
vanden
denrand
randwas
was
overgebleven,
hoed,
nog slechts
overgebleven,
zwaaiende.
Nu kwam
kwam er
er een
een tweede
tweede —
- toen
toennog
nogeeneen
daarna
vele
anderen.
Nu
— -daarna
vele
anderen.
bij den
den post
post van
van de
de deur.
deur. Het
Het
Baas Blom
Blom stond
stond als
als een
een steenen
steenen beeld
beeld bij
Baas
sprong onder
onder zijne
zijne nagels uit
uit;; hij
hij kon
kon bijna
bijna geen adem halen.
bloed sprong

Hij had
had er
er nu
nu al
al zeven
zeven geteld
geteld en
en Ale
Ale was
was daar
daar nog
nog niet
niet bij.
bij. Daar
DaarververHij
scheen Ale
Ale op
op de
de stoep.
stoep. Hij
Hijwas
waszoo
zoobleek,
bleek,dat
datdededonkere
donkerekringen
kringenonder
onder
scheen
zijne oogen
oogen meer
meerdan
dananders
anderstetezien
zienkwamen
kwamen;
zijne beenen
beenen waggelden
waggeldenonder
onderhem.
hem.
ziine
; zijne
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Nu kreeg
kreeg hij
hij vader
vader in
in 't oog,
oog, die
die hem
hem als
als met
met zijne
zijne blikken
blikken scheen
scheen te
te
Nu
verslinden. Een
Een straal
straalvan
vanblijdschap
blijdschapgleed
gleedover
overhet
hetbleeke
bleekejongens-gelaat,
jongens-gelaat,
verslinden.
hij ook
ook tusschen
tu ss eh en de
de menig,te
menigte op het
het plein.
plein.
en
toen verdween
verdween hij
en toen
De
oude Blom
Blomwas
washalf
halfkrankzinnig
krankzinnig van
vangeluk.
geluk.DeDe
zegetocht
stroomde
De oude
zegetocht
stroonade
in
opgewonden drift
drift de
de straten
straten door.
door. En
Entetemidden
middenvan
vande
dejongelui,
jongelui, die
die
in opgewonden
dr.tafden
dansten, alsof
alsof hun
hun leven
leven ervan
ervan afafhing
erhet
heteerst
eersttete
draafdenen
en holden
holden en dansten,
hing er
komen;
vuile, ininlompen
lompengekleede
gekleedestraatjongens,
straatjongens,die
dieerbij
erbijliepen
liepen
komen ; tusschen
tusschen de
de vuile,
om
schreeuwen, en
en die
die dan
dan ook
ookschreeuwden
schreeuwden met
met geweld,
geweld, draafde
draafde hij
hij als
als
om te schreeuwen,
epn
gek mede
mede enenjuichte
juichteook,
ook,zooveel
zooveelals
alszijne
zijneoude
oudelongen
longenhet
hethem
hemververeen gek
oorloofden, terwij1
terwijl zijne
zijne beenen
beenen onder
onder hem
hemwankelden,
wankelden, zoodat
zood athij
hijtelkens
telkens
oorloofden,
gevaar liep
liep te
te struikelen.
struikelen. Zijne
Zijnelange
langegrijze
grijzeharen
harenfladderden
fladderden hem
hem om
om het
het
gevaar
hoofd in
in den
denwind
wind;
modderuit
uitdedestraatgoten
straatgotenspatte
spatte hem
hem inin 't aangehoofd
; dedemodder
hij draafde
draafde door,
door, altijd
altijd maar
maar door,
door, zonder
zonder naar
naar rechts
rechts of
ofnaar
naar
Maar hij
zicht. Maar
links te
te zien,
zien, zonder
zonder een
een oogenblik
oogenblik stil
stil te
te staan,
staan, ofofadem
adem tetehalen,
halen, om
omzijn
zijn
links
jongen toch
toch maar
maar niet
nietuit
uithet
hetoog
oogteteverliezen,
verliezen,die
dievoor
voorhem
hemuit,
uit,vriendvriendjongen
schappelijk
de schouders
schouders gedragen,
gedragen, de
destraat
straatdoorgeschommeld
doorgeschommeld werd.
werd.
schappelijk op
op de
Ale het
het witte
witte petje
petje ininden
denwinkel
winkelopop
den
hoek
van
Svartbäeksgatan
Toen Ale
Toen
den
hoek
van
Svartbkksgatan
gekocht had
had en
en volgens
volgens 't bestaande gebruik
met (lit
dit nieuwe
nieuwe hoofddeksel
hoofddeksel
gekocht
gebruik met
versierd onder
onder luide
luide bijvalskret,en
bijvalskreten weder
opgetild; en
en toen
toen het
hetlaatste
laatste
versierd
weder werd
werd opgetild;
"hoezee!"
werd aangeheven
aangeheven op
op Stortorget,
Stortorget, alvorens
alvorens uiteen
uiteen tetegaan,
gaan,naar
naar
„hoezee!" werd
alle
zijden van
van de
destad
stad— -overal
overal
baas
Hlom
erbijenenaan
aanalles
allesdeed
deed
alle zijden
waswas
baas
Blom
erbij
hij
mede; ijverig
ijverig en
en volhardend
volhardend als
alsdedejongsten,
jongsten,was
washijhijoveral
overaldedevoorste.
voorste.—hij mede;
In de
dewerkplaats
werkplaats scheen
scheen dedeavondzon
avondzondoor
doorde de
beslagen
vensterruiten,
In
beslagen
vensterruiten,
warm en
rood. Door
Door
dezer
smalle
ramen
stroomde
binnen,verspreidde
verspreidde
warm
en rood.
elkelk
dezer
smalle
ramen
stroomde
zijzijbinnen,
haar licht
licht over
overdede
uitgesleten
werktafel,kroop
krooptusschen
tusschendede
papiersnippers
haar
uitgesleten
werktafel,
papiersnippers
op den
den bemorsten
bemorsten grond
grond enenbleef
bleef
/lauwschijnsel
schijnselrusten
rustenop
opden
den
op
metmet
eeneen
flauw
steen
en bak,
die bij
bij de
de kachel
kachel stond.
stond.
steenen
bak, die
"Mevronw"
was in
inhaar
haarfeest-ornaat
feesl-ornaat;; zij
zij droeg
droeghaar
haarZondagsch
Zondagseh
„Mevrouw" Blom
Blom was
kleedje
en had
had een
een bloem
bloem in
in 't haar. Janne
Janne en Karel
Karel waren
waren onmiddellijk
onmiddellijk
kleedje en
om aan
aan moeder
moeder en
elI Lize
Lizededeheuglijke
heuglijketijding
tijding tetegaan
gaan
naar huis
gehold, om
naar
huis gehold,
brengen en nu
nukostte
kosttehethet
veel
moeite,om
omzichzelf
zichzelfenenzijne
zijneblijdschap
blijdschapeenigszins
eenigszins
brengen
veel
moeite,
in toom
toom te
te houden.
houden.
wastotaal
totaal „op"
"op"
Vader zat
in den
den hoek
hoek op
op zijn
zijn werkstoel
werkstoel te
hijgen. Hij
Hijwas
zat in
te hijgen.
van
die jacht
jacht en
enzó6
zóóbuiten
buitenadem,
adem,datdat
vooreerst
geenenkel
enkelwoord
woord
van die
hij hij
vooreerst
geen
kon uitbrengen.
uitbrengen.
Een
gestommel in
in 't voorhuis
voorhuis;; de
deur ging
open en
en Ale
Ale stond
stond op
op den
den
de (leur
ging open
Een gestommel
drempel.
Hij bleef
bleef verlegen
verlegen staan,
staan, toen
toen hij
hijhethetgezin
gezin
aldus
feestelijkvergaderd
vergaderd
Hij
aldus
feestelijk
aantrof.
Raas Blom
Blom stond op.
op.
Baas
"Alexander,"
- enenzijne
zijnestem
stem
klonk
buiten~ewoonplechtig,
plechtig,
„Alexander," zeide
zeide hij
hij —
klonk
buitengewoon
"Alexander,
mijn beste
beste jongen"
zijnestem
stem sloeg
sloeg om.
om. Hij
Hij
„Alexander,- — Ale
Ale -— mijn
jongen"- zijne
stak
de hand
hand uit
uit —
- zij
zij beefde.
beefde.
stak de
stil;
bewoogwel
weldedelippen,
lippen,maar
maargaf
gafgeen
geen
Een oogenblik
oogenblik bleef
bleef het
het stil
Een
; hijhijbewoog
geluid.
geluid .
Plotseling
barstte hij
hij uit,
uit, ontroerd
ontroerdenenonzeker
onzeker:
Plotseling barstte
:
.,God
zegene je,
je, mijn
mijn jongen
jongen!"
„God zegene
!"
Zijn blik
blik was
was beneveld.
beneveld. Hij
Hijmoest
moestzich
zichomkeeren
omkeeren en
enzijne
zijne oogen
oogen met
met de
Zijn
mouw
zon stak
stak hem
hem in
in (le
deoogen,
oogen,zeide
zeidehij.
hij.
mouw zijner
zijnerjas
jasafdrogen.
afdrogen. De zon
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werd Ale
Aleininhethet
zachte
licht
van
avondzongetrokken,
getrokken,waar
waarzijn
zijn
Nu werd
zachte
licht
van
de de
avondzon
nieuw
petje blinkend
blinkend ininonbesmette
onbesmettewitheid
witheiduituit
kwam;
draaidenhem
hem
nieuw petje
kwam
; zijzij
draaiden
om-en-om
bekeken den
den nieuwen
nieuwen student
student van
vanalle
allekanten.
kanten.ZijZijkon.den
konden
om-en-om en
en bekeken
zich maar
maar niet verzadigen
verzadigen aan
Lize's oogen
oogen stonden
stondenhelder
helder en
en
zich
aan dat
dat gezicht.
gezicht. Lize's
stralend
een zomermorgen
zomermorgen· en
en moeder
mocder Blom
Blom voerde
voerde strijd
strijd tegen
tegenhare
hare
stralend als
als een
tranen, die
die dreigden
dreigden den
den mooien
maaien strik
strikopophaar
haal'feestkleed
feestkleedtetebederven.
bederven.
tram'',
Janne en
Karel waren
waren reeds
reeds beneden
beneden op
op de
de plaats
plaats om
om het
hetblijde
blijdenieuws
nieuws
en Karel
vertellen aan
aan ieder,
ieder,die
diehethet
hoorenwilde.
wilde.EnEn
de handschoenenwaschvrouw,
te vertellen
hooren
de handschoenenwaschvrouw,
die
hetsteegje
steegje
naast
werkplaatswoonde
woonde;
endedeblikslager
blikslagermet
metzijne
zijne
die ininhet
naast
dede
werkplaats
; en
vrouw;
en dedeschoenmakersjongens
schoenmakersjongens met
pik aan
aan de
de
vrouw ; en
met zwarte
zwarte neuzen
neuzen en
en pik
vingers — allen
allenhadden
haddenzij
zijzich
zichinineen
eenrijrijopgesteld
opgesteldom
omteteluisteren
luisterennaar
naar
vingers
het
verhaal der
der trotsche
trotsche broertjes
broertjes;; om
om naar
naar dit
dit en
endat
dattetevragen
vragen en
enom
om
het verhaal
tusschenbeide een
blik van
van afgunst
afgunst of
ofvan
vanbelangstelling
belangstellingteterichten
richtennaar
naar
tusschenbeide
een blik
de kleine,
kleine, vuile
vuilevensterruiten
vensterruiten van
van baas
baasBlom's
Blarn'swerkplaats.
werkplaats.
de
Toen
Ale straks
straksopupzijnzijn
zolderkamertjekwam,
kwam,scheen
scheen daar
daar de
de zon
zon nog
nog
Toen Ale
zolderkamertje
door het
het kleine
kleineraam
raamenenvervulde
vervuldehethet
vertrekmet
meteen
een
eigenaardiglicht.
licht.
door
vertrek
eigenaardig
Op
tafel lagen
lagen Livius
Livius en
enCicero
Cicero nog
nogopengeslagen.
opengeslagen. Hij
Hijzag
zagglimlachend
glimlachend
Op de tafel
naar de boeken.
boeken.
naar
Plotseling
gleed er
er een
een schaduw
schaduw over
over zijn
zijn gelaat.
gelaat. Hij
Hijviel
vielopopden
deneenigen
eenigen
Plotseling gleed
stoel
neer, legde
legde zijne
zijnearmen
armen op
opdedetafel,
tafel,boog
booghet
hethoofd
hoofd en
enschreide,
schreide, —
stoel neer,
schreide
kind.
schreide als
als een kind.
Hij was
was moe
moe ---doodmoe
doodmoe!!
Hij
hij maar
maar aldoor
aldoor;; waarom
waarom wist
hij niet,
niet, maar
maar er
er
poos weende
weeudc hij
Een lange
lange poos
wist hij
was zulk
zulk een
een troost
troostenenverlichting
verlichtinginindie
diestil
stilgeschreide
geschrei de tranen.
tranen. Op
Opeen
een
was
gegeven
oogenblik doortintelde
doortinteldeeen
eenonweerstaanbaar
onweerstaanbaargevoel
gevoelvan
vanblijdschap
blijdschap
gegeven oogenblik
zijne
borst; ; zijn
zijn hart
hart klopte
kloptemet
metverdubbelde
verdubbelde slagen.
slagen. Hij
Hijvoelde
voeldehoe
hoehet
het
zijne borst
bloed door
door zijne
zijneaderen
aderenstroomde,
stroomde,hoehoe
zijne
krachtenvermeerderden
vermeerderden;; het
het
bloed
zijne
krachten
was
zijn ruggegraat
ruggegraat gestaald,
gestaald, zijn
zijn hoofd
hoofd fier
fieropgeheven
opgehevenwerd.
werd.
was alsof zijn
Hij sprong
sprong op.
op.
Hij
De
lucht van
vanzure
zurestijfsel,
stijfsel,die
dieuituit
werkplaatsbeneden
benedentot
tothem
hemnaar
naar
De lucht
de de
werkplaats
boven doordrong,
doordrong, nog
verdikt van
van het
het boekenstof
boekenstof in
indedegedurende
gedurende den
den
boven
nog verdikt
winter gesloten
gesloten ruimte,
ruimte, belette
belette hem
hem niet
niet met
metvolle
volleteugen
teugenlang
langenen
diepadem
adem
winter
diep
te halen
halen;; —
- hijhijwilde
wildezijne
zijnelongen
longennunutottotin in
uiterste
hoekjeszuiveren
zuiveren
te
de de
uiterste
hoekjes
van de
de verstikkende
verstikkende schooldampen
schooldampen der
der laatste
laatste jaren.
jaren.
van
Hij
ging op
opdede
vensterbankzitten
zittenenen
begonopopdede
ruit
trommelen.
Hij ging
vensterbank
begon
ruit
te te
trommelen.
Zijn
gleed door
doorhet
hetbewasemde
bewasemdeglas,
glas,waardoor
waardoorvormen
vormenen
enkleuren
kleurenwerden
werden
Zijn oog gleed
bedorven.
Maar heden
heden werd
werd zijn
zijn blik
blikniet
nietbelemmerd
belemmerddoor
dool'dedehooge
hoogemuren
muren
bedorven. Maar
der bierbrouwerij,
bierbrouwerij, of gehinderd
gehinderd door
ongelijke steenen
steenen en kuilen
kuilen in
iuhet
het
der
door de ongelijke
steegje;
- zijne
zijne oogen
oogenzagen
zagenverder.
verder. Hij
Hijzag
zagdedewijde
wijdewereld,
wereld,die
dievoor
voor
steegje; —
hem lag
lag ininden
denzonneschijn
zonneschijn;; hij zag de ontluikende
hem
ontluikeude knoppen aan de boomen, -—
hij besefte,
besefte, dat
dat hij
hij jong
jong was
was —
- jong
jong als
als
het frissche
frissche jonge
jonge lenteleven
lenteleven ;; —
- hij
het
de
nieuwe Lente.
Lente.
de nieuwe
JOHAN NORDLING.
Naar het
het Zweedsch
Zweed.eh van JOHAN
Naar
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Het crediet·vraagstuk
handeldl'ijvenden en industrieelen middenstand.
Hede,
crediet-vraagstuk voor den
deri handeldrijvenden
middenstand. Rede,
uitgesproken
Ant. L.
L. Akkerhuys.
- Haarlem,
E. van
van der
der Heide.
Heide.
uitgesproken door
door Ant.
Akkerhuys. —
Haarlem, A.
A. E.
De
behartiging van
van dedesociale
socialebelangen
belangenvan
vanden
denwerkman
werkmandoet
doettegenwoordig
tegenwoordig
De behartiging
toch
ook niet
niet vergeten
vergeten de
de belangen
belangen van
van den nijveren
Eene staatsstaatstoch ook
nijveren middenstand.
middenstand. Eene
commiB!!ie
den middenstand
middenstand is ingesteld.
ingesteld. Het
Hetzg.
zg.»middenstands-vraagstuk"
»middenstands-vraagstuk"
commissie voor
voor den
werd
o.a. door
door Dr.
Dr. D.D.Bos
Bosterter
sprake
gebracht
in het
Aprilnummervan
vande
de
werd o.a.
sprake
gebracht
in het
AprilnuMmer
Tragen des
JTragen
des Tijds.
Tijds. De
Bond van
vanVereenigingen
Vereenigingen van
vanden
denMiddenstand
Middenstand hield
hield in
in
De Bond
Juli jongstleden
jongstleden zijn
zijn jaarlijksch
jaarlijksch congres.
congres. Ook
Ookdedebovenaangehaalde
bovenaangehaaldebrochure
brochurevan
van
den
Heer Akkerhuys
Akkerhuys geeft
blijk van
van dit
dit opgewekt
opgewekt leven.
leven.
den Heer
geeft blijk
De voorwaarden;
voorwaarden; waaronder
kleine winkelier
winkelier thans
thans geld
geldkan
kanopnemen
opnemenbij
bij
De
waaronder de
de kleine
particuliere
bankinstellingen, zijn
zijn zeer
zeer bezwarend.
bezwarend. Voor
Voordie
diebanken,
banken,
particuliere bankiers
bankiers of bankinstellingen,
zegt Schr.,
Schr., isisvaak
vaakhethet
sluiten
van
posten
van
levensverzekering doel
doel en
en geld
geld
zegt
sluiten
van
posten
van
levensverzekering
Hijeen
een
andere
soortvan
vanbankinstellingen
bankinstellingenzijn
zijn het
hetweer
weer
verschaffen slechts middel.
middel. Bij
verschaffen
andere
soort
de
ontzettend hooge
hooge renten,
renten, die
die met
metverlangen
verlangen doen
doen uitzien
uitzien naar
naar het
hetop
opandere
andere
de ontzettend
wijze
voorzien in de
de dringende
dringende behoefte
behoeftenaar
naarcredietverschaffing.
credietverschaffing.
wijze voorzien
Van het
bet Duitsche
Duitschesysteem
systeemder
derkleine,
kleine,overal
overalverspreide
verspreidebanken
bankenvan
vanSchulzeSchulze·
Van
Delitzscb wil
wil Schr.
Scbr. niet
nietweten.
weten.Oogenschijnlijk
Oogenschijnlijkis is
Schr.'sbewering
beweringwaar,
waar, dat
dat
Delitzsch
Schr.'s
door die
die talrijke
talrijke kleine
kleinebanken
bankenveel
veelgeld
geldwordt
wordtbesteed
besteedaan
aanadministratie,
administratie,dat
dat
door
bij centralisatie
centralisatie tot
tot dén
één groote
groote Bank
Bank zou
zouworden
worden bespaard.
bespaard. Doch
Dochwil
wilzoo'n
zoo'n
bij
groote, centrale winkeliers-bank
winkeliers-bank werkelijk
werkelijk aan
aan het
hetgeheele
geheeleland
landten
tengoede
goedekomen,
komen,
groote,
dan isis het
bettoch
toch
ongerijmdtetedenken,
denken,dat
datmen
menopopdedeverschillende
verschillende plaatsen
plaatsen en
en
dan
ongerijmd
plaatsjes van
van ons
ons land
landmet
metcorrespondentschappen
correspondentschappen zal
zal kunnen
kunnen volstaan!
volstaan! Er
Er
plaatsjes
zullen dus
dusook
ookvan
vanuituit
Centrale
Bank,
succursalenof of
agentschappenmoeten
moeten
zulleu
de de
Centrale
Bank,
succursalen
agentschappen
worden opgericht.
opgericht.
worden
Het devies
devies van
vanSchr.
Schr.»vereenigt
DvereenigtIJ,"
U,"is isheel
heelmooi,
mooi,doch
dochlaat
laat
middenstand
Het
dede
middenstand
dan doen
doen langs
langsden
denbeproefden
beproefdenweg
wegder
derkleine
kleine
coöperatievevoorschotbanken,
voorschotbanken,
het dan
co6peratieve
die onderling
onderling zich met
met elkaar
elkaar in
inbetrekking
betrekking kunnen
kunnen stellen.
stellen.
die
Januari-nummer van
van »de
Dde Economist"
Economist" blz. 66, sprekend
sprekend over
chèqueHet Januari-nummer
over het chèqueverkeer onder
onder den
den Duitschen
Duitschen middenstand,
middenstand, wees
wees ererop,
op,hoe
hoesterk
sterkhet
hetchèquechèqueverkeer
verkeer dier Duitsche
Duitsche cot5peratieve
coöperatieve credietvereenigingen
credietvereenigingen isis toegenomen.
toegenomen.
verkeer
Laat de
de middenstand
middenstand ook
ook bij
bij ons
onseerst
eerstlangs
langsdezen
dezenweg
wegleeren
leercllzich
zichzelf
zelftete
Laat
helpen. W
Wat
dan later
lateropopditdit
gebied
door
centralisatieis is
verkrijgen,kan
kan
helpen.
at dan
gebied
door
centralisatie
te te
verkrijgen,
de toekomst
toekomstworden
worden overgelaten.
overgelaten.
gerust aan
aan de
gerust
Mr. J.
H. B.
B.
Mr.
J. H.
W. Loftus
Loftus Hare,
Hare, De
De Groote Godsdiensten.
Godsdiensten. III.
lIl. De
De Grieksche
Grieksche Godsdienst.
Godsdienst. IV.
IV. De
De BabyBaby.
W.
Ionische Godsdienst.
Godsdienst. —
- Amsterdam, Scheltens &
& Giltay.
Giltay.
lonische
Ons oordeel
oordeel over
over het
hetderde
derdeen
envierde
vierdeboekje
boekje dezer
dezer reeks
reeks kan
kan alalweinig
weiniggungunOns
stiger luiden
luiden dan
dan dat
datover
overdedeeerste
eerstetwee.
twee.Het
Het
blijft
onseen
eenraadsel,
raadsel,dat
dateen
een
stiger
blijft
ons
man van
van wetenschappelijke
wetenschappelijke vorming
vorming als
als Dr.
Dr.B4hler
Bählervoor
voor eene
eeneuitgave
uitgaveals
alsdeze
deze
man
aanbevelende inleiding
inleidingkon
konschrijven.
schrijven.Wel
Wel
moeten
zijne
boeddhistischesymsymeene aanbevelende
moeten
zijne
boeddhistische
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pathieën hem
hem als
alstheoloog
theoloogparten
parten gaan
gaan spelen.
spelen. Oostersche
Oostersche logica
logica—
- isiseens
eensinin
pathieen
dit tijdschrift
tijdschriftdoor
doordr.
dr.Hylkema
Hylkemainin
zijnebeoordeeling
beoordeelingder
dertheosophie
theosophiegezegd
gezegd—~
dit
zijne
nueenmaal
eenmaal eene
eene andere
andere dan
dan Westersche.
Westersche. Wie
Wie
aan
Oostersche
voorkeur
isis nu
aan
de de
Oostersche
dede
voorkeur
geven, zullen
zullen in
indeze
dezeboekjes
boekjes misschien
misschien vinden,
vinden, wat
ze zoeken.
zoeken. Wie
Wie't
voor.
't erer voorgeven,
wat ze
Westerscheopopdurven
durvenwagen,
wagen,zullen
zullenerermet
metschr.
schr.dezes
dezesslechts
slechts
alsnog
alsnog met
met dedeWestersche
verwarring en
en toenemend
toenemend misverstand,
misverstand, toch
tochop
opdit
ditgebied
gebied
reeds
verontrustend
verwarring
reeds
zoozoo
verontrustend
groot vaak,
vaak, van
van verwachten.
verwachten. Ten
Tenbewijze
bewijzedaarvan
daarvaneen
eenpaar
]Jaaraanhalingen.
aanhalingen.
groot
Dl.
wewe:
: „Godsdienst
Dl. III,
lIl, blz.
blz.9 9lezen
lezen
"Godsdienstisisdie
dieverhouding
verhoudingtot,
tot,dat
datbewust
bewustzich
zich
bewegen
bewegen naar
naar de
de Ongeziene
Ongeziene Macht,
Macht, hetwelk
hetwelkdedemensch
menschopopvelerlei
velerleiwijzen
wijzeninin
zich voelt.
voelt. In
Inruimeren
ruimeren zin
zin kan
kan hij
hij en
en wordt
wordt hij
hij meestal
meestal opgevat
opgevat als
als het
hetgeheel
geheel
zich
van al
al die
diehandelingen,
handelingen, welke
welkeeen
eenmensch
menschvolbrengt
volbrengtmet
methet
hetoog
oogop,
op,enenalal
zijne
van
zijne
omtrent den
den Oneindigen
Oneindigen Bestuurder."
Bestuurder." Slechts
Slechts van
vandedeimmanentie
immanentie
gedachten omtrent
gedachten
Gods is
is hier
hiersprake
sprake;j dedetranscendentie
transcendentie wordt
wordt veronachtzaamd.
veronachtzaamd. Gegeven
Gegeven dede
Gods
men dan
dan b.v.
b.v.aan
aanoud-Israël
oud-Israëlwel
welgodsdienst
godsdiensttoetoevooropgestelde definitie,
vooropgestelde
definitie, kan
kan men
kennen?
kennen?
devolgende
volgendebladzijde
bladzijdewordt
wordtGodgeleerdheid
Godgeleerdheidbeschreven
beschreven als
als „eene
"eene wetenwetenOp de
God, en
en de
de
schappelijke rangschikking
schappelijke
rangschikkingvan
van begrippen
begrippenomtrent
omtrentde
de Goden
Goden of
of God,
nadering tot Hem,
Hem, kennis
kennisomtrent
omtrentHem,
Hem,van
vanden
denmensch."
mensch." Hebben
Hebbenwij
wijrecht
recht
nadering
vergrooting van verwarring,
verwarring, vermeerdering
vermeerdering van misverstand
misverstand te
te duchten?
duchten?
vergrooting
hun ;,eenvoudigen,
;,eenvoudigen,oorspronkelijken
oorspronkelijkenvorm"
vorm"werden
werdendeze
d~zeboekjes
boekjesaanbevolen.
aanbevolen.
Om hun
Men leze
leze een
een zin
zin als
als dezen
dezen (III,
(lIl,blz.
blz.62):
62):„Dus
"Dusziet
ziet
mensch,met
metlangzame
langzame
Men
dede
mensch,
schreden opklimmend
opklimmend door
door de
degebieden
gebiedenvan
vanbewustzijn,
bewustzijn,strijdend
strijdend op
op elke
elkesport
sport
schreden
der ladder
ladder eene
eene worsteling
worsteling niet
niet met
metde
dehoogere
hoogeremachten,
machten,maar
maarmet
metdedelagere,
lagere,—
der
dus ziet
ziet hij,
hij,met
metnunu
verkregen
duidelijker
gezichtsvermogen,dat
dathetgeen
hetgeenhij
hij
dus
verkregen
duidelijker
gezichtsvermogen,
achter zich
zich gelaten
gelaten heeft,
heeft, kwaad
kwaadis,
is,daarheen
daarheenterug
terugtetegaan,
gaan,er
erininteteblijven,
blijven,
achter
zich daarmee
daarmee te
te vereenigen,
vereenigen, is zonde".
zonde". Is dat
dat eenvoudig?
eenvoudig?
IV. blz.
blz. 12
12wordt,
wordt. niet
nietininovereenstemming
overeenstemming met
methet
hetopopdedevoorafgaande
voorafgaandebladbladzijden
Zondvloed kortweg
kortweg als een
een historisch
historischfeit
feitaanvaard.
aanvaard.
zijden beweerde,
beweerde, de
de Zondvloed
dan ook
't dan
vg. treedt
de magie,
magie, waarop
waarop de
de theosofie
theosofie uitloopt,
uitloopt, zij
zij 't
ook nog
nog
dlz. 26
treedt de
26 vg.
licht. Natuurlijk
Natuurlijkkan
kandat
datniet
nietzonder
zonderdedewetenschap
wetenschapeen
eenduw
duw
weifelend
weifelend aan
aan het
het licht.
te
geven, niet
niet zonder
zonder de
de poging,
poging, haar
haarinindiscrediet
discrediettetebrengen.
brengen.
te geven,
de mythen
mythen der
der Babyloniërs
Babyloniërs niet
niet minder
minder waar
waar
Blz.
vg. lezen
lezen wij:
wij: „Zoo
"Zoo zijn
zijn de
Blz. 42
42 vg.
en
redelijk dan
dan die
dievan
vaneenig
eenigander
anderyolk
volk;
waar,omdat
omdatzijzijbijna
bijnazonder
zondergaping
gaping
en redelijk
; waar,
den
inhow.d weergeven
weergeven der
der denkvermogens,
denkvermogens, die hen
hen maakten
maakten;; redelijk,
redelijk, omdat
omdat ten
ten
den inhoud
ander beeld
beeld had
hadkunnen
kunnenverschijnen
verschijnen voor
voor het
het
tijde
hunner samenstelling
samenstelling geen ander
tijde hunner
ontwikkeld
M. a.a.w.
w.waarheid
waarheidenenredelijkheid
redelijkheid
ontwikkeld gezichtsvermogen
gezichtsvermogenvan
van hun
hun tijd."
tijd." M.
Waar gaan
gaan we
weheen
heen?
zijn
zijn relatief.
relatief. Waar
?
Kritiek is
verder overbodig.
overbodig. Wij
Wij zijn
zijn nog
nogslechts
slechtsbenieuwd,
benieuwd, wat
wat de
de laatste
laatste
is verder
het Christendom
twee
den godsdienst
godsdienst der
der Joden
Joden en
Christendom ons
ons zullen
zullen
en het
twe.e deeltjes
deeltjes over
over den
degelijk
en degelijk
naast werkjes
werkjes als
als deze
dezeeens
eenseen
eendoorwrocht
doorwrocht en
brengen.
legge naast
brengen. Men
Men legge
Inleiding
werk,
niet boven
boven de
de bevatting
bevattingvan
vangewone
gewonelezers
lezersgaande,
gaande,als
alsTiele's
Tiele's btleiding
werk, niet
tot
Godsdienstwetenschap en
theosofisch studie-resultaat
in zijne
zijne onwaarde
onwaarde
en theosofisch
studie-resultaat moet
moet in
tot dedeGodsdienstwetenschap
worden
Ook in
in het
hetgevaar,
gevaar, dat
dathet
hetoplevert
oplevert voor
voor onkundigen.
onkundigen_ Hunne
Hunne
worden erkend.
erkend. Ook
gebrekkig hishishun gebrekkig
geestelijke
verwarring kan
kan ererslechts
slechtsdoor
door.vergroot
.vergrootworden,
worden, hun
geestelijke verwarring
torisch
dan op
op dwaalwegen
dwaalwegen geleid.
geleid. Wij
Wijwillen
willenererniet
nietmeer
meèr van
van
torisch inzicht
inzicht niet
niet dan
aanhalingen maken
maken elke
elke verdere
verdere waarschuwing
waarschuwing aan
aan het
hetadres
adres
zeggen.
Onze aanhalingen
zeggen. Onze
van
nog niet
niet van
van alle
alleWestersche
Westersche logica
logica gespeend
gespeend zijn
zijn overbodig.
overbodig.
van wie
wie nog
P. B.
B. W.
E_,
P.
W.
E., Juli
Juli 1906.
1906.
Prof.
De bouw,
bouw, het leven
leven en
endedeverpleging
verplegingvan
vanhet
hetmenschelijk
menschelijk lichaam.
lichaam.
Prof. Dr.
Dr. C.
C. E.
E. Bock.
Bock. De
voor
bewerkt door
door Dr.
Or. C.
C. P.
P. ter
terKuile.
Kuile. —
- Derde,
Derde,verbeterde
verbeterde en
envermPervermpervoor Nederland
Nederland bewerkt
afdeelingen (en
platen). - Groningen,
Noonlhofl'.
derde
Groningen, P.
P. Noordhoff.
(en 7 platen).
derdedruk,
druk, met
met 43
43 afdeelingen
—

De Tijdspiegel aankondigende,
aankondigende,
Doctor
in IJe
Doctor D.
D. Lubach,
Lubach, indertijd
indertijd de
de eerste
eerste uitgaaf in
te behooren,
die
mij voor
voor tot
aard te
behooren, die
schrijft:
beste van
van dien
dien aard
tot de
de beste
schriift :»dat
»dat werkje
werkje komt
komt mij
publiek het
het op
op prijs
stelt,
er
geschreven zijn."
derde druk
druk bewijst,
bewijst, dat
,Jat 't't publiek
prijs stelt.
er geschreven
zijn." De
De derde
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De
heer Ter
TerKuile
Kuileheeft
heefthet
hetmet
met
zorgtottot
hedenbijgewerkt
bijgewerktenendedeuitgever
uitgever
De heer
zorg
opop
heden
netjes afgeleverd
afgeleverd;; afbeeldingen en
en platen
platenzijn
zijnonberispelijk
onberispelijkafgedrukt.
afgedrukt.
het netjes
Vooral vestigt
rderent de
de aandacht
aandacht op
op het
hetlaatste
laatstehoofdstuk,
hoofdstuk, de
de gevaren
gevaren van
van
vestigt referent
intieme verkeer
verkeer met
met honden.
honden. Bij
Bijden
denhond
hondontstaat
ontstaat(in
(indedemeeste
meestegevallen
gevallen
het intieme
door
beet van
van een
eendollen
dollenhond)
hond)dedehondsdolheid,
hondsdolheid,diediedoor
door
bijtenop
opmenschen
menschen
door den
den beet
bijten
Dehondsdolheid,
hondsdolheid, watervrees,
watervrees, lyssa,
Iyssa,
en
alle huisdieren
huisdieren kan
kan worden
worden overgeplant.
overgeplant. De
en alle
een
smartelijkste ziekten, isis ongeneeslijk.
ongeneeslijk. Gelukkigerwijze
Gelukkigerwijze echter
echier worden
worden van
van
een der smartelijkste
door dolle
honden gebeten worden,
worden, slechts
slechts 88tot
tothoogstens
hoogstens
honderd
honderd menschen,
menschen, die
die door
dolle honden
47 dol.
dol. DeDetegen
tegen
hondsdolheid
aangeprezengeheimmiddelen
geheimmiddel~nzijn
zijnwerkeloos.
werkeloos.
hondsdolheid
a,a,ngeprezen
Ue
hond isisvoorts
voortsde
degrootste
grootste parasietenherberg,
parasietenherberg, die
er bestaat.
bestaat. Hij
Hijherbergt
herbergt
De howl
die er
bij
in zijn
zijn dunne
dunne darmen
darmen vier
vierverschillende
verschillendelintwormen,
lintwormen,welker
welkerblaaswormen
blaaswormenbij
menschen en
huisdieren ziekte
ziekte en
en dood
doodkunnen
kunnenveroorzaken.
veroorzaken.
menschen
en huisdieren
De schurftmijt
schurftmijt van
van den
den hond
hondgaat
gaat
denmensch
menschover,
over,enenbrengt
brengtbij
bijdezen
dezen
De
opopden
schurft
teweeg.
schurft teweeg.
deze feiten
feiten blijkt,
blijkt,dat
datterecht
terecht
dringend
genoeg
gewaarschuwdkan
kan
Uit
Uit deze
nietniet
dringend
genoeg
gewaarschuwd
worden tegen het
het intieme
intieme verkeer
verkeermet
methonden.
honden.Het
Hetis is
sterk
keuren,kinderen
kinderen
worden
sterk
af afte
te keuren,
bij
honden te
laten slapen
slapen en
en door
door honden
honden te
te laten
laten likken.
likken.
bij honden
te laten
R. KRUL.
KRUL.
Licht
op het
het pad.
patl. Hollandsche
Hollandscheoverzetting,
overzetting,tweede
tweededruk.
druk.—- Baarn,
Baarn,Hollandia-drukkerij.
Hollandia.drukkerij.
Licht op
is „eene
"eeneverbandeling,
verhandeling,geschreven
geschrevenvoor
voorhethet
persoonlijkgebruik
gebruikvan
van
»Licht" is
persoonlijk
Dit »Licht"
hen,
die onbekend
onbekend zijn
zijnmet
metdede
oosterschewijsheid,
wijsheid,enendie
dieonder
onderharen
hareninvloed
invloed
hen, die
oostersche
M. C."
C."
wenschen
te worden,
worden, neergeschreven
neergeschreven door
door M.
wenschen gebracht te
ontleendaan
aandedetradities
traditiesder
derLoge
Logevan
vandedeGroote
Groote
Die oostersche
oostersche wijsheid
wijsheid isisontleend
Broederschap,
Deregels,
regels,gegeBroederschap,die
die eenmaal
eenmaal de
de geheime
geheime luister
luister was
was van
van Egypte.
Egypte. De
schreven
haar voorzaal,
voorzaal, waren
waren dezelfde
dezelfde als
als die
die nu
nu geschreven
geschreven staan
staan ininde
de
schreven in
in haar
Als
gesprokenwordt
wordtvan
vaneen
eenbroederschap
broederschap ofof
voorzaal van
van bestaande
bestaande scholen.
scholen.Als
voorzaal
gesproken
van een
een orde,
orde, wordt
wordtniet
nietbedoeld
bedoeldeen
eenwillekeurige
willekeurigeinstelling,
instelling,gevormd
gevormddoor
door gegevan
en verstandsmenschen
verstandsmenschen;; doch
doch een
een werkelijk
werkelijk feit
feitinindedebovennatuur,
boveonatuur,een
een
leerden en
leerden
trap van
van ontwikkeling
ontwikkeling in
in de
de richting
richting van
vanhet
hetabsoluut
absoluutgoddelijke
goddelijkeofofgoede.
goede.
trap
Zoowel in Londen
Londen als Parijs
Parijs en
en Petersburg
Petersburg zijn
zijn er
er menschen
menschen hoog
hoog van
van ontwikontwikkeling. Maar
Maarals
alsmystieken
mystiekenworden
wordeuzijzijalleen
alleengekend
gekend
door
hen,
het
vermogen
door
hen,
diedie
het
vermogen
bezitten om te
te herkenuen
herkennen;; het
hetvermogen,
vermogen, verkregen
verkregen door
door de
d'eoverwinning
overwinningvan
van het
het
bezitten
zelf, blz.
blz. 91.
91.
zelf,
Wie belang
belang stelt in
in het
het occultisme
occultisme of
of neiging
neiging gevoelt
gevoelt tot
tothet
hetmystieke,
mystieke,zal
zaldit
dit
Wie
goed
geschreven boekje
boekje met
met voldoening
voldoening lezen.
lezen.
goed geschreven
KRUL.
R. KRUL.
Spiritisme;
pro: J.
S. Gael,
Göbel,contra:
contra: Dr.
UI'. A.
A. J. C.
C. S.
Snijders. —
- Baarn,
Baarn, HollandiaJ. S.
Spiritisme, pro:
S. Snijders.
drukkerij.
In
den goeden
goeden ouden
ouden tijd
tijdwaarden
waardenhier
hierte te
lande
rondkuische
kuischemaagdekens,
maagdekens,
In den
lande
rond
gezegd
»klopjes", door
door den
denbeschaafden
beschaafdenHagenaar
Hagenaargenoemd
genoemd»ma
»masoeurtjes"
soeurtjes" (het
(het
gezegd »klopjes",
hetFransche
Franschema
masoeur).
soeur).ZijZijklopten
kloptendedegetrouwen
getrouwenop
opder
der
meervoud
van het
meervoud NB.
NB. van
en plaats
plaatsder
dersamenkomsten.
samenkomsten. De
De
alleenzaligmakende
doende tijd
tijd en
alleenzaligmakendekerk,
kerk, kond
kond doende
vrouwelijke
hebben plaats
plaats gemaakt
gemaakt voor
voordedeonzijdige
onzijdigeklopklopvrouwelijke klopjes
klopjes verdwenen
verdwenen en
en hebben
geesten. Hoewel
Hoewel ouder
ouder dan
dan de
de weg
wegvan
van
Kralingen,schijnen
schijnen deze
deze af
af en
en toe
toe tete
geesten.
Kralingen,
dutten of
ofteteverzwakken,
verzwakken,althans
althanshun
huntegenwoordigheid
tegenwoordigheidwordt
wordtdoor
doorhet
hetmenschelijk
menschelijk
oor
niet altoos
altoos bemerkt.
bemerkt. Zestig
Zestig jaar
jaar geleden
geleden had
had Kate
Kate Fox
Foxhet
hetvoorrecht
voorrecht en
ende
de
oor niet
eer
hen te
te hooren,
hooren, en
en tot
tot op
opdezen
dezen dag
dagkraken
krakenenentikken
tikkenenenkloppen
kloppendedegeesten
geesten
eer hen
de
geheele wereld
wereld door.
door.
de geheele
De openbaring
openbaring aan
aan de
defamilie
familieFox
Foxgeschiedde
geschieddeininhet
hetjaar
jaaronzes
onzesHeeren
Heeren1847
1847
De
en gelegen
gelegenin•
in' het
hetgehucht
gehuchtHyderville
Hyrlervillebij
bijNewark
Newarkinin
in een
een houten
houten huis,
huis, staande
staande en
in
den
Staat Newyork,
Newyork,enentwee
tweejaar
jaarlater,
later,opop
den
merkwaardigenavond
avondvan
vanden
den
den Staat
den
merkwaardigen
vrouwen
beidedochtertjes
dochtertjes lichamelijk
lichamelijk en
en geestelijk
geestelijk
laatsten
Maart, waren
waren man,
man, vrouw
laatsten Maart,
en beide
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volkomen uitgeput,
uitgepu~, gezegd
gezegd bp.
op.Kate,
Kat.e,dedejongste
jongsteder
derbeide
beide
meisjes,niet
niet
bangvoor
voor
volkomen
meisjes,
bang
geheimzinnige geluiden,
geluiden, die
die langzaam-aan
langzaam-aan het
hetkarakter
karaktervan
vanlichte
lichtekloppingen
kloppingen
de geheimzinnige
vingersknippende
knippende: :»Heidaar,
llHeidaar,ouwe
ouwebokspoot!
bokspoot!
hadden aangenomen,
aangenomen, riep,
riep, met
metdedevingers
hadden
doe me
me dat
dateens
eensna!"
na!"enen—- het
hetgeklop
geklop
antwoorddeterstond.
terstond .
doe
antwoordde
begon de
de krachtige
krachtige geestelijke
geestelijkestrooming
strooming op
opaarde
aardezich
zichtetevertoonen
vertoon en; ;z6o
zoo
• ZOO begon
AZ6o
de schamele
schamelegeboorte
geboorte van
vanhet
hetneo-spiritisme,
neo-spiritisme,dedenieuwe
nieuweopenbaring,
openbaring,waarnaar
waarnaar
is de
mensch reeds
reedslang
langhunkerde
hunkerde;
devluchtige
vluchtigemensch,
mensch, die
die het
heteeuwige
eeuwigeininzich
zich
de mensch
; de
en toch
toch sterven
sterven gaat.
gaat.
voelt, en
!"
DKate Fox
Fox bracht
bracht den
den vrede
vredetusschen
tUBSchengodsdienst
godsdien,st en
en wetenschap
wetenschap!"
»Kate
DDe mensch,
mensch, vervolgt
vervolgtdedespiritist,
spiritist,is issaamgesteld
saamgestelduituitdrie
drie»grondbeginselen":
Dgrondbeginselen":
»De
en ziel.
ziel. Deze
Deze verbindt
verbindt de
de beide
beide eereten
eer@ten en
enstaat
staattuschen
tuschen het
het
lichaam, geest
lichaam,
geest en
en het
hetgeestelijke.
geestelijke.
lichamelijke en
lichamelijke
geest n.0
Dll is niet
nietvolkomen
volkomenonstoffelijk
onstoffelijk;
voortdurenden
enonafscheidelijk,
onafscheidelijk,
; hijhijisisvoortdurend
»De geest
ook buiten
buiten het
hetlichaam,
lichaam,door
dooreen
eenuiterst
uiterstijl,ijl,aetherachtig
aetherachtigstoffelijk
stoffelijkomhulsel
omhulsel
dus ook
dus
i s prrit
genoemd,dat
datnanaden
dendood
doodmèt
mètden
dengeest
geestuit
uithet
hetlichaam
lichaam
omgeven, per
omgeven,
pe risp
it genoemd,
om naar
naar de
de wereld
wereldder
dergeesten
geestenterug
terugtetekeeren.
keeren.Daarom
Daaromheeft
heeft
dood
vrij wordt
wordt om
vrij
dededood
voor den spiritist
spiritist niets
niets verschrikkelijks.
verschrikkelijks. De
Deontsnapte
ontsnapte geest
geestzet
zetzijn
zijnbestaan
bestaanvoort,
voort,
voor
zooals de
de levende
levende mensch
mensch;; met
met dlt
ditverschil,
verschil, dat
datdedegeest
geestuituiteen
eenuiterst
uiterstdun
dun
zooals
u ï d u mbestaat."
bestaat."
stoffelijk flfluïdum
stoffelijk
Het schimmenrijk
ineere
eerehersteld,
hersteld,ook
ookdedezielsverhuizing
zielsverhuizing
schimmenrijk der
der voorouders
voorouders is in
den Franschman
Franschman Rivail, alias
alias Allen
AllenKardec.
Kardec. Door
Doorhem
hemisishet
het
wordt betoogd
betoogd door
door den
wordt
rit u a li 8 m
e verschrompelt tot
rit im
s me.e.
woord spi
woord
spiritualism
e verschrompelt
tot spi
spiritis
Zelfs ddee vier
v ierded dim
e dim
e n zie
is gevouden
door
den
hoogleeraar in
in de
de wiswisZelfs
enzie
is gevonden
door
den
hoogleeraar
Zöllner. Dat
Dat wij
wij de
degeesten
geesten niet
nietkunnen
kunnen zien,
zien, isisalleen
alleendaaraan
daaraan toe
roetete
kunde, F. Milner.
kunde,
zij zich
zich ophouden
ophouden inineen
eenvierde
vierderuimte-afmeting.
ruimte-afmeting. Geesten
Geestenzijn
zijn
schrijven, dat
schrijven,
dat zij
vierdimenzioneele wezens.
wezens.
Opmerkenswaardig
sekse in
in het
het bovenzinlijke
bovenzinlijke de
de eerste
eerste viool
viool speelt.
speelt.
Opmerkenswaardigis,
is, dat
dat de sekse
medici schrijven
schrijven dit
dittoe
toeaan
aan»hysterie"
Dhysterie";
volgens
Paul
Kronthalniet
nieteen
eenzenuwzenuwDe medici
; volgens
Paul
Kronthal
een zielsaandoening,
zielsaandoening, mits door
door ziel
ziel wordt
wordt verstaan
verstaan de
desom
som
of hersenziekte,
hersenziekte, maar
maar een
van
alle reflexen.
reflexen. —
- Mooi
Mooi gezegd,
gezegd, doch
doch hout
houtsnijdt
snijdthet
hetniet.
niet.De
Deom
om een haverklap
van alle
hetbeestje"
beestje";
immers
wisselende
ziekelijke aandoeningen
aandoeningen Dzitten
in den
den aard
aardvan
vanhet
wisselende ziekelijke
»zitten in
; immers
zeer na aan
aan kunst
kunst verwant.
verwant.
het onaturel"
»naturel" der
vrouwen isis zeer
der vrouwen
Voo
gen zijn
zijngoed
goedgesteld.
gesteld.Belemmert
Belemmert de
despiritistische
spiritistische bril
bril het
het
T eegen
Vo orr en T
palmden
dentegenspreker
tegensprekerworden
wordengereikt.
gereikt.
juiste zien
zien niet,
niet, dan
dan zal
zaldedepalm
R. KRUL.
KRUL.
M.
F. Onnen,
Onnen, De
Dedraadlooze
draadlooze telegrafie
telegrafie enenhare
haretoepassing
toepassingin in
Oost·lndië.—- Leiden,
Leiden,
M. F.
Oost-Indië.
E.
J, Brill.
Brill.
E. J.

Tien
jaar geleden,
geleden, twee
tweejuni
juni1896,
1896,nam
namG.G.Marconi,
Marconi, geb.
geb.25
25april
april1874,
1874,zijn
zijn
Tien jaar
Hijbewees
beweesdedemogelijkheid
mogelijkheidder
dertelegrafie
telegrafiezonder
zondertusschengelegen
tusschengelegen
eerste
patent. Hij
eerste patent.
grooter dan laboratorium-afstanden.
Dat hem
hem deze
deze verdienste
verdienste
draadgeleiding op veel grooter
laboratorium-afstanden. Dat
de Duitschers,
Duitschers, is
is zeer
zeer onbillijk.
onbillijk. Een
Eenandere
andere
nog
wordt betwist,
betwist, met
met name
name door
door de
nog wordt
vraag
echter is, of
of later
laterook
ookverbeteringen
verbeteringen zijn
zijn aangebracht
aangebracht;; en
dan moet
moet in
in de
de
vraag echter
en dan
eerste
gewezenworden
wordenop
opden
denhoogleeraar
hoogleeraarFerdinand
FerdinandBraun
BraunteteStraatsburg,
Straatsburg,
eerste plaats gewezen
de draadlooze
draadlooze telegrafie
telegrafie door
door een
een paar
paar groote
grootesprongen
sprongen bracht
bracht ininhaar
haartegentegendie
die de
woordig
van practische
practische bruikbaarheid.
bruikbaarheid.
woordig stadium van
de marconigrafie,
marconigrafie, wordt
wordt ook
ook genoemd
genoemdethertelegrafie,
etheftelegrafie,
Marconi's
Marconi's uitvinding,
uitvinding, de
heliografie,
radiotelegrafie, doch
doch algemeen
algemeen draadlooze
draadlooze ofofvonktelegrafie,
vonktelegrafie, duitsch
duitsch
heliografie, radiotelegrafie,
station Funkenspruchstation.
Funkenspruchstation. De
De inrichting
inrichting van
van
Telefunken,
Funkspruch en
Telefunken, Funkspruch
en het station
bijdedehaven
haventeteScheveningen
Scheveningen
zulk
station kan
kangemakkelijk
gemakkelijkworden
worden nagegaan
nagegaanbij
zulk een station
aan
zeezijde.
aan de zeezijde.
De
schrijver behandelt
behandelt zoowel
zoowelPde
,'dedraadlooze
draadlooze telegrafie
telegrafie in
in de
depractijk,"
practijk," doch
doch
De schrijver
door twee
twee schetsschetsvooral
vooral .haar
Dhaartoepassing
toepassing in
in nederlandsch
nederlandsch Oost-Indië"
Oost-Indie" toegelicht
toegelicht door
kaarten.
kaarten.
ne
pakkend betoog,
betoog, blz.
blz. 80,
,Dat voor
regeering
voor de regeering
80, luidt:
luidt aDat
van zijn
zijn pakkend
concluzie van
De concluzie
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thans het oogenblik
oogen bli k daar
daar isis om
omop
optetehouden
houdenmet
methet
hetleggen
leggen
van
nieuweonderonderthans
van
nieuwe
verantwoordale
alszijzijhaar
haarnieuwe
nieuwe
zeesche
in nederlandsch
nederlandsch Oost-Indië,
Oost-Indië; het
hetisisverantwoord
zeesche kabels
kabels in
enhet
hetalgemeen
algemeen
verbindingen bewerkstelligt
bewerkstelligtdoor
doormiddel
middelder
derdraadlooze
draadloozetelegrafie
telegrafie;
; en
belang vereischt,
datdat
zij zij
zulks
doetdoet
in ine ieigen
gen behee
be h eer."
belang
vereischt,
zulks
r."
Dit laatste
laatste heeft
heeftniet
niet
mogen
zijn.
Regeering
volksvertegenwoordiging
zoozoo
mogen
zijn.
Regeering
enen
volksvertegenwoordiging
hebben
anders beslist.
beslist.
hebben anders
R. KRUL.
KRUL.
Or.
Willem Doorenbos,
Doorenbos, door
door Elise
Elise A.
A. Haighton.
Hai~hton.—
- 'sGravenhage,
'sGravenhage,Martinus
MartinusNijhoff.
NijhotT.
Dr. Willem

Mejuffrouw
Haighton heeft
heeft een
een goed
goedwerk
werkverricht
verrichtmet
meteene
eenebeknopte
beknopte
Mejuffrouw Elise
Elise A.
A. Haighton
Dr. Willem
Willem Doorenbos,
Doorenbos, die
die in
in 1905
1905 op
opbijna
bijna8585levensbeschrijvilJg tete geven
levensbeschrijving
geven van
van Dr.
jarigen leeftijd
leeftijd te 's-Gravenhage
's-Gravenhage is overleden.
overleden. De
De meesten
meesten toch
toch kennen
kennen Dr.
Dr. Doo1)00jarigen
ren bos alleen
alleen als
alsden
den leeraar,
leeraar,uit
uitwiens
wiensschool
schooldededichters
dichtersenenschrijvers
schrijvel's van
van de
(Ie
renbos
jongstr. litteraire
litteraire beweging,
beweging, zooals
zooals Jacques
Jacques Perk,
Perk, Kloos;
Kloos; Verwey,
Verwey, van
vanEeden
Eedenzijn
zijn
jongste
voortgekomen. Wat
hij geweest
geweest. isisals
alsmensch,
mensch,als
alsgeleerde,
geleerde,welken
welkeninvloed
invloedhij
hij
voortgekomen.
W at hij
door
woord en
en geschriften
geschriften heeft
heeftuitgeoefend,
uit.ge~efend,dat
datwordt
wordtin in
deze
biografieduidelijk
duidellik
door woord
deze
biografie
gesteld. De
Deschrijfster
schrijfsterweet
weeteigenaardige
eigenaardigestaaltjes
staaltjes
meetetedeelen
deelenuit
uitzijne
zljne
in 't
't licht gesteld.
mee
enzijne
zijnestudietijd,
studietijd,waaruit
waaruitblijkt
blijktdat
datWillem
WillemDoorenbos
Doorenbosreeds
reeds op
opjongen
jongen
jeugd en
ongemeens heeft
nadat hij
hij in
in 1844
1844 inin
leeftljd iets
iets zeer
zeer karakteristieks
karakteristieks en
leeftijd
en ongemeens
heeft gehad;
gehad; nadat
de klassieke
klassieke letteren
letteren summa
sumnJa cum
cum laude
laude was
wasgepromoveerd,
gepromoveerd. zien
zien wij
wij hem
hem achterachter·
de
en als
alsrector
rector van
vanhet
het
eenvolgenR
leeraar aan
aan de
de latijnsche
latijnsche school
school te
te Zaandam
Zaandam en
eenvolgens als
als leeraar
gymnasium
Winschoten, waar
waarhij
hijook
ookjaren
jarenlang
langmederedacteur
mederedacteur was
was van
van de
de
gymnasium te Winschoten,
!-lieuwe Winschoter
veelininbijzonderheden
bijzonderhedel'l af
af tetedalen,
dalen,
Winschoter Courant. Zonder
Zonder al teteveel
de schrijfster
schrijfster ook
ookmelding
meldingvan
vande
dezorgen
zorgen en beslommeringen,
beslommeringen, waarmee
waarmee
maakt
maakt de
Dr. Doorenbos
Doorenbos in
zijn huwelijksleven
huwelijksleven heeft
heeft tetekampen
kampengehad,
gehad,waardoor
waardoorheua
hemzelfs
zelfs
Dr.
in zijn
het verblijf
verblijf teteWinschoten
W inschotenonmogelijk
onmogelijk werd
werdgemaakt.
gemaakt. Dan
Dan isishij
hijeen
eentijdlang
tijdlang
denHaag
Haagmedewerker
medewerkervan
vanden
denNederlandschen
NederlandschenSpectator,
Spectator,waarin
waarinbij
hijscherpscherp.
in den
zinni~e stukken
stukken schreef
schreefonder
onder het
hetpseudoniem
pseudoniem »Keerom",
DKeerom", tot
tot hij
hij op
opaandringen
aandringen
zinnige
hetleeraarsambt
leeraarsambtinindedeGeschiedenis
GeschiedenisenenLetterkunde
Letterkunde
den minister
minister Thorbecke
Thorbecke het
van den
aan de
de Hoogere
Hoogere Burgerschool
Burgerschool te Amsterdam
Amsterdam aanvaardde,
aanvaardde, welk ambt
ambt hij
hij tot
totzijn
zijn
aan
60bekleed. Dat
DatDr.
Dr.Doorenbos
Doorenbos geen
geenhoogleeraar
hoogleeraarisisgeworden,
geworden,schrijft
schrijft
60e jaar
jaar heeft bekleed.
S. toe
toe aan
aan cliquegeest.
cliquegeest. Daar,
Daar, ininAmsterdam,
Amsterdam, inindedehoogere
hoogereklassen
klassenvan
vande
deH.B.S.
H.RS.
gaf
de geleerde
geleerdeDoorenbos
Doorenboshet
hetbeste,
beste,wat
wathij
hijtetegeven
gevenhad.
had.»Want",
DWant",zegt
zegtS.,
S.,»welken
llwelken
gaf de
schat
van pittig
pittigvernuft
vernuftzijne
zijneBibliografieën
Bibliografieënomsluiten,
omsluiten,van
vanwelken
welkenzeldzamen
zeldzamen
schat van
ook getuigt
getuigt de
de»Handleiding
llHandleiding tot
totdedeGeschiedenis
Geschiedenisder
derLetterLetterrijkdom
van kennis
kennis ook
rijkdom van
kunde", het
toch gevoeld
gevoeld door
door ieder
ieder die
diehem
hempersoonlijk
persoonlijk heeft
heeftgekend,
gekend, dat
dathij
hij
kunde",
het is toch
met zijn
zijn sprekend
sprekend woord
woord opophoogstaanden
hoogstaandennog
nogmeer
meerinvloed
invloedheeft
heeftuitgeoefend,
uitgeoefend,
met
dan
met zijne
zijne benijdenswaardige
benijdenswaardige pen.
pen. Hij
Hijspoorde
spoorde zijne
zijneleerlingen
leerlingenaan,
aan,steeds
steedszich
zich
dan met
zelf te
te zijn
zijnenendatdat
te vClhoogen
door
degelijkekennis
kennisenenverruiming
verruiming van
van
zijnzijn
te veihoogen
door
degelijke
maatschappij.Aanhangers
Aanhangerswinnen
winnenvoor
voorzijn
zijneigen
eigenzienswijze
zienswijze
blik op
opmensch
menschenenmaatschappij.
heeft hij
hij nooit
nooit getracht,
getracht, zoomin
zoomin in als
als buiten
buiten de
deschool.
school.Die
Dievan
vanzijne
zijneleerlingen,
leerlingen,
heeft
tot dedemannen
mannenvan
van'80
'80zijn
zijngaan
gaanbehooren,
behooren, steunde
steunde hij,
hij, ook
ook alalzeiden
zeidenzeze
welke tot
welke
dingen,
waar hij
hij het
hetininhet
hetgeheel
geheelniet
nietmee
meeeens
eenswas,
was,dedefouten
foutenaan
aanjonkheid
jonkheid
dingen, waar
Scherp kon
kon Doorenhos
Doorenhos zijn
zijn als een
een elst,
eIst, maar
maar hij
hij was
was
in jaren
Jaren toeschrijvende.
toeschrijvende ...
in
. . Scherp
het nooit,
nooit, ofofhij
hijmoest
moestaanmatiging
aanmatigingzien
ziengepaard
gepaardmet
metonkunde.
onkunde.AlsAls
eenigszins
hijhijeenigszins
kon,
prees hij
."
kon, prees
hij . .. ."
S. melding
meldingvan
vandddevoordrachten
voordrachtenvan
van Dr.
Dr.Doorenbos
Doorenbos in
in Felix
Felix
Verder maakt
maakt S.
doorhem
hem
gehouden
Plato·avondenten
tenhuize
huizevan
vanden
denheer
heer
Meritis
vandededoor
Meritis en van
gehouden
Plato-avonden
al die
diebijeenkomsten
bijeenkomsten wist
wist hij
hij de
deschare
schare teteboeien
boeienen
entetedoen
doenontontMercier;
Mercier ; in
in al
gloeien door
door zijne
zijne kennis
kennis en
en zijne
zijne welsprekendheid.
welsprekendheid. Ook
Ook van
van zijn
zijn laatste
laatste levenslevens·
gloeien
laterininden
denHaag,
Haag,getuigt
getuigt
schrijtster
: »I.evensvreugdheeft
heeft
jaren, ininBrussel,
Brussel, later
jaren,
de de
schrijister
: »Levensvreugd
de grijsaard
grijsaard gekend
einde toe,
toe, en
enzelfs
zelfsinindededonkerste
donkerstedagen
dagenden
denlevenslevensde
gekend tot
tot het einde
moed niet
verloren, hij
vond altijd
altijd een
een lichtzijde.
lichtzijde ...
moed
niet verloren,
hij zocht
zocht en vond
. .""
Twee
portretten zijn
zijn in
in dit
ditwerkje
werkjeopgenomen
opgenomen;
heteene
eeneisisvan
van1862,
1862,het
het
Twee portretten
; het
laatste
van1900,
1900,
door
Haverman.Men
Menvindt
vindtininditditlaatste
laatsteden
denenergieken
energieken
laatste isis van
door
Haverman.
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denkerskop van den
den 80-jarige
BO-jarige met
met de
descherpe
scherpeoogen,
oogen,den
denfijnen
[linengebogen
gebogenneus,
neus,de
de
denkerskop
dunne op
op elkaar
elkaar gekletude
geklemde lippen,
lippen,het
hethooge
hooge
voorhoofdenendedelange
langegolvende
goh"ende
dunne
voorhoofd
haren keurig
werk van
van Elise
Elise Haighton
Haighton getuigt
getuigt van
van warme
warmeverver"
haren
keurig teruggeven.
teruggeven. Het
Het werk
pi~teit en
enzal
zalvoor
voorallen,
allen,diediedezen
dezen
man
groote
zeldzame
eering en groote
groote piëteit
eering
man
vanvan
groote
enen
zeldzame
hebben gekend,
gekend, een
een aangenaam
aangenaam aandenken
aandenken zijn.
zijn.
gaven hebben
M.
M. S.
S.
L. van
van Deijssel.
Deijssel. Negende
~egende Bundel
Bundel verzamelde Opstellen. Rembrandt-bundel.
Rembrandt-bundel.—
- Amsterdam
Amsterdam
I,.
Scheltema en Holkema's Boekhandel.
Boekhandel.
Scheltema

heeftde
deschrijver
schrijverRembrandt-bundel
Rembrandt-bundelgenoemd,
genoemd,oindat
omdathierin
hierinvoorvoorDezen bundel heeft
hetRembrandtfeest,
Rembrandtfeest, over
over de
deKunst
Kunstvan
vanRembrandt
Rembrandtenenover
over
komen opstellen
opstellen over
over het
komen
eenige schilderijen
schilderijen van
Rembrandt in
musea van
van St.
St.Petersburg,
Peters burg, Munchen
Munchen en
en
eenige
van Rembrandt
in de musea
Weenen. Daartusschen
Daartusschen vindt
men stukken,
stukken, die
die niets
nietsmet
metRembrandt
Rembrandtofofzijn
kunst
Weenen.
vindt men
zijn kunst
uit tetestaan,
staan,zooals
zooalseen
eenprozastuk
prozastukDAls
DAIs het
het dag
dagwordt"
wordt" —
- een
eenvervolg
vervolg
hebben uit
hebben
van het
hetkindleven
kindlevenin in
overige
bundels—- eenige
eenige
letterkundigebesprekingen,
besprekingen,
van
ded'e
overige
bundels
letterkundige
reisimpressies en een
een paar
paarbeschouwingen
beschouwingenover
overdedeopvoeringen
opvoeringenvan
vanenkele
enkelemuziekmuziekreisimpressies
drama's van
Wagner. Daar
deze opstellen
opstellen over
overRembrandt,
Rembrandt, die
die hier
hier wel
wel de
de
drama's
van Viragner.
Daar deze
hoofdschotel uitmaken,
uitmaken, echter
echter alle
allever
ver
beneden
vele
voortreffelijkestukken
stukken
hoofdschotel
beneden
de de
vele
voortreffelijke
blijven, die door
door anderen
anderen in
in deze
dezedagen
dagenover
overRembrandt
Rembrandt zijn geschreven, kunnen
kunnen
blijven,
wij geen
geen enkele
enkele reden
redenvinden,
vinden,waarom
waaromwij
wijdedeaandacht
aandachtder
der lezers,
lezers, die
die toch
toch al
al
wij
zooveel over
over onzen
onzen grooten
grooten Meester
Meesterhebben
hebbenkunnen
kunnenvernemen,
vernemen,nog
nogopopdezen
dezen
zooveel
bundel zouden zouden
moeten vestigen.moeten vestigen. M. M.
bundel
S.S.
Weekblad Hollandia Regenerata.
Regenerata. Eerste Jaargang. Haarlem, A.
A. E. van
van der
der Heid6.
Heidè.
Nationaal Wedkblad
Verschillendé nummers
nummers van
eersten jaargang
jaargang van het
het Nationaal
Nationaal Weekblad
Weekblad
Verschillende.
van den
den eersten
werden ons
ons toegezonden.
toegezonden. De
Deverschillende
verschillendeartikelen
artikelen
opstellen,
doorzagen,
werden
enen
opstellen,
diedie
wijwijdoorzagen,
handelen over
over onderwerpen
onderwerpen van
van de
de meest
meestbonte
bonteverscheidenheid.
verscheidenheid. Zoo
Zoo vindt
vindtmen
men
handelen
o.a.
in één nummer
nummer achtereenvolgens
achtereenvolgens opstellen over
over De
De verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van
van
o.a. in
Gemeenteraden
Tweede Kamer,
Kamer, Beroepskeuze
Beroepskeuze en Standbegrip,
Standbegrip, Een
Een
Gemeenteraden en
en Leden
Leden der Tweede
en malcontentie,
maleont.entie,Versterking
Versterkingvan
vanden
den wil,
wil,
nieuwe microphoon,
microphoon, Fooien,
Socialisme en
nieuwe
Fooien, Socialisme
enz. De
De bedoeling
bedoeling van
van al
al die
dieartikelen
artikelen isisongetwijfeld
ongetwijfeld goed,
goed, en
ende
detoon,
t.oon,waarin
waarin
enz.
ze
zijn gesteld,
gesteld, isisover
overbethet
algemeen
zeer
mak.OfOf
geschrijfechter
echterzal
zal
ze zijn
algemeen
zeer
mak.
al al
datdat
geschrijf
leiden tot
tot eene wedergeboorte
wedergeboorte van
ons vaderland,
vaderland, zooals
zooals dit
ditweekblad,
weekblad, blijkens
van ons
leiden
zijn verheven
verheven naam,
naam, schijnt
schijnt te
te beoogen
beoogen?? Wij
"Vij durven
durven het
hetniet
nietvoorspellen.
voorspellen.Onder
Onder
zijn
de
vaste medewerkers
medewerkers vindt
vindt men
men echter
echter een
een tal
talvan
vanbekende
bekende namen,
namen, van
van welke
welke
de vaste
iets
goeds isis teteverwachten.
verwachten.DeDehoop
hoop
"an
redactieenenvan
vanHolland
Hollandblijve
blijve
iets goeds
van
de de
redactie
daarop
daarop gevestigd.
Aan
nummer isis een
eenprent
prenttoegevoegd,
toegevoegd,gewoonlijk
gewoonlijkvan
vanpolitieke
politiekebeteekenis,
beteekeni8,
Aan elk nummer
die
zich van
van de
debekende
bekendeplaten
platenvan
vanandere
andereweekbladen
weekbladenniet
niet
gunstig
onderscheidt.
die zich
gunstig
onderscheidt.
M.
S.
M. S.
Van het i\1enschenspel,
J. Steijnen.
- Drukkerij
Uitgevers"Mij »Voorburg".
Drukkerij en Uitgevers-Mij
Steijnen. —
door J.
Menschenspel, door
Scharrel
vreugde, door
Rud. Feenstra.
Feenstra. -— Amsterdam, Scheltens en Giltay;
door Rud.
Scharrelvreugde,
Het M~nsdlen8pel,
schrijver J.
J ..Steynen
Steynengezien
gezienwordt,
wordt., isis slechts
slechts
door den schrijver
Mensehenspel, zooals 't door
een
opeenhooping van
vanmenschelijke
menschelijkeellende,
ellende,menschelijke
menschelijkewanhoop,
wanhoop,menschelijke
menschelijke
een opeenhooping
ontaarding
verrotting; in
in de
defantasie
fantasievan
vandezen
dezenschrijver
schrijverschijnt
schijntgeheel
geheeldede
ontaarding en
en verrotting;
menschenwereld
zijn dan
dan een
eenduistere
duistere chaos,
chaos, waarin
waarin slechts
slechts
menschenwereldniets
nietsanders
anderstete zijn
bestiale
zwakkelingen, gedreven
gedreven door
door blinde
blinde hartstochten,
hartstochten, elkaar
elkaar naar
naar den
den strot
strot
bestiale zwakkelingen,
vliegen en
en elkaar
elkaarhet
hetbestaan
bestaanbetwisten
betwistentotdat
totdatdit
diteindigt
eindigtininakelige,
akelige,doodsstuipen.
doodsstuipen.
Welk
onderwerp de
schrijver hier
behandelt, of
hij vertelt
vertelt van
van een
eenvader
vaderen
en
Welk onderwerp
de schrijver
hier ook
ook behandelt,
of hij
een
zoon, —
- De
DeOude
Oudeenendede
Jonge
Ronner,—- ofofvan
vanKatten,
Katten,ofofvan
vaneen
eenHuwelijksHuwelijkseen zoon,
Jonge
Ronner,
reis
(die toch
toch nog
nogwel
weleens
eenskan
kanleiden
leiden
de beschrijving
vanaardige
aardigemomenten),
moment.en),
reis (die
tottot
de beschrijving
van
of
dat hij
hij verhaalt
verhaalt van
van zijn
zijne
Impressies van
van Londen,
Londen, steeds
steeds wordt
wordt de
de lezer
lezer
. e Impressies
of dat
onthaald
op akelige,
akelige, zwarte
zwartekoortsvisioenen.
koortsvisioenen. En
Endeze
deze
wreedemonotonie,
monotonie, het
het
onthaald op
wreede
gevolg
van des
desschrijvers
schrijvers eenkleurige
eenkleurige visie,
visie,wordt
wordtgeen
geenenkel
enkeloogenblik
oogenblikonderondergevolg van
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broken door
door eenige
eenige verheffing
verheffing ofoflichte
lichtewending
wendinginin
denstroeven,
stroeven,gekunstelden
gekunstelden
broken
den
Een onverkwikkelijk
onverkwikkelijk boek.
boek.
stijl. Een
het boek
boek van
van Rud.
Rud. Feenstra
Feenstra Scharrelvreugde
Scharrelvreugde zal
zal niemand
niemandiets
ietsbijzonder
bijzonder
Ook van
van het
Ook
schoons verwachten.
verwachten. Op
Opz'n
z'nhoogst
hoogst
zou
't amusantkunnen
kunnenzijn,
zijn,maar
maardaarvoor
daarvoor
schoons
zou
't amusant
geestiggenoeg.
genoeg.DeDeinhoud
inhoud
beantwoordt
aan
den
titel;
natuurgetrouwe,
beantwoordt
aan
den
titel
: dedenatuurgetrouwe,
is 't niet geestig
monotone, beschrijving
beschrijving van
van scharrelende
scharrelende typen. Deze
Deze schrijver
schrijver tracht,
tracht, wat
wat
ietwat monotone,
hem aan
aan geest
geestontbreekt,
ontbreekt, tetevergoeden
vergoedendoor
doorhet
het
neerschrijven van
vanplatte
platteen
en
hem
neerschrijven
studentikooze woorden
woorden en
en uitdrukkingen,
uitdrukkingen, die
diedoorga.ans
doorgaans alleen
alleen aan
aan de
debittertafel
bittertafel
studentikooze
kroeg
worden
geduld.Wanneer
Wanneer
volgens
sommigenzekere
zekeretalenten
talenten
of inindedekroeg
worden
geduld.
er er
volgens
sommigen
om zulke
zulkeboeken
boekente te
schrijven,dan
danstaan
staantoch
tochnaar
naaronze
onzemeening
meening
noodig zijn
zijn om
noodig
schrijven,
schoone.
zulke talenten
vijandigvijandig
tegenover het
zulke
talenten
tegenover
het schoone. M.M.S.S.
door Henri
Henri Borel.
Borel. Tweede Bundel. —
- Drukkerij
Drukkerij en
en Uitgevers-Mij.
Uitgevers-Mij. »Voorburg".
»Voorhurg".
Opstellen, door
door Henri
Henri Borel.
Borel. —
- Amsterdam,
Amsterdam, L.
L. J. Veen.
Veen.
Chineesche Kunst,
Kunst, door
Chineesche
In deze
deze Opstellen
Opstellen heeft Henri
HenriBorel
Boreleen
eenaantal
aantaldagbladrecensies
dagbladrecensiesover
overlitteratuur,
litteratuur,
muziek bijeengebracht.
bijeengebracht. In
In't
algemeen isishet
hetafzonderlijk
afzonderlijk
tooneelopvoeringen en
tooneelopvoeringen
en muziek
't algemeen
uitgeven van
van journalistiek
journalistiek werk,
werk, vooral
vooral van dagbladrecensies,
dagbladrecensies, in
in onzen
onzen tijd,
tijd,
uitgeven
al teteveel
veelwordt
wordtgeschreven,
geschreven,niet
nietzonder
zonderbedenking.
bedenking.Alleen
Alleenwanneer
wanneer
waarin toch
toch al
waarin
besprekingen het
hetkarakter.krijgen
karakter'krijgenvan
vanletterkundige
letterkundigestudiën,
studiën,ofof
wanneer
dergelijke besprekingen
wanneer
ze uitmunten
uitmunten door
door kernachtigen
kernachtigen stijl
stijlofof
door
geestigheid,dan
danlijkt
lijktons
onszoo'n
zoo'n
ze
door
geestigheid,
eenvoudigeeneneerlijke
eerlijke
uitgave gemotiveerd.
gemotiveerd. Nu
Nu geeft
geeftBorel
Borelinindeze
dezeopstellen
opstellenopopeenvoudige
uitgave
wat hij
hij gelezen,
gelezen, gezien
gezienen
engehoord
gehoordheeft
heeft;
maarvan
vangeen
geen
wijze zijn
zijn oordeel,
oordeel, over wat
wijze
; maar
enkel onder
onder deze
deze opstellen
opstellenkan
kanmen
menzeggen,
zeggen,dat
dathet
hetdoor
dooreene
eenebijzondere
bijzonderekwaliteit
kwaliteit
of vorm
vorm uitmunt.
uitmunt. Soms
Soms slaat
ook den
den bal
bal geheel
geheel mis,
mis, o.
o. a.
a.
van diepte,
diepte, geest
geest of
van
slaat hij
hij ook
zijn opstel
opstel over
over Isadora
lsadora Duncan,
Duncan, waarin
waarin hij
hij de
de kunst
kunst van
vandeze
dezegeniale
genialevrouw
vrouw
in zijn
in vergelijking
vergelijking brengt
tandakken van
van Indische
Indische dansmeisies.
dansmeisjes. Alleen
Alleen kan
kan
brengt met
met het tandakken
men van
van deze
deze opstellen
opstellen getuigen,
getuigen, dat
datzij
zijininwelwillenden
welwillendentoon
toonzijn
zijngeschreven
gesehrevenen
en
men
de vorm
vorm aangenaam
aangenaam aandoet.
aandoet.
dat de
wijhet
hetkeurig
keuriguitgegeven
uitgegevenboekje
hoekje
Veel belangrijker
belangrijker dan
dan dezen
dezenbundel
bundelachten
achtenwij
Veel
over Chinusche
Kunst van
van denzelfden
denzelfden schrijver.
Henri Borel
Borel een
een
schrijver.Op
Op dit
dit gebied
gebied is Henri
Chineesche Kunst
aard en
en het
hetkarakter
karakter van
van
veilige
en leerzame
leerzame gids.
gids. Vertrouwd
Vertrouwd met
de taal,
taal, den
den aard
veilige en
met de
hetschoone
schoone en
eninteressante
interessante van
van de
dekunst
kunst
die
Oostersche volken,
volken, weet
weet Borel
Borel ons
ons het
die Oostersche
van het Oosten
Oosten te doen
doen gevoelen,
gevoelen, waarin
waarin zich
zich de
de ziel
ziel van
vandat
datvolk
volkzoo
zooduidelijk
duidelijk
van
uitspreekt.
Men
hiereene
eencverklarende
verklarendebeschrijving
beschrijvingmet
metfraai
fraaiuitgevoerde
uitgevoerdefotografische
fotografische
Men vindt hier
reproducties
een tal van
vanvoorwerpen
voorwerpen van
van Chineesche
Chineesche Kunst,
Kunst, zooals
zooals die
die voorvoorreproducties van
van een
kwamen
de laatste
laatste tentoonstelling,
tentoonstelling, gehouden
gehouden te
te Batavia
Batavia door
door den Nederlandschkwamen op
op de
Indischen
kunstkring. Bijzonder
Bijzonder intressant
intressant isis inin' dit
dit werk
werk o.o.a.a.dedebeschrijving
beschrijving
Indischen kunstkring.
van
de Boeddha-beelden
Boeddha-beelden en
en van
vandedeKwan-Yin
Kwan-Yin(vrouwelijke
(vrouwelijkeBoeddha-)beeldjes
Boeddha-)beeldjesvan
van
van de
oud
blanc de
de Chine
Chine en
en Peh-Ting
Peh.Tingporselein
porselein uit
uitde
decollecties
collectiesvan
van Borel
Borel en
enZimZimoud blanc
Zoo als
als Borel
Borelons
onshier
hier
mermann,
reproducties keurig zijn
zijn uitgevoerd.
uitgevoerd. Zoo
mermann, waarvan
waarvan de
de reproducties
en sublieme
sublieme van
va.n deze
deze Kwan-Yin-beeldjes
Kwan-Yin-beeldjes tot in
in de
dekleinste
kleinste
op
hetvoortreffelijke
voortreffelijke en
op het
détails
weettetewijzen,
wijzen,beginnen
beginnenwijwijwerkelijk
werkelijkiets
iets
begrijpen
van
hetverhevene
verhevene
Mails weet
te te
begrijpen
van
het
van
kunst.
van deze kunst.
hier met
metnadruk
nadruk de
de aandacht
aandacht te
te vestigen
vestigen op
op dit
dit zeer
zeer
Daarom
wenschen wij
wij hier
Daarom wenschen
M. S.
intereBBante
boekje.
interessante
boekje. NI. S.
Tooneelstudies, door
Herrn. Heyermans Jr.
11. Schakels. Vroolijk
Vroolijk Spel-van-den-huislijkenSpel-van.den-huislijkenJr. IL
door Herm.
haard, in
viel' bedrijven.
bed I'ij l'en. IV.
IV. Allerzielen.
Allerzielen. Een
Een spel
spel inindrie
driebedrijven.
bedrijl·en. -— Bussum,
Bussum,
in vier
C.
A...1.1. van Dishoeek.
Negende Bundel. —
- Amsterdam,
van Samuel
Samuel Falkland.
Falkland. Negende
Dishoeck. Schetsen van
C. A.
H.
W. Becht.
Becht.
H. J.
J. W.
Tusschen de
tweebovengenoemde
bovengenoemde tooneelwerken
tooneelwerken van
van Heyermans
Heyermans bestaat
bestaat niet
niet
de twee
alleen
groot verschil
verschil in
in omvang
omvang —
- het
heteerste,
eerste,»Schakels",
»Schakels",isisverbazend
verbazendlang,
lang,
alleen een
een groot
z66
dat voor
voor eene
eene tooneelmatige
tooneelmatige opvoering
opvoering de
de schrijver
schrijver zelf
zelf eenige
eenigecoupures
coupures
z66 lang dat
in
de laatste
laatste drie
drie bedrbven
bedrijven voorstelt
voorstelt —
- maar
maar ook
ook een
een verschil
verschil in
in vorm,
vorm, in
in toon,
toon.
in de
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in
opvatting'en
eninkleeding.
inkleed ing. Daarbij
Daarbijzou
zoumen
menzich
zichkunnen
kunnenlaten
latenmisleiden
misleiden door
door
in opvatting
de
aanduiding bij
bij den
den titel
titel:
Vroolijk spel
spelvan
vanden
denhuislijken
huislijkenhaard.
haard.Men
Menverwacht
verwacht
de aanduiding
: Vroolijk
en rustigs.
rustigs. Maar
Maar deze
deze»Schakels"
DSchakels" geven
gevenslechts
slechtR
dan
iets opgewekt-vredigs
opgewekt-vredigs en
dan allicht iets
eene
aaneenschakeling van ruzie-tooneelen
ruzie-tooneelen tusschen
tusschen een
een vader
vader en
en zijne
zijnekinderen,
kinderen,
eene aaneenschakeling
heftige
tooneelen, waarin
waarin de
depersonen
personenelkaar
elkaardedemeest
meestplatte
platte
ordinairewoorden
woorden
heftige tooneelen,
enenordinaire
hethuwelijk
huwelijkwordt
wordttelkens
telkensgeteekend
geteekendals
alseen
eenbroeinest
broeinest
naar den
naar
den kop
kop gooien
gooien;; het
van ongerechtigheid
ongerechtigheid en oneenigheid.
oneenigheid.
van
De
hoofdpersoon, Pancras
heeft zich
zich uit
uitden
denstaat
staatvan
vaneenvoudig
eenvoudigwerkman
werkman
De hoofdpersoon,
Pancras Duif.
Duif, heeft
directeur van
van eene
eenegroote
grootefabriek
fabriek; jvan
vanzijne
zijnezoons,
zoons, die
die hij
hijmet
met
opgewerkt
opgewerkt tot
tot directeur
zaak heeft
heeft gezet
gezet en
endie
dieeen
eenheerenleven
heerenlevenleiden,
leiden,onderonderkousen
kousen en
en schoenen
schoenenin
in de
de zaak
hij niets
niets dan
danondank
ondankenentegenwerking,
tegenwerking, wanneer
wanneer het
het hem
hem in
inzijn
zijnweduwweduwvindt
vindt hij
naarsstaat
benauwd wordt
wordten
enhij
hijzijne
zijnehuishoudster
huishoudster Marianne
Marianne tot vrouw
vrouw wil
wil
naarsstaat te benauwd
Pancras Duif
is ininalalzijne
zijneruwheid
ruwheidenenzotheid
zotheidwel
welorigineel
origineel
nemen.
nemen. Deze
Deze Pancras
Duif is
geteekend
maar men
men heeft
heeft moeite
moeite tetegelooven,
gelooven,dat
datdeze
dezetragi-komische
tragi-komischefiguur
figuur
geteekendj ; maar
den minderen
minderen stand
stand tot energiek
energiek directeur
directeur heeft
Er isis iets
iets
zich
zich uit den
heeft opgewerkt.
opgewerkt. Er
onwaarschijnlijks
deze verhoudingen,
verhoudingen, iets
gewild-ruws en hards,
hards, en
en de
de platte
platte
onwaarschijnlijksinin deze
iets gewild-ruws
is bij
bij voortduring
voortduring hinderlijk
hinderlijk en weerzinwekkend.
weerzinwekkend. Waar
Waar blijft
blijftde
dekunst?
kunst?
dialoog is
dialoog
men onwillekeurig
onwillekeurig bij
bij bet
het lezen
lezen van
van al
aldie
dieordinaire
ordinaire en
engemeene
gemeene taal.
taal.
vraagt
vraagt men
Geheel
anders geeft
geeft Heyermans
Heyermans ons
in »Allerzielen".
»Allerzielen". Hier
Hier isisdedestrijd
strijd
Geheel iets
iets anders
ons in
zuivere liefde
liefdevoor
voorden
denmedemensch
medemenschenenhet
hetvasthouden
vasthouden
geteekend
tusschen de zuivere
geteekend tusschen
het kerkelijk
kerkelijk dogma
dogma en
en de
de kerkelijke
kerkelijke tucht.
tucht. Hier
Hierstaan
staanwij
wijverre
verre van
van het
het
aan
aan het
alles kan
kan hier
hiersymbolisch
symbolischworden
worden opgevat.
opgevat. Pastoor
PastoorNansen
Nansen isis de
de
realisme
realisme af.
af, alles
incarnatie
het humanisme
humanisme j ; hij
hij heeft
heeft dedeongetrouwde
ongetrouwdemoeder,
moeder,Rita,
Rita,die
die
incarnatie van
van het
's
de stoep
stoep van
van zijn
zijn huis
huis in
in zwijm
zwijm viel,
viel, bij
bij zich
zich opgenomen
opgenomen en
en haar
haar
's avonds
avonds op
op de
een daad,
daad, die
diehem
hemdoor
doordede
kerkschenzeer
zeerkwalijk
kwalijkwordt
wordtgenomen.
genomen.
verpleegd,
verpleegd, een
kerkschen
In pastoor
pastoor Bronk
Bronk isis de
deharde
hardeboetprediker
boetprediker belichaamd,
belichaamd, voor
voor wien
wienhet
hetvasthouden
vasthouden
aan
kerkelijke leer en
en voorschriften
voorschriften het eenige
eenige en
enhoogste
hoogsteisis; jvoor
voordedenooden
nooden
aan de
de kerkelijke
der
menschen is hij
hij verder
verder vrij
vrijongevoelig.
ongevoelig.De
Dekoster
kosterLangebier
Langebiervertegenwoordigt
vertegenwoordigt
der menschen
de
platteenenlaffe
laffevooroordeelen
vooroordeelenvan
vandedegroote
grootemassa,
massa,dedepleegzuster
pleegzusterdedezachte
zachte
de platte
vroomheid,
bevrediging vindt
vindt in
inzich
zichzelf.
zelf.Maar
Maardedemeest
meestaantrekkelijke
aantrekkelijke
vroomheid, die
die haar bevrediging
de ongehuwde
ongehuwde moeder,
moeder, in wie
wie het
hetgevoel
gevoelvoor
voordedenatuur
natuurenenvoor
voor
figuur
Rita, de
figuur is Rita,
heerlijke jonge
jonge leven
leven alles
allesoverheerscht
overheerscht ;j zij
zij isis het
hetechte
echtenatuurkind,
natuurkind,dat
datzich
zich
het heerlijke
ongeloovig afwendt
al het
hetgeteem
geteemenen
gezeur
over
zondenenenzaligheid.
zaligheid.
ongeloovig
afwendt van
van al
gezeur
over
zonden
is het
hetjammer,
jammer,dat
datdedeschrijver
schrijverRita
Ritaheeft
heeftvoorgesteld
voorgesteldals
alseene
eenearme
arme
Alleen is
Alleen
dochter uuitit de heffe
heffe van
van't'tvolk
volk; jwant
wantdaardoor
daardoorworden
wordendede
matrozenvrouw, eene
matrozenvrouw,
eene dochter
ethische en aestbetisch-wijsgeerige
aesthetisch.wijsgeerige woorden,
Nansen en
en de
depleegzuster
pleegzuster
ethische
woorden,die
die zij
zij tot Nansen
Bijde
devertooning
vertooningkregen
kregenwij
wijdan
danook
ookgeenszins
geenszins
spreekt, in haar
haar mond
mond misplaatst.
misplaatst. Bij
spreekt,
uithethet
volk
is en
met
verwonderingluistert
luistert
den indruk,
indruk, dat
dat Rita
Ritaeene
eenevrouw
vrouwuit
den
volk
is en
met
verwondering
men naar
naar 't't verhaal
verhaal van haar
haar jeugd,
jeugd, als
als zij
zij vertelt,
vertelt,ininwelke
welkeellende
ellendezijzijisisopgeopgemen
groeid. Maar
Maar in
in spijt
spijtvan
vandeze
dezetegenstrijdigheden
tegenstrijdighedenblijven
blijvendede
grondgedachteenenook
ook
groeid.
grondgedachte
vorm, waarin
waarin 't
't geheel isis gekleed,
gekleed,ons
onszeer
zeersympathiek,
sympathiek,en
endaarin
daarinmoeten
moetenwe
we
de vorm,
de reden
reden zoeken,
zoeken, dat
stuk —
- ofschoon
ofschoon de
de handeling
handeling gering
- wel
wel pakt.
pakt.
de
dat dit stuk
gering is —
Wij meenen,
meenen, dat
dat Heyermans
Heyermans als Falkland
Falkland in
in 't't algemeen
algemeen nog
meer in
in den
den
Wij
nog meer
Inden
denthans
thansverschenen
verschenen»Negenden
»NegendenBundel"
Bundel"
smaak valt
valt dan
danals
alstooneelschrijver.
tooneelschrijver. In
smaak
debekende
bekende Falklandjes
Falklandjes vindt
vindt men
mendan
danook
ookweer
weervan
vandie
dietreffende
treffendeschetsen
schetsen
van de
rake vertellingen,
vertellingen,waarin
waarinhet
hettalent
talent
dezen
schrijverzich
zichwel
welhet
hetkrachtigst
krachtigst
en rake
vanvan
dezen
schrijver
weo.o.a.a.
Koddige, aardige
aardige beschrijvingen,
beschrijvingen, kostelijke
kostelijkevertellingen
vertellingenvinden
vindenwe
uitspreekt. Koddige,
»Zadok's inval",
inval", »Over
DOver baden",
baden", »Het
»Het geheim
geheim van
van Zadelman
Zadelman &
& Co.".
Co.". Het
Het
in »Zadok's
meerendeel van
van deze
deze schetsen
schetsen isisaan
aanden
dentragi-komischen
tragi-komischen kant;
kant; onder
onder deze
deze
meerendeel
wij »Het
DHet geval
gevalSchmidt",
Schmidt",DDe
~De pijp",
pijp", »Curieuze
DCurieuze Dans",
Dans", »Huissleutel"
»Huissleutel" wel
wel
achten wij
achten
de beste.
beste. En
Enonder
onderditditalles
alles
vindt
unicum
den
geestigen»Open
DOpen
de
vindt
menmen
nognog
als als
unicum
den
geestigen
brief aan
aan den
denMinister
MinisterKuijper",
Kuijper", waarin
waarin de
deschrijver
schrijver zich
zich beklaagt,
beklaagt,dat
dathij
hij
brief
Dbegapt" wordt.
wordt. Maar
Maar de
deschrijver
schrijverkan
kanzich
zichtroosten
troosten met
met de
degedachte
gedachte dat,
dat, alal
»begapt"
zijnovergroote
overgrooterijkdom
rijkdomaan
aanfantasie
fantasie en
engeest
geestenenbeeldende
beeldende
wordt hij
hij bestolen,
bestolen,zijn
wordt
kracht er
er geen
geen zier
ziel'minder
minderdoor
door wordt.
wordt.
kracht
S.
M. S.
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"Het
absolutisme en
en de
de democratie
democratie in
in de
deindustrie"
industrie"
„Het absolutisme
H. Spiekman
- Studies
Studies in
involkskracht,
lJolkskracltt, Serie II,
H,
door
door H.
Spiekman —
No. 10. Haarlem -— Erven
F. Bohn,
Bohn, 1IJ05.
&yen F.
1905.

1.
I.
Voor
de studies in
involkskracht
volkskracht van
van L. Simons
Simons behandelde
behandelde H.
H. SpiekSpiekVoor de
hetabsolutisme
absolutismeenendede
democratiein in
industrie.
man de
de quaestie
quaestie van
van het
man
democratie
de de
indu.strie.
is absolutisme
absolutisme het
het kenmerk
kenmerk van
van den
denbestaanden
bestaanden toestand
toestand
Zijns
inziens is
Zijns inziens
het gebied
gebiedvan
vanden
denarbeid.
arbeid. Die
Dietoestand
toestand mishaagt
mishaagt hem.
hem. Daarom
Daarom
op
op het
metdede
arbeidendeklasse
klassein in
maatschappelijke stelling
stellingvan
van
wil hij
hij met
wil
arbeidende
de de
maatschappeli,jke
den
werkman verandering
verandering brengen
brengen en
eniijne
iijneverhouding
verhoudingtot
totdedeproductieproductieden werkman
wijze en
en de
de bezitsgesteltenis
bezitsgesteltenis anders
anders regelen.
regelen.
wijze
Wat isis daartoe
daartoe in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatsvan
vannoode
noode?
Hetbesef
besef
vangelijkgelijk? Het
van
volgens Spiekman
Spiekman nog
nog veel
veelteteklein,
klein,zoodat
zoodat de
de
waardigheid.
waardigheid. Dat
Dat isis volgens
tervoortbrenging
voortbrengingvan
vanwinst
winstbleef.
bleef.Daardoor
Daardoorontstond
ontstond
werkman
werktuig ter
werkman werktuig
volgens hem
hem een
eenachterstand.
achterstand. Deze
Dezezalzalwijken,
wijken,indien
indiendedezelfkracht,
zelfkracht,
volgens
zelfbewustzijn en
en het
hetsolidariteitsgevoel
solidariteitsgevoelder
derwerklieden
werkliedenontwaakt
ontwaakten
en
het zelfbewustzijn
Dietaak
taakaanvaardde
aanvaarddededearbeidersbeweging.
arbeidersbeweging.
alsdan
ontwikkeld wordt.
wordt. Die
alsdan ontwikkeld
hetabsolutisme
absolutisme breken.
breken. Zij
Zij beteekent
beteekent verzet
verzet tegen
tegen
Hare kracht
kracht moet
moet het
Hare
het voortsjokken
voortsjokken in den
den teedmolen.
tI'edmolen. Op
Op haar
haarweg
wegligt
ligt
veroveringvan
van
dede
verovering
het gezag
gezag van
vaneen
eenarbeidsrecht.
arbeidsrecht.
een
menschwaardig bestaan
onder het
een menschwaardig
bestaan onder
in dat
datbestaan
bestaandedevrucht
vruchteener
eenerreeks
reeksvan
vangeweldgeweldZiet Spiekman
Spiek man in
Ziet
op
dadige
omwentelingen? ? Geenszins.
niet de
de stabiliteit
stabiliteitop
dadige omwentelingen
Geenszins. Anders
Anders zou
zou hij
hij niet
den
voorgrond plaatsen.
Deze isiszijns
zijnsinziens
inziensgewaarborgd,
gewaarborgd, indien
indien de
de
den voorgrond
plaatsen. Deze
passieve en
en stompzinnige
stompzinnige houding
houding der
der belanghebbenden
belanghebbenden door
door eigen
eigen
passieve
aandrang
vervangen wordt
behoefte aan
aan mede-zegging,
mede-zegging, aan
aan een
een
aandrang vervangen
wordt en
en de behoefte
onafhankelijk oordeel,
oordeel, aan
aan intellectueele
intellectueele en
enmaterieele
materieeleverheffing
verheffing den
den
onafhankelijk
toon aangeeft.
aangeeft. Humanitaire
Humanitaireinrichtingen
inrichtingen en
ensociaal-ethische
sociaal-ethischestrevingen
strevingen
toon
het harde.
harde· lot
lotvan
vanden
den
werkmanenenverbeteren
verbeterenden
den
verzachten wel
verzachten
wel het
werkman
maar
zij
veranderén
niet
de
basis
van
het
heerschenden
toestand,
heerschenden toestand, maar zij verandere'n niet de basis van het
maatschappelijk
aldus gegeven
gegevenwordt,
wordt,draagt
draagtden
denstempel
stempel
maatschappelijk gebouw.
gebouw. Wat aldus
van een
een geschenk.
geschenk. Wat
Watinindien
dien
vorm
toegestaanwordt,
wordt,kan
kaningetrokken
ingetrokken
van
vorm
toegestaan
worden. Ook
Ook al
al isisdedebedoeling
bedoelinggoed
goedenen
al ware
daarbUdedegedachte
gedachteaan
aan
worden.
al ware
daarbij
ondernemingbuitengesloten,
buitengesloten,
eigen voordeel
voordeel enenaan
aanindirecte
indirectewinst
winstvoor
voordedeonderneming
1906. III.
lIl.
9
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de
begunstigden blijven
blijven in
in den
den regel
regel onverschillig
onverschillig en
en in
in het
hetgunstigst
gunstigst
de begunstigden
ontstaat onder
onder de
dewerklieden
werkliedeneen
eenklein
kleingetal
getalhoogergestelden
hoogergesteldenmet
met
geval
geval ontstaat
een
verzwakt solidariteitsgevoel
solidariteitsgevoel en
en met
metdedeneiging
neigingzelfzuchtige
zelfzuchtigegroepen
groepen
een verzwakt
vormen.Meestal
Meestalverblindt
verblindt
in
deéén
éénenen
ondeelbarearbeidersklasse
arbeidersklassetetevormen.
in de
ondeelbare
alsdan de
schijn en
en wordt
wordt deze
dezevoor
voordedewerkelijkheid
werkelijkheid aangezien.
aangezien.
alsdan
de schijn
Haar middel
middel isis de
deorganisatie
organisatie met
met
Anders ingeval
ingeval van
van verovering.
verovering. Haar
Anders
het
doel: den
denachterstand
achtel'stand ininte te
halen,hethet
verbrokenevenwicht
evenwicht tete
het doel:
haler',
verbroken
herstellen
eene principieel
principieel betere
betere toekomst
toekomst voor
voor te bereiden.
bereiden. In
In de
de
herstellen en
en eene
gebruik van
van de
de onderhandeling
onderhandeling om
in het
hetbezit
bezit
vakbeweginl!
vakbeweging maakt
maakt zij
zij gebruik
om in
der
collectief-overeenkomst, van
van het
hetarbeidscontract,
arbeidscontract, te
te geraken.
geraken. Gaarne
Gaame
der collectief-overeenkomst,
biedt zij
zij de
de hand
hand tot
totstoffelijke
stoffelijke lotsverbetering.
lotsverbetering. Maar
Maarhooger
hooger loon
loon en
en
biedt
korter
arbeidstijd beteekenen
beteekenen geenszins
geenszins mondigheid.
mondigheid. Tot
Tot deze
deze wil
wil zij
zij
korter arbeidstijd
doordringen
verlossing uit
uitden
denstaat
staatvan
van
willoozegehoorzaamheid,
gehoorzaamheid,
doordringen en verlossing
willooze
haar als
als de
dehoofdzaak.
hoofdzaak. DaarDaaralzoo
intellectueele zelfstandigheid,
zelfstandigheid, geldt
alzoo intellectueele
geldt haar
haar geen
geen offer
offer te
te groot,
groot, geen
geenstrijd
strijd tetezwaar.
zwaar.
voor is
voor
is haar
Het
spreekt wel
wel vanzelf,
vanzelf, dat
datSpiekman
Spiekmanzijne
zijnemeening
meeninginzake
inzake de
de
Het spreekt
der huidige
huidige industrieele
industrieele voortbrenging
voortbrenging tracht
tracht te staven.
staven.
sociale
werking der
sociale werking
Staande
in dedepolitieke
politiekepartijbeweging
partij beweging en
envertrouwd
vertrouwd met
metverscheiden
verscheiden
Staande in
verschillende ondernemingen,
ondernemingen, heeft
hij de
de voorvoorwerkverhoudingen inin verschillende
werkverhoudingen
heeft hij
maar voor
voor het grijpen.
grijpen. Trouwens,
Trouwens, Dr.
Dr. E.
E. van
van Beresteyn
Beresteyn had
had
beelden
beelden maar
reeds
1903met
methet
hetverzamelen
verzamelenenenschiften
schiftender
derarbeidsreglementen
arbeidsreglementen
reeds in 1903
het
ijs gebroken.
gebroken. Aan
Aandedehand
handder
derreglementen
reglemententoont
toontSpiekman
~piekman aan,
aan,
het ijs
dat
zij wortelen
wortelen in
in het
hetverbod
verbod en
en vastgesteld
vastgesteld worden
worden per
ukase. De
De
dat zij
per ukase.
massa der
der ondernemers
ondernemers wil
wil bevelen
bevelen en
enstraffen,
straffen,eischt
eischtgehoorzaamheid
gehoorzaamheid
massa
derondernemers
ondernemershoort
hoortden
denwerkman
werkmanniet
nietvan
van
en
stilzwijgen. De
De massa
massader
en stilzwijgen.
te voren.
voren. Wel
Welverzachten
verzachten enkele
enkele meer
meerbeschaafden
beschaafden den
den vorm,
vorm, maar
maarin
in
het wezen
wezen handhaven
handhaven ook
ook zijzijhet
hetabsolutisme
absolutisme tegenover
tegenover hen,
hen, die
die inin
het
loondienst
staan.
loondienst staan.
Sedert
jaren drukt
drukthet
hetdaardoor
daardooropgewekt
opgewektgevoel
gevoelvan
vanminderwaarminderwaarSedert jaren
arbeidende klasse
klasse als
als een
een centenaars
centenaars zware
zware last.
last. OnderOnderdigheid
digheid op
op de arbeidende
zij
strekt
zich
veelal
uit
tot
het
leven
worpenheid
wordt
verlangd
en
worpenheid wordt verlangd en zij strekt zich veelal uit tot het leven
buiten
de
werkplaats,
tot
in
de
particuliere
aangelegenheden.
Dat
buiten de werkplaats, tot in de particuliere aangelegenheden. Dat
den technischen
technischen vooruitgang.
vooruitgang. Er
Er ligt
ligt
absolutisme strijdt
absolutisme
strijdt geenszins
geenszins met
met den
eene moreele
mOl'eele en
enintellectueele
intellectueelevernedering,
vernedering,die
dieoorzaak
oorzaakisis
daarin
daarin echter
echter eene
Want
onvoldaanheid met
met
van
een groot
grootverlies
verliesvoor
voorde
desamenleving.
samenleving. Want
van een
onvoldaanheid
een
toestand, waarin
waarin schatten
schatten op
op schatten
schatten gestapeld
gestapeld worden
worden en
tot de
de
een toestand,
en tot
toepassing van
van het
het technisch
technisch volmaaktere
volmaaktere in
in staat
staat stellen,
stellen, terwijl
terwijl de
de
toepassing
werkman
blijft
ploeteren,
doet
een
schat
van
vernuft,
van
initiatief,
werkman blijft ploeteren, doet een schat van vernuft, van initiatief,
kracht en
en energie
energie verloren
verloren pan,
gaan. Uit
Uitden
denaard
aardder
del' zaak
zaak is
is de
de
van kracht
van
ploetemar ininwerkplaatsen
werkplaatsenzonder
zonderreglementen
reglementenniet
niet
positie van
van den
den ploeteraar
positie
datdedeondernemer
ondernemer zijn
zijn overwicht
overwicht niet
niet
gunstiger
en de
de ervaring
ervaring leert,
leert, dat
gunstiger en
de werklieden
werklieden overdraagt.
overdraagt. In
het bedrijf
bedrijf past
past hij
hij het
het bebevrijwillig op
vrijwillig
op de
In het
der democratie
democratie niet
niet toe,
toe, verwezenlijkt
verwezenlijkt hij
hij niet
nietden
densocialen
socialeneisch
eisch
ginsel
ginsel der
het
en
plaatst hij
hijtegenover
tegenoverdede
mondigverklaringaller
allermedewerkers
medewerkers het
en plaatst
mondigverklaring
belang der
der onderneming
onderneming als
als eenheid.
eenheid.
belang

DE
KERN DER
DERSOCIALE
SOCIALE QUAESTIE.
QUAESTIE.
DE KERN

4 al

Spiekman is
is overtuigd,
overtuigd, dat
datde
dewetgevende
wetgevende macht
macht tetegoeder
goedertrouw
trouw
binnen het
het productie-proces
productie-proces de
de nadeelige gevolgen
van het
het kapitalisme
kapitalisme
binnen
gevolgen van
beperken. Hij
Hijaanvaardt
aanvaardt alzoo de
vrucht der
der burgerlijke
burgerlijke
wenscht te beperken.
de vrucht
sociale hervorming.
hervorming. Verbetering
Verbetering verwacht
verwachthij
hij o.a. van
van de
de arbeidswet (1899)
beperking van
vankinderkinder-enenvrouwenarbeid
vrouwenarbeid met
metdedebescherming
beschermingder
der
ter beperking
het verschiet. Gunstig
oOl'deelt hij
hij over
over de
de veiligheidswet
in het
Gunstig oordeelt
volwassenen in
wet op
op de
de kamers van arbeid (1898), over de ongevallenvan 1895, over de wet
van 1901 en over
over het
hetontwerp-arbeidscontract.
ontwerp-arbeidscontract.Hij
Hijtwijfelt
twijfeltniet
nietaan
aan
wet van
ziekte- en pensioenverzekering. Blijft alzoo nog
de totstandkoming
totstandkoming eener
eener ziektehet gevaar
gevaal' van
van werkeloosheid,
werkeloosheid, waaromtrent
waaromtrent de
de meeningen ten aanzien
aanzien
der verdeeling van
van het
het risico
risico uiteenloopen. Maar
alles beschouwt
beschouwt hij
hij
Maar dit alles
als één kleine
kleine schrede
schrede voorwaarts
vOOl'waarts ter
teropheffing
opheffingvan
vanhen,
hen,die
dieop
optijdelijke
tijdelijke
inkomsten
den dienst
dienstdes
desondernemers
ondernemersaangewezen
aangewezenzijn,
zijn, zonder
zonder tevens
tevens
inkomsten in den
te beschikken.
beschikken. Zulke
Zulketegemoetkomingen
tegemoetkomingenlenigen
lenigen eenigerover
rel3erven te
over reserven
mate
de eindelooze stoffelijke zorgen en
en beslommeringen.
Zij verminderen
beslommeringen. Zij
mate de
totale afhankelijkheid, onderdrukking
knechting. Eene verlosverlosslechts
de totale
onderdrukking en knechting.
slechts de
sing
van den
den nood
nood vloeit
vloeit daaruit
daaruit evenmin
evenmin voort
voort als
als eene verheffing
verheffing van
sing van
ware dat
datook
ookhet
hetgeval,
geval,dan
dan nog
nog ligt
ligt
den geheelen loonstandaard. Maar al
al ware
het zedelijk
zedelijk en
en verstandelijk peil
opgesloten.
daarin geene stijging
van het
stijging van
peil opgesloten.
Wel ontbreekt
ontbreekt het
het niet
nietaan
aanbereidwilligheid
bereidwilligheid om
om door
door volksvoorlezingen,
het onderwijs,
onderwijs, openstelling
openstelling van
van bibliotheken
bibliotheken en
en musea,
musea,
uitbreiding van
van het
uitbreiding
alsmede
allerlei humanitaire
humanitaire maatregelen
maatregelen de
de hand
hand ook daartoe te bieden.
alsmede allerlei
Maar de
de bevrediging
bevrediging van
van hooger leven
en van
van waarachtige
waarachtigegemeenschap
gemeenschap
Maar
leven en
en verbetering
verbetering staat
staat zijns
zijns inziens
inziensniet
nietgelijk
gelijk met
met eene
eischt meer
meer en
verandering.
welgezindeondernemers,
ondernemers, die
dieaan
aanhun
hunpersoneel
personeel eene
Nu
zijn ererwelgezinde
Nu zijn
verschaffen en
en model-fabrieken in
hoogere positie wenschen te verschaffen
in het leven
hebben
Stork, van
van Marken,
Marken, de werf
werf Conrad
Conrad te
te Haarlem,
Haarlem, de
de
hebben geroepen.
geroepen. Stork,
heer Vlekke te Oud-Gastel gaven
in
dit
opzicht
fabriek van
van wijlen
wijlen den
den heer
gaven in
een
goedvoorbeeld
voorbeeld en
enverdienen
verdienen waardeering. Toch
maakten ook
ook zij
zij
een goed
Toch maakten
aan
eigen oppermacht
oppermachtgeen
geeneinde
einde
billijk
handelden,het
hetbehoud
behoud
aan eigen
en en
hoehoe
billijk
zijzijhandelden,
der
voogdijschap verklaart
eens beklaagde
beklaagde onverschilder voogdijschap
verklaart voldoende
voldoende de
de wel eens
meerderheid van
de aangestelden.
aangestelden. Werkelijk
Werkelijkdemocratisch
democratisch
ligheid der
der meerderheid
van de
daarentegen Carl
Carl Zeiss
Zeiss en
en Abbé te Iena
lena hunne onderneming.
onderneming.
organiseerden daarentegen
Zij dachten
daarbij aan
aan geene gewone welvaartsinrichting en
zagen in
in
dachten daarbij
en zagen
vOOl'gaan slechts
de voorwaarde
voorwaarde van
van opkomst der optische industrie.
hun voorgaan
slechts de
Toch bleek
bleek ook
ook daar
daar de
de zelfkracht der
werklieden niet
niet voldoende
Toch
der werklieden
voldoende ontzijn, om
omdedestabiliteit
stabiliteittetewaarborgen.
waarbol'gen. Anders
Andershadden
hadden de
de
wikkeld te zijn,
in
staatstoezicht
het
heil
gezocht
en
door
allerlei
chefs
niet
ten
slotte
chefs niet ten slotte in staatstoezicht het heil
en door allerlei
het stelsel
stelsel verhinderd.
verhinderd. Als
Als
beperkende
afwijking van
van het
beperkende bepalingen
bepalingen de
de afwijking
het werk
werkvan
vandeze
dezeondernemers
ondernemersde
de algemeene bewondering.
stelsel
vond het
stelsel vond
Van navolging
navolging was
was echter
echter tot
totdusver
dusver nergens
nergens sprake. Op
deze basis
basis
Van
Op deze
het gebouw
gebouw der
der toekomst
toekomst niet
nietverrijzen,
verrijzen, hoe
hoe voortreffelijk
zal dan
dan ook
ook het
zal
de constructie
constructie ook
hoe edel
edel de
de handelwijze der oprichters
de
ook zijn
zijn moge
moge en
en hoe
ook
genoemd moet
moet worden. Hun
en blijft eene uitzondering.
ook genoemd
Hun optreden was en
~
III.
9*
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Zal het
het collectief-arbeidscontract
collectief-arbeidscontract voor
de basis
basisder
dertoekomst
toekomsteene
eene
Zal
voor de
Hetcollectief-arbeidscontract
collectief-arbeidscontract bindt
bindt beide
beide
grootere
waarde bezitten
bezitten?? Het
grootere waarde
strijdmet
methet
hetwezen
wezen
partijen een
betrekkelijk korten
en is
is niet
nietininstrijd
partijen
een betrekkelijk
korten tijd
tijd en
der
persoonlijke
zelfstandigheid.
Het
onderstelt
uit
den
aard
der
zaak
der persoonlijke zelfstandigheid. Het onderstelt
den aard der zaak
der bindende
bindende beteekenis
beteekeniseener
eenervrijwillige
vrijwilligeovereenkomst
overeenkomst en
en
bewustzijn
bewustzijn der
steunt
op een
een helder
heldel'begrip
begrip van
vanden
denalgemeenen
algemeenenenenbijzonderen
bijzonderen oecooecosteunt op
nomischen toestand. Lujo
LujoBrentano
Brentanovoorziet
voorziet in
in den
den beginne
beginnemenige
menigestruikestruikenomischen
ling, maar
maar in
in het
hetverschiet
verschietontwaart
ontwaarthijhij
morgenroodvan
vaneene
eenebetere
betere
ling,
hethet
morgenrood
toekomst, waarin
waa1"Ïn opopzuiver
zuiverdemocratischen
democratischen grondslag
grondslag gemeen
gemeen overleg
overleg
toekomst,
door
beide partijen
partijen begeerd
begeerd zal
zal worden.
worden. Naumann
Naumann deelt
deelt die
diezienswijze
zienswijze
door beide
en
verwacht van
van de
dealsdan
alsdanwaarschijnlijke
waarschijnlijke herleving
herleving der
der neiging
neigingom
om op
op
en verwacht
zijn eene
eene hoogere
hoogere vlucht
vlucht der
dervoortbrenging.
voortbrenging. Hem
Hem
harmonie
harmonie bedacht
bedacht te
te zijn
daarbij bovenal
bovenal eene
eene nationale
nationale verheffing
verheffing voor
voor den
den geest,
geest,die
dienu
nu
zweeft daarbij
hettijdperk
tijdpel'kvan
vanovergang
overgang—- door
doorden
den
nevel
vanhet
hettoevaltoevalnog —
- ininhet
nog
nevel
van
lige onzichtbaar
onzichtbaar blijft.
Hoewel beide
beide vorschers
vorschers de
de waarneming
waarneming als
als hun
hun
lige
blijft. Hoewel
steunpunt
beschouwen, meenen
meenen zij
zij zich
zich echter
echterinindit
ditgeval
gevalniet
niette
temogen
mogen
steunpunt beschouwen,
bepalen
het onderzoek
onderzoek van
van hetgeen
hetgeen isis en
enwas.
was,Hun
Hun
vertrouwen
bepalen tot
tot het
vertrouwen
beteretoekomst
toekomstisisdaartoe
daartoetetegroot
grootenendientengevolge
dientengevolgespeelt
speelt
in
eenebetere
in eene
op hare
hare verwezenlijking
verwezenlijking in
in hunne
hunne beschouwingen
beschouwingen eene
eene rol
rolvan
van
de
hoop op
de hoop
beteekenis.
Die
hoop
verd1"Ïngt
de
vrees
voor
de
eventueele
gevolgen
beteekenis. Die hoop verdringt de vrees voor de eventueele gevolgen
der
totale verandering
verandering inindede
maatschappelijkestelling
stellingder
derarbeidende
arbeidende
der totale
maatschappelijke
in hare
hare verhouding
verhouding tot
tot de
deproductiewijze
productiewijze in
in verband
verband met
met de
de
klasse en in
klasse
bezitsgesteltenis.
Zij zien
zien inindedl'
organisatieder
der
arbeidersklasse eene
eene
bezitsgesteltenis. Zij
organisatie
arbeidersklasse
handeling
op den
den grond-en-bodem
grond-en-bodem van
het recht,
recht, slechts
slechts terloops
terloops ververhandeling op
van het
vlochten met
den hartstocht
hartstocht en
en een
een gevoel
gevoelvan
vanbitterheid.
bitterheid.
vlochten
met den
in zijn
zijn forsch
fors eh en
en hoffelijk
hoffelijk geschreven
geschreven stuk
stuk den
den klemklemSpiekman legt
legt in
toon op
op het
het intellectueel
intellectueel karakter
karakter der
der arbeidersbeweging.
arbeidersbeweging. Blijkbaar
Blijkbaar isis
toon
het
hem om
om de
de waarheid
waarheid te
te doen
doen en
endeze
dezeduldt
duldtnoch
nochvleierij
vleierij der
der bebehet hem
voorrechten,
kent geene
geene meermeer- en
en
voorrechten,noch
nochvleierij
vleierijder
der onterfden.
onterfden. Zij
Zij kent
minderwaardigen,
gelijkwaardigen in
den staat
staat der
dergerechgerechminderwaardigen,maar
maar alleen
alleen gelijkwaardigen
in den
opdedewaarheid
waarheidprijsstelt,
prijsstelt,isishij
hijbereid
bereid het
het
tigheid. Juist
Juist omdat
omdat hij
hij op
tigheid.
goede
te
waardeeren,
waar
hij
het
vindt
en
daarom
onthoudt
hij
zich
goede te waardeeren, waar hij het vindt en daarom onthoudt hij zich
hetadres
adres der
del' tegenvan verdachtmaking
verdachtmaking en
van hoonende
hoonende woorden
woorden aan
aan het
van
en van
standers.
maakt den
besten indruk.
indruk. Hij
Hij wil
wil het
het absolutisme
absolutisme in
in de
de
standers. Dat
Dat maakt
den besten
industrie
breken. Om
Om aan
aan
industrie bestrijden
bestrijdenen
en voor
voor de
de democratie
democratie eene
eene lans
lans breken.
te zetten,
zetten, begint
begint hij
hij met
metde
deerkenning,
erkenning, dat
dat hij
hij
zijn betoog
betoog kracht
kracht bij
bij te
zijn
niet
aan de
de goede
goede bedoeling
bedoeling van
van den
den tegenstander
tegenstander twijfelt
twijfelt en
endedeoveroverniet aan
tegenstander acht.
acht. Beginsel
Beginselpfaatst
plaatsthijhijtegenover
tegenover
tuiging van
van dien
dien tegenstander
tuiging
en
dat
verdient
allen
lof.
beginsel
beginsel
dat verdient allen lof.

11.
De consequente
consequente toepassing
toepassing van
van het
hetdemocratisch
democratisch beginsel
beginsel op
op alle
alle
De
werkverhoudingen is, volgens
volgensdedezienswijze
zienswijzevan
vanSpiekman,
Spiek man,dedevoorwaarde
voorwaarde
werkverhoudingen
der sociale
sociale quaestie.
Trekt hij
hij tegen
tegenhet
hetabsolutisme
absolutisme te
te
tel'
oplossing der
ter oplossing
quaestie. Trekt
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velde,
dan doet
doet hij
hijdat
datevenwel
evenwelniet
nietomomredenen
redenenvan
van
zuiverpolitieken
politieken
velde, dan
zuiver
ter wille
willeder
dergeheele
geheeleverandering
veranderingvan
vandede
maatschappelijke
aard,
maar ter
aard, maar
maatschappelijke
stelling
der werklieden.
werklieden. Zijn
Zijn uitgangspunt
uitgangspunt isisdedesociale
socialeorganisatie.
organisatie. Rust
Rust
stelling der
zij op
zij
op eene
eenewerkelijk
werkelijkdemocratische
democratische basis,
basis, dan
dan zal,
zal, zijns
zijnsinziens,
inziens, hare
hare
zinbevrijdend
bevrijdend karakter
karakter dragen. Evenzeer
Evenzeer
werkzaamheid een
een ininpolitieken
politiek enzin
werkzaamheid
bevrijdendedaad
daadden
dengrond-en-bodem
grond-en-bodem
echter effent
effent elke
elkeininpolitieken
politiekenzinzin
bevrijdende
alzoo het
het politiek
politiek
voor
sociale organisatie.
organisatie. Gelijk
Gelijk en gelijkvormig
voor de sociale
gelijkvormig isis alzoo
het sociaal
sociaal streven
streven gedacht.
gedacht. Maar
Maar dat
datstreven
strevenstaat
staatonder
onder het
het
en
en het
gezag der
der sociale
Rocialeidee.
idee.Overeenkomstig
Overeenkomstigdie
dieidee
ideemoeten
moetenminderwaardigen
minderwaardigen
hetalgemeen
algemeen
in
gelijkwaardigen veranderd
Daartoe is
is o.a.
o.a. het
in gelijkwaardigen
veranderdworden.
worden. Daartoe
behulp~aam. Algemeen
Algemeen stemrecht
stemrecht kan
kan evenwel
evenwel niet
niet als
als een
een
stemrecht
stemrecht behulpzaam.
Hetis is'
hoogstens eene
eenemodaliteit.
modaliteit.Evenmin
Evenmin
beginsel beschouwd
beschouwd worden.
worden. Het
beginsel
• hoogstens
heeft de
deoverdracht
overdracht van
van alle
alle takken
takkenvan
vanden
dengrooten
grooten'
boom der
der voortvoortheeft
'boom
Staat
met
de
exploitatie
ten
bate
des
volks
iets
met
brenging
aan
den
brenging aan den Staat
de exploitatie ten bate des volks iets met
Zijkan
kanhoogstens
hoogstenseen
eenmiddel
middel zijn
zijn om
om tot
tot de
een
beginsel gemeen.
gemeen. Zij
een beginsel
volstrekte gelijkheid
gelijkheid der
dervoorwaarden
voorwaarden
bestaan te geraken. Menigeen
Menigeen
vanvan
bestaan
is
van de
de doelmatigheid
doelmatigheid dier
dier overdracht
overdracht overtuigd
in het
het algealgeis van
overtuigden
en ziet
ziet in
dieop
ophet
hettottotdusver
dusvergesloten
geslotenslot
slotder
der
meen stemrecht
stemrecht den
den sleutel,
sleutel, die
meen
deur
van het
hetaardsche
aardsche paradijs
paradijs past.
past. Maar
Maarzijne
zijnevoorstelling
voorstelling van
van het
het
deur van
nut der
der centralisatie
centralisatie aller oeconomische
hand van
van een
een
oeconomische belangen
belangeninin de
de hand
nui
staat niet
niet
uit het
hetalgemeen
algemeenstemrecht
stemrechtvoortgekomen
voortgekomen politiek
politiek lichaam
lichaam staat
uit
op
gelijke lijn
lijn met
met het
hetbeginsel
beginsel der
der sociale
sociale idee.
idee. Een
Eenbeginsel
beginsel moet
moet
op gelijke
alle
gevolgtrekkingen reeds
reeds in
in zichzelf
zichzelf bezitten
bezitten en
en ingeval
ingeval van
van analyse
analyse
alle gevolgtrekkingen
verraden.
Gesteld
juistheid der
der bewering
bewering:
datdedehuidige
huidigeproductiewijze
productiewijzeeen
een
Gesteld de juistheid
: dat
zich in het
het
chaos
waarvan enkele
enkele bevoorrechten
bevoorrechten partij
chaos is, waarvan
partij trekken,
trekken, om
om zich
bezit der
der macht
macht verleenende
verleenende middelen
middelen te
te zetten
zettenter
teronderdrukking
onderdrukking van
van
bezit
Zal dan
dan daarin
daarin verandering
verandering komen,
komen, indien
indien b.v.
b.v. de
de verzekering,
verzekel'ing,
anderen.
anderen. Zal
opden
denhuidigen
huidigenStaat
Staatovergedragen
overgedragenwordt
wordten
en
of wel
wel de
detabaksindustrie
tabaksindustrie op
Staatden
dentoon
toonaangeven,
aangeven,
enkele
politici of
ofpartijhoofden,
partij hoofden, die
die in
in dien
dien Staat
enkele politici
de
beschikking over
over meer
meer macht
machtverleenende
verleenendemiddelen
middelenverkrijgen
verkrijgen?
de beschikking
?
Zullen
zij
daaruit
geen
wapen
smeden
ter
verhindering
del'
gewenschte
Zullen zij daaruit
wapen smeden ter verhindering der gewenschte
verandering? ? En
indien zij
zij den
den toestand
toestand werkelijk
werkelijk verbeteren,
verbeteren, kunnen
kunnen
verandering
En indien
er
dan geene
ge enezelfzuchtige
zelfzuchtige groepen
groepen ontstaan,
ontstaan, die
die de
de beweging
beweging ter gegeer dan
lijkmaking
voorwaarden van
bestaan verzwakken
verzwakken en
en dientengevolge
dientengevolge
lijkmaking der
der voorwaarden
van bestaan
staatder
del'gerechtigheid
gerechtigheidvoorkomen
voorkomen?
de
verwezenlijking van
van den
den staat
de verwezenlijking
?
Er is
is reeds
reeds hier
hiel' en
endaar
daarmet
metdedecentralisatie
centralisatieder
derverkeerswegen
verkeerswegen en
en
Er
Staat een
een
van enkele
enkele andere
andere takken
takken van
van bestaan
bestaan ten
ten gunste
gunste van
van den
den Staat
van
begin
gemaakt. Zij
Zij heeft
heeftsteeds
steedstottot
eene
concentratievan
vanpolitieke
politieke
begin gemaakt.
eene
concentratie
Die
kracht
geleid
en
een
groot
aantal
zelfstandige
kringen
vernietigd,
kracht geleid
een groot aantal zelfstandige kringen vernietigd. Die
kracht is
voornamelijk besteed
tel' versterking
versterking van
van het
hetnationaal
nationaal weerweerkracht
is voornamelijk
besteed ter
standsvermogen
ging met
metterugkeer
terugkeer tot
totdedegebruiken,
gebruiken, gewoonten
gewoonten
standsvermogenen
en ging
hetmercantilisme
mercantilisme gepaard.
gepaard. De
De
en
voorschriften uit
de dagen
dagen van
van het
en voorschriften
uit de
samentrekking
verleenende middelen
middelen leidde
leidde tot de
deherleving
herleving
samentrekking van
van macht
macht verleenende
der
protectie, tot
tot de
denationale
nationale verheffing
verheffing ten
tenkoste
kostevan
vanandere
anderevolkereu
volkereu
der protectie,

134

DE
KERN DER
DER SOCIALE
SOCIALE QUAESTIE.
QUAESTIE.
DE KERN

en
tot de
de organisatie
organisatie der
der staatshuishouding in
dien zin,
zin, dat
datkapitaal
kapitaal en
en
en tot
in dien
arbeid
bijdragen voor
een bepaald
bepaald land
land meer
meer gewicht
gewicht op
opde
de
arbeid ertoe
ertoe bijdragen
voor een
plaatsen. Daarvan
Daarvan werd
werd zooveel
zooveel
internationale
politieke weegschaal
weegschaal te plaatsen.
internationale politieke
mogelijk
mogelijk voor
voor de
de binnenlandsche
binnenlandsche welvaartsverhoudingen
welvaartsverhoudingen partij
partij getrokken
het behoud
behoud en
en de
de verdere
verdere ontwikkeling der absolutistische basis
basis van
van
met het
met
Erwas
wasdaarbij
daarbijwel
welveelal
veelalsprake
sprake
den
maatschappelijken stand
rang. Er
den maatschappelijken
stand en
en rang.
met voorvan voldoening
voldoening aan
aan hoogere
eischen der
nationale beschaving
beschaving met
van
hoogere eischen
der nationale
detoenemende
toenemende oeconomische behoeften
van eene talrijkere
ziening in
behoeften van
in de
bevolking.
centralisatie diende
dusver geenszins
geenszins ter
ter wegbevolking. Maal'
Maar deze
deze centralisatie
diende tot
tot dusver
hinderpalen, die
die aan
aan de
de sociale
sociale organisatie
organisatie overeenkomstig
overeenkomstig het
het
ruiming der hinderpalen,
beginsel
gelijkmaking van
van de
de voorwaarden van
van bestaan
bestaan in
in den
den weg
weg
beginsel der gelijkmaking
Haaroogmerk
oogmerk was
wasbij
bijvoorkeur
voorkeurop
opdedeuitbreiding
uitbreidingder
der nationale
staan.
staan. Haar
meermiddelen
middelen benoodigd zijn.
De
macht gericht,
gericht, waartoe
waartoe voortdurend
voortdurend meer
macht
zijn. De
beginsel der
der gelijkmaking wil
sociale organisatie
overeenkomstig het
organisatie overeenkomstig
het beginsel
daarentegen alle oeconomische belangen alleen daarom centraliseeren,
van allen
allen tegen
tegen allen
allen eindige,
eindige, de
de wederkeerige oeconooeconoopdat
strijd van
opdat de
de strijd
de ongebreidelde
ongebreidelde mededinging
mededinging gestaakt
gestaakt
mische
verslinding ophoude,
ophoude, de
mische verslinding
worde. Zij
Zij meent
meent orde
orde enenregelmaat
regelmaatinindedevoortbrenging
voortbrenging tetekunnen
kunnen
brengen,
en wil
wildaartoe
daartoeop
op alle
alle verkeersverhoudingen
verkeersverhoudingen den zuiver democrabrengen, en
tischen stempel drukken
drukken en
endedepolitieke
politiekebasis
basisdaarvan
daarvanniet
nietdoen
doenafwijken.
afwijken.
op het
hetstandpunt
standpuntder
dersociale
socialeorganisatie
organisatie overeenkomSpiek
man staat
staat op
Spiekman
het beginsel
beginsel der
dergelijkmaking
gelijkmaking aller voorwaarden
bestaan.
stig het
voorwaarden van bestaan.
In den
den Duitschen
Duitschen boekdrukboekdrukDaarom ijvert
hij voor
voor de
de vakbeweging.
vakbeweging. In
Daarom
ijvert hij
hij b.v.
b.v.een
eenbegin
beginter
tervoorbereiding
voorbereiding eener betere toekomst.
kersbond ziet
ziet hij
den strijd
strijd tegen
tegen het
het
Dien
bond beschouwt
beschouwt hij als
een lichtpunt in
in den
Dien bond
als een
absolutisme
de industrie,
industrie, als
als een
eenbewijs
bewijsvoor
voordedemogelijkheid
mogelijkheidarbeid
arbeid
absolutisme in
in de
in
een door
door één belang
organisme samen
smelten en
en als
als eene
belang geleid
geleid organisme
samen te smelten
in een
te centraliseeren in
democratisch en geest.
Het
verstandige
in democratischen
geest. Het
verstandige poging
poging om
om te
kapitaal
is
echter
nog
niet
in
de
hand
van
dien
'bond.
Het
kapitalistisch
dien.bond.
kapitaal is echter nog niet in de hand van
bij voortduring
voortduring dien
dien tak
tak
ondernemersbeginsel
beheerscht dientengevolge
dientengevolge bij
ondernemersbeginsel beheerscht
van bestaal],
Maar in
den bond
bond zelf
zelfligt
ligtde
demacht
macht ininde
dehand
hand der
der
in den
bestaan. Maar
vereenigde boekdrukkers. Tusschen leider
en drager
drager bestaat geen
geen verschil
verschil
leider en
vereenigde
de voordeelen der
organisatie dienen
dienen zoowel
zoo wel ter verzekering
verzekering als
als ter
ter
en
der organisatie
en de
verbetering der maatschappelijke
maatschappelijke stelling van
van de
de genooten, die geleidelijk
verbetering
op eene verandering
gebrekkigen toestand
toestand bedacht
bedacht zijn.
zijn.
verandering van
van den
den gebrekkigen
Ook
zij beschouwen
beschouwen die
die verandering
verandering als
als de
de vrucht
vrucht eener omwenteling.
omwenteling.
Ook zij
Zij willen hunne
Gaat dan
dan in
in hun
hun oog
oog macht
macht vóór
v66r
hunne positie
positie veroveren.
veroveren. Gaat
recht?
is niet
niet hunne
hunne meening. Want zij wijzen
op hun
hun recht,
recht,
wijzen op
recht ? Dat
Dat is
dat zij
zij willen
willen doorzetten.
doorzetten. Daartoe
Daartoevermeerderen
vermeerderen zij de
de kracht
kracht der
der
dat
beweging
het vermogen
vermogen der
der weerstandskas.
beweging en
en het
De zienswijze
zienswijze der
der bewegers
be wegers is
is eenvoudig
eenvoudig genoeg.
genoeg. Steeds
Steeds komt
komt en
De
gaat, volgens
volgens hen,
hen, geweld,
geweld, alvorens
alvorens het
het recht
recht ingang
ingang vindt.
vindt. In
In de
de
met
eene
daad
van
geweld.
daad
van
samenleving
althans
begint
de
ontwikkeling
samenleving althans begint de ontwikkeling met
den oorspronkelijken toestand
der natuur
natuur béteekent
Terugkeer
beteekent niets
toestand der
Terugkeer tot den
anders,
dan met
met elkander
elkander vechten
vechten om
dronk water
water en
en om
om het
het bezit
bezit
orn een dronk
anders, dan

KERN DER
DERSOCIALE
SOCIALE QUAESTIE.
QUAESTIE.
DE KERN

135
135

van dit
dit of
of dat.
dat. Men
Menvermoordt
vermoordt elkander
Qlkander in
in dien
dien toestand
toestand om
om deze
deze of
of
van
gene vrouw.
vrouw. Als
Alsnatuurlijke
natuurlijke wezens
wezenszijn
zijndedemenschen
menschenuit
uitden
denaard
aard
gene
der zaak
zaak onderworpen
onderworpen aan
wetten der
der natuur
natuur en
en strijd
strijd isis het
het
der
aan de
de wetten
begin van
van elk
elk natuurlijk
natuul'lijk leven.
leven. De
De hamer
hamer van
vansteen
steenwas
waseen
eender
der
begin
eerste werktuigen
werktuigen inin den
strijd met
het wilde
wilde dier,
dier, met
met den
den
eerste
den strijd
met het
eerstdedeervaring
ervaringleerde
leerde die
diewezens
wezens
nevenmensch of
den naaste.
naaste. En
Eneerst
nevenmensch
of den
te verdragen.
verdragen. Zonder
Zonder haar
zouden zij
zij elkander
elkander wederwederzich onderling
onderling te
haar zouden
zich
keerig
verdelgd
hebben
en
de
aarde
woest
en
leeg
geworden
zijn.
keerig verdelgd hebben en de aarde woest en leeg geworden zijn.
het ligt
ligtvoor
voorde
dehand,
hand,dat
datbehoedzaamheid
behoedzaamheid en
enbeleid
beleidinvloed
invloed op
op
Maar het
Maar
den inhoud
inhoud der
der onderlinge
onderlinge overeenkomsten
ovel'eellkomsten uitoefenden.
In den
den regel
regel
den
uitoefenden. In
daarom aan
aan de
de grooten
grooten en
enmachtigen
machtigen der
der aarde
aarde een
een
verschaften zij daarom
voorsprong, die
die door
doorde
deuitlegging
uitleggingder
derovereenkomsten
overeenkomstennog
nogvermeerderde.
vermeerderde.
voorsprong,
heet het,
het, dat
dat de
devorsten
vorsten te paard
paardstijgen
stijgenom
om heerheerNiet ten
ten onrechte
onrechte heet
Niet
hun recht
recht tetehandhaven.
handhaven. Daarom
Daarom moesten
moesten de
de
schouw te
te !louden
houden en
schouw
en hun
metdedebeperking
beperkingvan
vanhet
hetgeweld.
geweld.
zwakkeren toegeven
en tevreden
tevreden zijn
zijn met
zwakkeren
toegeven en
het standpunt
standpunt der
derzuivere
zuiveregerechtigheid
gerechtigheid isishun
hunaanvankelijk
aanvankelijk iets
iets
Van het
Van
zijonwillekeurig
onwillekeurig genoodzaakt
genoodzaakt zijn
zijndedevermeerdering
vermeerdering
genomen, zoodat
zoodat zij
genomen,
hunner kracht
te zoeken,
zoeken, om
omhet
hethun
hungenomene
genomenegoedschiks
goedschiksofofkwaadkwaadhunner
kracht te
schiks wederom
wederom te
te hernemen.
hernemen. DitDit
nemenenen
hernemendoor
doormiddel
middel
schiks
nemen
hernemen
hetleven,
leven,waarin
waarinde
debeperking
beperking
van overeenkomsten
overeenkomsten roept
roept een
eentoestand
toestandininhet
van
van het
het geweld
gewelddoor
doorden
densterkere
sterkereals
alseene
eeneerkenning
erkenningvan
van het
hetrecht
recht
van
op geweld
geweld beschouwd
beschouwd wordt.
wordt. ZijZijprikkelt
prikkelt
hem
uitbreidingzijner
zijner
op
hem
opop
uitbreiding
zijn. Daarvan
Daarvan getuigen
getuigenalle
allegebeurtenisser
gebeurtenisserinin
bevoegdhedeu bedacht
bevoegdheden
bedacht te
te zijn.
de
parlementaire
geschiedenis.
Gedurende
de
conflicten
inzake de
de
de parlementaire geschiedenis. Gedurende de conflicten inzake
het budgetrecht
budgetl'echt enz.
enz. was
was nu
nu eens
eenshet
hetoverwicht
overwicht aan
aan deze
deze
grondwet,
grondwet, het
en
dan weder
weder aan
aan gene
genezijde.
zijde.Maar
Maar
steedsliep
liepdedestrijd
strijdover
overeen
een
en dan
steeds
meer of
of minder
minder ten
ten aanzien
aanzien der
del'macht.
macht. EnEn
telkensontstond
ontstondeene
eene
meer
telkens
oppositie tegen
den tot
totstand
standgekomen
gekomenrechtstoestand.
rechtstoestand.DeDe
verkondiging
oppositie
tegen den
verkondiging
der
algemeelle menschenrechten
menschenrechten verhinderde
verhinderde niet,
niet, dat
datook
ookvoortaan
voortaan
der algemeene
meer
rechten genomen
genomen werden,
werden, al
al naar
naar gelang
gelanghet
hetverstand
verstand en
en de
de
meer rechten
middelen
Van geschenken
geschenken was
wasdaarbij
daarbij slechts
slechts bij
bij wijze
wijze van
van
middelen reikten.
reikten. Van
uitzondering
Zij werden
werden aangenomen,
aangenomen, maar
maar stemden
stemden Diet
niet tot
tot
uitzondering sprake.
sprake. Zij
dankbaarheid,
werden beschouwd
beschouwd als
als geput
geput te
te zijn
zijn uit
uitden
den
dankbaarheid,want
want zij
zij werden
schat
van privilegiën
Pl'ivilegiën en
en monopoliën.
monopoliën. Revolutie
Revolutie enenverovering
vel'overingverloren
verloren
schat van
haar onaangenamen
onaangenamen bijsmaak.
bijsmaak. Zij
Zijkregen
kregende
debeteekenis
beteekenis
dan
ook allengs
allengs haar
dan ook
eenel'
vereffening der
der loopende
loopende rekening
rekening en
en hoewel
hoewel velen
velen het
hetmiddel
middel
eener vereffening
het doel
doel toch
toch veelal
veelalonder
onderdedewerken
werkender
der
niet
billijken, rangschikt
rangschikt het
niet billijken,
gerechtigheid.
Zij bewerken
bewerken eene
eene andere
andere verdeeling
verdeeling der
der macht.
macht. Zelfs
Zelfs
gerechtigheid. Zij
ontkent
revolutionairgezinde veelal,
de oorzaak
oorzaak der
del' revolutie
revolutie
ontkent menig revolutionairgezinde
veelal, dat
dat de
want haar
haar optreden
optreden ligt
ligt
ontevredenheid,
begeerlijkheid is,
ontevredenheid, eerzucht
eerzucht en begeerlijkheid
is, want
der
natuurlijke
ontwikkeling
en
staat
eenvoudig
binnen
de
grenslijn
eenvoudig binnen de grenslijn der natuurlijke ontwikkeling en staat
derhalve
steeds aan
aan het
hetbegin
begin
nieuw
ontwikkelingstijdperk.
derhalve steeds
vanvan
eeneen
nieuw
ontwikkelingstijdperk.
Het
verschil tusschen
tusschen het
het verleden
verledenenenhet
het
heden
ligt
daarin,dat
datvroeger
vroeger
Het verschil
heden
ligt
daarin,
eene
hartstochtelijke daad
daad van
van geweld
geweldnoodzakelijk
noodzakelijk geacht
geacht werd
werd om
om
eene hartstochtelijke
te halen
halenenenhethet
evenwichtteteherstellen,
herstellen,terwijI
terwijl
den
achterstand in
den achterstand
in te
evenwicht
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thans eene
eene sociale
socialeorganisatie
organisatie der
derarbeidende
arbeidendeklasse
klassedie
diehartstochtelijke
hartstochtelijke
thans
tracht tetevoorkomen
voorkomen en
engewapend
gewapend met
met touw
touwen
ankeroptreedt
optreedt
daad tracht
daad
en anker
het verlies
verlies van
vanhethet
schip,dat
datdedeonstuimige
onstuimige
als waarborgen
waarborgen tegen
tegen het
als
schip,
baren
om -— hoewel
baren stout
stout doorkliefde,
doorkliefde, om
hoewel niet
niet weinig
weinig gehavend,
gehavend, toch
toch —
als overwinnaar
overwinnaar de
kust te
te bereiken.
bereiken.
als
de kust
Deze zienswijze
zienswijze verraadt
verraadt een
een welwillend
welwillend oordeel
oordeel inzake
inzakededetoepassing
toepassing
Deze
daarintenten
aanzienvan
vanhet
hetrecht
rechtgeen
geengevoel
gevoel
van geweld.
geweld. Toch
Toch isisdaarin
van
aanzien
van afkeer
afkeer teteontdekken.
ontdekken. Zij
Zijconcentreert
concentreert slechts
slechts de
de gedachte
gedachte op
op de
de
van
tervoortbrenging
voortbrenging van
van een
eenander
ander
vereeniging van
van kracht
kracht en
envermogen
vermogen ter
vereeniging
rechtin in
meening,
dat
bekrachtigingdaarvan
daarvan
dan het
het thans
thansgeldend
geidelIdrecht
dan
dede
meening,
dat
dede
bekrachtiging
zal uitblijven.
uitblijven. De
Deinspanning
inspanningenenhethet
daarvoortete
brengenoffer
offer
later niet
niet zal
later
daarvoor
brengen
metdede
aankweekingenenontwikkeling
ontwikkelingvan
vanden
denzin
zin
staan in
in verband
verband met
staan
aankweeking
voor de
de algemeene
algemeene gerechtigheid.
gerechtigheid. Het
Hetisiswaar,
waar,dedesociale
socialeorganisatie
organisatie
voor
op het
hetgespierde
gespierdeenenzoekt
zoektdedekrachtmeting.
krachtmeting. Maar
Maarzij
zijwil
wil
stelt prijs
prijs op
stelt
niet alleen
alleen op
op de
deeeltige
eeltigevuist
vuistaangewezen
aangewezenzijn.
zijn.Althans
Althansdedebezonnenen
bezonnenen
niet
in haar
haar midden
midden ontkurken
ontkurken eerst
eerstdede
flesch,nadat
nadatdedewijn
wijn
behoorlijk
in
flesch,
behoorlijk
gekelderd heeft.
Anders vreezen
vreezen zij,
dat de
de inhoud
inhoud voor
voor niets
niets zal
zal ontontgekelderd
heeft. Anders
zij, dat
wijken. Dan
Dan zou
zou slechts
slechtshet
hetbewustzijn
bewustzijnblijven,
blijven,zichzelve
zichzelve door
door eene
eene
wijken.
hebben. Marschvaardig
Marschvaardig worden
de genooten
genooten
begane fout
fout geschaad
geschaad te hebben.
begane
worden de
terafwering
afweringvan
van het
hetabsolutisme
absolutismeop
ophet
hetgebied
gebiedvan
van den
den arbeid
arbeid en.
en.
gehouden ter
onderdrukking van
van hetgeen
hetgeen Hegel
Hegel als
als het abstracte
abstractevoor-zich-zijn
voor-zich-zijn kenter onderdrukking
Of dedesociale
socialeorganisatie
organisatiedaartoe
daartoe in
in staat
staat zal
zal zijn,
zijn, isiseene
eeneandere
andere
teekende. Of
is
zij
in
de
hand
van
eene
politieke
partij
en
eene
qllaestie.
Tot
dusver
quaestie. Tot dusver is zij in de hand van eene politieke partij en eene
brengen,Diet
nietechter
echtereen
een
partij
vermag wel den
den stroom
stroom in
in beweging
beweging tetebrengen,
partij vermag
zoo diep
diep ingrijpenden
ingrijpenden aal'd
Geldt het
het de
de
probleem van
probleem
van zoo
aardopoptete lossen.
lossen. Geldt
opvoeding,
eigendom, materieele
materieele dingen
dingen van
vanbeslissende
beslissendebeteekenis,
beteekenis,
opvoeding, het
het eigendom,
dan houden
houden de
politieke partijen
duur geen stand
stand en
en treden
treden de
de
dan
de politieke
partijen op
op den
den duur
op den
den voorgrond.
voorgrond. Tot
Totdusver
dusverontbreekt
ontbreekt de
de
algemeene
overtuigingen op
algemeene overtuigingen
op dit
dit gebied
gebied werkwerkwerkelijk
onderlinge verstandhouding
verstandhouding bij
werkelijk goede
goede onderlinge
bij de
de op
zame richtingen.
richtingen. Hoewel
Hoewel dededichter
dichterSchiller
Schiller
,derede
redeprees,
prees,hield
hieldhij
hijhaar
haar
zame
,de
toch
onvermogend tegenover
den waan
waan en
en de
dedienstbaarheid.
dienstbaarheid. Eene
Eene
toch onvermogend
tegenover den
betere
toekomst verwachtte
verwachttehij
hijdaarom
daaromniet
nietvan
vanhet
hetzegevierend
zegevierendvernuft,
vernuft,
betere toekomst
maar
wel
van
de
cultuur
des
harten,
door
Goethe
het
levend
gemoed
levend gemoed
maar
van de cultuur des harten, door Goethe
genoemd.

III.
Toen
de bedding
bedding der
der arbeidersbeweging
arbeidersbeweging in
in Duitschland
Duitschland alalbreeder
breeder en
en
Toen de
er werd,
werd, gevoelden
gevoelden vermogende
vermogendeaanhangers
aanhangersder
derinwendige
inwendigezending
zending
breed
breeder
Zij stichtten
stichtten
behoefte
aan voorlichting
voorlichting inzake
sociale quaestie.
quaestie. Zij
behoefte aan
inzake de
de sociale
daartoe
orgaan »Concordia"
DConcordia" (1872)
enbelastten
belasttenden
denjurist
juristL.
L. Nagel
Nagel
daartoe het orgaan
(1872) en
met
de leiding.
leiding. Nagel
Nagel had
had inin1848
1848
de zijde
van
Rudolfvon
von
met de
aanaan
de zijde
van
Rudolf
Bennigsen pioniersdiensten
pioniersdiensten voor
voor het
hetherstel
herstelder
dernationale
nationale Duitsche
Duitsche eenheid
eenheid
dieeenheid
eenheidverricht.
vel'richt.
en
voor de
de toepassing
toepassing der
der constitutioneele
constitutioneele leer
leer inindie
en voor
In
later jaren
jaren onderzocht
onderzocht hij
hUbiibUvoorkeur
voorkeur het
hetverband
verband tusschen
tusschen het
het
In later
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christelijk
de menschelijke vrijheid.
De DPreliminariën"
))Preliminariën" van
vrijheid. De
christelijk geloof
geloof en de
uitgaande van
van de
de overtuiging,
overtuiging,
zijn onderzoek
onderzoek publiceerde
publiceerde hij in 1881, uitgaande
zijn
dat het
het vooral
vooral de
de taak
taak der
der Duitschers is,
de waarheid
waarheid van
van het
het ChrisChrisdat
is, de
met die
die der
der rede
rede en
ender
der
tendom
in overeenstemming
te brengen
brengen met
tendom in
overeenstemmiang te
wijsgeerige
beletten
wetenschap. Zijne
Zijne grondige
en theologische
theologische studiën
hem niet
niet inindedekroniek
kroniekder
dersociale
socialegebeurtenissen
gebeurtenissen en
en in
in den
den gedachhem
volksmenners tehuis
tehuis te
te zijn. Integendeel, hij zag
zag in
in de
de
tengang del'
der volksmenners
op
het gebied
gebied van
van den
den arbeid
arbeid ontstane
ontstane beweging
beweging een
een wakker schudden
schudden
op het
geweten der
der samenleving.
samenleving. En
En inin het
hetgeweten
gewetenerkende
erkende hij
hij de
de
van
van het
het geweten
eIken
elken mensch eigen kracht om het algemeene te beseffen. Zijne vatbaarheid
om
zich boven
boven zichzelf
zichzelf (in
(in den
den zin
zin van
van het
hetbloot
bloot individueele) te verom zich
hooge I' te stellen,
stellen, dan
dan hetgeen
hetgeen voor
voor
hetgeen voor
voor allen
allen goed
goed isis hooger
heffen en
en hetgeen
zou
kunnen
zijn,
staat
met
dat
besef
in
verband.
hem
alleen
verlokkend
zijn,
met dat
in
hem alleen verlokkend zou
Het
geweten buigt
buigt den
den wil
wil onder
onder de
de majesteit
majesteit der
der wet.
wet.
Het geweten
jaren leidde
leidde Nagel
Nagelde
deConcordia.
Concordia. Hij
Hij registreerde
registreerde onafgebroEen zevental jaren
der eel'etafel
ken
den inhoud
inhoud der
ken den
eeretafel van werkelijk menschlievende ondernemers,
in de
de arbeids- en arbeiderswetgeving,
pogingen orn
om
de
verbeteringen in
de verbeteringen
arbeiderswetgeving, de pogingen
misverstand te
keer te
te gaan
gaan en
enbovendien
bovendien nog
nog de
de tallooze curiosa
uit
misverstand
te keer
curiosa uit
der kokendheete volksziel.
volksziel. In
de hoofdartikelen
hoofdartikelen drong
drong
de kinderjaren
kinderjaren der
de
In de
hij tot aan
aan de
de kern
kern der
der sociale
sociale quaestie door.
Met voorliefde
voorliefde behandelde
behandelde
hij
door. Met
het tekort
tekort
moreele verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van
hij de rnoreele
vanden
den ondernemer
ondernemer en
en het
in
de materialistische
materialistische opvatting
opvatting van
vanhet
hetgeschiedkundig
geschiedkundigverloop,
verloop, zooals
in de
dat
door de
de sociaaldemocratie voorgesteld
voorgesteld werd.
Wel is
is de
de werelddat door
werd. Wel
wereldgericht, maar
maar eene list vermocht
vermocht hij
hij niet in haar
geschiedenis het wereldgericht,
ontdekken.
te ontdekken.
Het waren
waren toen
toen in
in Pruisen
Pruisen de
dedagen
dagenvan
van opkomst der Lassalleaansche
Het
arbeiderspartij.
Het levendig
levendig temperament
temperament van
vanFerdinand
Ferdinand LassalIe
arbeiderspartij. Het
Lassalle was
op Hasenclever,
Hasselmann,
Fritsche
en
Most
overgegaan
had een
een
Hasenclever, Hasselmann, Fritsche en Most overgegaan en had
karakter aangenomen.
aangenomen. Hunne
Hunne schildering der maatschappelijke
maatschappelijke
onstuimig
onstuimig karakter
en oeconomische
tegenstelling bezat
echter niet
niet meer
meerhet
hetaristocratisch
aristocratisch
oeconomische tegenstelling
bezat echter
koloriet
van den
den overleden meester. Maar de Berlijnsche werklieden
koloriet van
Zij
stonden
daarom niet
niet minder
minder onder
onder den
denban
banhunner
hunnervoordracht.
voordracht. Zij
stonden daarom
verklaarden
onmiddellijk bereid
bereid in de
de voetstappen
voetstappendes
desbevrijders
bevrijderstete
verklaarden zich
zich onmiddellijk
treden en
en dedeVertegenwoordiging
Vertegenwoordigingvan
vanalle
alletegenstanders
tegenstanderstetezuiveren.
zuiveren.
treden
Schultze-Delitzsch
werd in die
die dagen
dagen van
vanzijn
zijnparlementairen
parlementairen zetel
zetel geSchultze-Delitzsch werd
stooten. De
De vrijzinnigen
vrijzinnigen deelden
deelden toen
toen als
als doctrinairen
doctrinairen in
lot der
der
in het lot
behoudende
partijen,
die
slechts
op
hoon
en
smaad
konden
rekenen.
behoudende partijen, die slechts op hoon en smaad konden rekenen.
propaganda
Bebel en Liebknecht, in
die dagen
dagennog
nogalsalsMarxisten
Marxistentottotdedepropaganda
in die
in
Saksen beperkt,
beperkt, trachtten
trachtten op
opzeer
zeerbescheiden
bescheiden wijze voet
vatten
in Saksen
voet te vatten
in
de Pruisische
Pruisischehoofdstad.
hoofdstad.ZijZijwerden
werdendaarin
daarinbijgestaan
bijgestaandoor
doorden
den kleinen,
kleinen,
in de
maar
intellectueel en
enmoreel
moreelhoogstaanden
hoogstaanden
democratischenvriendenkring
vriendenkring
maar intellectueel
democratischen
vanhet
hetvoortreffelijk
voortreffelijk
van
Johann Jacoby
Jacoby en
Guido Weiss,
Weiss, den
den uitgever
uitgevervan
van Johann
en Guido
geredigeerde weekblad: )) die
Wage".
Voor
Guido
Weiss
en
de
zijnen was
was
die Wage". Voor Guido Weiss en de zijnen
staat
gerechtigheiddedehoofdzaak.
hoofdzaak.Zij
Zijdrongen
drongen
de
vrijheid in
in den
denstaat
de vrijheid
derder
gerechtigheid
er
echter op
op aan,
aan, de
de sociale
sociale quaestie, die
den permanenten
permanenten en
en progreser echter
die den
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sieven nood
en met
metdien
diennood
nooddedeinkrimping
inkrimping ea
enmisvorming
misvorming van
van het
het
nood en
menschelijk geslacht
geslachtopopden
denvoorgrond
voorgrondschoof,
schoof,onder
onderdedehoofdonderwerpen
hoofdonderwerpen
op te
te nemen,
nemen,waaraan
waaraandedealgemeene
algemeene
beschavinghare
hareaandacht
aandachttetewijden
wijden
op
beschaving
had. Verbetering
Verbetering van
van den
denbestaanden
bestaandentoestaild
toestaÏldmet
metdededaardoor
daardoorbewerkte
bewerkte
had.
dewijze
wijzevan
vanvoortbrenging
voortbrengingbeschouwden
beschouwdenzij
zijals
alshet
hetmiddel
middel
verandering
verandering in de
om
stilstand en
en achteruitgang
achteruitganginindedeontwikkeling
ontwikkelingder
dermenschheid
menschheidteteververom stilstand
Zij vreesden
vreesden voor
voor een
eentoestand,
toestand,waarin
waarindedemenschen
menschenals
alsdooddoodhinderen. Zij
hinderen.
der reeds
reedsbereikte
bereiktealgemeene
algemeenebeschaving
beschavingzouden
zouden moeten
moeten optreden,
optreden,
gravel's
gravers der
verval van
ras en
en van
van het
hetmenschelijk
menschelijk type.
type. Het
Het
kortom
kortom voor
voor het
het verval
van het
het ras
genie in
in kunst
kunst en
enwetenschap
wetenschapis,is,volgens
volgens
hen,
levend
voorbeeldvoor
voor
genie
hen,
hethet
levend
voorbeeld
der volkomenheid,
volkomenheid, dien
dien dedemensch
menschbereiken
bereikenkan.
kan.De
De statistiek
statistiek
den
graad der
den graad
toont ons
ons daarentegen
daarentegen duidelijk
duidelijk genoeg
genoeg aan,
aan, wat
wat de
de massa
massa onder
onder den
den
toont
druk
der
omstandigheden
geworden
is
en
worden
moet.
Aangenomen,
druk der omstandigheden geworden is
worden moet. Aangenomen,
ontwikke~ing van
van het
hetorganisme
organisme uit
uit den
den lageren
lageren tot
totden
denhoogeren
hoogeren
de
de ontwikkeling
is waarneembaar,
waarneembaar, wekt
wekt clan
dan niet
nietjuist
juistde
deafstand
afstand tusschen
tusschen het
het
vorm
vorm is
enkel
individu, dat
dat onder
onder gunstige
gunstigevoorwaarden
voorwaardengroot
grootwerd
werden
ende
demassa,
massa,
enkel individu,
op eene
eene bepaalde
bepaalde beroepsklasse
beroepsklasse aanaandie
dool' ongunstige
ongunstige voorwaarden
voorwaarden op
die door
gewezen
is, een
eengevoel
gevoelvan
vanbeschaming,
beschaming,verbonden
verbonden met
meteen
eengevoel
gevoelvan
van
gewezen is,
zorg voor
voor de
de toekomst
toekomst?? Dat
Dat gevoel
gevoel beheerscht
beheerschtdedegemoederen
gemoederenmeer
meeren
en
iorg
deindustrie
industrie de
deijskoude
ijskoude en
en
meer, sedert
sedert over
overdedearbeidsverdeeling
arbeidsverdeeling ininde
meer,
der'evenslevenssnijdende
wind der
der berekening
berekening heenwaait
heen waait en
en in
in de
deplaats
plaatsder
snijdende wind
methare
harearbeidsvereeniging
arbeidsvereenigingininhet
hetmilieu
milieuvan
vaneen
eenhuisgezin
huisgezin
gemeenschap
gemeenschap met
methaar
haaronpersoonlijk
onpersoonlijk werk
werkgetreden
getreden
de
afhankelijkheid in
de fabriek
fabriek met
de afhankelijkheid
in de
datdie
diedemocratische
democratischevriendenkring,
vriendenkring, beheerscht
beheerscht door
door
is. Geen
Geen wonder,
wonder, dat
dat gevoel,
gevoel, minder
minder uit
uitmedelijden
medelij(lenenenwelwillendheid
welwillendheidvoor
voorden
denwerkman
werkman
dat
dan
uit het
het welbegrepen
welbegrepen eigenbelang
eigenbelang van
van den
den mensch
mensch voor
voorhet
hetbehoud
behoud
dan uit
het gedijen
gedijenvan
vanhet
hetalgemeen
algemeenmenschelijke
menschelijkein
in 's menschen lot en !even,
leven,
en het
eene
lans brak.
brak.Deze
Dezedemocraten
democratenzaaen
zageninindedebeaunstiaina
begunstiging van
van orde
orde
eene lans
regelmaat in
in de
demaatschappelijke
maatschappelijke huishouding
huishouding eene
eene quaestie
quaestievan
van eer
eer
en
en regelmaat
en waardigheid
waardigheid der
del' samenleving.
samenleving. Zij
Zij trokken
trokken voor
voor de
dewerklieden
werklip-denpartij,
partij,
tot de
decosmische
cosmischeburgerij.
burgerij. In
Inhun
hun
omdat
ook de
dewerklieden
werklieden behooren
behooren tot
omdat ook
hetleven
levengeen
geen
genot,
maal'
eenvoudig
een
plicht.OfOfdedeconsument
consument
oog
oog isis het
genot,
maar
eenvoudig
een
plicht.
in
staat isiszich
zichmeer
meel'genot
genot
verschaffen
gelijktijdigaan
aanwerkelijke
werkelijke
in staat
te te
verschaffen
en en
gelijktijdig
vreugde armer
doet bij
bij hen
hen niets
nietster
terzake.
zake.InInden
denlevenslevensvreugde
armer geworden
geworden is,
is, doet
plicht echter
echter zien
zien zij
zijeen
eensteunpunt
steunpunt
voorhet
hetsolidariteitsbewustzijn,
solidariteitsbewustzijn,want
want
plicht
voor
alleen
op dien
dien grondslag
grondslag isishuns
hunsinziens
inziensverandering
veranderingininden
denbestaanden
bestaanden
alleen op
socialen
toestand te
te brengen
brengen enenzijn
zijn
betere
sociale
verhoudingen
socialen toestand
er er
betere
sociale
verhoudingen
brengen.
voort te brengen.
voort
Guido
Weiss en
en L.L.Nagel
Nagel
waren
beidengedurende
gedurendehet
hetwordingswordingsGuido Weiss
waren
beiden
proces der
der arbeidersbeweging
arbeidersbeweging te
Berlijn als
als publicist
publicist enenjournalist
journalist
proces
te Berlijn
werkzaam.
hetware
wareonder
onderhunne
hunneoogen
oogenworstelden
worsteldende
devolksmenners
volksmenners
werkzaam. Als het
om
het persoonlijk
persoonlijk overwicht
overwicht in de
de nog
nogjeugdige
jeugdigearbeiderspartij,
arbeiderspartij, die
die er
er
om het
meer
en meer
meerin in
slaagdedede
loonarbeidersals
alseene
eenebijzondere
bijzondere klasse
klasse
meer en
slaagde
loonarbeiders
te organiseeren
organiseeren en
enopopalle
alleontevredenen
ontevredenengrooten
gl'Ooteninvloed
invloeduitoefende.
uitoefende. Haar
Haar
streven
naar politieke
politieke macht
macht paste
paste niet
niet ininhet
het
kaderder
derDuitsche
Duitsclle
streven naar
kader
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en de
regeering en
de socialistenwet
sociaJistenwet gaf
gafaan
aandie
diearbeiderspartii
arbeiderspart!ldedezekerheid,
zekerheid,
dat
voor haar
haar eerst
eerst dan
dan eene
eene plaats
plaats ininhet
hetDuitsche
DuitscheRijk
Rijktetevinden
vinden
dat er voor
zij meer
meerkracht
krachtontwikkelde
ontwikkeldeenen
allen
zonderonderscheid
onderscheid
zou
zijn, indien
indien zij
zou zijn,
allen
zonder
ontzag inboezemde.
ontzag
inboezemde.
dat eene
eeneregeering
regeeringzich
zichdoor
doordezelfde
dezelfdemiddelen
middelen
Macchiavelli beweert,
beweert, dat
in den
zij ininden
denzadel
zadelgeraakt
geraaktis.
is.De
Deunificatie,
unificatie,
in
den zadel
zadel houdt,
houdt, waarmede
waarmede zij
totstand
stand
of
liever de
de nationale
nationale eenheid,
eenheid, was
was door
door middel
middel van
van geweld
geweld tot
of liever
gekomen
en had
had op
op het
hetslagveld
slagveld de
devuurproef
vuurproef doorstaan.
doorstaan. De
Desanctie
sanctie
gekomen en
volgde
later en het
het recht
recht omgaf
omgafhaar
haar bestaan
bestaan alsdan
alsdan met
met waarwaarvolgde eerst
eerst later
borgen,
met de
de weerbaarheid,
weerbaarheid, de
de rechtspleging,
rechtspleging, het
hetverkeerswezen
verkeerswezen
borgen, die
die met
enz.
in verband
verband stonden.
Wilde de
demassa
massadaarbij
daarbij niet
niet over
over het
hethoofd
hoofd
enz. in
stonden. Wilde
zij niet
niet ten
tenslotte
slottehet
het
gelag
betalen,dan
danmoest
moest
gezien
worden en
wilde zij
gezien worden
en wilde
gelag
betalen,
z\j
'minder door
wil dan
dan door
door eene
eene daad
daad van
van energie
energiehaar
haar
zij 'minder
door den
den goeden
goeden wil
recht
van bestaan
bestaan bewijzen,
bewijzen, of liever
liever zich
zich hare
hare plaats
plaats aan
aan de
de gedekte
gedekte
recht van
tafel
veroveren. Hoewel
Hoewel dedeuituit
haar
middente te
voorschijngekomen
gekomen
tafel veroveren.
haar
midden
voorschijn
haar
beginsel
verklaarde,
politieke
partij de
de algemeene
algemeenegerechtigheid
gerechtigheidtottot
politieke partij
haar
beginsel
verklaarde,
zij toch voorshands
voorshands met pathos
pathos hare
hare legerscharen
legerscharen rondom
rondom een
een
centraliseerde zij
voor
naaste oogenblik
oogenblik meer
meerzichtbare
zichtbarevoordeelen
voordeelenbelovend
belovendvaandel.
vaandel.
voor het naaste
allengs tegenover
tegenover geweld,
geweld, list
list tegenover
tegenover list.
list. Haar
Haar
Geweld plaatste
Geweld
plaatste zij
zij allengs
heil zocht
zocht zij
zij inindedepolitieke
politieke tactiek,
tactiek, inin de
dekunst
kunstom,
om,alalnaar
naargelang
gelang
heil
van
omstandigheden, de
verschillende machten
vereenigen en
enteteververvan omstandigheden,
de verschillende
machten te vereenigen
verkrijgen over
over het
het gezag
gezag en
en over
over de
de
deelen,
om de
debeschikking
beschikking teteverkrijgen
deelen, om
macht
verleenende middelen.
middelen.
macht verleenende
L. Nagel
Nagel
Politieke tactiek
tactiek bezat
bezat noch
noch voor
voor Guido
Guido Weiss,
Weiss, noch
noch voor
voor ,L.
Politieke
bijzondere aantrekkingskracht.
verschillend ook
ook hun
hun standpunt
standpunt
bijzondere
aantrekkingskracht. Hoe
Hoe verschillend
was, daar
daar Nagel
Nagel dogmatische
dogmatische neigingen
neigingen openbaarde
openbaarde en
en den
denvromen
vromenzin
zin
was,
der
vaderen in
in allen
allen eenvoud
eenvoud wist
wist tetebewaren,
bewaren, terwijl
terwijl Weiss
\Veiss in
in het
het
der vaderen
criticisme wortelde
wortelde en.
en.elke
elkebovennatuurlijke
bovennatuurlijke leerstelling
leerstellingverwierp,
verwierp, inin
criticisme
afkeer
van
de
holle
phrase
stemden
zij
overeen.
Helderheid
wenschten
afkeer van de holle phrase stemden zij overeen. Helderheid wenschten
zij
beiden
ten
aanzien
der
levensen
wereldbeschouwing.
Eene
onwrikbare
zij
ten aanzien der levens- en wereldbeschouwing. Eene onwrikbare
voO!' hen
hen de
de voorwaarde
voorwaarde voor
voor het
het geloof
geloofaan
aandedeBlijde
Blijde
overtuiging was
overtuiging
was vow.
Boodschap, voor
bezit van
van een
eenden
dengeheelen
geheelenmensch
mensch
doordringend
Boodschap,
voor het bezit
doordringend
alle zijne
zijnehandelingen
handelingenbestemmend
bestemmendbeginsel.
beginsel.ZijZijverdroegen,
verdroegen,rondweg
rondweg
en alle
huidvan
vanDon
Don
Carloskruipt.
kruipt. Een
Een
gezegd, geen
geen markies
markies Posa,
Posa, die
dieinindedehuid
gezegd,
Carlos
beginsel met
met huid
huid en
enbeenderen,
beenderen,spieren
spierenenenzenuwen
zenuwenenenom
omdat
datbeginsel
beginsel
beginsel
der natie
natie geschaard,
geschaard, ziedaar
ziedaar hun
hun ideaal.
ideaal. Dat
Dat ideaal
ideaal was
was wel
wel
de besten
besten der
de
waard voor
voor een koninkrijk
koninkrijk verruild
worden. Het
Hetwas
wasvoorzeker
voorzekereen
een
waard
verruildte
te worden.
uitstekend geneesmiddel
slepende kwaal
kwaal der
der corruptie
corruptie en
en der
der
uitstekend
geneesmiddel tegen
tegen de slepende
toenemende demoralisatie.
demoralisatie.
Zoo wel de
de )Concordia"
)Concordia" als
als de
de»Wage"
»Wage"spoorde
spoordeallen
allen tot
toternstig
ernstig
Zoowel
nadenken aan,
aan, bestreed
bestreed onvermoeid
onvermoeid het
hetvooroordeel
vooroordeel en
entrad
tradonvooronvoornadenken
waardelijk voor
voor den
den ethischen
ethisch en grondslag
grondslag van
van het
het recht
rechtininde
debres.
bres.
waardelijk
gemoed vol
volwas
wasopophethet
gebied
den
arbeid,der
derpolitiek
politiek
Waarvan het gemoed
Waarvan
gebied
vanvan
den
arbeid,
verstandzich,
zich,volgens
volgenshen,
hen,rekenrekender letterkunde,
letterkunde, daarvan
daarvan moest
moesthethet
en der
verstand
schap
geven
en
dat
had
de
energieke
handeling
van
den
geheelen
schap geven en dat had de energieke handeling van den geheelen
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Op het
hetoog.
oog.Hun
Hunoptreden
optredenvond
vondslechts
slechtssteun
steunbij
bijeen
eenbetrekkelijk
betrekkelijk
mensch op
klein aantal
aantal personen
personen en
en beide
beideorganen
organenhadden
haddendientengevolge
dienténgevolgeeen
eenkort
kort
klein
leven. Maar
Maar beide
beideorganen
organen gaven
gaven den
den eersten
eersten stoot
stoottot
totlatere
latereonderonderleven.
muntmet
metfijne
fijnestempeling
stempelingininpasmunt
pasmuntmet
met
nemingen, die
die hunne
hunne groote
groote munt
nemingen,
karakter der
dergewone
gewonemarktwaar
marktwaaromwisselden
omwisselden en
en daardoor
daardoor op
op de
de
het karakter
werken.DeDerichting
richtingdoet
doet
voordedemeerdere
meerdereofof
groote menigte
menigte wisten
wisten tetewerken.
groote
voor
mindere kracht
weinig ter
tel' zake.
zake. De
De»Concordia"
»Concordia" had
had
mindere
kracht van
van dien
dien eersten stoot weinig
voor de
de humane
humane sociale
sociale zienswijze
zienswUzevan
vanden
denedelen
edelenVictor
Victor
bijzondere voorliefde voor
Zij onderstelde
onderstelde een
eenzelfstandig
zelfstandigoordeel
oordeelbijbijdedebehoudenden
behoudenden
Aimé Huber.
Huber. Zij
Aimé
en de
degeloovigen
geloovigenenen
wilde
mede-zeggingsschapininbehoorlijk
behoorlijk
en
wilde
hunhun
mede-zeggingsschap
De})
Wage"onderhield
onderhielddoor
doorJohann
Johann
bewerkten grond
grond doen
doen wortelen.
wortelen. De
bewerkten
»Wage"
Spinozisme en
en helde
helde nu
nu en
endan
dantot
tothet
het
Jacoby intieme
Jacoby
intieme voeling
voeling met
met het Spinozisme
Kantianisme over.
Zijonderstelde
onderstelde een
eenzelfstandig
zelfstandigoordeel
oordeelbijbijdededemodemoKantianisme
over. Zij
craten en
en sociaal-democraten
sociaal-democraten en wilde
wilde hun
hun mede-zeggingsschap
mede-zeggingsschap uit
uit de
de
craten
behoefte aan
aan intellectueele
intellectueelevoedingsmiddelen
voedingsmiddelen doen
doenvoortvloeien.
voortvloeien.Beide
Beide
behoefte
de overtuiging
overtuiging en
en niet
nietmet
met
progaganda,
organen rekenden
organen
rekenden met
met de
dede
progaganda,
wenschten voor
lichten en
enniet
niette te
bekeeren,stelden
steldendedenoblesse
noblesse
wenschten
voor te lichten
bekeeren,
sterk
vanelkander
elkanderafwijkend
afwijkend
bovenaan. Beide
Beide richtingen
richtingen hadden
hadden een
eenniet
niet
bovenaan.
sterk
van
aantal aanhangers
aanhangers en
en verrichtten
verrichtteneenvoudig
eenvoudigpioniersdiensten.
pioniersdiensten.
aantal
In
het
Boeddhistisch
"Dhammapada"
(Voetspoor
het,
In het Boeddhistisch „Dhammapada" (Voetspoorder
derwet)
wet) heet
heet het,
dat weinigen
weinigen aan
aan gene
genezijde
zijdevan
vanden
denoever
oevergeraken
gerakenenenalle
alleanderen
anderen
dat
aan deze
deze zijde
zijde heen
heenenenweder
wederloopen.
loopen. Willen
Willendiedieweinigen
weinigenanderen
anderen
aan
weg naar
naar gene
genezijde
zijdewijzen,
wijzen,dan
danbespeuren
bespeurenzijzijmaar
maaralaltetespoedig,
spoedig,
den weg
den
dat
zij wel
welover
overhethet
begrip
oorzaakenen
harerwerking
werkinglicht
licht
dat zij
begrip
vanvan
de de
oorzaak
harer
kunnen verspreiden,
verspreiden, niet
echter tevens
tevens ininstaat
staatzijn
zijnteteverhinderen,
verhinderen,
kunnen
niet echter
dat
devroegere
vroegere oorzaak
oorzaak in
in de
delatere
laterewerking
werkingsubstantieel
substantieel bijft
bijftvoortvoortdat de
bestaan.
Daardoor is
dat door
door hen
henbeleden
beledenandere
andere zoo
zoobij
bij uitstek
uitstek
bestaan. Daardoor
is dat
moeilijk bereikbaar
bereikbaar en
en vindt
vindthet
hetberoep
beroep
.ons
erkenningsvermogen
moeilijk
op op
.ons
erkenningsvermogen
zoo
weinig
weerklank.
En
toch
ware
vooruitgang
ondenkbaar,indien
indien
zoo weinig weerklank. En toch ware vooruitgang ondenkbaar,
het
begin
van
een
nieuw
tijdperk,
in
de
dagen
van
overgang,
niet
aan
niet aan het begin van een nieuw tijdperk, in de dagen van overgang,
pioniersdiensten
Zulke pioniers
pioniers peilen
peilen de
de wonde
wonde en
en
pioniersdienstenverricht
verrichtwerden.
werden. Zulke
onderzoeken
genezing. Zij
Zij staan
staan stil
stilbij
bijde
denaaste
naaste
onderzoekendede middelen
middelenter
ter genezing.
maar om
om door
door hunne
hunne waarnemingen
waal'l1emingen daaromtrent
daaromtrent tot
tot de
devoorvoordingen,
dingen, maar
'Vie over
over de
de
waarden
waarden van
van algemeenere
algemeenere verhoudingen
verhoudingentete geraken.
geraken. Wie
haar stroomgebied
stroomgebied zuiver
zuiverlicht
lichtwil
wilverspreiden,
verspreiden,
arbeidersbeweging
arbeidersbeweging en
en haar
eersteplaats
plaatsaan
aande de
werkzaamheidderder
pioniersherinneren,
herinneren,
moet
in de
de eerste
moet in
werkzaamheid
pioniers
want
onder
hunne
leiding
werden
de
grenzen
met
merksteenen
voorzien
want onder hunne leiding werden de grenzen met merksteenen voorzien
krachten met
met het
het oog
oogop
opdedealgemeene
algemeenebeschaving
beschaving
en
de verschillende
verschillende krachten
en de
gemeten.
Steeds
breeder en
enbreeder
breed erwerd
werdgaandeweg
gaandewegdedebedding
beddingder
derarbeidersarbeidersSteeds breeder
Het scheen
scheenwel,
wel,alsof
alsofhare
hareleiders
leidersdedearmen
armenuitstrekten
uitstrektenom
omhet
het
beweging.
beweging. Het
onbegrensde
omarmen. Wilde
Wilde men
menhun
hunkarakter
karakternader
naderkenteekenen,
kenteekenen,
onbegrensde te
te omarmen.
dan
sprak men
men bij
bijvoorkeur
voorkeur van
van lust
lusthebben
hebben ininhet
hetonmogelijke.
onmogelijke. De
De
dan sprak
het
leven
der
werklieden
hadden
huns
inziens
een
voorwaarden
van
voorwaarden van het leven der werklieden hadden huns inziens een
socialen
toestand doen
doen ontstaan,
ontstaan, die
die op
op de
deverhoudingen
verhoudingen ininde
dewoestijn
woestijn
socialen toestand
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geleek.
In een
eenver
ververschiet
verschietzagen
zagenzijzijechter
echterhet
hetvet
vetder
deraarde
aarde en
en
geleek. In
met dat
dat beeld
beeldvoor
vooroogen
oogenprikkelden
prikkeldenzijzijdedeonterfden,
onterfden,zich
zichdoor
door de
de
met
woestijn
heen teteworstelen
worstelenenendede
daartoe
noodzakelijkeorganisatie
organisatieniet
niet
woestijn heen
daartoe
noodzakelijke
te schuwen.
schuwen. Want
Wanthet
het
solidariteitshewustzijn, waarop
waarop volgens
volgens hen
hen die
die
solidariteitsbewustzijn,
hetmiddel
middelom
omhethet
verschietin in
aangename
organisatie
is het
organisatie rust,
rust, is
verver
verschiet
aangename
werkelijkheid
veranderen. Verlossing
Verlossing uit
uit den
den toestand
toestand van
van nood
nood en
en
werkelijkheid te
te veranderen.
geellende
door ontwikkeling
ontwikkeling der
der zelfkracht
zelfkracht binnen
binnen de
de grenslijn
grenslijn der
der geellende door
nootschappelijke vereeniging
op den
den voorgrond.
voorgrond. Die
Die zelfzelfnootschappelijke
vereenigingstond
stondbij
bij hen
hen op
het lot
lot van
van den
den
kracht
bereidt den
den voorlooper
voorlooper uit
den aard
aard der
der zaak
zaak het
kracht bereidt
uit den
martelaar.
tevensdedeverheffing
verheffingvan
vanzijne
zijnegenooten
genootenen
en
martelaar. Maar
Maar zijn
zijn val
val is tevens
meer de
de wil
wilbereid
bereid isishet
hetzwaarste
zwaarsteoffer
oflerte te
brengen,hoe
hoe
vrijerde
de
hoe meer
hoe
brengen,
vrijer
sterkerdedeaandrang
aandrang
extase van
van laakbare
laakbare sentimentaliteit
sentimentaliteit wordt
wordt en
en hoe
hoesterker
extase
zal
zijn, om
om het
heteens
eensondernomen
ondernomenwerk
werkgemeenschappelijk
gemeenschappelijktetevoltooien.
voltooien.
zal zijn,
met
bUzonder
pathos
den
eisch
Hebben
Mozes
en
de
profeten
niet
Hebben Mozes en de profeten niet met bijzonder pathos den eisch
der
volstrekte gerechtigheid
gerechtigheid gesteld
gesteld?? En
volgde niet
niet op
op elke
elkevlaag
vlaagvan
van
der volstrekte
En volgde
wanhoop
massa eene
eene nog
nogkrachtigere
krachtigereuiting
uitingvan
vanden
denpersoonlijken
persoonlijken
wanhoop der
der massa
wil en
en eene
eene nog
nogalgemeenere
algemeenere extase
extase?
Zal niet
nietjuist
juistdedebeperking
beperkingvan
van
wil
? Zal
het zijn
zijn tot
toteeneen
minimumvan
vanhebben
hebbenhethet
verlangendoen
doenontwaken
ontwaken
het
minimum
verlangen
datverlangen
verlangen
naar het
het einde
eindedier
dier
beperkingen?
Beheerschtwerkelijk
werkelijk dat
naar
beperkingen
? Beheerscht
alle
vOOl'stellingen en
gedachten der
massa, dan
dan zet zij
zij ook
ook haar
haar voet
voet
alle voorstellingen
en gedachten
der massa,
in die
die richting,
richting, onverschillig
onverschillig of geweld
geweld daarmede
daarmede verbonden
verbonden is en
en haar
haar
in
gevaar verkeert.
verkeert. Het
Hetonbegrensde
onbegrensdeoefent
oefentalsdan
alsdaneene
eene
leven
daardoor in
leven daardoor
in gevaar
haar uit
uit en
enmet
metdien
dienhartstocht
hartstocht
onweerstaanbare aantrekkingskracht
onweerstaanbare
aantrekkingskracht op
op haar
ten slotte
slotterekenen.
rekenen.Met
Metbijzonder
bijzonder
moeten
de leiders
leiders der
derarbeiderspartij
arbeiderspartij ten
moeten de
pathos
stellen zij
zij den
deneisch
eisch
volstrekte
gerechtigheidten
tenaanzien
aanzien
pathos stellen
derder
volstrekte
gerechtigheid
der verdeeling
verdeeling der
derclinger'
dingen dezer
dezer wereld,
wereld, der
der verandering
verandering in
in de
de werkwerkder
eIken druk
druk der
der behoudsmannen
behoudsmannen laat
laat
en
welvaartsverhoudingen. Op
en welvaartsverhoudingen.
Op elken
hunne organisatie
organisatie tegendruk
tegendruk volgen.
volgen.·
hunne
Onder
druk en dien
dien tegendruk
tegendruk kwam
kwam dedearbeidsarbeids-enenarbeidersarbeidersOnder dien
dien druk
de arbeidsarbeids-enenarbeidersverzekering
arbeidersverzekering tot
totstand.
stand.Onder
Onder dien
dien
wetgeving, de
wetgeving,
druk
en
dien
tegendruk
beginnen
de
zorg
en
de
voorzorg
als
plichten
druk en dien tegendruk beginnen de zorg en de voorzorg als plichten
des ondernemers
ondernemers bestanddeel
bestanddeel der
der gebruiken,
gebruiken, zeden
zeden en
en gewoonten
gewoonten der
der
des
Zooisisb.v.
b.v.
MechanischeSpinnerij
Spinnerijen
enWeverij
Weverij
samenleving
te worden.
worden. Zoo
samenleving te
de de
Mechanische
te Augsburg,
Augsburg, die
diejaarlijks
jaarlijksruim
ruim13/,
13/4millioen
millioenmark
markaan
aanarbeidsloon
arbeidsloon uitkeert,
uitkeert,
61,600mark
markaan
aandede
arbeidersverzekering bij
bij
wettelUk verplicht
verplicht ruim
ruim 61,600
wettelijk
arbeidersverzekering
dragen. Zij
Zij voegt
voegtdaaraan
daaraan geregeld
geregeldthans
thansnog
nogruim
ruim 62.200
62.200mark
markvoor
voor
te dragen.
welvaartsinrichtingen toe, terwijl
terwijl zij
zijbovendien
bovendienmet
metgeheel
geheelAugsburg
Augsburgden
den
welvaartsinrichtingen
normaalwerkdag
uurbewilligde.
bewilligde.DeDeElberfelder
EIberfeIderanilinwerken
anilinwerken bebenormaalwerkdag van
van 10
10 uur
steden jaarlijks
jaarlijks vrijwillig
vrijwillig ruim
ruim200.000
200.000
mark
voor
dit
welvaartsdoel
en
de
mark voor dit welvaartsdoel en de
haarvijftigjarig
vijftigjal'igjubileum
jubileummet
met
chemische fabriek
fabriek Griesheim-Electron
Griesheim-Electronvierde
vierdehaar
eene
toezegging van
van 400.000
400.000mark
mark
arbeidersfondsom
ombeter
beterdan
dan
eene toezegging
aanaan
hethet
arbeidersfonds
dusver in
in alle
allebehoeften
behoeftender
derarbeidersgezinnen
arbeidersgezinnen tetekunnen
kunnenvoorzien.
voorzien.
tot dusver
te Dessau
Dessauwaarborgt
waarborgtaan
aanhaar
haar
De Duitsche-Continentale-Gas-Maatschappij
Duitsche-Continentale-Gas-Maatschappij te
zeer
uitgebreid personeel
personeel te
teWarschau
Warschaugeheel
geheelvrijwillig
vrijwilligalle
allevoordeelen,
voordeelen,
zeer uitgebreid
die
Duitschland uit
uit de
deDuitsche
Duitsche wetgeving
wetgeving voor
voorde
dearbeiders
arbeiders voortvoortdie inin Duitschland
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vloeien en
en gunt
guntallen
allenhet
het
genot
bovendien
door
onderneming
vloeien
genot
derder
bovendien
nognog
door
dedeonderneming
ingerichte
en onafgebroken
onafgebroken verbeterde
verbeterde welvaartsverpleging.
welvaartsverpleging. Toen
Toen inin
ingerichte en
hetpersoneel
personeel desdesRusland de
de revolutionnaire
revolutionnaire beweging
beweging begon,
begon, nam
nam. het
Rusland
niettegenstaande
aan
de
werkstakingen
deel.
Maar
deze
werklieden
niettegenstaande aan de werkstakingen deel. Maar deze werklieden
onderscheidden
zorgvuldig tusschen
tusschen politieke
politieke en
enoeconomische
oeconomische eischen,
eischen,
onderscheidden zorgvuldig
totontevredenheid
ontevredenheid
verklaarden
vrijmoedig oeconomisch
oeconomisch geene
geeneoorzaak
oorzaaktot
verklaarden vrijmoedig
te hebben
hebben enenverontschuldigden
verontschuldigdenzich
zichalsdan,
alsdan,ter
terwille
willeder
dersolidariteit
solidariteit
moeten
ondersteunen.ZijZijbemoeilijkten
bemoeilijkten
toch de
depolitieke
politiekebeweging
bewegingtetemoeten
toch
ondersteunen.
het werk
werkder
derdirectie
directievoor
voorhet
hetoverige
overige niet,
niet,zoodat
zoodat deze
deze met
met
echter
echter het
militaire en
andere noodhulp
in de
de ure
uredes
desgevaars
gevaars
militaire
en andere
noodhulpdede stad
stad ook
ook in
gas kon
konvoorzien.
voorzien.Noch
NochininPetersburg,
Petersburg,noch
nochininMoskou
Moskou
onafgebroken
onafgebroken met gas
staat
en
terecht
wordt
de
waren
de
openbare
gasfabrieken
daartoe
in
waren de openbare gasfabriek en daartoe in staat en terecht wordt de
tact van
van den
denWarschauer
Wal'schauerdirecteur
directeurOtto
OttoAlberti
Albertigeroemd.
geroemd.
buitengewone tact
buitengewone
Hij rekende
rekende met
met de
de buitengewone
buitengewone omstandigheden,
omstandigheden, liet
liet geen
geenwerkman
werkman
Hij
het gelag
gelag betalen,
betalen, wist
wist te
te geven
geven en
entetenemen
nemenenen
stuurdezijne
zijneonderonderhet
stuurde
met vaste
vaste hand
hand ininbehouden
behouden haven.
haven.
neming langs
langs alle
alle klippen
klippen met
neming
meer tot
tot de
dezeldzaamzeldzaamVoorbeelden
Voorbeeldenvan
van gelijken
gelijken aard
aard behooren
behooren niet
niet meer
wat meer
meer beteekent,
beteekent, er
erwordt
wordt geen
geenophef
ophefmeer
meervan
vanzulke
zulke
heden.
En wat
heden. En
voorbeelden
gemaakt. Terecht
Terecht zegt
zegt men
men thans,
thans,dat
dathumaniteit,
humaniteit,waarwaarvoorbeelden gemaakt.
voor
een eeretafel
eeretafel gereed
gereed gehouden
gehouden moet
moet worden,
worden, eigenlijk
eigenlijk geene
geene
voor een
eeredienst van
van personen,
personen, die
die in
in het
het
humaniteit
humaniteit'meer
.meeris.
is. Men
Men wil
wil geen
geen eeredienst
belang der
der eenheid
eenheidvan
vande de
ondernemingopopnormale
normaleverhoudingen
verhoudingen inin
belang
onderneming
de
industrie bedacht
bedacht zijn.
zijn. Men
Menmeent
meentniet
nietmeer,
meer,dat
datdede
ondernemer
de industrie
ondernemer
tot den
den werkman
werkman nederdaalt
nederdaalt door
door bij
bij feestelijke
feestelijke gelegenheden
gelegenhedenmet
methem
hem
zitten. Men
Menziet
zietallengs
allengsinindedebewierooking
bewierooking van
van personen,
personen, die
die
aan
aan te zitten.
dat te meer,
meer, daar
daar er
er ininde
demeeste
meeste
hun
plicht doen,
kwetsends en
hun plicht
doen, iets
iets kwetsends
en dat
gevallen daarbij
daarbij van
van naamlooze
naamlooze vennootschappen
vennootschappen sprake
sprake is,
is, waarvan
waarvan
gevallen
de
directie alal naar
naargelang
gelangvan
vanhaar
haarverstand
verstandvoor
voorstabiliteit
stabiliteit der
der ververde directie
is
eigenlijk
eene
houdingen
zorg
draagt.
Eene
naamlooze
vennootschap
houdingen zorg draagt. Eene naamlooze vennootschap is eigenlijk eene
democratische
instelling. Wordt
Wordtdaarin
daarinden
denaandeelhouder
aandeelhoudel'en
enden
denarbeider
arbeider
democratische instelling.
dat
iets genomen,
genomen, dan
dan heeft
heeftnoch
nochdedeaandeelhouder,
aandeelhouder, noch
noch de
de arbeider
arbeider dat
in
den regel
regelwerkelijk
werkelijkbezeten.
bezeten,Anders
Anders had
had hij
hij het
hetwel
welbehouden
behouden en
en
in den
erwel
welvoor
voorgezorgd,
gezorgd,gewapend
gewapend
zich
niet laten
laten nemen.
nemen. Anders
Anders had
had hij
hij er
zich niet
te zijn
zijn enenzich
zichbijtijds
bijtijds
voldoendewaarborgen
waarborgenverschaft.
verschaft.Anders
Andershad
had hij er
voldoende
wel
aan gedacht,
gedacht, dat
datelk
elkgeslacht
geslachtopnieuw
opnieuweene
eeneuitrusting
uitrustingbehoeft,
behoeft,om
om
wel aan
in
den strijd
strijddes
deslevens
levensdedebuiging
buigingvan
vanzijn
zijnrecht
rechtteteverhinderen,
verhinderen, of
of
in den
te
herkrijgen.
Sedert
wederom
hetgeen
zwakkere
geslachten
verloren,
hetgeen zwakkere geslachten verloren, herkrijgen. Sedert wederom
den voorgrond
voorgrond staat
en het
hetblind
blindvertrouwen
vertrouwen verminverminde
uitrusting
de uitz
listing op
op den
staat en
erkans
kanselkander
elkandermeer
meerdan
dantottot
dusverwerkelijk
werkelijktetenaderen
naderen
dert,
bestaat er
dert, bestaat
dusver
en
derechtsbasis
rechtsbasisgemeenschappelijk
gemeenschappelijk aan
aan een
eengrondiger
gron digeronderzoek
onderzoek te
te
en de
onderwerpen.

IV.
protest van
van Spiekman
~piekman tegen
tegenhet
het
absolutisme
dustriestaat
staat
Het protest
absolutisme
in in
dedeinindustrie
evenmin
op zichzelf
zichzelf als zijne
zijne lofspraak
lofspraak op
op de
de solidariteit,
solidariteit, de
de zelfkracht
zelfkracht
evenmin op
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en
hetzelfbewustzijn
zelfbewustzijn der
der werkliedenklasse.
werkliedenklasse. Zij
Zij behooren
behooren tot
tot de
de vele
vele
en het
pogingen van
van onzen
hetmassa-individu
massa-individu op
op te
te heffen
heffen en
en tete
pogingen
onzen tijd
tijd om
om het
veranderen.
In die
die pogingen
pogingen zijn
zijn uit
uitden
denaard
aardder
derzaak
zaaktegenstrijdigtegenstrijdigveranderen. In
heden op
op tetemerken.
merken.Maar
Maar
tegenstrijdigheden zijn
zijn niet
niet van
van dien
dien
heden
de de
tegenstrijdigheden
aard,
dat de
deeigenlijke
eigenlijkebedoeling
bedoelingin in
dennevel
nevelvan
vanhet
hettoevallige
toevalligeverzinkt.
verzinkt.
aard, dat
den
hetindividu
individu aan
aan
Tijdens
de Renaissance
Renaissance was
wasdedeverheerlijking
verheerlijking van
van het
Tijdens de
individuvan
van
gebondenheidder
der
corporatie
de
orde. Toen
Toenmoest
moesthethet
de orde.
individu
de de
gebondenheid
corporatie
en
van de
de autoriteit
autoriteit der
der kerk
kerklosgemaakt
losgemaakt worden.
worden. Op
Opzichzelf
zichzelfgesteld,
gesteld,
en van
namen
enkele personen
personen in
die dagen
dagen eene
eene hooge
hooge vlucht
vlucht en
enhunne
hunne
namen enkele
in die
kracht rechtvaardigde
rechtvaardigde de
de hoop
hoop op
op eene
eeneglorierijkere
glorierijkere toekomst
toekomst
geniale
geniale kracht
het menschelijk
menschelijk geslacht.
Maar de
rede en
en de
degeest
geestvan
van het
het
van het
van
geslacht. Maar
de rede
massa-individu
Er ontstond
ontstond dientengevolge
dientengevolge allengs
allengs
massa-individuveranderden
veranderdenniet.
niet. Er
eene grootere
grootere kloof
kloof tusschen
tusschen de
deverschillende
verschillendesoorten
soortenvan
vanmenschen
men!;chen en
en
der vrijheid
vrijheid en
en gerechtigheid.
gerechtigheid. Het
Hetkwam
kwam
hunne wijze
wijze van
van waardeering
waardeering der
hunne
er
alzoo later
later op
op aan
aanmeer
meerbeweging
bewegingininhethet
massa-individutetebrengen,
brengen,
er alzoo
massa-individu
eene meerderheid
meerderheid die
die betere
betere toekomst
toekomst aan
aan de
desamenleving
samenleving te
te
om
door eene
om door
doen
Die taak
taak is
is thans
thans aan
aan de
de orde.
orde.
doen verzekeren.
verzekeren. Die
Eigenaardig
leidde de
eerste schrede
schrede op
op dien
dien weg
weg tot
tot eene
eene
Eigenaardig genoeg
genoeg leidde
de eerste
der vurig
vurig gewenschte
gewenschtepersoon!ijke
persoonlijke vrijheid.
vrijheid. Het
Hetbegin
beginder
derbewebewebeperkiug der
beperking
in de
de uitbreiding
uitbreiding der
der wet
wetvan
vande
decausaliteit
causaliteitover
over
ging
bestond namelijk
namelijk in
ging bestond
alle
maatschappelijke verhoudingen.
der wetgevende
wetgevende macht
macht
alle maatschappelijke
verhoudingen. De
De wetten
wetten der
werden dientengevolge
dientengevolge slechts nog
nog maar
maarbij
bijwijze
wijzevan
vanuitzondering
uitzonderingmet
met
werden
den
nimbus der
der Edicta
Edicta omkleed
omkleed en
kregen meer
meer en
en meer
meer het
hetaanzien
aanzien
en kregen
den nimbus
wetten der
der beweging van
vanbevolkingsgroepen.
bevolkingsgroepen. Zij
Zij zijn
zijn fatum en
en
van wetten
van
orakel
voor haar
wee geworden.
geworden. Om
Om daartoe
daartoe in staat
staat te
te zijn,
zijn,
haar wel
wel en
en wee
orakel voor
metdede
politiekverbonden.
verbonden.
hebben
de gezaghebbenden
gezaghebbenden de
de statistiek
statistiek met
hebben de
politiek
Daardoor zijn
bezit van
van een
eenmiddel
middel geraakt,
geraakt, om
omandere
andere dan
dan
Daardoor
zijnzij
zij in
in het bezit
de
reeds bestaande
bestaande feiten,
feiten,andere
anderedan
dandedereeds
reeds
bestaandeverhoudingen
verhoudingen
de reeds
bestaande
te bereiden.
bereiden. Zij
Zijloochenen
loochenen niet,
niet, dat
dathet
hetsociaalsociaalen
inrichtingen voor
voor te
en inrichtingen
het
geweten
is.
Ware
dat
wel
het
rechtelijk
verkeer
instantie
van
rechtelijk verkeer instantie van het geweten is. Ware dat wel het
geval
en
werd
het
geweten
weggecijferd,
hunne
bewegingen
zouden
geval en werd het geweten weggecijferd, hunne bewegingen zouden
het doel
doel missen.
missen. Maar
Maar zij
zij willen
willenallereerst
allereerst inzicht
inzicht ininhet
hetmilieu,
milieu,
het
waarin
de mensch
mensch tetedoorgronden
doorgronden isis en
endat
datmilieu
milieu isisniet
nietgeworteld
geworteld
waarin de
maar in
in de
de wet
wetder
dercausaliteit.
causaliteit. Daarom
Daarom isisdedemensch
mensch
in
de vrijheid,
vrijheid, maar
in de
der natuur
natuur hun
hunuitgangspunt
uitgangspunt enenbeschouwen
beschouwen zij
zij hem
hem in
in
als
wezen der
als wezen
zijne
hoedanigheid van
sociaal wezen
wezen voorshands
voorshands als
alseen
eenbestanddeel
bestanddeel
zijne hoedanigheid
van sociaal
der
meer uitgebreide
uitgebreide natuur.
uatuur. InInditditmilieu
milieukan
kanhijhijhet
hetproduct
productvan
van
der meer
verhoudingen
een ding,
ding,als
alsdoorsneemensch
doorsneemenschbehandeld
behandeldworden.
worden.
verhoudingen zijn,
zijn, als
als een
maagin in
de arbeidersbewegingals
alssymbool
symbool van
van het
het
En
wanneer de
de maag
En wanneer
de arbeidersbeweging
lustgevoel
op
den
voorgrond
treedt,
dan
wordt
daarmede
slechts
eene
lustgevoel op den voorgrond treedt, dan wordt daarmede slechts eene
op de
denoodzakenoodzakeopwekking
bedoeld om
om de
de opmerkzaamheid
opmerkzaamheid van
van allen
allen op
opwekking bedoeld
concentreeren, de
de verbetering
verbetering der
der levenskracht
levenskracht van
van de
de
lijkheid
lijkheid te
te concentreeren,
uitgangsRunt te kiezen.
kiezen. Beschikt
Beschiktdedewilwil
over
voldoende
meerderheid
meerderheid tot uitgangsRunt
over
voldoende
hij in
in vasten
vasten grond-en-bodem
grond-en-bodem en
en isis tot
totdaden
daden in
in
levenskracht,
levenskracht, dan
dan rust
rust hij
staat,
die
van
zuiver
zelfbewustzijn
getuigen.
staat, die van zuiver zelfbewustzijn getuigen.
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Het beginsel
beginsel der
der statistiek
statistiekis isbijna
bijnagelijk
gelijkaan
aandedewet
wetder
dernatuur.
natuur.
Het
Daarom staan
de lichamelijke
lichamelijke behoeften
behoeften bij
bij haar
haar aan
aan het
hetbegin
beginenenniet
niet
Daarom
staan de
aan het
het einde.
einde. De
Degeboorten,
geboorten,dedeziekten
ziektenenendede
sterftenopenen
openende
dereeks
reeks
aan
sterften
van
gaandeweg
van statistische
statistische getallen.
getallen. Zij
Zij geleiden
geleiden ons
onsals
alshet
hetware
ware
gaandewegnaar
naar
het gebied
gebied der
dermoreele
moreeleverhoudingen,
verhoudingen,waartoe
waartoededehuwelijken,
huwelijken,dedebuiten
buiten
echt geteelden,
geteelden,dede
gevolgen
drankmisbruikenenwanbedrijven
wanbedrijvenbehooren.
behooren.
echt
gevolgen
vanvan
drankmisbruik
Maar voor
mensch is
is in
in die
dieopgaven
opgaven slechts
slechtsplaats
plaatsals
alsnommer
nommeren
en
Maar
voor den
den mensch
cijfer. Van
Van zijn
zijn zelfbewustzijn
zelfbewustzijn blijft
blijft daarbij
daarbij niet
niet veel
veel over.
over. Wel
Welvinden
vinden
cijfer.
in die
dieopgaven
opgavenden
denweerschijn
weerschijnder
der
natuur
in verbandmet
metden
denstand
stand
wij in
natuur
in verband
wetvan
van
der beschaving
beschaving in
in een
een gegeven
gegeven tijdperk
tijdperk onder
onder het
het gezag
gezag der
der wet
der
de causaliteit.
causaliteit. Wel
Wel isisdaarin
daarinwasdom
wasdomteteontdekken,
ontdekken,want
wanthet
hetindividu
individu
de
der natuur
individu
;
natuur veranderde
veranderde langs
langs dien
dien weg
wegininhethet
individuder
dergeschiedenis
geschiedenis;
maar latent
latent. is
is op
opdien
dienweg
wegdede
achting
voor
toekomstgebleven.
gebleven.
maar
achting
voor
dede
toekomst
Toch hebben
hebben de.
de. theologen
theologen geen
geen aanstoot
aanstootaan
aande
dewet
wetder
dercausaliteit
causaliteit
Toch
zij haar
haar zelfs
zelfs als
als een
een
als signatuur
signatuur der
der statistiek
statistiek genomen
genomen en
en hebben
hebben zij
als
dam tegen
tegengewetenlooze
gewetenloozewillekeur,
willekeur,tegen
tegenonwetendheid
onwetendheidenenhuichelarij
huichelarij
dam
steeds hoog
hoog in
in eere
eeregehouden.
gehouden.
steeds
theoloog Siissmilch
Süssmilch b.v.
b.v.noemt
noemtdedewettelijke
wettelijkeregelmatigheid,
regelmatigheid, die
diehij
hij
De theoloog
aan de
dehand
handder
derkerkelijke
kerkelijkeregisters
registersinindedehandelingen
handelingender
dermenschen
menschentracht
tracht
aan te
te toonen,
toon en, eene
eenegoddelijke
goddelijkeorde.
orde. DeDevrijheid
vrijheiddunkt
dunkt hem
hem als
als de
de
aan
vrijheid Gods
probleem, dat
dat eerst
eerstdoor
doordedegoddelijke
goddelijkeorde
ordeopgelost
opgelost
vrijheid
Gods een
een probleem,
wordt.
In die
die goddelijke
goddelijke orde
orde isis zijns
zijnsinziens
inziensdedevrijheid
vrijheidder
dermenschen
menschen
wordt. In
geborgen
en verzekerd.
verzekerd, Bij
Bij Siissmilch
Süssmilch is die
die vrijheid
vrijheid eene
eene quaestie
quaestie des
des
geborgen en
geloofs
en het
hetinnig
innigverlangen,
verlangen,haar
haar
deelachtig
worden,werkt
werktvolgens
volgens
geloofs en
deelachtig
te*te'worden,
hem
als een
eenlichtstraal
lichtstraalder
derzedelijke
zedelijkewereld,
wereld, die
die inindedematerieele
materieeleen
en
hem als
oeconomische
verhoudingen dringt.
dringt.
oeconomische verhoudingen
De
socioloog Quételet
Quételet isisininzijne
zijne»Physique
:DPhysiquesociale"
sociale"vuur
vuuren
envlam
vlamvoor
voor
De socioloog
allemenschelijke
menschelijkehandelingen.
handelingen.
de erkenning der
del' wettelijke
wettelijkeregelmatigheid
regelmatigheidininalle
ook hij
hijniet
nietnalaten
nalatenaan
aande
devrijheid
vrijheid als
als eene
eene der
der causes
Toch
kan ook
causes accidenaccidenToch kan
telles eene plaats
plaats ininteteruimen,
ruimen,zoodat
zoodat
menschbijbijhem
hemniet
nietuitsluitend
uitsluitend
dede
mensch
product,
ook als
als oorzaak
oorzaak gedacht
gedacht is.
is. De
Demenschelijke
menschelijke geest
geest change
product, maar
maar ook
la
culture. Volgens
op,'atting bezit
mensch in
in de
de wet
wetder
der
Volgens die
die opvatting
bezit de
de mensch
la culture.
van hooge waarde
causaliteit,
statistiek rekent,
rekent, een
factor van
een factor
causaliteit, waarmede
waarmede de
de statistiek
voor
de kennis
kennis enendede
doorgrondingvan
van's'smenschen
menschen lot
lot en
enontstaat
ontstaat
voor de
doorgronding
om door
doorverandering
verandering en
enverbetering
verbeteringvan
van den
den
toch
de mogelijkheid,
mogelHkheid, om
toch de
socialen
der groote
groote meerderheid
meerderheid het
hetniveau
niveauder
deralgemeene
algemeene
socialen toestand
toestand der
verhoogen, alzoo
alzoo het
hetmaatschappelijk
maatschappelijk vaartuig
vaartuig in
in het
het
beschaving
beschaving te
te verhoogen,
vaarwater
van
het
recht
en
der
zedelijkheid
te
sturen,
zonder
daarom
vaarwater van het recht en der zedelijkheid te sturen, zonder daarom
met
wet der
der causaliteit
causaliteit in
in strijd
strijd te
tegeraken.
geraken.
met de wet
opde
demacht
machtder
dermaterieele
materieele
Marx
zijnebekende
bekendeleer
leerbijna
bijnageheel
geheelop
Marx steunt zijne
en het
het
verhoudingen.
hem alles
alles aan
aan het
hetlichaam
lichaam kleeft
kleeften
verhoudingen.Het
Hetis,
is, alsof
alsof bij
bij hem
lichaam
schoonmaakt. Maar
Maar zoodra
zoodra hij
hU als
alssatiricus
satiricusden
denmaatschapmaatschaplichaam alles
alles schoonmaakt.
pelijken
schildert, wil
wil hij
hij oogenschijnlijk
oogenschijnlijk licht
lichtontsteken,
ontsteken,opdat
opdat
pelijken toestand
toestand schildert,
zich
van
een
onhoudbaren
toestand
rekenschap
geve
en
er
de
mensch
de mensch zich van een onhoudbaren toestand rekenschap geve
er
zich
over verontwaardige.
verontwaardige. Zijn
Zijn vuurgeest
vuurgeest rekent
rekent met
met het
heterkenningsel'kenningszich over
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vermogen
zijne schildering
schildel'ing staat,
staat, niettegenstaande
niettegenstaande alle
allebitterheid
bitterheiden
en
vermogen en zijne
op een
eenzedelijken
zedelijkenachtergrond.
achtergrond, Verandering
Verandering verwacht
verwacht hij
hij
verachting, op
verachting,
van de
de samenleving
samenleving en
envoornamelijk
voornamelijkvan
vanhaar
haarbeter
beterinzicht.
inzicht. Erkennende
Erkennende
van
het gezag
gezag der
derwet
wetvan
vandede
causaliteit,
verzuimt
tochniet
nietdedehuldiging
huldiging
causaliteit,
verzuimt
hijhij
toch
der idee
idee van
van het
hetsocialisme
socialisme enendeze
dezeonderstelt
onderstelthet
het
strevennaar
naardedeververder
streven
wezenlijking van
ideaal door
door het
het individu.
individu. Ware
Ware het anders,
anJers, de
de
wezenlijking
van het ideaal
menschelijke
handeling zou niet zoo ingericht kunnen
kunnen worden,
dat de
de eigen
eigen
menschelijke handeling
worden, dat
maarsteeds
steeds
persoon evenals
evenals die
die van
vanden
denander
andernooit
nooitslechts
slechtsmiddel,
middel, maar
persoon
zij, Daarom
Daaromdedeeisch,
eisch,dat
datdede
persoongeene
geenezaak
zaakblijve,
blijve,
tevens doel
doel zij.
tevens
persoon
verkeer bepaald
bepaald mag
'Want als
als
waarvan
waarde door
waarvan de
de waarde
door het
het verkeer
mag worden.
worden. Want
persoon bezit
bezit hij
hij eer
eer enenwaardigheid
waardigheidenendeze
dezezijn
zijnniet
niet
gelijkdedewaarde
waarde
persoon
gelijk
drukken.
van een ding
ding door
dool' den
den marktprijs
marktprijs uit
uit tetedrukken.
van
tot middel
middel bebeAristoteles isis nog
nog een
een deel
deel der
der menschen
menschen slechts
slechts tot
Bij Aristoteles
De slaaf
slaaf isis volgens
volgens hem
hem niet
niet teteontberen,
ontberen, maar
maar is
is in
in zijn
zijn oog
oog
stemd.
stemd. De
de gegeniets anders
anders dan
dan een
eenbezield
bezieldwerktuig.
werktuig. Hij
Hij verzacht
verzacht weliswaar
weliswaar de
niets
de toevoeging,
toevoeging, dat
datdedeontwikkeling
ontwikkeling
ringschatting
mensch door
door de
ringschatting van
van den
den mensch
zalmaker).
maken. Ook
Ook denkt
denkthij
hij
der machine
machine dit
dit bezield
bezield werktuig
werktuig ontbeerlijk
ontbeerlijk zal
der
het gebruik
gebruik van
van dat
dat-werktuig
werktuig aan
aan geen
geendienst
dienstten
tenbate
bateder
del'weelde,
weelde,
bij het
bij
maar
alleen aan
aan de
debewerking
bewerkingder
dernatuur
natuurin in
milieuder
derhuishouding.
huishouding.
maar alleen
hethet
milieu
Maar toch
toch ligt
ligt ininzijne
zijnebeschouwing
beschouwing eene
eenemiskenning
miskenning der
der roeping
roeping van
van
Maar
den
mensch.
den mensch.
zij dedeontwikkeling
ontwikkelingder
dermachine,
machine,dede
arbeidopopandere
andere
Sedert
is, dank
dank zij
Sedert is,
arbeid
voorwerpen overgegaan
andere vormen
vormen opgetreden.
opgetreden. In
In de
de plaats
plaats
voorwerpen
overgegaanen
en in
in andere
der
slavernij isis het
hetvrij
vrijverkeer
verkeerregel
regelgeworden.
geworden.Dat
Datverkeer
verkeeronderonderder slavernij
scheidt
de maatschappelijke
maatschappelijke stelling
stelling ininverband
verbandmet
metdedeintellectueele
intellectueele
scheidt de
kracht. Maar
Maar door
door die
die onderscheiding
onderscheiding ontstond
ontstond eene
eene kloof
klooftusschen
tusschen de
de
kracht.
gebondenheid in
in de
de keus
keus van
van het
hetberoep
beroep
verschillende personen.
verschillende
personen. De
De gebondenheid
wordt vooral
vooral door
door hen
hen als
alsdruk
drukgevoeld,
gevoeld,die
diezuiver
zuivermaterieelen
materieelenarbeid
arbeid
wordt
Zij willen
willen zich
zichvan
vandien
dien
dl'Ukbevrijden.
bevrijden.Hunne
Hunnesociale
socialestelling
stelling
verrichten. Zij
verrichten.
druk
zij nog
nog
is ongetwijfeld
ongetwijfeldbeter
beterdan
dandie
dievan
vanden
denslaaf.
slaaf.Maar
Maarjuist
juistdaarom
daarom voelen
voelen zij
sterker
het gemis
gemisder
derzelfbestemming,
zelfbestemming,deze
dezezuil
zuilvan
vanhethet
zelfbewustzijn.
sterker het
zelfbewustzijn.
Zij kunnen
kunnen den
den arbeid
arbeid niet
niet uit
uitzichzelf
zichzelfbeginnen.
beginnen.Hunne
Hunnegeheele
geheele levensZij
verrichting wordt
vrijwel buiten
buiten hen
henom
omgeregeld.
geregeld.Hunne
Hunneverhouding
verhouding
wordt vrijwel
den arbeidgever.
is
die van
van den
den arbeidnemer
is die
arbeidnemer tot den
arbeidgever.
Het
fabriek,diedie
geheel
productie-procesorganiseert.
organiseert.Zij
Zij
Het isis dedefabriek,
hethet
geheel
productie-proces
vat ongelijksoortige
ongelijksoortige arbeiders
arbeiders overeenkomstig
overeenkomstig eene
eenedoor
doorhaar
haarontworpen
ontworpen
eenbehoorlijk
behoorlijkonder
ondertucht
tucht
gebrachtindustrieel
industrieellichaam
lichaam
rangorde
rangorde tot een
gebracht
zamen, vereenigt
vereenigtdeze
dezeongelijksoortige
ongelijksoortige arbeiders
arbeiders in
de eigen
eigen werkwerkte zamen,
in de
is
van
een
volledig
toestel
der
plaats
der
onderneming,
die
voorzien
plaats der onderneming, die voorzien is van een volledig toestel der
kostbaarste
mechanische productie-middelen
productie-middelen en
vermeerdert door
door de
de
kostbaarste mechanische
en vermeerdert
organisatie van
geheel hare
haretechnische
technischeenenoeconomische
oeconomischevoortbrenvoortbrenorganisatie
van het geheel
gingskracht.
hare voorgangster
voorgangster —
- de productie
productieopopvoorschot
voorschot
gingskracht. Tegenover
Tegenover hare
werkvoor
voor klanten
klanten —
- staat
de fabriek
fabriek in
indezelfde
dezelfdeverhouding
verhouding als
als
met werk
staat de
de
landstorm tot
tot het
hetstaand
staandleger.
leger.InIneen
een
slagvaardigleger
legerzijn
zijn de
de
de landstorm
slagvaardig
regimenten
der
infanterie,
cavallerie
en
artillerie
met
de
pionier-,
trein-,
regimenten
infanterie, cavallerie en artillerie met de pionier-, trein-,
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munitieen proviandcolonnen
proviandcolonnen tot eene
eene beweeglijke
beweeglijke eenheid
eenheid inééngevoegd.
munitie- en
ineéngevoegd.
Op
bijna gelijke
gelijke wijze
wijze zijn
zijninindedefabriek
fabriekarbeidersgroepen
arbeidersgroepenvan
vanverschilverschilOp bijna
eene
beweeglijkeeenheid
eenheidverbonden
verbonden
lende dressuur
dressuur en
en uitrusting
uitrusting tottoteene
lende
beweeglijke
ter volbrenging
volbrenging der
der moeilijke
moeilijke productie-taak.
productie-taak. Hare
Hare kracht
kracht ligt
ligt in
in de
de
ter
de gezamenlijke
gezamenlijke voor
voor het
het
doelmatige
arbeidsaanwending. Daartoe
doelmatige arbeidsaanwending.
Daartoeisis de
productie-proces
in zijne
zijneallereenvoudigste
allereenvoudigste
productie-proces benoodigde
benoodigde arbeid
arbeid door
door haar in
elementen ontleed,
ontleed, zoodat
zoodat zwaar
zwaar en
enlicht,
licht,mechanisch
mechanisch en
engeestelijk,
geestelijk,
elementen
het werk
werk betreft,
betreft, van
van elkander
elkander gegehoedanigheid en
hoeveelheid, wat
wat het
hoedanigheid
en hoeveelheid,
scheiden
zijn. Dientengevolge
Dientengevolge zijn
zijn alle
allegegevens
gegevensvoorhanden
voorhanden voor
voor de
de
scheiden zijn.
elkandervolgende
volgendeverrichtingen,
veITichtingen, die
die
toepassing van
van een
een stelsel
stelselvan
vanopopelkander
toepassing
in staat
staat stellen,
stellen, allerlei
allerleimenschenkracht
menschenkracht —
- geoefende
geoefende
den
ondernemer in
den ondernemer
en
ongeoefende mannen,
mannen, vrouwen
vrouwen en
enkinderen,
kinderen,handhand-enenhoofdwerkers,
hoofdwerkers,
en ongeoefende
technische,
artistische en
enhandelsspecialiteiten
handelsspecialiteiten —
- naast
naastenenmet
metelkander
elkander
technische, artistische
te houden.
houden. Voor
Voor hen
henligt
ligthethet
meesterschapinindede
beperking,
bezig te
bezig
meesterschap
beperking,
opdat
het totaaleffect
totaaleffect tengevolge
tengevolge der
der organisatie
organisatie des
destetegrooter
grooterzij.
zij.
opdat het
in hetzelfde
hetzelfdeproductie-proces
productie-proces meer
meer
Honderd fabrieksarbeiders
fabrieksarbeiders volbrengen
volbrengen in
Honderd
dan
honderd ambachtsgezellen,
ambachtsgezellen, hoewel
laatsten het
het procédé
procédé in
in zijn
zijn
dan honderd
hoewel de
de laatsten
geheel beheerschen,
beheerschen, terwijl
terwijl de
de eersten
eersten slechts
slechtsinineen
eenklein
kleingedeelte
gedeelte
geheel
het bewijs,
bewijs, dat
dat de
dezwakke
zwakke
bedreven zijn.
zijn. Technisch
Technisch levert
levert de
de fabriek
fabriek het
bedreven
den
sterke kan
kanoverwinnen,
overwinnen, indien
indien vele
velezwakken
zwakkendoor
doorgrootere
grooteregaven
gaven
den sterke
machineis is
daarvandedeoorzaak,
oorzaak,
des
geestes geleid
geleid worden.
worden.Niet
Nietde de
des geestes
machine
daarvan
maar de
de rationeele
rationeele arbeidsontleding
arbeidsontleding en
enwederverbinding
wederverbinding ininverband
verbandmet
met
maar
het gebruik
gebruik der
der machine
machine op
op de
de juiste
juiste plaats.
plaats. Het
Hetgeheim
geheimder
dergunstige
gunstige
het
oplossingaller
allerverrichtingen
verrichtingeninineenvoudige
eenvoudigebewegingen
bewegingen
werking
ligt inindedeoplossing
werking ligt
met continuïteit
continuïteit der
der drijfkracht.
drijfkracht. Maar
Maar die
diegunstige
gunstigewerking
werkingonderstelt
onderstelt
het bedrijf
bedrijf en
envan
vanhet
hetkapitaal
kapitaalininéén
éénhand
hand
zoowel
de concentratie
concentl'atie van
van het
zoowel de
werklieden. En
En de
de aldus
aldus inin
als
deoeconomische
oeconomischeonzelfstandigheid
onzelfstandigheid der werklieden.
als de
leven geroepen
geroepen fabriek
fabriek doordringt
doordringt het
het geheel
geheelproductie-proces
productie-proces met
met
het leven
ondernemers beginsel. Zij
Zij isis eene zelfstandige,
zelfstandige, van
van alle
alle consumptieve
consumptieve
het ondernemersbeginsel.
elementen
bevrijde voortbrenging,
voortbrenging, zakelijk
zakelijk·en
enplaatselijk
plaatselijkgescheiden
gescheidenvan
van
elementen bevrijde
Zij
begunstigt
in
haar
eerste
de
huishouding
der
daaraan
verbondenen.
de huishouding der daaraan verbondenen. Zij begunstigt in haar eerste
ontwikkelingsstadium
feodaliseering der
del' samenleving
samenlevingdoor
doormiddel
middelvan
van
ontwikkelingsstadium de
de feodaliseering
het kapitaal,
kapitaal, dat,
dat, losgemaakt
losgemaakt van
van den
den arbeid,
arbeid, tot
tot de
deonderwerping
onderwerping der
der
het
werklieden
onder het
hetkapitaal
kapitaal aanleiding
aanleiding geeft.
geeft. Tegen
Tegendit
ditabsolutisme
absolutisme
werklieden onder
is
de organisatie
organisatie der
der werklieden
werklieden gericht.
gericht.
is de
naar een
een tegenwicht
tegenwichtenenmeende
meendedat
datininhet
hetvolksbegrip,
volksbegrip,
LassalIe
zocht naar
Lassalle zocht
of liever
liever in
inden
denvolksgeest
volksgeestgevonden
gevondente te
hebben.
Voorzijn
zijngeest
geestzweefde
zweefde
hebben.
Voor
een
toestand,
waarin
volk
en
staat
onderling
verbonden
zijn,
om
langs
een toestand, waarin volk en staat onderling verbonden zijn, om langs
genootschappelijken weg
de voordeelen
voordeelen der
dertechnische
technische organisatie
organisatie te
te
genootschappelijken
weg de
behouden en
tevens dedepersonen
personenalsals
zelfstandigemedewerkers
medewerkers tegen
tegen
behouden
en tevens
zelfstandige
de
nadeelige gevolgen
gevolgen van
van het
hettechnisch
technischstelsel
stelselte te
verzekeren.Hem
Hem
de nadeelige
verzekeren.
hetdaarbij
daarbij voornamelijk
voornamelijk om
om de
denationale
nationale verheffing
verheffing te
te doen
doen en
en
was het
was
regeerendekracht
kracht van
van het
hetvolk.
volk. Er
Er
hij
geloofde vast
vast enenzeker
zekerinindederegeerende
hij geloofde
schuilde
in zijne
zijne wijze
wijzevan
vanzien
zien
ongetwijfeld
voorliefdevoor
voordederomantiek
romantiek
schuilde in
ongetwijfeld
voorliefde
en
niet ten
tenonrechte
onrechteis isbeweerd,
beweerd,
zijne
beschouwingder
dersamenleving
samenleving
en niet
datdat
zijne
beschouwing

DE
KERN bER
DERSOCIALE
SOCIALE QUAESTIE.
QUAESTIE.
DE KERN

147
1 47

Op
introductie van
van een
een nationaal
nationaal absolutisme
absolutisme uitliep.
uitliep. Hij
Hij beriep
beriep zich
zich
op de introductie
op Fichte
Fichte als
als op
voor zijne opvatting zoowel op
op Hegel.
Hegel. Fichte
Fichte zag
zag in
in het
het
volk
drijvende kracht
kracht en
en pleitte
pleitte ten
ten bate
batedier
dier kracht voor eene zuiver
volk de
de drijvende
nationale
opvoeding. Hegel
Hegel erkende
erkende dedesubstantie
substantieder
derzedelijkheid
zedelijkheid in
in
nationale opvoeding.
staat. InInHegel
Hegelzag
zag
Marx
in menig
opzicht
zijnvoorbeeld
voorbeeld en
en
den
den staat.
Marx
in menig
opzicht
zijn
ligt wellicht
wellichtdaaraan,
daaraan, dat
dathethet
socialismeonder
onderdien
dien
wegwijzer.
wegwijzer. Het
Het ligt
socialisme
invloed, zonder
zonderhet
het te
te willen,
willen, zijn
zijn schip
schip in
in het
het vaarwater van
invloed,
van den
den staat
stuurt.
Maar de
de staat
staat der
derstanden
standenenender
derklassen,
klassen, der
derberoepsberoeps- en
en
stuurt. Maar
vermogensvormen is
door dat
datsocialisme
socialisme niet
niet als
alsde
dehoogste
hoogsteinstantie
instantie
is door
in den
den staat
staat der
der gerechtigheid, het
Zijne bedding
gedacht. Zijne
bedding loopt
loopt uit
uit in
al der
samenleving en
en tevens
tevens het beginsel, waaraan
alle bijzondere
bijzondere
der samenleving
waaraan alle
worden.
vormen
vormen getoetst moeten
moeten worden.
derzedelijkheid
zedelijkheid in
in den
den
Maar,
gesteld: Marx
Marx erkende
erkende de
desubstantie
substantie der
Maar, gesteld:
staat, dan ligt
daarin geenszins
geenszins opgesloten,
opgesloten, dat
hij aan
aan die
die substantie
ligt daarin
dat hij
naar
voorbeeld van
van Christus
Christus en
en Paulus
Paulus levenskracht wilde schenken
naar het voorbeeld
heil in
in de
devereenzelviging
vereenzelviging met
met het
het beginsel del'
liefde
dool'
door het
het heil
der volstrekte liefde
te
zien. Wel
Welprikkelde
prikkeldehij
hijdedegemoederen
gemoederen om
om hun
hun heil
heil tetezoeken
zoeken inin
te zien.
het
de gemeenschap. Maar zijne gemeenschap
gemeenschap had
had niets
niets gemeen
gemeen met het
godsdienstig
begrip der
der gemeente.
gemeente.Er
EI'moge
moge bij hem nu en dan
dan eens
eens sprake
sprake
godsdienstig begrip
tot
zijn van
van de
de geloovigen in
de sociale
socialeidee
ideeen
envan
vanhunne
hunne samensmelting
samensmelting tot
in de
eene
g~meente. Feitelijk
Feitelijk echter
echter bezit
bezitde
degemeenschap
gemeenschapder
del'socialisten
socialisten
eene gemeente.
meel'
het karakter
karakter eener juridische
juridische associatie. Hunne
Hunne societas
societas herinnert
meer het
in de
de eerste
eerste plaats
plaats aan'
zaak eenel'
compagnie met
het uitzicht
uitzicht op
op
in
aan• de
de zaak
eener compagnie
met het
de socialitas
socialitas van
van het
het menschelijk geslacht. Geenszins
Geenszinsontberen
ontberenzij
zij daarom
daarom
de fraternitas.
fraternitas. Maar terwijl de
de gemeenschap
gemeenschap in
in de
de gemeente
gemeentede
de harten
aanbidding stemt
en zij
zij zich
zich vereenigen om
het Woord
\VOOI d te hooren,
tot aanbidding
stemt en
om het
richt de
de communité
socialisten de
de hoofden
hoofden op
op de
de regeling
regeling van
van een
een
richt
communité der
der socialisten
gemeen wezen in
in verband
verband met
met de
de behoeften
behoeften der
der maatadministratief gemeenwezen
schappij. Hunne
Hunne eenheid
eenheid openbaart
openbaart zich
zich dan
dan ook
ook niet
niet in
in eene kerk,
in het
het genootschap.
genootschap. Gemeenschap
Gemeenschap in
in de
de liefde
liefdeverplaatst
verplaatst het
het
maar ir,
zwaartepunt naar
naar het
het affect
affectenendeze
dezegemeenschap
gemeenschapwordt
wordtdaarom
daarom ook
ook
zwaartepunt
geleid en
en bevleugeld door
door het affect.
affect. Haar
Haar isis het
hethoofdzakelijk
hoofdzakelijk om
om de
de liefde
liefde
geleid
tot den
den naaste
naaste te doen.
doen.Zij
Zijrangschikt
rangschikt terecht
terecht onder
onder het
hetveelsoortig
veelsoortig
tot
omvangsbegrip. In
het administratief
administratief gemeenwezen daarentegen
daarentegen rekent
rekent
In het
men niet
niet met
met den
den naaste,
naaste, maar
maar met
met den andere,
andere, alzoo met elementen,
elementen,
men
die de
de eenheid
eenheid eventueel
eventueel bedreigen
bedreigen en
enzouden
zoudenkunnen
kunnen vernietigen.
vernietigen. Het
Het
die
steunpunt van
van het
het gemeenwezen
gemeenwezen is daarom
daarom ook
ook de
deovereenkomst,
overeenkomst, alzoo
steunpunt
het
de wilsverklaring.
wilsverklaring. Uit
Uit de
de wilsvereeniging vloeit
vloeit de
de aanspraak
aanspraak van
van het
de
recht voort,
voort, die
die de
deeen
eenaan
aanden
denander
anderdoet
doetgelden.
gelden.Het
Hetgenootschap
genootschap
recht
hetmethodisch
methodischgrondbeginsel
grondbeginselder
derrechtswetenschap.
rechtswetenschap.
rangschikt onder
onder het
rangschikt
het socialisme
socialisme het
hetoog
oogopophet
hetgenootschap
genootschap als
als de
de beste uiting
Richt het
Richt
het zelfbewustzijn,
zelfbewustzijn, dan
dan geschiedt
geschiedt dat,
dat,omdat
omdat zijne basis van
van anderen
anderen
van het
van
dergemeenschap.
gemeenschap.Overeenkomstig
Overeenkomstighet
hetmaatschappelijk
maatschappelijk
aard is dan
dan die
dieder
aard
in het
het verdraag
verdmg zijn
zijn heil. Niet
Nietzelden
zelden schuwt
schuwt de socialist
socialist
begrip zoekt
begrip
zoekt het
het in
derwerkelijke
werkel~ikegemeenschap.
gemeenschap.Het
Hetis isnoodzakelijk
noodzakelijkdedeaandacht
aandacht
dereuk
reukder
zelfs de
111.
10·
10*
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Op
deze fijnere
fijnere onderscheidingen
onderscheidingen te
te vestigen,
ve~tigen,omdat
omdatdedekern
kernder
dersociale
sociale
op deze
Het socialisme
socialisme kan
kan op
op den
den
quaestie
anders ininduisternis
duisternis gehuld
gehuld blijft.
blijft. Het
quaestie anders
het affect
affect de
de leiding
leiding overlaten.
overlaten. Wel
het op
op de
de gegeduur
niet aan
aan het
duur niet
Wel let
let het
zindheid, maar
maar meer
meer nog
nogop
opdedeuitwendige
uitwendigehandeling
handeling en
en de
dewerking
werking
zindheid,
daarvan
vaststelling der
der wet.
wet.
daarvan bij
bij de
de vaststelling
dat bij
bij het
het protest
protest der
der socialisten
socialisten tegen
tegen het
het
Geen
wonder dan
Geen wonder
dan ook,
ook, dat
absolutisme
het gebied
gebied van
vanden
denarbeid
arbeiddede
rechtsverhoudingtusschen
tusschen
absolutisme op
op het
rechtsverhouding
het eigendom
eigendom en
en den
den persoon
persoon eene
eenerol
rolvan
vanbeteAkenis
betepkenisspeelt.
speelt.Ligt
Ligttoch
toch
Oudheid daarin,
daarin, dat
dat de
de slaaf
slaaf
de
slaafsche stelling
stelling der
deronvrijen
onvrijeninindedeOudheid
de slaafsche
gelijktijdig
en eigendom
eigendom was,
was,ofofliever
lieverals
alseigendom
eigendomslaaf
slaafwas.
was.
gelijktijdig zaak
zaak en
hetrecht
rechtvan
van
nieuwentijd.
tijd.Maar
Maarhet
heteigendom
eigendom
Dat
verviel in
in het
Dat verviel
denden
nieuwen
ook toen
toennog
nogvastgeknoopt
vast.geknooptaan
aande de
handelingenvan
vanpersonen.
personen.
bleef ook
bleef
handelingen
recht der
der obligati°
obligatio heeft
heeft tot
totstof
stofde
de partieele
partieele heerSavigny
Savigny zegt:
zegt : )het
»het recht
schappij
over vreemde
handelingen, waardoor
gevormd en bebevreemde handelingen,
waardoor datgene
datgene gevormd
schappij over
hetgeheel
geheelsamenvattend,
samenvattend, als
als het
hetverkeer
verkeerkenkenpaald wordt,
wordt, wat
wat wij,
wij, het
paald
teekenen." Over
Over de
de»vreemde
»vreemdehandeling",
handeling", ofofliever
lieverdedehandeling
handelingvan
van
teekenen."
den
andere, wordt
wordtalzoo
alzoowettelijk
wettelijkpartieele
partieeleheerschappij
heerschappij verkregen
verkregen en
en
den andere,
gehandhaafd.
crehandhaafd.
tn,
Wie bezit
bezit die
dieheerschappij
heerschappij over
overden
denvreemden
vreemdenpersoon,
persoon, over
overden
den
Wie
andere?
kan en
en mag
magdie
dieheerschappij
heerschappij hebben
hebben?? Wordt
Wordt die
die gezaggezagandere ? Wie
Wie kan
heerscher
overden
denandere
anderegesiempeld?
gestempeld?
hebber niet
niet daardoor
daardoor eo
eoipso
ipsotottotheerscher
hebber
over
Ziehier
van algemeen
algemeen belang,
belal1g, die
die de
deconcentratie
concentratievan
vanden
denstrijd
strijd
Ziehier vragen
vragen van
op het
het gebied
gebied van
vanhethet
verkeerslevenenen
zijne
terugkaatsingop
opde
de
op
verkeersleven
zijne
terugkaatsing
politiek der
der partijen
partijen verklaren.
verklaren. Het is
is waar,
waar, de
deeigenaar
eigenaar verkrijgt
verkrijgt de
de
politiek
heerschappij over eene
eenegeïsoleerde
geïsoleerdehandeling
handelingvan
vanden
denvreemden
vreemdenpersoon.
persoon.
heerschappij
hij daardoor
daardoor niet
niet feitelijk
feitelijk tot
toteigenaar
eigenaar over
overdien
dienpersoon
persoon
Maar wordt
wordt hij
Maar
verheven? ? De
De ondervinding
ondervinding leert,
leert, dat
dat die
die isoleering
isoleering ofofafzondering
afzondering de
de
verheven
zaak wordt daardoor
daardoor feitelijk
feitelijk
zaak zelve
zelve niet
nietschaadt.
schaadt. Integendeel,
Integendeel, de zaak
zaak
gebaat en
en isisdientengevolge
dientengevolgebeter
beter
organiseeren.Maar
Maal·wordt
wordt de persoon
persoon
tete
organiseeren.
daardoor
aan de
de zaak
zaakondergeschikt
ondergeschikt gemaakt
gemaakt?
daardoor niet
niet aan
?
Heer
in zijn
zijn eigen
eigenhuis
huiswil
wildede
eigenaar
zijn.,
Onderzijn
zijnhuis
huisverstaat
verstaat
Heer in
eigenaar
zijn.,
Onder
maarwel
weldedewerkassociatie,
werkassociatie,
hij echter
echter niet
nietdedevier
viermuren
muren
zijner
fabriek,maar
hij
zijner
fabriek,
die
hij volgens
volgens het
hetarbeidscontract,
al'beidscontract, der obligati°,
obligatio, onder
zijn gezag
gezag
die hij
onder zijn
buigt. Niet
Niet oneigenaardig
on eigenaardig drukte
drukte zich
zich o.o.a.a.Cort
Cortvan
vander
derLinden
Linden als
als
buigt.
Minister
van Justitie
Justitie over
over de
debeteekenis
beteekenisvan
vanhet
hetarbeidscontract
arbeidscontractaldus
aldus
Minister van
uit:
reglement, door
door den
den werkgever
werkgever vastgesteld,
vastgesteld, werkt
werkttegenover
tegenover
uit : »Het reglement,
den
arbeider gelijk
gelijk de
de wet
wettegenover
tegenoverden
denburger."
burger."DeDe
arbeiderisisalzoo
alzoo
den arbeider
arbeider
gehoorzaamheid
schuldig.
gehoorzaamheid schuldig.
Karl Biicher
Bücher onderscheidt
onderscheidt vier
pleisterplaatsen op
der ontontKarl
vier pleisterplaatsen
op den
den weg
weg der
wikkeling,
loopende van
van de
de heerendiensten
heerendiensten inzake
inzake den
dengrond-en-bodem
grond-en-bodem
wikkeling, loopende
tot
de arbeidsdiensten
arbeidsdiensten inzake
fabriek. Met
Met het
het begin
begin van
van het
het
tot de
inzake de
de fabriek.
loonwerk,
hij, wordt
wordt de
deindustriearbeider
industriearbeider persoonlijk
persoonlijk van
van de huishuisloonwerk, zegt hij,
Met den
den overgang
overgang tot
tot het
het
houding
des grondeigenaars
grondeigenaars gescheiden. Met
houding des
handwerk
wordt hij
hijdoor
doordedeuittrekking
uittrekkingder
derbedrijfsmiddelen
bedrijfsmiddelen ook zakelijk
zakelijk
handwerk wordt
vrij en
enzelfstandig.
zelfstandig. Het voorschotvoorschot- en
en klantenstelsel
klanten stelsel hernieuwt zijne
zijne
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afhankelijkheid, daar
hij in
in de
de clientèle
clientèle van
vanden
denkapitaalkapitaalpersoonlijke afhankelijkheid,
daar hij
hij ook zakelijk
zakelijk
bezittenden
ondernemer treedt.
In het
het fabriekstelsel
fabriekstelsel isis hij
bezittenden ondernemer
treedt. In
wederom van
van den
den kapitaalbezittenden
kapitaalbezittenden ondernemer
ondernemer afhankelijk.
wederom
afhankelijk. Bemoeifeit, dat
dat de
de
lijkt
wordt eene
eene vermindering
vermindering van
toestand door
lijkt wordt
van dien
dien toestand
door het
het feit,
nieuwe
wijze
van
zijn
niet
eenvoudig
den
ouderen
vorm
verdringt
en
nieuwe wijze van zijn niet eenvoudig den ouderen vorm verdringt en
vroegere vorm
vorm behoudt
behoudt eene
plaats in
in de
de
overbodig
overbodigmaakt.
maakt.Want
Want elke
elke vroegere
eene plaats
bepaalde behoefte.
behoefte. Niets
Niets
bestaande maatschappij
maatschappij en
voorziet in
bestaande
en voorziet
in eene
eene bepaalde
ook op
opsociaal
sociaalgebied
gebiedverloren,
verloren,hoezeer
hoezeerook
ookalles
allesininvloeienden
vloeienden
gaat
gaat ook
Hetbehoort
behoortalzoo
alzootottot
taak
derbeschaafden
beschaafden
toestand
moge verkeeren.
verkeeren. Het
toestand moge
dede
taak
der
eerbiedigenenendoor
door
eene
rationeele
verbindingalle
allevormen
vormen
die
plaats teteeerbiedigen
die plaats
eene
rationeele
verbinding
dienstbaar
maken aan
aanhoogere
hoogereontwikkelingsvormen,
ontwikkelingsvormen, opdat
opdat in
in de
de
dienstbaar te
te maken
te voorzien
voorzien zij,
zij, zonder
zonder de
de bebebehoeften
eener toenemende
toenemende bevolking
bevolking te
behoeften eener
te moeten
moeteninkrimpen.
inkrimpen.Geen
Geengering
geringbezwaar
bezwaarisisdaarmede
daarmede
schavende
taak te
schavende taak
terwijl de eigenlijke
eigenlijke beschaving
beschaving het
oog richt
richt op
op de
de
verbonden. Want
verbonden.
Want terwijl
het oog
persoonlijke onafhankelijkheid
onafhankelijkheid tegenover
tegenover de
de heerschende
heerschende machten,
machten, ininpersoonlijke
en bezittitels,
be:z;ittitels, isistoch
tochwederom
wederomhethet
bewustzijn
dergebondengebondenrichtingen
richtingen en
bewustzijn
der
wet
voorwaardeeener
eenercontinueele
continueele ontwikkeling.
ontwikkeling. De
De
heid
aan de
dewet
heid aan
de de
voorwaarde
handelingen, of
liever de
de bewegingen,
bewegingen, die
dieuituit
handelingenvoortvoorthandelingen,
of liever
dede
handelingen
vloeien,
rangschikken echter
niet onder
onder dedebewegingen
bewegingeneener
eenerkaste,
kaste,
vloeien, rangschikken
echter niet
maar zijn
zijn handelingen
handelingen van
van personen,
personen, die,
die, volgens
volgens David
David Hume,
Hume,zoolang
zoolang
maar
zij in
in den
dentoestand
toestandvan
van
slavernij
verkeeren,
strengemilitaire
militairediscipline
discipline
zij
slavernij
verkeeren,
op.op.
strenge
zij aan
aan dien
dien toestand
toestand ontwassen
ontwasfien zijn,
zijn, tegen
tegen
aangewezen
zoodra zij
aangewezen zijn
zijn en
en zoodra
Ware er
er ten
ten
de
handhaving der
der inrichtingen
inrichtingen uit
de handhaving
uit dien
dien tijd
tijd opkomen.
opkomen. Ware
aanzien
handelingen van
de beweging
beweging eener
eenerkaste
kastesprake,
sprake, dan
dan
aanzien dier
dier handelingen
van de
aan het
het begin
begin eener
eenerontwikkelingsperiode
ontwikkelingsperiode staan.
Elke ververzouden
zouden wij
wij aan
staan. Elke
er zoowel
zoowel sociaal
sociaal als
als
dere
ontwikkeling beteekent
beteekent de
de mogelijkheid,
mogelijkheid, er
dere ontwikkeling
op tetekunnen
kunnenkomen.
komen.ZijZij
onderstelt
eene
voortdurende
persoonlijk
persoonlijk boven
boven op
onderstelt
eene
voortdurende
regeneratie der
der volkskracht,
volkskracht, eene
eene democratiseering
democratiseering der
der als
alshooger
hooger
regeneratie
voorgestelde
socialisten. Daarom
Daarom nemen
nemen
voorgestelde beroepsklassen.
beroepsklassen.Dat
Dat willen
willen de
de socialisten.
zij aanstoot
aanstoot aan
aan eene arbeidsverdeeling,
arbeidsverdeeling, die
op het
het bezit
bezit van
van vermogen
die op
zij
steunt
en dringen
dl'ingen zij aan
op eene andere bezitsverdeeling, als
als waarborg
waarborg
aan op
steunt en
Het beroep
beroep verleent
verleentinkomen
inkomen en
enmaar
maar
voor
vrijere beroepskeus.
beroepskeus. Het
voor eene
eene vrijere
al
te dikwijls
dikwijls isis de
debezitter
bezitter van
van vermogen,
vermogen, volgens
volgens hen,
hen, in
in staat
staatzich,
zich,
al te
arbeidsvel'deelingrustende
rustendeberoepsorganisatie,
beroepsorganisatie,
binnen
de algemeene
algemeeneopoparbeidsverdeeling
binnen de
de
bevoorrechte plaatsen
zoeken. Zij
Zijverzekeren
verzekerenzich
zichdaarmede
daarmede
de bevoorrechte
plaatsen uit
uit te zoeken.
ook ten
ten aalizien
aaIlzien van
van het
hetinkomen
inkomeneen
eenvoorsprong.
voorsprong.Maar
Maarhet
hetvermogensvermogensook
bezit
beschikt bovendien
bovendien nog
nogover
overdedeeigenschap,
eigenschap,den
denbezitter
bezitterinkomen
inkomentete
bezit beschikt
verschaffen,
zonder
dat
hij
persoonlijk
daarvoor
oeconomischen
arbeid bebeverschaffen, zonder
hij persoonlijk daarvoor oeconomischen arbeid
verrichten.Zelfs
Zelfsdedeoverdracht
overdrachtdier
diereigenschap
eigenschapop
opnabestaanden
nabestaanden isis
hoeft teteverrichten.
niet
of slechts
slechts in
in geringe
geringe mate
mate beperkt.
beperkt. ErEr
ontstaandaardoor
daardoorsociale
sociale
niet of
ontstaan
onderscheidingen,
het behoud
behoud der
der kaste
kaste begunstigen
begunstigen en
en de
de regeneratie
regeneratie
onderscheidingen, die
die het
uit den
den boezem
boezem des
des volks
volks belemmeren.
belemmeren.
uit
bestek
dezerbespreking
besprekingalle
alleeischen
eischen van
van
Het ligt
ligt niet
nietbinnen
binnenhethet
Het
bestek
dezer
den
socialen
rang
en
van
de
voor
dien
rang
noodzakelijke
vermogensden socialen rang en van de voor dien rang noodzakelijke vermogensonderzoeken. Hoe
meer echter
echter de
de sociale
sociale toestand
toestandaan
aande
de
uitrusting
uitrusting te
te onderzoeken.
Hoe meer
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sociale
beroepsklasse voorwaarden
voorwaarden stelt,
die het
hetvermogensbezit
vermogensbezit raken,
raken,
sociale beroepsklasse
stelt, die
meer met
met het
hetoog
oogopopden
dennatuurlijken
natuurlijken aanleg
aanleg en
en de
devrijheid
vrijheid der
der
hoe meer
hoe
beroepskeus tegen
het gezag
gezaginzake
inzakehethet
vermogensbezitgereageerd
gel'eageerd
beroepskeus
tegen het
verrnogensbezit
Protesteer ende tegen
het absolutisme
absolutisme op
op het
hetgebied
gebied van
van de
de
wordt. Protesteerende
wordt.
tegen het
industrie, willen
socialisten alle
alle belemmeringen
belemmeringen uit
uit den
denweg
wegruimen,
ruimen,
industrie,
willen de socialisten
die
een werkelijk
werkelijk stijgen
stijgen op
opdedesociale
socialeladder
ladder verhinderen.
verhinderen. Hun
Hun uituitdie een
dat de
de verscheidenheid
verscheidenheid van
van het
het bezit
bezit en
en het
het
gangspunt
gangspunt daarbij
daarbijis,is, dat
inkomen
met haar
haar de
de verscheidenheid
verscheidenheid ten
ten aanzien
aanzien van
van den
den socialen
socialen
inkomen en
en met
rang niet
rang
niet het gevolg
gevolg der
der arbeidsverdeeling
arbeidsverdeeling is, maar
maar hare hoofdoorzaak.
hoofdoorzaak.
Het isiseen
eenmerkwaardig
merkwaardig ding
ding met
metden
denzegen
zegender
derarbeidsverdeeling.
arbeidsverdeeling.
Het
Het
begrip arbeid
arbeid beteekent
beteekent eigenlijk
eigenlijk het algemeene
algemeene der
der menschelijke
menschelijke
Het begrip
werkzaamheid.
Daarom
spreekt
men
van
geestelijken
en
van
zedelijken
werkzaamheid. Daarom spreekt men van geestelijken en van zedelijken
Waarom zou
zou men
men dan
danook
ookniet
niet
aan
materieeledaarbij
daarbij
arbeid.
arbeid. Waarom
aan
hethet
materieele
dat begrip
begrip tot
tothet
hetmaterieele
materieele
denken?
de uitbreiding
uitbreiding van
van dat
denken ?Toch
Tochisis juist
juist de
met
een gevaar
gevaal' verbonden.
verbonden. Want
Want de
de materieele
materieele arbeid
arbeid valt
valt niet
niet meer
meer
met een
binnen
de grenslijn
grenslijn van
van het
hetalgemeen
algemeenmenschelijke,
menschelijke, maar
maar raakt
raakt het
binnen de
bijzondere.
Dat bijzondere
bijzondere bestaat
bestaat in
in de
deverrichting
verrichting eener
eenergeisoleerde
geisoleerde
bijzondere.
Dat
der
handeling, die
door de
de obligatio
obligatio bekrachtigd
bekrachtigd wordt,
wordt, om
omdoor
doormiddel
middel der
handeling,
die door
wettige afzondering
afzondering de samenvatting
samenvatting en
en bijeenhouding
bijeen houding van
van het
hetverkeer
verkeer
tot
stand te
te brengen.
brengen. Nu
Nu isishet
hetaan
aangeen
geentwijfel
twijfelonderhevig,
onderhevig, dat
dat het
het
tot stand
verkeer de
de zaak
zaak voortbrengt
voortbr~ngt en
enzich
zichdaartoe
daartoevan
vandedewaarde
waardebedient.
bedient.
verkeer
eener zaak
zaakisisvoor
voordedebeschaving
beschavingniet
niethet
hetessentieele.
essentieele.
Maar
nuttigheid eener
Maar de
de nuttigheid
Het
essentieele voor
voor haar
haar is
is steeds
steeds de
de persoon
perso/}ll en
en wel
weldedepersoon
persoonals
als
Het essentieele
Dieeenheid
eenheid isisondenkbaar
ondenkbaar zonder
zonder de
de eer
eeren
endedewaardigheid
waardigheid
eenheid.
eenheid. Die
eenerzaak
zaakininhet
hetverkeer
verkeerdaarvan
daarvan
van
den mensch,
menseh, terwijl
terwijl de
de waarde
waarde eener
van den
niet afhangt.
afhangt. Bewerkstelligt
Bewerkstelligtdedearbeidsverdeeling
arbeidsverdeeling alsnu
alsnu dedeafzondering
afzondering
niet
der menschelijke
menschelijke handeling
handeling op
op eene
eenewijze,
wijze,die
diededeeenheid
eenheidvan
vanden
denpersoon
persoon
zij
met
die
eenheid
de
eenheid
der
beschaving.
vemietigt,
dan
vemietigt
vernietigt, dan vernietigt zij met die eenheid de eenheid der beschaving.
Ziedaar de
kem der
der sociale
sociale quaestie.
quaestie. Ziedaar
Ziedaar de
deverklaring,
verklaring, waarom
waarom
Ziedaar
de kern
werklieden saamgetrokken
saamgetrokken wordt
op het
het
alle
weerstandskracht der
alle weerstandskracht
der werklieden
wordt op
gebied van
van den
den arbeid
arbeid in
in verband
verband met het
het verkeer.
verkeer. Ziedaar,
Ziedaar,waarom
waal"Om
gebied
bij
de behandeling
behandeling der
der oeconomische
oeconomische beweging
beweging steeds
steeds op
op het
heteigendom
eigendom
bij de
verbandmet
methethet
kapitaal.Verliest
Verliest
namelijkhet
heteigendom
eigendom
wordt ininverband
gelet wordt
kapitaal.
namelijk
zijn onpersoonlijk
onpersoonlijk karakter'
in den
denvorm
vormvan
vankapitaal,
kapitaal,als
als
zijn
karakteren
en werkt
werkt het in
ware
het een
een persoon,
persoon, dan
dan vereenigt
vereenigtzich
zichinindedehand
hand
vanden
deneigenaar
eigenaar
ware het
van
hetpolitiek
politiek leven
levenabsolutisme
absolutisme genoemd
genoemd wordt.
wordt. De
De
eene
macht, die
die in
in het
eene macht,
strijd
daartegen isisvoornamelijk
voomamelijk tegen
tegen de
deaanspraak
aanspraak van
van het
hetkapitaal
kapitaal
strijd daartegen
gericht,
het onderscheid
onderscheid tusschen
tusschen zaak
zaak en
en persoon
persoon als
alseen
eenvooroordeel
vooroordeel
gericht, het
mogen opvatten,
opvatten. En
En het
het protest
protesttegen
tegendie
dieaanspraak
aanspraak heeft
heeftten
tendoel
doel
te mogen
op
elke mogelijke
mogelijkewijze
wijzete te
verhinderen,dat
datalle
allehandelingen
handelingenvan
vanvreemde
vreemde
op elke
verhinderen,
dezeonpersoonlijke
onpersoonlijkeeenheid
eenheidgeconcentreerd
geconcentreerdworden
worden
of andere
andere personen
personeninindeze
in
dit
geval
de
handelingen
en
die
vreemde
of
andere
personen,
alzoo
en die vreemde of andere personen, alzoo in dit geval de handelingen
der
bezitlooze werklieden,
werklieden, gemeten
gemetenworden
wordenmet
metden
denmaatstaf
maatstafder
derwaarde
waarde
der bezitlooze
eener
zaak en komen
komen te
te staan
staan buiten
buiten de
degrenspalen
grenspalen der
der eer
eeren
enwaarwaareener zaak
digheid
van den
den persoon.
persoon.
digheid van
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Is nu
nu de
deeer,
eer,alsmede
alsmededede
waardigheidvan
vanden
den
persoonininhet
hetgenootgenootwaardigheid
persoon
schappelijk bedrijf
bedrijf beter
beter gewaarborgd?
gewaarborgd ? In dat
schappelijk
dat bedrijf
bedrijf bestaat
bestaat feitelijk
feitelijk
slechts
eene relatieve
relatieve gemeenschap.
gemeenschap. Het
Hetlaat
laateene
eenebetere
betereverdeeling
verdeeling
slechts eene
verdeeling
mede-zeggingsschapder
der
van
de winst
winsttoetoeenen
met
van de
met
diedie
verdeeling
hethet
mede-zeggingsschap
gebied
dezer
associatieevenzeer
evenzeervan
van
genooten. Maar
Maar toch
toch isisopophethet
genooten.
gebied
dezer
associatie
absolutisme sprake. Althans
Althans sociaal-democratische
sociaal-democratische ondernemingen
ondernemingen van
van dien
dien
opeene
eeneoverdracht
overdrachtvan
vanhet
hetabsolutisme.
absolutisme.
aard
wijzen tot dusver
dusver slechts
slechts op
aard wijzen
bijden
denomzet
omzetaezelfde
dezelfdemethode
methodetoepassen
toepassen
Het zijn
zijn alsdan
alsdan de
de arbeiders,
arbeiders, die
diebij
kleinste
middel
doorhet
hetverkeer
verkeel'
en
overeenkomstig het
hetbeginsel
beginselvan
vanhethet
en overeenkomstig
kleinste
middel
door
op het
hetonderscheid
onderscheidtusschen
tusschenpersoon
persoonen
en
de
zaak laten
laten voortbrengen
voortbrengen en
en op
de zaak
terl!>ops letten.
letten.Leidt
Leidtdedekrachtmeting
krachtmetingvan
vandedearbeidersarbeiderszaak slechts
slechts terloops
zaak
met den
den ondernemersstand
ondernemersstand slechts
slechts tot
tot de
deoverdracht
overdracht der
dermacht
macht
klasse
klasse met
op
de eerstgenoemde,
eerstgenoemde, dan
dan beteekent
beteekentdat
datgeenszins
geenszinsdedeopheffing
opheffingvan
van
op de
absolutisme. Voor
Voor de
de verdere
verdere ontwikkeling
ontwikkeling der
der beschaving
beschaving echter
echterisis
het absolutisme.
volkomen onverschillig,
onverschillig, of deze
deze clan
dan wel
welgene
geneklasse
klasseheerscht.
heerscht.Voor
Voor
het volkomen
haar komt
komt het
hetererslechts
slechtsopop
aan,
rechtsbegripmeer
meeringang
ingangvindt
vindt
haar
aan,
datdat
hethet
rechtsbegrip
van het
hetrecht
rechtmet
methethet
algemeen
belangovereenstemt,
overeenstemt,
en
de toepassing
toepassing van
en de
algemeen
belang
dat het
hetbeginsel
beginsel der
der gerechtigheid
gerechtigheid tot
tot richtsnoer
richtsnoer dient.
Dat
m.
m. a.
a. w.
w. dat
dient, Dat
beginsel
eischt het
het opstijgen
opstijgen tot
totden
denstaat
staatder
dergerechtigheid
gerechtigheid en
endeze
deze
beginsel eischt
is van
van een
eenander
anderzedelijk
zedelijkgehalte
gehaltedan
dandedeempirische
empirischestaat
staatder
derheerschende
heerschende
De macht
macht van
van den
den staat
staatder
dergerechtigheid
gerechtigheid isis van
van
standen
klassen. De
standen en
en klassen.
De staat
staat der
der
geheel
anderen aard
aard dan
dan die
die der
der gewapende
gewapende zelfzucht.
geheel anderen
zelfzucht. De
slechts één
één doel:
doel: het zedelijk zelfbewustzijn.
zelfbewustzijn. In dien
dien
gerechtigheid
gerechtigheid kent
kent slechts
staat
wordt natuurlijk
natuurlijk oók
oók de
de strijd
strijd om
om het
heteigen
eigenbestaan
bestaangestreden
gestreden;
staat wordt
;
maar die
die strijd
strijd isisdan
dangeen
geenstrijd
strijd meer
meer om, wel
wel een
een strijd
strijd vaal'
maar
voor het
zelfbewustzijn.
zelfbewustzijn moet
het bezit
bezit aller leden
leden der
der
zelf bewustzijn. Dat
Dat zelfbewustzijn
moet het
samenleving
Slechts voor
voorzoover
zooverdaartoe
daartoe beperking
beperking van
van het
het
samenleving worden.
worden. Slechts
beperking aan
het doel.
doel. Dat
Dat
eigendom
noodzakelijk is,
eigendom noodzakelijk
is, beantwoordt
beantwoordt die
die beperking
aan het
gerechtigheidals
alshet
heteenigst
eenigstduurzame
duurzameinindedesamenleving.
samenleving.
doel
doel isisdedegerechtigheid
In
de
geschriften
der
radicalen
wordt
in
den
regel
meer
beteekenis
In de geschriften der radicalen wordt in den regel meer beteekenis
aan
de
motorische
dan
aan
de
sensitieve
beweging
toegekend.
Dat isis
aart de motorische dan aan de sensitieve beweging toegekend. Dat
begrijpelijk.
bewegingten
tenaanzien
aanziender
dersociale
socialequaestie
quaestiededevoorkeur
voorkeur
begrijpelijk. Welke beweging
verdient, doet
doet hier
hier niets
niets terzake.
terzake.Zoowel
Zoo weldedemotorische
motorischeals
alsdedesensitieve
sensitieve
verdient,
en de
deerkenning
erkenning van
van dat
datrecht
recht
beweging
heeft een
een recht
recht van
van bestaan
bestaan en
beweging heeft
is
dehoofdzaak.
hoofdzaak. Trouwens,
Trouwens, beide
beide bewegingen
bewegingen zorgen
zorgen er voor
voor de
de gegeis de
moederen
te vervullen.
vervullen.
moederen te
ingenomen tegen
tegen het
hetabsolutisme
absolutisme en
enbedacht
be~acht op
op de
de
Spiekman is
is ingenomen
toepassing der
Zijn betoog
betoog is
is zeer
zeel' lezenslezenstoepassing
der democratie
democratieininde
de industrie.
industrie. Zijn
.zijn streven,
streven, om
om een
eenbeginsel
beginselvoorop
vooropteteplaatsen
plaatsenen
ende.
de
waard en
waard
en 2ijn
bestaande
sociale verhoudingen
verhoudingen aan
het beginsel
beginsel tetetoetsen,
toetsen,verdient
verdient
bestaande sociale
aan het
ten
volle de
de aandacht.
aandacht. Juist
Juist in
in een
een tijdperk
tijdperk van
van overgang
overgang komt
komt het
heter
er
ten volle
in de
de eerste
eerste plaats
plaats op
opaan
aandedebeteekenis
beteekenisvan
vanhethet
beginseltoe
toetetelichten
lichten
in
beginsel
totdedehandhaving
handhaving van
van een
een beginsel
beginsel aan
aan te
te sporen.
sporen. Want
Wantzonder
zonder
en
en tot
de
beginsel
geenebetere
beteretoekomst
toekomstdenkbaar.
denkbaar.Eigenlijk
Eigenlijkbehooren
behooren de
beginsel is geene
begrippen
democratie tot
tot het
hetgebied
gebiedder
derpolitiek
politiek en
en
begrippen absolutisme
absolutisme en
en democratie
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wordt
bijzonder
wordt daarbij
daarbij meer
meer ininhethet
bijzonderaan
aaneenig
eenigstaatsstelsel
staatsstelselgedacht.
gedacht.
Op
gebied van
van den
den arbeid
arbeid isis het
hetmeer
meergebruikelijk
gebruikelijk van
van autocratie
autocratie
Op het
het gebied
en autonomie
spreken. Spiekman
Spiekman wil
wil tegen
tegen het
hetautocratisch
autocratisch gezag
gezag
autonomie te spreken.
dateene
eenebetere
beteretoekomst
toekomstaan
aandedeautonomie
autonomie
front maken
maken en
en meent,
meent,dat
front
Wat alsdan
alsdan de
de kern
kern der
der sociale
sociale quaestie
quaestie is,
is,trachtten
trachttenwij
wij
toebehoort.
toebehoort. Wat
tekort te
te willen
willen doen
doen aan
aan de
de
aanvullend
Zonder tekort
aanvullendnader
naderaan
aantete geven.
geven. Zonder
beteekenis
der beweging
bewegingvan
vanbevolkingsgroepen
bevolkingsgroepen en
enzonder
zonderhet
hetalgemeen
algemeen
beteekenis der
milieu der
der arbeidersklasse
arbeidersklasse in
in twijfel
twijfel te
te
belang
del' verbetering
verbetering van
belang der
van het milieu
datdedesociale
sociale
trekken,
meenden wij
el' aan
aante te
moeten
herinneren,dat
trekken, meenden
wij er
moeten
herinneren,
in ethischen
ethischen grond-en-bodem
grond-en-bodem wortelt
wortelt en
en het
hetbewustzijn
bewustzijndaardaarquaestie
quaestie in
van nog
nog niet
nietvoldoende
voldoendehet
heteigendom
eigendomenenbezit
bezitder
derstrijdende
strijdendepartijen
partijen
van
is.
In de
de hitte
hitte van
van het
hetgevecht
gevechtenenter
terwille
willeder
dertactiek
tactiektreedt
treedtbijbijhen,
hen,
is. In
die
onder den
den druk
dl'llk der
dermacht
machtzwaar
zwaargenoeg
genoeggeleden
geledenhebben,
hebben, het
het
die onder
verlangen naar
naar macht
macht teveel
teveelopopden
denvoorgrond.
voorgrond.Een
Eendichte
dichtesluier
sluierbedekt
bedekt
verlangen
dan
clen staat
staat der
der gerechtigheid,
gerechtigheid, waarop
waarop het oog
oog gericht
gericht moet
moet zijn
zijn en
en
dan den
waarvoor een
offer verlangd
verlangd wordt.
wordt. In
In dien
dienzin,
zin,alzoo
alzooter
tel'voldoening
voldoening
waarvoor
een offer
clen eisch
eischder
dergerechtigheid,
gerechtigheid, isis verbetering
verbetel'ing en
en met
aan
aan den
met en door haar
verandering van
van den
den bestaanden
bestaanden socialen
socialen toestand
toestand denkbaar.
denkbaar. Daartoe
Daartoe
verandering
verlangde
Schiller de
de cultuur
cultuur des
des harten.
harten.
verlangde Schiller
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'k Was het
hetlang
langvergeten,
vergeten,maar
maar
mijneerzet
neerzetom
omover
overambtenaren
ambtenaren
nunu
ik ik
mij
te schrijven,
schrijven, schiet
schiet het
het me
me weer
weertetebinnen,
binnen,dat
datwijwijalsals
schooljongens
schooljongens
dat
een
klassegenoot duchtig
duchtig in
in de
demaling
malingnamen,
namen,omdat
omdathij
hijbeweerde,
beweerde, dat
een klassegenoot
zijn vader
vader geen kommies,
kommies, maar
maar ambtenaar
ambtenaar was.
was. Hij
Hijvond
vonddit
ditblijkbaar
blijkbaar
zijn
ons aanleiding
aanleiding gaf
gafonze
onzejeugdige
jeugdigekrachten
krachtentetebeproeven
beproeven
voornamer,
voornamer, wat ons
De
aan
definities voor
voor ambtenaar,
ambtenaar, die
die hem
hem niet
niet aangenaam
aangenaam waren.
waren. De
aan definities
definities
zelf herinner
herinner ik
ik me
me niet
niet meer
meer;; wel,
wel,dat
datdede
ambtenaarszoon
definities zelf
ambtenaarszoon
zich
er door
door beleedigd
beleedigd gevoelde
ze geheel
geheel onjuist
onjuist vond.
vond. Hierin
Hierin zal
zal
zich er
gevoelde en
en ze
wisten wij
wij van
van ambtenaren!
ambtenaren! In
Inde
de
hij wel gelijk
gelijk gehad
gehad hebben
hebben; ; wat
hij
wat wisten
op
nog
al afgelegen
afgelegen plaats,
plaats, waar
waar ik
ik school
school ging,
ging, waren
warenweinigen,
weinigen, die
dieop
nog al
dien
naam aanspraak
aanspraak konden
konden maken.
maken. Er
Erwaren
warenambtenaren
ambtenaren bij
bij de
de
dien naam
belastingen
- dedevader
vadervan
vanonzen
onzenmedescholier
medescholier behoorde
behoorde hiertoe
hiertoe —
belastingen —
de orde
orde bewaarden,
bewaarden, maar
maal' anderen
anderen waren
waren er
erhaast
haast
en
ambtenaren, die
die de
en ambtenaren,
niet.
Behalve voor
voor het
het handhaven
handhaven der
der orde
orde en
envoor
voor't 't
heffen van
van
niet. Behalve
heffen
Staat enenGemeente
Gemeentedestijds
destijdsweinig
weinigdienaren
dienarennoodig,
noodig,
belasting hadden
hadden Staat
belasting
althans
in de
de kleinere
kleinere plaatsen.
plaatsen. Het
Het
eigenlijkebestuurspersoneel
bestuurspersoneel was
was
althans in
eigenlijke
personeelbehoorde
behoorde en
endus
dusniet
nieteenig
eenig
niet
groot en
enwie
wieniet
niet
niet groot
tottot
ditdit
personeel
aandeel
had aan
aan het
het hoogheidsrecht,
hoogheidsrecht, was
was volgens
volgens oude
oude opvatting
opvatting zelfs
zelfs
aandeel had
Hetspraakgebruik
spraakgebruik was
was echter
echter ook
ook toen
toen reeds
reeds met
met
geen
ambtenaar. Het
geen ambtenaar.
deze
opvatting
in
strijd:
wie
werkzaam
waren
bij
het
brievenvervoer,
deze opvatting in strijd : wie werkzaam waren bij het brievenvervoer,
Staat op
opzich
zichgenomen
genomenhad,
had,noemde
noemdemen
menook
ookambtenaren.
ambtenaren. Zoo
Zoo
dat
de Staat
dat de
voortgaande zou
een tak
tak van
van staatsstaatsvoortgaande
zoumen
men ieder,
ieder, die
die werkzaam
werkzaam was
was in
in een
zorg, ambtenaar
ambtenaar moeten
moeten noemen,
noemen, ook
ook de
deonderwijzers.
onderwijzers. Ik
Ik geloof
geloofniet,
niet,
zorg,
dat
bij ons
onsdispuut
dispuutmet
metden
den
ambtenaarszoon iemand
iemand er
er aan
aan gedacht
gedacht
dat bij
ambtenaarszoon
dat meester
meestereigenlijk
eigenlijkook
ookambtenaar
ambtenaar was.
was.De
Develdwachter,
veldwachter,dedeontontheeft,
heeft, dat
vanger, de
de secretaris,
secretaris,dedepostdirecteur
postdirecteurwaren
warenambtenaren,
ambtenaren,dedeonderwijzer
onderwijzer
vanger,
was iets
iets anders.
anders. Wij
Wij wisten
wistentoen
toennog
nogniet,
niet,
onderwijseen
eenvoorvoorwas
datdat
hethet
onderwijs
Staatdie
diezorg
zorg
werp
was van
van aanhoudende
aanhoudende zorg
zorg der
derRegeering
Regeeringenendat
datdedeStaat
werp was
aan
de
Gemeente
had
overgedragen.
Maar
ook
wanneer
we
wel
geweten
aan de Gemeente had overgedragen. Maar ook wanneer we wel geweten
hadden, dat
onderwijs evengoed
evengoed een
een tak
takvan
van
overheidszorg was.
was· als
als
hadden,
dat onderwijs
overheidszorg
brievenvervoer,
toch de
de onderwijzers
onderwijzers niet
niet bij
bijde
de ambteambtebrievenvervoer,dan
dan zouden
zouden we
we toch
naren geplaatst
Daarvoor stonden
dicht bij
bij de
deburgerij.
burgerij.
naren
geplaatst hebben.
hebben. Daarvoor
stonden ze
ze te dicht
zieh nog
nogherinnert,
herinnert, hoe
hoeeen
een40,
40,5050
jaar
geledendede
verhouding
Wie zich
Wie
jaar
geleden
verhouding
datdedeambtenaren
ambtenaren
was
tusschen ambtenaren
ambtenaren en
en burgerij,
burgerij, zal
zal weten,
weten, dat
was tusschen
destijds
vrijwel
buitel!
en
tegenover
het
publiek
stonden,
behalve
misdestijds vrijwel buited en tegenover het publiek stonden, behalve mis-
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schien in de
de groote
groote steden.
steden.Een
Eenkaste
kastevormden
vormdenzeze
niet,al alrecruteerden
recruteel'den
niet,
maar iets
iets aparts
aparts in
in hun
hun doen
doen en
en laten
laten
zich veelal
veelal uit
uit eigen
eigen kring,
kring, maar
ze zich
weL DeDe
burgerijsprak
sprakvan
van
ambtenaarstrotsenenvan
vanambteambtehadden ze
hadden
ze wel.
burgerij
ambtenaarstrots
vanambtenaarszielen
ambtenaarszielenook
ooken
ende
deonevenredigheid
onevenredigheidtusschen
tusschen
naarsgewoonten, van
bij de
de ambtenaren
ambtenaren gaf
gaf
inkomsten en
en de
dezoogenaamde
zoogenaamde standseischen
standseischen bij
de inkomsten
menig burgerkring
burgerkring stof
stoftot
totspotternij,
spotternij,waarbij
waarbijdede
befaamde
Dhouten
in menig
befaamde
:o houten
ham" ook
ook wel
wel een
eenrolrol
gespeeldhebben.
hebben.EnEn
dezelfdemond,
mond,die
die
ham"
zalzal
gespeeld
dezelfde
met dede»kale
Dkale
grootheid"
ambtenaren,sprak
sprakeen
eenvolgend
volgend
spotte met
spotte
grootheid"
derder
ambtenaren,
de burgerij
burgerij stonden
stonden
oogenblik van
Dlandopeters". Buiten
Buiten en
en tegenover
tegenover de
oogenblik
van plandopeters".
ze zich
zich daar
daar zelf
zelfgeplaatst,
geplaatst, maar
maarbehagelijk
behagelijk
ze. Vermoedelijk
Vermoedelijk hadden
hadden ze
ze.
er zich
zich meestal
meestal niet
nietgevoeld
gevoeldhebben.
hebben. En
l!.:nvoor
voorden
dendienst
diensthad
had
zullen ze
zullen
ze er
dit ongetwijfeld
ongetwijfeld ook
ook een
eenbedenkelijke
bedenkelUke zijde.
zijde. DeDeBosch
BoschKemper
Kemperhad
had
dit
het oog,
oog, toen
toenhij
hijschreef,
schreef,»dat
Ddatdede
ambtenarenmeer
meer
hierop wellicht
wellicht het
hierop
ambtenaren
burgers moesten
moesten worden
worden en
endedeburgers
burgerseenigszins
eenigszinshet
hetkarakter
karakter van
van
burgers
Ze moesten
moesten elkaar
elkaar nader
nader komen,
komen, de
de
ambtenaren moesten
ambtenaren
moesten aannemen."
aannemen." Ze
gekomen, zij
ambtenaren en
de burgerij.
burgerij. En ze
ze zijn
zijn elkaar
elkaar nader
nader gekomen,
zij het
het
ambtenaren
en de
dan ook
ook op
opandere
andere wijze
wijze dan
dan De
DeBosch
Bosch Kemper
Kemper zich
zich voorstelde.
voorstelde. De
De
dan
democratische richting
onzen tijd
tijd heeft
heeft erertoe
toemedegewerkt
medegewerkt en
en
democratische
richting van
van onzen
der overheidszorg.
overheidszorg. Wat
Wat alalzaken
zaken
vooral de
de voortdurende
voortdurende uitbreiding
uitbreiding der
vooral
en Gemeente
Gemeente inindie
die4040
jaren
binnen
den
kringvan
vanhunne
hunne
hebben Staat en
hebben
jaren
binnen
den
kring
wet
breidden
zich
de
werkbemoeiingen
getrokken!
Met
elke
nieuwe
bemoeiingen getrokken ! Met elke nieuwe wet breidden zich de werkzaamheden van
van Staat
Staaten
enGemeente
Gemeenteuit
uitenenbovendien
bovendienlegden
legdende
deGemeenten
Gemeenten
zaamheden
zich voortdurend
voortdurend nieuwe
werkzaamheden op.
al die
diewerkzaamwerkzaamzelf zich
nieuwe werkzaamheden
op. En al
aantal personen
personen in
in openopenheden brachten
brachten vermeerdering
vermeerdering mede
heden
mede van
van het aantal
baren dienst,
dienst, van
van het
het aantal
aantal ambtenaren.
ambtenaren. Wat eens
eensuitzondering
uitzondering
baren
dat men
meniemand
iemand ambtenaar
ambtenaar noemde,
noemde, die
die geen
geen
geweest was,
was, namelijk
namelijk dat
geweest
het imperium,
imperium, in
in 't gezag
als overheid,
overheid, werd
werd met de
de
aandeel
had in
in het
gezag als
aandeel had
overheidszorg meel'
meer gewoonte.
gewoonte. Met
Met de
de
uitbreiding
uitbreiding.van
yan de
de overheidszorg
meer en
en meer
toeneming
van het,
het. aantal
aantal takken
takken van
vanopenbaren
openbaren dienst
dienstverruimde
verruimde zich
zich
toeneming van
het begrip
begrip ambtenaar.
ambtenaar. En.
En daar
daar elke
elkenieuwe
nieuwetak
takvan
van
dienst
ambtenaren
dienst ambtenaren
hetoude
oudeambtenaarskorps
ambtenaarskorps niet
nietleveren
leverenkon
konen
ensommige
sommige
noodig
had, die
die het
noodig had,
oude
takken ook
ook vroegen
vroegen om
omsnellen
snellentoevoer,
toevoer,zagen
zagenvelen
velenuit
uitdedeburgerij
burgerij
oude takken
in StaatsStaats- en
enGemeentedienst
Gemeentedienst tetetreden.
treden.
zich
de gelegenheid
gelegenheid geopend,
geopend, in
zich de
Menschen,
vroeger nooit
nooit gedacht
gedacht hadden
hadden aan
aanden
denopenbaren
openbaren dienst,
dienst,
Menschen, die
die vroeger
ambtenaarwilden
wilden worden.
worden.
zagen
zich nu
nu voor
voor de
de vraag
vraag gesteld,
gesteld,ofofzezea mbtenaar
zagen zich
De
meest geschikten
geschikten waren
waren er
er niet
nietaltijd
altijdvoor
voor tetevinden
vinden:: de
de lage
lage
De meest
salarieering
de ambtenaarspositie
ambtenaarspositie schrikten
Maal' het
het
salarieering en
en de
schriktenhen
hen af.
af. Maar
aantal, dat
naar
het
ambtenaarschap
dong,
was
in
den
regel
groot
dat naar het ambtenaarschap dong, was in den regel groot
genoeg:
de vasiheid
vastheid der
derbetrekking
betrekking trok
trok blijkbaar
blijkbaar velen
velen aan.
Zelfs
genoeg : de
aan. Zelfs
voor
zeer karig
karig bezoldigde
bezoldigde baantjes
baantjes was
washet
hetaantal
aantalliefhebbers
liefhebbers zeer
zeer
voor zeer
groot,
een verschijnsel,
verschijnsel, waaraan
waaraan de
deminachting
minachting voor
voor handenarbeid
handenarbeid —
groot, een
een
der ernstige
ernstige gebreken
gebreken van
van onzen
onzen tijd
tijd —
- zeker
zekerniet
nietvreemd
vreemd is.
is.
een der
Hoe
dit zij,
zij, de
devraag
vraagnaar
naarambtenaren
ambtenaren kon
kon niet
nietzooveel
zoo veel toenemen,
toenemen, ofof
Hoe dit
de
burgerij was
steeds bereid,
bel'eid, er
er nog
nog meer
meer aan
aantetebieden,
bieden, wat
watbij
bij een
een
de burgerij
was steeds
toeneming
ambtenaren in
in tien
tien jaar
jaar --- van
van1889
1889tot
tot'99
'99—
toeneming met
met 16000 ambtenaren
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nog al
al iets
iets zeggen
zeggen wil.
wil. 't Ligt
't Ligtniet
nietin in
mijnbedoeling
bedoeling na
natetegaan,
gaan,inin
nog
mijn
hoever dit
dit aanbod
aanbod teteverklaren
verklarenisisuituitden
deneconomischen
economischentoestand
toestand der
der
hoever
burgerij en
evenmin,· •hoe
men hier
hier tetelande
lande tot
toteen
een
burgerij
en evenmin,
hoe't'tkomt,
komt, dat
dat men
1I0nbeschroomde verbreeding
Ik
»onbeschroomde
verbreedingvan
van Staatsbemoeienis"
Staatsbemoeienis"overgegaan
overgegaanis.is. Ik
er alleen
alleenopopwijzen,
wijzen,
tengevolge
deze
verbreedingder
der
wilde er
wilde
datdat
tengevolge
vanvan
deze
verbreeding
Staatszol'g de
de burgerij
burgerij gekomen
gekomen isistottot
ambtenarenenendedeambtenaren
ambtenaren
Staatszorg
de de
ambtenaren
tot dedeburgerij.
burgerij. Ieder
Iederkomt
komtthans
thansmet
met
ambtenareninin
gekomen zijn
zijn tot
gekomen
ambtenaren
er familie
familie of kennissen
kennissen onder.
onder. Ze
Ze staan
staan niet
nietmeer
meer
aanraking en
aanraking
en heeft
heeft er
apart;; niet meer
meer buiten
buitenenentegenover
tegenoverhethet
publiek;
zijnéén
ééngeworden
geworden
apart
publiek
; zezezijn
met de
de burgerij.
burgerij. InInzoover
zoo veris isererthans
thansgeen
geenbezwaar
bezwaarmeer,
meer, ook
ook de
de
met
de ambtenaren
ambtenaren te
te rekenen.
rekenen.
onderwijzers tot
onderwijzers
tot de
onderwijzers zelf
zelfvinden
vinden dit
ditechter
echternog
nogmaar
maal'half
halfgoed.
goed.Zij
Zijvinden,
vinden,
De onderwijzers
de aard
aardvan
vanhun
hunwerkzaamheid
werkzaamheideen
eenmate
mate
van
zelfstandigheideischt,
eischt,
dat de
van
zelfstandigheid
methet
hetambtenaarschap
ambtenaarschap slecht
slecht verdraagt.
verdraagt. Een
EenDuitscher
Duitscher
die zich
zich met
die
dat dedeonderwijzer
onderwijzer »Kulturbeamter"
»Kulturbeamter" moest
moest zijn,
zijn, inin
betoogde. onlangs,
onlangs, dat
betoogde.
dienst van
van de
denationale
nationalebeschaving,
beschaving,niet
nietinindienst
dienstvan
vanStaat
StaatofofGemeente.
Gemeente.
dienst
Deonderwijzer
onderwijzer isisinin
dit eigenlijk
eigenlijk wel
wel veel
veelmeer
meerdan
danwoordenspel
woordenspel?? De
Is dit
maar
dienst van
van de
denationale
nationalebeschaving
beschaving en
en van
van de
deGemeente
Gemeente beide,
beide, maar
dienst
het »in
llin dienst
dienst zijn"
zijn" isisininhethet
eene
geval
niet
hetzelfdeals
alsininhet
het
het
eene
geval
niet
hetzelfde
andere. Het
Het dienen
dienen van
van iets,
iets, dat
datniet
nietbevelen
bevelen kan
kan --.-zooals
zooalsbeschabeschaandere.
heel iets
iets anders
anders dan
dan het
het»in
Dindienst
dienstzijn"
zijn"van
van
ving, wetenschap
wetenschap enz,
ving,
enz, is
is heel
dat wel
wel een
eenorgaan
orgaanom
om tetebevelen
bevelen bezit.
bezit. Zoo
Zooisisook
ook
een
lichaam, dat
een lichaam,
het dienen
dienen van
vanhet
hetvolk
volkenenvan
vandedemaatschappij
maatschappijin
in 't algemeen iets
iets anders,
anders,
dienen van
vanhet
hetorgaan
orgaan
diermaatschappij,
maatschappij,den
denStaat.
Staat.»Ik
DIkben
beneen
een
dan
dan het dienen
dier
hetvolk,
volk,geen
geendiendar
dienáarder
deroverheid,"
overheid,"verklaarde
verklaarde eenigen
eenigen
dienaar
van het
dienaar van
in eene
eene vergadering
vergadering van
van de
deafd.
afd.AmsterAmstertijd
geleden een
een schoolhoofd
schoolhoofd in
tijd geleden
vorenbetoogd
betoogd
dam
van den
den Bond
Bond van
van Ned.
Ned.Onderwijzers,
Onderwijzers, nadat
nadat hij
hij tetevoren
dam van
had:
»onze broodheer
broodheer isis het
het volk,
volk, de
de overheid
overheid is
is het
het slechts
slechts bij
bij proprohad : »onze
't
voorbijgaan
zij
gezegd,
dat
ik
niet
houd
van
de
uitcuratie."
In
voorbijgaan zij gezegd, dat ik niet houd van de uitcuratie." In
drukking
van »eten
»eten uit
uit de
destaatsruif".
staatsruif'. Wie
Wie
drukking »broodheer"
»broodheer" evenmin
evenmin als
als van
in
een ofofanderen
anderendienst
diensteerlijk
eerlijkzijn
zijnbrood
broodverdient,
verdient,eet
eetzijn
zijn eigen brood
in een
zijn. En
Enwat
wathethet
dienstzijn
zijnvan
van het
het
en
behoeft niemand
niemand dankbaar
dankbaar te zijn.
en behoeft
inindienst
volk
van. de
de overheid
overheid betreft,
betreft,daarvan
daarvangeldt
geldthetielfde,
hetzelfde,wat
wat
Mr.Treub
Treub
volk of van.
Mr.
in de
de Kamer
Kamer aangaande
aangaande de
de tweeërlei
tweeërleibeteekenis
beteekenis
bij
pensioendebat in
bij het pensioendebat
woord »Staat"
»Staat" opmerkte
opmerkte:: de
de Staat in
den zin
zin van
van »het
llhetyolk"
volk"
van
in den
van het woord
of
van »de
»de maatschappir
maatschappij" in
in 't 'algemeen
anders dan
dan de
de Staat
'algemeen isis iets
iets anders
of van
in
den zin
zin van
van 't orgaan
diel' maatschappij,
maatschappij, 't orgaan,
dient tot
orgaan, ,dat
»dat dient
orgaan dier
in den
handhaving
van
het
recht
en
tevens
ter
behartiging
van
die
belangen
handhaving van het recht en tevens ter behartiging van die belangen
in
de maatschappij,
maatschappij. welke
welkeniet
niet
doorhethet
particulierinitiatief
initiatiefkunnen
kunnen
in de
door
particulier
zonder gevaar
gevaar voor
voor eene
eene goede
goede behartiging,
behartiging, aan
aan
worden
behartigd of,
worden behartigd
of, zonder
het
pal'ticulier initiatief
initiatief niet
nietovergelaten
overgelatenkunnen
kunneuworden."
worden." Het
Hetopenbaar
openbaar
het particulier
onderwijs
een van
van deze
deze belangen
belangen en
endedepersonen,
personen,hierbij
hierbijweekzaam,
wetkzaam,
onderwijsisis een
zijn
dienst niet
niet van
van het
hetvolk
volkofofvan
vandede
maatschappijinin't'talgemeen,
algemeen,
zijn in
in dienst
maatschappij
Staat
in
laatstgenoemden
zin,
van
de
overheid.
bemaar
van
den
maar van den Staat in laatstgenoemden zin, van
overheid. Het beterdege
degedienaar
dienaar der
der
doelde
schoolhoofd vergiste
dus, hij
hij is
is wel
welter
doelde schoolhoofd
vergiste zich
zich dus,
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overheid, evenals
evenals elk
elk ander
ander ambtenaar.
ambtenaar. Een
Een derde
derde opvatting,
opvatting, die
diebij
bijde
de
overheid,
begrooting
denden
Amsterdamschen
1904 een
eenverdediger
verdedigervond
vondin in
Amsterdamschen
begrooting voor
voor 1904
gemeenteraad is
is:: Dde
:bde onderwijzers
onderwijzers zijn
zijn slechts
slechts tot
tot op
opzekere
zekerehoogte
hoogte
gemeenteraad
ambtenaren, doch
doch niet
niettetevergelijken
vergelijkenmet
met
ambtenaren,die
diewerken
werkenonder
onder
ambtenaren,
ambtenaren,
Dezeopvatting
opvattingisiseveneens
eveneensonhoudbaar
onhoudbaal':
wanneerde
deonderondereen
: wanneer
een chef."
chef." Deze
wijzers geen
geen chefs
chefs hadden,
hadden, zouden
zouden ze
ze inin 't't geheel
geheel geen
geenambtenaren
ambtenaren
wijzers
zijn. Ambtenaren
Ambtenaren die
die geen
geen chef
chef hebben
hebben en
en niet
nietverplicht
verplicht zijn
zijn tot
tothet
het
zijn.
opvolgen van
van ambtelijke
ambtelijke bevelen,
bestaan niet
niet en
en kunnen
kunnen niet
nietbestaan.
bestaan.
opvolgen
bevelen, bestaan
De chefs
chefs zijn
zijn echter
echter ook
ookbij
bij 't't onderwijs
onderwijs aanwezig
aanwezig:: het
hetschoolhoofd
schoolhoofd
De
is de
dedienstchef
dienstchefder
deronderwijzers,
onderwijzers, het
hetcollege
c~lIegevan
vanBurgemeester
Burgemeester en
en
is
Wethouders de
de chef
chefder
derschoolhoofden.
schoolhoofden. De
De qualificatie
qualificatie halfhalf- ofofkwartkwartWethouders
ambtenaren moge
moge gelden
geldenvoor
VOOI'
bijzondereonderwijzers
onderwijzers,, sinds
sinds deze
deze
ambtenaren
dedebijzondere
ambtenaren zijn
in den
denzinzinderdel'
pensioenwetten,dedeopenbare
openbareonderonderambtenaren
zijn in
pensioenwetten,
Zooals gezegd,
gezegd,bevalt
bevalthun
hunditditniet
nietrecht.
recht.
wijzers zijn
zijn heele
heele ambtenaren.
ambtenaren. Zooals
wijzers
orgaan van
vaneen
eender
deronderwijzers-vereenigingen
onderwijzers-vereenigingen plaatste 22 Juli
Juli 1905
1905
Het orgaan
een gedicht,
gedicht, waarvan
waarvan de
de eerste
eersteregels
regelsluidden
luidden:
een
:
.. Wat is
is het naar
naar een
een ambtenaar
ambtenaar te
te wezen,
wezen,
„Wat
Want met
den wil isis het
hetgedaan."
gedaan."
Want
met den

Beteekent dit,
dit, dat
dat het
het veel
veelaangenamer
aangenamer isiszijn
zijn eigen
eigen meester
meestel' tete
Beteekent
wezen dan
dan in dienst
dienst van
van anderen
anderen —
- hier
hiervan
vandedeoverheid
overheid—
- tetestaan,
staan,
wezen
dan
deze verzuchting
verzuchting begrijpelijk,
begr\jpelijk, alal isis het ook
ook waar,
waar, dat
dat die
dieeigen
eigen
dan is deze
meesters
nog niet
niet altijd
altijd kunnen
kunnen doen,
doen, wat
wat ze
ze willen.
willen. Moet
Moet het
hetechter
echter
meesters nog
beteekenen,
de personen,
personen, die
die in
in dienst
dienst zijn
zijn van
van den
den Staat
Staat of
ofvan
van
beteekenen, dat
dat de
een
zijner
onderdeelen,
per
se
willoóze
wezens
moeten
zijn,
dan
zijn
een zijner onderdeelen, per se willo6ze wezens moeten zijn, dan zijn
de
beide dichtregels
dichtregels niet
niet vrij
vrij van
van overdrijving.
overdrijving. Ambtenaren,
Ambtenat'en, wien
wien niet
niet
de beide
zij het
hetook
ooksoms
somszeér
zeer
geringe,mate
matevan
vanzelfstandigheid
zelfstandigheid
een
zekere, zij
een zekere,
geringe,
is
overgelaten, zijn
zijn ererbijna
bijnaniet
nietenen
onderwijzersbehooren
behooren zeker
zeker
is overgelaten,
de de
onderwijzers
niet
tot dedeambtenaren,
ambtenaren,die
diehierbij
hierbijhet
hetslechtst
slechtstbedeeld
bedeeldworden.
worden. Er
El'
niet tot
wordt
wel eens
eens twijfel
twijfel geopperd,
geopperd, of
of de
demate
matevan
vanvrijheid,
vrijheid,die
diezij
zij
wordt zelfs
zelfs wel
bij
hun arbeid
arbeid genieten,
genieten, in
in 't belang
van het
het onderwijs.
onderwijs. Toch
Toch is
is
belang isis van
bij hun
het
zeer verklaarbaar,
verklaarbaar, dat
dat juist
juist zij
zijhet
hetmeest
meesthuiverig
huiverig zijn
zijn voor
voor de
de
het zeer
ondergeschiktheid
ambtenaar, want
want er
er zijn
zijnweinig
weinigambten,
ambten,
ondergeschiktheidvan
vanden
den ambtenaar,
die
in hun
hundragers
dragers zoo
zoo zeer
zeerdedebegeerte
begeertenaar
naarzelfstandigheid
zelfstandigheid wekken
wekken
die in
als
onderwijzersambt. Met
niet dienen
dienen kan,
kan, moet
moet
als juist
juist het onderwijzersambt.
Met dit
dit al,
al, wie niet
geen
ambtenaar, ook
ook geen
geen onderwijzer
onderwijzer worden.
worden.
geen ambtenaar,
EI'
nog een
eengroep
groepvan
vanpersonen
personenin in
openbarendienst,
dienst,die
diedoor
doorvelen
velen
Er is nog
openbaren
niet
de ambtenaren
ambtenaren gerekend
gerekend worden
worden en
enererook
ookniet
nietallen
allenop
op gesteld
gesteld
niet tot de
zijn
de ambtenaren
ambtenaren te
te worden
worden begrepen.
begrepen.IkIkbedoel
bedoeldedewerklieden
werklieden
zijn onder
onder de
in
Staatsen
Gemeentedienst.
Toen
de
ambtenaren
zich
aaneensloten,
in Staats- en Gemeentedienst. Toen de ambtenaren zich aaneensloten,
om
gezamenlijk te
ijveren voor
voor een
een wettelijke
wettelijke regeling
regeling van
vanhun
hun rechtsrechtsom gezamenlijk
te ijveren
toestand,
meldden ook
ook gemeente-werklieden
gemeente-werkliedenzich
zichaan
aanen
enzonder
zonderaarzeling
aarzeling
toestand, meldden
werden
tot den
den kring
kring toegelaten
toegelaten:: zij
zij waren
warenook
ookininopenbaren
openbaren dienst
dienst
werden ze
ze tot
en
hadden aan
aan de
de bedoelde
bedoelde wettelijke
wettelijke regeling
regeling zeker
zeker niet
niet minder
minder bebeen hadden
hoefte
dan de
de overigen.
overigen. Aan
Aanwat
watalaldie
dieambtenaren,
ambtenaren,beambten,
beambten,klerken*
klerken.
hoefte dan
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schrijvers,
hoe ze
ze meer
schrijvers, bedienden,
bedienden, geëmployeerden,
geëmployeerden,werklieden,
werklieden,en
en hoe
men niet
niet denken;
alleen aan
aan hetgeen
verdeelde, wilde
wilde men
denken ; alleen
mochten heeten, verdeelde,
dat was
was:: het
het zijn
zijn in
in openbaren dienst en de behoefte
hen vereelligde
vereenigde en
en dat
aan
een wettelijke
wettelijke regeling
regelingvan
vandedearbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaarden inindezen
dezendienst.
dienst.
aan een
't Spreekt
van zelf,
zelf, dat
dat dit
dit eenheidsgevoel niet terstond
terstond door
door ieder
ieder
Spreekt echter
echter van
dat het
het niet door
allen gedeeld
gedeeld werd.
werd. 'k Herinner
Hel'inner
begrepen
ook, dat
door allen
begrepen en
en ook,
me
Rotterdam, waar
waar Mr.
Mr. E.
E. Fokker
Fokker en
en Dr.
Dr. Nolens
me een
een vergadering
vergadering te Rotterdam,
de noodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
wettelijke regeling
regelingvan
van het
het ambtenaarscontract
van een wettelijke
E. van
van Raalte daarna
vraag stelde,
stelde, waar
waar
hadden bepleit
hadden
bepleit en
en Mr.
Mr. E.
E. E.
daarna de
de vraag
de
grens getrokken
getl"Okken moet
moet worden
tusschen ambtenaren
werklieden
de grens
worden tusschen
ambtenaren en werklieden
in openbaren
openbaren dienst.
Mr. Fokker
Fokker meende,
meende, dat
dateen
eenonderscheiding
onderscheiding tusschen
in
dienst. Mr.
hoofdzaak belast
met schriftelijk
schriftelijk werk
werk of
of met
met het
het
ambtenaren
ambtenaren :Din
pin hoofdzaak
belast met
houden van
van toezicht"
toezicht" en
en werklieden,
werklieden, »hoofdzakeljjk
met handenhouden
vhoofdzakelijk belast
belast met
mij aanleiding
aanleiding gaf tegen het tl'ekken
arbeid" aanbeveling
verdiende, wat mij
aanbeveling verdiende,
trekken
in
't
bijzonder
tegen
deze grenslijn
te komen.
komen.
van
grenslijnen
en
bijzonder
van grenslijnen en in
deze
grenslijn op
op te
Ik
wees hierbij
hierbij op
opdededoor
doorMr.
Mr.Drucker
Drucker ontworpen arbeidsovereenkomst,
Ik wees
maakte tusschen werken
werken met
hoofd en
en met
met
die
geenonderscheid
onderscheid maakte
die geen
met het hoofd
de
handen en
en op
opdedeongevallenwet,
ongevallenwet, die
dieevengoed
evengoed geldt voor den fabrieksde handen
als voor
voor den
den werkman.
werkman. Mr.
Mr. Pijnappel had
had het bij de behandeling
directeur als
zoo juist
juist gezegd:
kan wel
wel zeggen, dat
van
laatstgenoemde wet
van laatstgenoemde
wet zoo
gezegd : »Men
»Men kan
overal
grenzen bestaan en
dat in
in vele
velegevallen
gevallen grenzen
grenzen niet opgeheven
opgeheven
overal grenzen
en dat
datdoor
doordie
diegrenzen
grenzen
kunnen worden, doch
dan moet
moetmen
mentoch
tocherkennen,
erkennen,dat
doch dan
iets
wordt geschapen,
geschapen, dat
dat inindedenatuur
natuurder
derdingen
dingen niet
nietgelegen
gelegenis."
is."
iets wordt
Welnu, in
in de
de natuur
natuur der
der dingen
dingen ligt
ligt het
het zeker niet,
iemand apart
apart te
te
Welnu,
niet, iemand
lichamelijken arbeid
verricht. 't Is
zelfs niet
niet eens
eens
zetten, omdat hij
hij lichamelijken
arbeid verricht.
Is zelfs
onder lichamelijken arbeid
precies
precies te zeggen, wat onder
arbeid verstaan moet worden,
want
elke al"beid
is tot
tot op
op zekere
zekere hoogte
hoogte lichamelijk.
lichamelijk. En
En elke
elke onderarbeid is
want elke
scheiding, die
voedsel geeft
geeft aan
aan de
de heillooze minachting
minachting voor
voor handendie voedsel
uit den
den booze.
booze. 't Zou
Zou waarlijk
waarlijk geheel
geheel ongemotiveerd
ongemotiveerd zijn,
arbeid, is
is uit
waar
men de
de gemeente
·werklieden uitsluit
van
het
arbeidscontract,
waar men
gemeente-werklieden
uitsluit van het arbeidscontract,
omdat zij in
in openbaren
openbaren dienst
dienst zijn,. hen
hen ook
ook uit
uit te
te sluiten
sluiten van
van
het ambtenaarscontract, omdat zij werklieden
werklieden zijn.
Sinds
de
genoemde
zijn. Sinds de genoemde
de vraag,
vraag, ofofdedewerkman
werkman ook
ook bij
bij de
de
vergadering tete Rotterdam
Rotterdam isis de
vergadering
ambtenaren gerekend
mag worden, herhaaldelijk
herhaaldelijk ter sprake gekomen,
gerekend mag
niet
alleen ininverband
verband met
metregelingen,
regelingen, die
dieininwording
wording zijn, maar
maal" ook
ook
niet alleen
in
verband met
metbestaande
bestaandevoorschriften.
voorschriften.Merkwaardig
Merkwaardigwas
wasdienaangaande
dienaangaande
in verband
het Koninklijk
Koninklijk Besluit
d. 16
Raad der
der
Besluit d.
d. d.
46 Juni 1902 (St. No. 115). De Raad
gemeente Diepenveen had
instructie vastgesteld
vastgesteld voor
voor den
den opzichter
had een instructie
bepaald, dat
dat deze
deze opzichter het
over
landerijen enz.
enz. en
enhierbij
hierbij o. a.
over de landerijen
a. bepaald,
recht
had
arbeiders
der
gemeente
zoo
nondig
voor
2 X 24 uur
uur te
recht had arbeiders der gemeente zoo noodig
schorsen. Bij genoemd
Koninklijk Besluit
deze bepaling
bepalingvernietigd
vernietigd
genoemd Koninklijk
Besluit werd deze
met de
de wet
wetop
opgrond,
grond, dat
dat art.
art. 179q der
der gemeentewet
gemeentewet
wegens strijd
strijd met
wegens
bepaalt, dat
het dagelijksch bestuur
bestuur der
aan burgemeester
burgemeester
bepaalt,
dat tot het
der gemeente,
gemeente, aan
en
wethouders opgedragen,
opgedragen, behoort het
schorsen van
alle uit
uit de
de
en wethouders
het schorsen
van alle
gemeentekas bezoldigde ambtenaren,
welker
schorsing
niet
aan
anderen
ambtenaren,
schorsing niet aan anderen
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is opgedragen
uitzondering
opgedragen;; dat
dat met
metdeze
dezelaatste
laatste
uitzonderingbedoeld
bedoeld worden
worden die
die
wetdedeschorsing
schorsingaan
aananderen
anderenheeft
heeftopgedragen
opgedragen
ambtenaren, waarvan
waarvan de
de wet
ambtenaren,
nietbevoegd
bevoegdis,is,
door
daaraan
uitbreidingtetegeven,
geven,
de gemeenteraad
gemeenteraadniet
en de
door
daaraan
uitbreiding
wet
aan
college
DagelijkschBestuur
Bestuurverleende
verleende
de bij
bij dedewet
de
aan
hethet
college
vanvan
hethet
Dagelijksch
verkorten;; —
- dat onder
onderambtenaren
ambtenarenmede
medemoeten
moeten worden
worden
macht te verkorten
macht
vasten
dienst
gemeente, hoedanige
hoedanige onder
onder
verstaan werklieden
werklieden ininvasten
verstaan
dienst
derder
gemeente,
gemeente"begrepen
begrepenzijn."
zijn."
algemeeneuitdrukking
uitdrukking van
van»arbeiders
»arbeidersder
dergemeente"
de algemeene
Toen ruim
ruim een
een halfjaar
halfjaar na
nadit
ditKoninklijk
KoninklijkBesluit
Besluiteen
eenaantal
aantalvan
vandeze
deze
Toen
à vierhonderd
vierhonderd gemeente-werklieden
gemeente-werklieden tete
ambtenaren, namelijk
namelijk drie
drie A,
ambtenaren,
Amsterdam, aan
de bekende
bekende staking
staking deelnamen,
deelnamen, ontbrak
ontbrak het
het in
in de
de
Amsterdam,
aan de
ambtenaarswereld niet
niet aan
aan schampere
schampere opmerkingen
opmerkingen over
over die
die »nieuwe"
»nieuwe"
ambtenaarswereld
zooweinig
weinigambtenaar
ambtenaargevoelden,
gevoelden,dat
datzezeondanks
ondanks
collega's, die
die zich
zich nog
nog zoo
collega's,
in den
den steek
steek lieten.
lieten.
den voorgeschreven
voorgeschreven opzeggingstermijn
opzeggingstermijn den
den dienst
dienst in
den
metons
ons!”I" hadden
haddendedeandere
andereambtenaren
ambtenarenhun
huntoegeroepen,
toegeroepen,
solidair met
»Blijft solidair
maar een
een aantal
aantalwerklieden
werklieden hadden
hadden blijkbaar
blijkbaar liever
liever geluisterd
geluisterd naar
naar de
de
maar
roepstem van
van de
de!eiders
leidershunner
hunner mede-arbeiders.
mede-arbeiders. Ook
Ook na
nadedestaking,
staking,
roepstem
die aan
aan de
de bedoelde
bedoelde gemeente-werklieden
gemeente-werklieden hun
hun betrekking
betrekking heeft
heeftgekost,
gekost,
die
hettrouwens
trouwenswel
welmerkbaar,
merkbaar,datdat
menig
werkmanininopenbaren
openbaren
was het
was
menig
werkman
dienst lichter
lichter overhelde
overhelde naar
naar aansluiting
aansluiting bij
bij andere
andere werklieden
werklieden dan
danbij
bij
dienst
zijne mede-ambtenaren.
mede-ambtenaren. Nog
Nog niet
nietlang
langgeleden
geledendeed
deedeen
eenvereeniging
vereenigingvan
van
zijne
hetNed.
Ned.Verbond
Verbondvan
van
gemeente-werklieden mede
de stichting
stichting van
van het
gemeente-werklieden
mede aan
aan de
dat
ten
doel
heeft
»het
bijeenbrengen
en
bijeenhouden
vakvereenigingen,
vakvereenigingen,
ten doel heeft »het bijeenbrengen en bijeenhouden
totbehartiging
behartigingen
enbevordering
bevordering van
van
van vakbonden
vakbonden en
en -vereenigingen
-vereenigingen tot
van
metelkander
elkandergemeen
gemeen
die
individueele en
en sociale
sociale belangen,
belangen,welke
welkezijzijmet
die individueele
hebben
die het
hetbest
bestdoor
doorhunne
hunneblijvende
blijvendeenen
georganiseerdesamensamenhebben en die
georganiseerde
gerust op,
op, of
ofde
de
werking
werking bevorderd
bevorderdkunnen
kunnenworden."
worden."IkIkben
ben er
er niet
niet gerust
totdedestichting
stichtingvan
vanditditverbond
verbondmedewerkten,
medewerkten,
gemeente-werklieden,
die tot
gemeente-werklieden, die
wel rekening
rekening gehouden
gehouden hebben
hebben met de
de omstandigheid,
omstandigheid, dat
dat zij
zij ininopenopenwel
in particulieren
particulieren dienst
dienst zijn.
zijn.
baren
hun bondgenooten
bondgenooten in
baren en hun
maakt?
Nietininden
denaard
aardvan
vanden
denarbeid
arbeid::
Of
dit dan
dan zooveel
zooveel verschil
verschil maakt
Of dit
? Niet
de
Amsterdamsclle tram-conducteur
tram-conducteur doet,
nu de
de tram
tramaan
aande
deGemeente
Gemeente
de Amsterdamsche
doet, nu
overgegaan
hetzelfde werk
werk als
als vroeger,
vroeger, evenals
evenalsde
desmidsknecht,
smidsknecht,die
die
overgegaan is,
is, hetzelfde
Rijkswerkplaats
de
werkplaats van
van zijn
zijn patroon
patroonverwisseld
verwisseldheeft
heeftmet
metdedeRijkswerkplaats
de werkplaats
Ze hebben
hebben eenvoudig
eenvoudig een
eenanderen
anderenpatroon
patroongekregen,
gekregen,
aan
Hembrug. Ze
aan de Hembrug.
maar
de nieuwe
nieuwepatroon
patroonis isdedeOverheid
Overheiden
endat
datmaakt,
maakt,volgens
volgensde
dejuristen,
juristen,
maar de
een
heel groot
grootverschil.
verschil. DeDe
Overheidhad
had
over
conducteur en
ensmid
smid
een heel
Overheid
over
conducteur
reeds
te zeggen,
zeggen,voor
voordezen
dezenininhaar
haardienst
dienstkwamen
kwamen;
zijheeft
heefthet
het
reeds iets te
; zij
gezag
om dwang
dwang uit
uit teteoefenen
oefenenenen
deze
andere
redenenbehoort,
behoort,
gezag om
omom
deze
en en
andere
redenen
volgens
de in
in onze
onzejuristenwereld
juristenwereld heerschende
heerschende meening,
meening, de
deverhouding
verhouding
volgens de
tusschen
ander soort
soort van
van recht
recht dan
dan de
de
tusschen Overheid
Overheid en
en ambtenaar
ambtenaar tot
tot een ander
verhouding
arbeider. De
De gemeente-werklieden,
gemeente-werklieden, die
die
verhouding tusschen
tusschen patroon
patroon en
en arbeider.
bij het
hetNed.
Ned.
Verbond
vakvereenigingenaangesloten
aangeslotenhebben
hebben
zich
zich bij
Verbond
vanvan
vakvereenigingen
met
hetdoel
doelomom
,een
deugdelijkearbeidswetgeving
arbeidswetgevingtetebevorderen",
bevorderen",
met het
peen
deugdelijke
zullen
er dus
dusopopmoeten
moetenrekenen,
rekenen,dat
datdedearbeidswetgeving
arbeidswetgeving voor
voor hun
hun
zullen er
zal
zijn
dan
voor
hen.
bondgenooten
een
andere
bondgenooten een andere zal zijn dan voor hen.
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tijd —
Misschien komt
komt eens de
de tijd
- schreef ik
ik eenige
eenige jaren
jaren geleden C)
(*) -—
dat men
het niet
nietondoenlijk
ondoenlijk zal
zal achten
achten één arbeidscontract
maken
men het
arbeidscontract te maken
voor allen
allen arbeid,
arbeid, die
dieinindienst
dienstvan
vananderen
anderenwordt
wordtverricht.
verricht. Voorsvoor
hands echter zal elke wet, die
diearbeidsovereenkomsten
arbeidsovereenkomsten regelt,
regelt, een
eengrenslijn
grenslijn
hands
in openbaren
openbaren en
en personen
personen ininparticulieren
particulieren
personen in
trekken tusschen personen
dienst.
't Is
Is mijn
mijn voornemen,
voornemen, aan
aan te
te toonen, dat
dat de
de personen
personen in
in openbaren
openbaren
dienst
behoefte hebben
hebben aan een
wettelijke regeling
regeling van
van hun
hun arbeidseen wettelijke
dienst behoefte
overeenkomst. Ik
zal hierbij
hierbij de
degenoemde
genoemde grenslijn
grenslijn in
in 't oog houden,
Ik zal
maar overigens
overigens geen
geen grenslijnen
grenslijnen trekken.
trekken. Ambtenaren
Ambtenaren zijn
zijn voor
voor mij
mij
maar
alle arbeiders
arbeiders in
openbaren dienst,
alle personen
personen dus,
dus, die
die inindienst
dienstzijn
zijn
alle
in openbaren
dienst, alle
van zijne
zijne onderdeelen
onderdeelen:: Provincie,
Provincie, Gemeente
Gemeente en
en
van den
den Staat en
van
en van
Waterschap.

** ***
laatste beroepstelling bedroeg
aantal ambtenaren
ambtenaren in ons
ons
Bij de
de laatste
bedroeg het
het aantal
land
ruim 58,000;
zal thans
de zestigduizend wel reeds
reeds overschreden
58,000 ; 't't zal
thans de
land ruim
de militairen
militairen niet
niet medegeteld
zijn de
hebben. Bij deze zestigduizend zijn
medegeteld ;;
in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd wel
wel
alleen
de burgerlijke
burgerlijke ambtenaren.
Men hoort
hoort in
alleen de
ambtenaren. Men
het leger
leger te
te )»verburgerlijken”,
verburgerlijken",
spreken
van de
de wenschelijkheid, om
om het
spreken van
maar vooralsnog
vooralsnog is
de militaire
militaire dienst
dienst iets
iets aparts. Doch
Doch al
ware dit
dit
maar
is de
al ware
het geval,
geval, dan
dan nog
nog zou
zou el'
zijn de
de militaire
militaire officieren
officieren hier
hier
niet het
niet
reden zijn
er reden
tellen,omdat
omdathun
hunarbeidscontract
arbeidscontract reeds
reeds geregeld is.
Reeds
niet
mee tetetellen,
niet mee
is. Reeds
in 1851 is
is dit
dit geschied
geschied en
en in
in 1902 is
die regeling
regeling herzien.
herzien. In
In De
is die
Gids
ik er
er op
op gewezen,
gewezen, wat
wat indertijd ter motiveering van
van deze
(+) heb
Gids (t)
heb ik
bevoorrechting werd
aangevoerd en wat
wat m.
m. i.i. de
werkelijke beweegbevoorrechting
werd aangevoerd
de werkelijke
reden zal
zal geweest zijn.
zijn. Ik
Ik laat
laatdit
dithier
hierrusten,
rusten,maar
maarwil
wileven
evenstilstaan
stilstaan
bij de
de herziening
herziening in
in 1902. Veel
Veel veranderd
veranderd werd
werd hierbij
hierbij aan
aan de
de oude
oude
bij
Men was
was het
hetererover
overeens,
eens,datdat
ongevraagdontslag
ontslag -—
regeling niet.
regeling
niet. Men
ongevraagd
behalve ingeval
schuld aan
aan de
de zijde
zijdevan
vanden
denofficier
officier -— alleen
ingeval van
van schuld
mogelijk moet
zijn ter zake
zake van
van langdurigen dienst
van ongeschiktmogelijk
moet zijn
dienst en van
heid, en
dan
steeds
met
pensioen.
En
tevens
was
men
het eens,
eens, dat
dat
en dan steeds met
En tevens was men het
die ongeschiktheid
ongeschiktheid moet
moet vaststaan
vaststaan en
en dus
dus erkend
erkend moet
moet zijn
zijn bij
bij geneeskundig onderzoek
als het
hetde
devraag
vraag isisvan
vanandere
andere ongeschiktheid,
onderzoek of,
of, als
eenhiervoor
hiervoor aangewezen
aangewezen commissie.
commissie. Aileen
Alleen
door
een onderzoek
onderzoek van
van een
door een
jaar is en
en pensioengerechtigd,
pensioengerechtigd, dan
dan mag
mag de
de
als
de officier minstens 55 jaar
als de
Minister, indien
hem niet
niet meer
meerten
tenvolle
volle geschikt
geschikt acht,
acht, hem
hem zonder
Minister,
indien deze
deze hem
ongevl'aagd ontslag
ontslag voordragen.
voordragen. De
De militaire
militaire KamerKamerdit
onderzoek tot ongevraagd
dit onderzoek
in dit
dit geval
geval nog
nog eenigen
»Wij wenschen"
wenschen" —
leden vroegen
ook in
vroegen ook
eenigen waarborg.
waarborg. »Wij
der
officieren
zooveel
mogelijk
te
zet
hun
woordvoerder
»de
rechten
zei hun woordvoerder — »de rechten der officieren
waarborgen.
Het isis niet
nietonze
onzebedoeling
bedoeling officieren,
officieren, die
die niet
nietgoed
goedzijn,
zijn,
waarborgen. Het
in
dienst te
te houden,
houden, in
in geenen
geen en deele
deele;; maal'
alvorens over
over wel en
maar laat, alvorens
in dienst
(*) Vragen
den Dag,
Dag, 17,10
Atl. 1.
l.
Vragen van
van den
17d. Jaargang.
Jaargang. Atl.
(t)
Augustus 1905,
1905, pag.
pag, 251.
251.
(f) Augustus
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beschikken, behoorlijk
behoorlijk de
degebreken
gebrekengeconstateerd
geconstateerdworden.
worden. Daar
Daar
wee tetebeschikken,
heen." Om
Omwelke
welke
redenen
officierniet-eervol
niet-eel'vol uit
uitden
den
willen wij
wij heen."
willen
redenen
dede
officier
in de
de wet
wetomschreven.
omschreven. Deze
Dezeredenen
redenen
dienst kan
kan worden
worden ontslagen,
dienst
ontslagen, isis in
zijn: : verregaande
verregaande nalatigheid
nalatigheid in
in dedevervulling
vervullingvan
vanopgelegde
opgelegdeplichten,
plichten,
zijn
opzettelijke en
en herhaalde
herhaaldeongehoorzaamheid,
ongehoorzaamheid, mishandeling
mishandeling van
vanonderonderopzettelijke
ofmisbruik
misbruikmaken
makenvan
vangezag,
gezag,inzonderheid
inzonderheidwanneer
wanneerdoor
door eene
eene
geschikten of
andere dezer
dezer handelingen
handelingen stellig
nadeel aan
aan den
den dienst
dienst of
ofaan
aaneenig
eenig
of andere
stellig nadeel
persoon is toegebracht,
toegebracht, en
enaanhoudend
aanhoudend wangedrag,
wangedrag, onverschillig
onverschillig of
of
persoon
daarvan in
buiten den
den dienst
dienst blijkt.
blijkt.
daarvan
in of buiten
Bovendien kan
geBovendien
kan de
de officier
officier niet-eervol
niet-eervolontslagen
ontslagenworden
wordenl>wegens
wegens gedaden ininhet
hetopenbaar
openbaarofofwegens
wegensopenbare
openbaregeschriften,
geschriften,
dragingen of daden
dragingen
deeerbied
eerbied voor
voor het
het
waardoor de
waardigheid van
van den
denofficiersrang,
officiersrang, de
waardoor
de waardigheid
Koninklijke
Huis,
de
grondwettelijke
instellingen
of
de
krijgstucht
Koninklijke Huis, de grondwettelijke instellingen
de krijgstucht
worden aangerand."
aangerand." Een
rechtsgeleerd Kamerlid
Kamerlid vond
vond dit
dit artikel
artikel eenseensworden
Een rechtsgeleerd
deels te
tebeperkt,
heperkt,anderdeels
anderdeels niet
nietbeperkt
bepel'ktgenoeg
genoegenenwilde
wildevooral
vooral de
de
deels
antwijze van
van »aanranding"
»aanranding" duidelijker
duidelijker aangegeven
DeMinister
Minister antwijze
aangegeven zien.
zien. De
woordde, dat
het artikel
artikel inin5151jaar
jaarnooit
nooitaanleiding
aanleiding tot
totbezwaar
bezwaar gegewoordde,
dat het
geven had
had en
endedeKamer
Kamerdeed
deedererverder
verderhet
hetzwijgen
zwijgentoe
toe:
menvond
vond
geven
: men
blijkbaar onnoodig
onnoodig oude
oude zaken,
zaken, als
alshet
hetverbod
verbodvan
vanminister
ministerBlanken
Blanken
het blijkbaar
te rakelen.
rakelen. Toen
Toen
om over
over krijgskundige
krijgskundige onderwerpen
onderwerpen te schrijven,
schrijven, op
op te
om
de
redenen
van
ontslag
waren
vastgelegd,
moest
bepaald
worden,
welk
de redenen van ontslag waren vastgelegd, moest bepaald worden, welk
college
zou beoordeelen,
beoordeelen, ofofdeze
dezeredenen
redenenwerkelijk
werkelijkaanwezig
aanwezigwaren.
waren.
college zou
zou het
het zijn
zijn
Een adviseerend
adviseerend college
college van
vankameraadschappelijken
l\ameraadschappelijken aard
aard zou
Een
en
van het
het advies
advies van
van dit
dit college
college zou
zoude
deRegeering
Regeeringniet
nietmogen
mogenafwijafwijen van
ken, dan
dan ten
ten gunste
gunste van
vanden
denbetrokken
betrokken offi.
officier.
Mr. Fokker
Fokker had
had geen
geen
cier. Mr.
ken,
met dit
ditDmerkwaardig
»merkwaardig instituut,
instituut, dat
dat geen
geen rechtbank
rechtbank is en
en zelfs
zelfs
vrede
vrede met
geen
jury." »Wil
II Wil men
men een
eenwezenlijken
wezenlijkenwaarborg"
waarborg" —
- zei
zeihijhij—- Dgeen
»geen
geen jury."
schijn
van rechtszekerheid,
rechtszekerheid, dan
dan moet
moet men
menniet
niet
hebbenvoorlichting
voorlichting
schijn van
hebben
haarverantverantdoor
een adviseerend
adviseel'end college,
college, waarmede
waarmede dedeRegeering
Regeeringhaar
door een
verantwoordelijkheid
woordelijkheid
dekken ofofwaarmede
waarmedezijzij
woordelijkheid kan
kan dekken
de de
verantwoordelijkheid
het ontslag
ontslag van
vanzich
zichaf af
kan
schuiven,maar
maarmen
menmoet
moethebben
hebben
voor
voor het
kan
schuiven,
of een
een diciplinair
diciplinair college,
college, dat
datnaar
naarwettelijke
wettelijkeregelen
regelen
een
rechtsprekend of
een rechtsprekend
een
ook voor
voor de
deRegeering
Regeeringbindende
bindendeuitspraak
uitspraak geeft.”
geeft."Daar
Daardedespreker
spreker
een ook
datbijhijtoch
toch
dien
kameraadschappelijken raad
raad van
van
echter
begreep, dat
echter begreep,
in in
dien
kameraadschappelijken
onderzoek
moeten berusten,
berusten, trachtte
trachtte hij
hij de
dewijze,
wijze,waarop
waarop het
het
onderzoekzou
zou moeten
onderzoek
plaats hebben,
hebben, zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk te
te verbeteren
verbeteren en
en de
de
onderzoek zou
zou plaats
verzekeren.Gedeeltelijk
Gedeeltelijk is
is dit
dit
rechten
van den
den beklaagde
beklaagde beter
beter teteverzekeren.
rechten van
gelukt:
door de
deamendementen
amendementen van
vanMr.
Mr. Fokker
Fokker werd
werd den
denbeklaagde
beklaagde
gelukt : door
o.
m. het
hetrecht
rechtgewaarborgd
gewaarborgd getuigen
getuigen te
te doen
doen hooren
hooren en
en het
het recht,
recht,
o. m.
om
tijdig te
te vernemen,
vernemen,wat
watdoor
doorgetuigen
getuigenbuiten
buiten
zijntegenwoordigheid
tegenwoordigheid
om tijdig
zijn
is
medegedeeld en
en om
om kennis
kennis te
te nemen
nemen van
van alle
allestukken,
stul,ken, die
diebij
bijAen
den
is medegedeeld
raad
van onderzoek
onderzoek te berde
berde komen,
komen, en
enhet
hetonvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk en
enonbeonberaad van
perkt
recht om
om ininappèl
appèltetegaan.
gaan.Want
Wanteen
eenraad
raadvan
vanberoep
beroep isis er
er
perkt recht
en
ook
gelegenheid
tot
revisie.
't
Gelukte
MI',
Fokker
echter
niet
den
Gelukte Mr, Fokker echter niet den
en ook gelegenheid tot revisie.
onrechtmatig
recht te
te waarborgen
waarborgen op
op herstel
herstel in
in
onrechtmatig ontslagen
ontslagen officier
officier het
het recht
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en rang
rangen
enopopvergoeding
vergoedingvan
vanfinancieele
tinancieeleschade.
schade.Het
Hetlaatste
laatstewilde
wilde
eer en
men
rechtsbeginsel
heteen
eennieuw
nieuw
rechtsbeginselgold,
gold,waarover
waarovermen
men
men niet
niet aan,
aan, omdat
omdathet
niet
niet zoo
zoo maar
maarbijbijamendement
amendementwilde
wildebeslissen
beslissen en
enhet
hetandere
andereachtte
achtte
de meerderheid
meerderheid niet
niet noodig,
noodig, omdat
omdat de
deRegeering
RegeeringDtoch
])toch wel
wel alalhet
het
de
mogelijke zou
zou doen,
doen, om
omgebleken
geblekenonrecht
onrechtteteherstellen."
herstellen."Interessant
Interessant
mogelijke
hetdebat
debatover
overhet
hetvoorstel
voorstelvan
vandededrie
driemilitaire
militaireKamerKamervooral was
was het
vooral
leden, om
om dedevraag
vraagvan
vanden
den
voorzittervan
vanden
denraad
raadvan
van
onderzoek:
leden,
voorzitter
onderzoek
:
])Zijn er
het verleenen
verleenen van
vanniet-eervol
niet-eervolontslag
ontslag?"
veranDZijn
er termen
termen tot het
?" teteveranderen in:
»Zijn er
er op
op grond
grond der
der ten
ten laste
laste gelegde
gelegde en
en bewezen
bewezen feiten
deren
in : »Zijn
termen enz.”
enz." Toen
Toenhiertegen
hiertegenaangevoerd
aangevoerdwerd,
werd,dat
datvan
vanbewijzen
bewijzen inin
termen
zin geen
geen sprake
sprake kon
kon zijn,
zijn, trad
trad Mr.
Mr. Heemskerk
Heemskerk op
op met
metde
de
wettelijk en zin
wettelijken
vraag: : DZal
])Zal men
iemand dan
dan eervol
eervol uit
uit den
den dienst
dienstontslaan
ontslaan op
opgrond
grond
vraag
men iemand
De leden
ledenvan
vanden
denraad
raadmoeten
moetende
deoverovervan feiten,
feiten, die
die niet
nietvaststaan
vaststaan?
van
? De
dat het
het bewijs
bewijs geleverd
geleverd is.
is. Legt
Legt men
men dit
dit niet
niet in
in de
de
tuiging hebben,
hebben, dat
tuiging
wet, dan
dan geeft
geeftmen
meneeneen
vrijbrief
den
raad
vanonderzoek,
onderzoek, om
om
wet,
vrijbrief
aanaan
den
raad
van
plegen." En
Entoen
toendaarna
daarnaook
ookdedeMinister
Millistel'bezwaar
bezwaarmaakte
maakte
onrecht te
onrecht
te plegen.”
»bewezen feiten'',
feiten", kwam
kwam Mr.
Mr. Lohman
Lohman op
op tegen
tegen »18de-eeuwsche
»18de-eeuwsche
tegen Dbewezen
dat de
de feiten
feiten wel
weldeugdelijk
deugdelijk
'vonnissen" enen verklaarde
%vonnissen"
verklaarde Mr.
Mr. Tydeman,
Tydeman, dat
zouaarzelen
aarzelen zijn
zijn stem
stem aan
aan de
de wet
wet
bewezen moesten
moesten zijn
zijn en
endat
dathij
hijzou
bewezen
geven, als
als dit
dit er
er niet
niet ininkwam.
kwam. 't Is er
er dan
dan ook
ook ingekomen
ingekomen en
en de
de
te geven,
gelegenheid
tot
willekeur
is
hierdoor
niet
onbelangrijk
beperkt.
gelegenheid tot willekeur is hierdoor niet onbelangrijk beperkt.
pers
onze
legertoestandenscherpe
scherpe
In den
den laatsten
laatstentijd
tijdisisinindede
In
pers
opop
onze
legertoestanden
er op
opgewezen,
gewezen,dat
daterernog
nog
kritiek geoefend
geoefend;; van
van verschillende
verschillende zijden
kritiek
zijden is er
te veel
veelwillekeur
willekeurjegens
jegensofficieren
officierenmogelijk
mogelijkis,is,maar
maarniemand
niemand heeft,
heeft,
dat een
eenofofandere
anderemisstand
misstand in
in ons
ons
voorzoover
bekend, beweerd,
beweerd, dat
voorzoover mij
mij bekend,
leger
op rekening
rekening gesteld
gesteld mag
magworden
worden van
vandedebeperkingen,
beperkingen,die
diede
dewet
wet
leger op
ten opzichte
opzichte van
vandede
behandelingvan
vanofficieren
officierenheeft
heeftvoorgeschreven.
voorgeschreven.
ten
behandeling
Voor de
de discipline
discipline isis het
het blijkbaar
blijkbaar niet
niet noodig,
noodig, dat
dat dedeautoriteit
autoriteit
Voor
't
lot
der
ambtenaren
bebij
bevordering
en
ontslag
onbeperkt
over
lot der ambtenaren bebij bevordering en ontslag onbeperkt over
schikt,
zelfs bij
bij militaire
militaire ambtenaren.
ambtenaren.
schikt, zelfs
Bij
de burgerlijke
burgerlijke ambtenaren
ambtenaren isis één
één groep,
groep, wier
wier ontslag
ontslag ook
ookbij
bij de
de
Bij de
wet geregeld
geregeld is,is,namelijk
namelijkdederechtsprekende
rechtsprekendeambtenaren.
ambtenaren.Dezen
Dezenkunnen
kunnen
ambtworden
worden ontzet,
ontzet,
ondanks
hun levenslange
levenslange aanstelling
aanstelling wel uit
uit hun
hun ambt
ondanks hun
doch
slechts bij
bij vonnis
vonnis van
van den
den Hoogen
Hoogen Raad
Raad en
en om
om redenen,
redenen, die
die inin
doch slechts
de
wet zijn
zUnomschreven.
omschreven.Een
Eenrechtsprekend
rechtsprekendambtenaar
ambtenaarkan
kano.o.a.
a. wegens
wegens
de wet
wangedrag
onzedelijkheid of
of bij
bij gebleken
geblekenvoortdurende
voortdurendeachteloosheid
achteloosheid
wangedrag of onzedelijkheid
in
de waarneming
waarneming van
vanzijn
zijnambt
ambtworden
worden ontzet
ontzet en
enook
ookbij
bijgebleken
gebleken
in de
ongeschiktheid
door
ouderdom,
aanhouoende
lichaamsziekte
of
tengevolge
ongeschiktheid door ouderdom, aanhoudende lichaamsziekte of tengevolge
bij uitspraak
uitspraak van
van het
het
van
zielsziekte worden
worden ontslagen,
ontslagen, doch
doch niet
niet dan
dan bij
van zielsziekte
hoogste
rechtscollege en
en op
op de
dewijze,
wijze,bijbijdede
wet
bepaald.Uitdrukkelijk
Uitdrukkelijk
hoogste rechtscollege
wet
bepaald.
is
hierbij voorgeschreven,
voorgeschreven, dat
dat de
debetrokkene
betrokkenewordt
wordtopgeroepen,
opgeroepen, ten
ten
is hierbij
einde
te worden
worden gehoord,
gehoord, dat
dater er
getuigen
gehoordkunnen
kunnenworden,
worden,
einde te
getuigen
gehoord
het
onderzoek in
raadkamer moet
plaats hebben
hebben en
en de
de uitspraak
uitspraak in
in 't
het onderzoek
in raadkamer
moet plaats
openbaar
moet
geschieden;
terwijl
de
gevallen
genoemd
zijn,
waarin
openbaar moet geschieden ; terwijl de gevallen genoemd zijn, waarin
1906. 1lI.
III.
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ontzetting eerst
eerst mag
maguitgesprOken
uitgesproken worden,
worden, nadat
nadat de
deovertreder
overtreder vooraf
vooraf
ontzetting
voor gelijke
gelijke overtreding
overtreding gewaarschuwd
gewaarschuwd isis (*).
(*).
voor
De
De bedoeling
bedoeling van
van deze
dezewaarborgen
waarborgen tegen
tegenongemotiveerd
ongemotiveerd ontslag
ontslag isis
bekend:
men
wilde
de
rechterlijke
macht
hierdoor
de
onafhankelijkheid
bekend : men wilde de rechterlijke macht hierdoor de onafhankelijkheid
verzekeren, die
zij noodig
noodig heeft.
heeft. Onze
Onze wetgeving
wetgeving kent
kent dus
dus wel
wel het
het
verzekeren,
die zij
middel, orn
om ambtenaren
ambtenaren een
eengewenschte
gewenschtemate
mate
onafhankelijkheid
middel,
vanvan
onaf
hankelijkheid
verschaffen. En
En dat
dat dit
ditmiddel
middelnadeelig
nadeelig zou
zouwerken
werken op
opijver
ijver en
en
te verschaffen.
plichtsbetrachting der
betrokken ambtenaren
ambtenaren is,
voor zoover
zoovel' ik
ik weet,
weet,
plichtsbetrachting
der betrokken
is, voor
De ervaring
ervaring heeft
heeftniet
nietgeleerd,
geleerd,dat
datlevenslange
levenslangeaanaannooit beweerd.
beweerd. De
nooit
stelling met
met aanwijzing
aanwijzing der
der gronden,
gronden, waarop
waarop ontslag
ontslag kan
kanworden
worden
stelling
bij de
de rechterlijke
rechterlijke macht
macht en
en de
deRekenkamer
Rekenkamerschade
schadedoet
doet aan
aan
verleend bij
verleend
den dienst,
dienst, enenevenmin,
evenmin,dat
datdede
aanstellingvoor
vooronbepaalden
onbepaalden tijd
tijd met
met
den
aanstelling
waarborgen tegen ongemotiveerd
ongemotiveerd ontslag,
ontslag,waarin
waarindedeofficieren
officierenzich
zichververwaarborgen
heugen, den
den dienst
dienst benadeelt.
benadeelt.
heugen,
ambtenaren deed
deed men
men echter
echternoch
nochhet
heteen
eennoch
nochhet
het
Voor de
overige ambtenaren
Voor
de overige
ander; ; men
handhaafde eenvoudig
eenvoudig het recht
rechtder
deroverheid,
overheid,om
omhen
hennaar
naar
ander
men handhaafde
welgevallen te ontslaan.
ontslaan. Alleen
Alleen voor
voordedegemeentelijke
gemeentelijkeoverheid
overheidwerd
werddit
dit
welgevallen
recht hier
hier en
endaar
daareenigszins
eenigszinsbeperkt.
beperkt.Zoo
Zoo werd
werd bij
bij een
eender
derherzieherzierecht
ningen van
van de
de wet
wetopophet
het
lager
onderwijs
bepaald,dat
dateen
eenraadsbesluit
raadsbesluit
ningen
lager
onderwijs
bepaald,
tot ongevraagd
ongevraagd ontslag
ontslag van
vaneen
eenonderwijzer
onderwijzeraan
aandedegoedkeuring
goedkeuring van
van
tot
onderworpen moet
in 1904
1904 werd
werdbij
bij
Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde
Staten onderworpen
moet worden
worden en
en in
der Gemeentewet
Gemeentewet hetzelfde
hetzelfde bepaald
bepaald voor
voor het
hetongevraagd
ongevraagd
een
wijziging der
een wijziging
ontslag van
van gemeente-secretarissen
gemeente-secretarissen en
en-ontvangers
-ontvangers:
dewillekeur
willekeurvan
van
ontslag
: de
den gemeenteraad
gemeenteraad ininkleine
kleineplaatsen
plaatsen moest
moest toch
toch eenigermate
eenigermate tegengegaan
tegengegaan
den
VOOI' gemeenten,
gemeenten, die
dieeen
eenmiddelbare
middelbare school
school ofof
worden,
vond men.
men. En
En voor
worden, vond
een
gymnasium hadden,
hadden, heeft
men ook
ook een
een weinig
weinigrekening
rekening gehouden
gehouden
een gymnasium
heeft men
met de
de mogelijkheid
mogelijkheid van
van willekeur,
willekeur, door
door in
in de
de wet
wet op
op 't M.
M. O.
O. voor
voor
met
te schrijven,
schrijven, dat
dat bij
bij 't ontslag
van een
een leeraar
leeraar de
devertegenwoordiger
vertegenwoordiger
ontslag van
van
het rijkstoezicht,
rijkstoezicht, de
de inspecteur,
inspecteur, moet
moetworden
worden gehoord,
door in
in
en door
gehoord, en
van het
de
wet op
op 't H.
O. te
tebepalen,
bepalen, dat
dateen
eenleeraar
leeraaraan
aan't'tgymnasium
gymnasium niet
niet
H. O.
de wet
ontslagen
worden zonder
zonder gehoord
gehoord of
ofgeroepen
geroepentetezijn.
zijn.Alle
Alleoverige
overige
ontslagen mag worden
gemeenteambtenaren
echter
kunnen
evenals
alle
niet
genoemde
rijksgemeenteambtenaren echter kunnen evenals alle niet genoemde inksambtenaren
eIken dag
dag zonder
zonder vorm
vorm van
van proces
procesaan
aanden
dendijk
dijkgezet
gezet
ambtenaren (t),
(±), elken
worden.
Hebben
deze menschen
menschen clan
dan geen
geen waarborg
waarborg tegen
tegenwillekeur
willekeurnoodig
noodig?
Hebben deze
?
deze vraag
vraag reeds
reeds beantwoord
beantwoord door
door haar
haar tetestellen.
stellen.De
De
Eigenlijk
Eigenlijk isis deze
meerderen,
hun lot
lot ininhanden
handenhebben,
hebben,zijn
zijnmenschen
menschen als
als ieder
ieder
meerderen, die
die hun
maar ook
ook niet
niet beter.
beter. Er
Er wordt
wordt zelfs
zelfsbeweerd,
beweerd, dat
dat
ander,
slechter maar
ander, niet
niet slechter
(0)
onlangs lierziene
herziene wet
wetopophet
hetnotarisambt
notarisambtisisbepaald,
bepaald,dat
datde
denotaris
notarisdoor
door
de onlangs
(*) In de
van Toezicht
Toezicht wegens
wegensverwaarloozing
verwaarloozing van
vanambtsplichten,
ambtsplichten,wegens
wegenshandelingen,
handelingen,
de
Kamer van
de Kamer
strijdig
de eer
eerofofdedewaardigheid
waardigheidvan
vanhethet
ambt
wegens
wangedragen
en
strijdig met
met de
ambt
en en
ookook
wegens
wangedrag
onzedelijkheid
kan worden
worden gewaarschuwd.
gewaarschuwd. Voor
Voor de
de derde
derde maal
maalgewaarschuwd,
gewaarschuwd, kan
kanhij
hij
onzedelijkheid kan
worden
worden ontslagen.
(tl
Sinds het Kon.
Kon. Besluit
Besluit van
van 30
30 Maart
~Iaart 1904,
190~, No.
No. 19,
lil, maken
maken de
de ambtenaren
ambtenaren bij
bij de
de
(t) Sinds
directe
belastingen een
een uitzondering
uitzondering in
in zooverre,
zooverre, dat
dat zij
zij niet
niet ontslagen
ontslagen kunnen
kunnen worden
worden
directe belastingen
dan
o~ advies
advies van
vaneen
eencommissie
commissie
van
onderzoek,voor
voorieder
iederbijzonder
bijzonder geval
geval door
dool' den
den
dan of)
van
onderzoek,
Minister
stellen.
Minister saam
saam te
te stellen.
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bij
overheidspersonen het billijkheidsgevoel
billijkheidsgevoel allicht
allicht vermindert,
vermindert, omdat
omdatzij
zij
bij overheidspersonen
de belangen
belangen van
van een groep
groep van
van menschen
menschen te
te behartigen
behartigen hebben
hebben en
en de
de
de
verantwoordelijkheid
handelingen met
met anderen
anderen deelen.
deelen. Doch
Doch
verantwoordelijkheidvoor
voor hun
hun handelingen
ook
al mocht
mocht Sighele
Sighele hierin
hierin ongelijk
ongelijk hebben,
hebben, menschen
menschen zijn
zijn ze
ze als
als
ook al
't
Moge
niet
in
anderen
en
dus
niet
altijd
en
overal
rechtvaardig.
anderen en dus niet altijd en overal rechtvaardig.
niet in
onze
zeden liggen
liggen bij
bij de
de verwijdering
verwijdering van
van een
een ambtenaar
ambtenaar met
met drift
dl·ift ofof
onze zeden
werk te
te gaan,
gaan,toch
tochmag
magmen
menhierop
hierop niet
niet teteveel
veelververoverijling
overijlingtete werk
trouwen.
)Op het
het plichtbesef
plichtbesef te vertrouwen
vertrouwen isis eder
edel" —
- heeft
heeftThorThortrouwen. »Op
volgen:
omaar het
hetbedriegt."
bedriegt."Of
Ofhet
het
becke gezegd,
gezegd, doch
doch hij
hij liet
liet ereropopvolgen
becke
: ornaar
aantal
uitgekomen, dan
dan zoo
zoo groot
groot isis?7 Er
Er
aantal ambtenaren,
ambtenaren, dat
dat bedrogen
bedrogen isis uitgekomen,
is een
een tijd
tijd geweest,
geweest,dat
dathet
hetgroote
grootepubliek
publiekslechts
slechtszelden
zeldenvernam
vernam van
van
is
ongerechtvaardigd ambtenaarsontslag
ambtenaarsontslag ; ; -— ieder
ieder wist
wistvan
van 't gevaleen ongerechtvaardigd
Croll en
sommigen
ook
van
den
gemeentegeneeskundige
van
Nieuweren sommigen ook van den gemeentegeneeskundige van NieuwerdooI·den
denkantonrechter
kantonrechter zijn
zijn
Amstel, die
die binnentijds
binnentijds ontslagen,
ontslagen, zich
zich door
Amstel,
vordering tot uitbetaling
uitbetaling der
der jaarwedde
jaarwedde hoorde
hoorde ontzeggen
ontzeggenopopgrond,
grond,dat
dat
vordering
bijzonder belang
belang van
van den
den ambtenaar
ambtenaar moest
moest wijken
wijken voor
voor het
het algealgehet bijzonder
meen
belang en
en van
van nog
nogeenige
eenigeandere
anderevoorbeelden
voorbeelden —
- ininden
denlaatsten
laatsten
meen belang
tijd
echter zorgen
zorgendede
ambtenaarsvel·eenigingenvoor
voormeerdere
meerderepublicipublicitijd echter
ambtenaarsvereenigingen
Zoo kwam
kwam de
deAdministratieve
Administratieve Vereeniging
Vereeniging van
van Eindhoven
Eindhoven en
enomomteit. Zoo
streken
een jaar
jaar ofofvier
viergeleden
geledenaandragen
aandragen met
meteen
eenlijstje
lijstjevan
van eit
eit
streken een
secretarissen
en
ontvangers,
die
zonder
opgave
van
redenen
of
om
een
secretarissen en ontvangers, die zonder opgave van redenen of om een
weinigbeteekende,
beteekende,zoozoo
maar
ontslagenwaren.
waren.
reden, die
die niets
niets ofofweinig
reden,
maar
ontslagen
niet of
of niet
niet
Andere
vakvereenigingen publiceerden
Andere vakvereenigingen
publiceerdenelk
elkontslag,
ontslag, dat
dat hun
hun niet
ten
volle gerechtvaardigd
gerechtvaardigd scheen
en al
al was
washun
hunvoorstelling
voorstellingniet
nietaltijd
altijd
ten volle
scheen en
somshun
hundoel
doelvoorbij,
voorbij, het
het
vrij van
van eenzijdigheid
eenzijdigheid en
al schoten
schoten zijzijsoms
vrij
en al
aantal,
dat werkelijk
werkelijk slachtoffer
slachtoffer van
willekeur was,
bleek toch
toch grooter
grooter
aantal, dat
van willekeur
was, bleek
te zijn
zijn dan
dan men
mengemeend
gemeend had.
had.En
Enmen
menhoorde
hoordenog
nogniet
nieteens
eens van
van
te
degenen,
die op
op oude
oude wijze
wijzededevoorkeur
voorkeurgaven
gavenaan
aanzwijgend
zwijgendberusten
berusten!
degenen, die
!
het
waarlijk
niet
en
dat
kon
ook
niet
Neen,
aan
voorbeelden
ontbrak
Neen, aan voorbeelden ontbrak het waarlijk niet en dat kon ook niet
anders:
waar willekeur
willekeur mogelijk
mogelijk is,is,vallen
vallenaltijd
altijdslachtoffers.
slachtoffeI·s. Voor
Voor de
de
anders : waar
ambtenaren,
het:: »hodie
»hodie mihi,
mihi, cras
cmstibi"
tibi" was
was elk
elk
ambtenaren,die
die dachten
dachten aan
aan het
voorbeeld een bron
bron van
vanongerustheid,
ongerustheid,een
eengevoel
gevoelvan
vanonveiligheid
onveiligheidmaakte
maakte
voorbeeld
Zijmoesten
moestenook
ookwaarborgen
waarborgenhebben
hebbentegen
tegenwillewillezich van
van hen
hen meester.
meester.Zij
zich
keur, even
even goed
goed als
als de
de officieren
officieren en
ende
derechters
rechters!
HadThorbecke
Thorbecke niet
niet
keur,
! Had
hunnermoest
moestaantrekken,
aantrekken,
reeds betoogd,
betoogd, dat
dat dedewetgever
wetgeverzich
zich
reeds
ookook
hunner
o.
om hen
hen te
tedekken
dekken tegen
tegenwillekeur,
willekeur, »die
nooitenennergens
nergensbehoort
behoort
o. a.
a. om
odie nooit
En isis dit
ditthans
thansniet
nietnog
nogveel
veelnoodiger
noodigerdan
dan ininThorThorheerschen 7" En
te heerschen?"
het aantal
aantal ambtenaren
ambtenaren zo6
zoó toegenomen
toegenomen is
is en
en zich
zichnog
nog
becke's
nu het
becke's tijd,
tijd, nu
voortdurend
uitbreidt?
voortdurend uitbreidt ?
])»Willekeur
Willekeur behoort
behoort nooit
nooit en
en nergens
nergens teteheerschen."
heerschen." Wanneer
Wanneer het
het
ernst
is met
met dit
ditbeginsel,
beginsel, dan
dan moeten
moeten ererregelen
regelengesteld
gesteldworden
worden voor
voor
ernst is
elk
ambtenaarsontslag. Geen
Geen ongeschreven
ongeschreven regelen,
regelen, geen
geen gewoonterecht,
gewoonterecht,
elk ambtenaarsontslag.
maar wettelijke
wettelijke regelen,
regelen, bindend
bindend voor
voor beide
beide partijen.
partijen. Voor
Voor beide
maar
beide partijen.
»Wievoor
voorden
denband
band vreest"
vreest" —
- schreef
schreefhet
hetWeekblad
Weekblad van
van het
het
gen. »Wie
Recht
onlangs
»moet
elke
regeling
van
de
arbeidsovereenkomst
Recht onlangs — »moet elke regeling van de arbeidsovereenkomst
111.
11"
11*
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verwerpen.
Wie de
verwerpen. Wie
de regeling
regelingwenscht,
wenscht,moet
moethet
hetzich
zichgetroosten,
getroosten,dat
dat
ook de
de arbeider
arbeiderdedehem
hemgeschonken
geschonkenmeerdere
meerdererechtszekerheid
rechtszekerheid slechts
slechts
ook
kan verkrijgen
verkrijgen ten koste
koste van
vanmeerdere
meerderegebondenheid."
gebondenheid." Natuurlijk
Natuurlijk;; —
kan
gebondenheid aan
aan beide
beide zijden!
zijden! Maar
Maar niet,
niet, zooals
zooals tot
totnog
nogtoe,
toe,
meerdere gebondenheid
een ongebondenheid
ongebondenheid aan
de zijde
zijde der
deroverheid,
overheid,die
dieden
denambtenaar
ambtenaar
een
aan de
feitelijk aan
aan de
degenade
genadeder
der
Regeeringoverlevert.
overlevert.En
Enevenmin
evenmin ongeongefeitelijk
Regeering
het
dienstbelangregelen
regelen
bondenheid aan
de zijde
zijde der
derambtenaren,
ambtenaren,waar
waarhet
bondenheid
aan de
dienstbelang
eischt. Wil
Wil men
men willekeur
willekeur tegengaan,
tegengaan, dan
dan moeten
moeten regelen
regelen gesteld
gesteld
eischt.
methet
hetdienstbelang
dienstbelangrekening
rekeninghouden
houdenenenaan
aanhet
het
worden, regelen,
regelen, die
die met
worden,
voldoen.
rechtsgevoel voldoen.
het dienstbelang.
dienstbelang. Dat
Dat dit
dit bij
bijhet
hetstellen
stellenvan
vanregelen
regelen op
opden
den
Met het
Met
ambtenaarsbelang
voorgrond moet
staan, behoeft
behoeft geen
geenbetoog.
betoog.HetHet
voorgrond
moet staan,
ambtenaarsbelang
aanmerkingenenslechts
slechtsininzooverre,
zooverre,
komt pas
pas inindedetweede
tweede
plaatsin in
komt
plaats
aanmerking
overeenstemminggebracht
gebrachtkan
kanworden
wordenmet
methet
hetdienstbelang.
dienstbelang.
als het
het ininovereenstemming
als
Hadden degenen
die beweren,
beweren, dat
dat het
hetvoor
voorden
dendienst
dienstnoodig
noodig is,
is,
Hadden
degenen gelijk,
gelijk, die
hebben,dan
dan zouden
zouden de
de ambteambteden ambtenaar
ambtenaar geheel
geheel in
in de
dehand
hand tetehebben,
den
de ongebondenheid
ongebondenheid van
van de
de zijde
zijde der
deroverheid
overheid moeten
moeten
naren in
naren
in de
berusten. Dit
is echter
echter niet
niet het
hetgeval.
geval.De
Deervaring
ervaring heeft
heeftgeleerd,
geleerd, dat
dat
berusten.
Dit is
zelfs in
in den
(I enmilitairen
militairendienst
dienstdiscipline
discipline niet
nietonvereenigbaar
onvereenigbaar is
is met
met
zelfs
regelen voor
voor bevordering
bevordering en
en ontslag.
ontslag. Voor
Voor den
denburgerlijken
burgerlijken dienst
dienst zal
zal
regelen
dit
dus zeker
zekergeen
geenbezwaar
bezwaar
hebben.
voorbeeldvan
vanDuitschland
Duitschland
dit dus
hebben.
HetHet
voorbeeld
leert
dit trouwens
trouwens ook.
ook. Daar
Daar hebben
hebben niet
niet de
de militaire,
militaire, wel
wel de
deburgerburgerleert dit
lijke ambtenaren
ambtenaren regelen
regelen voor
voor ontslag
ontslag enz.
enz. —
- eigenaardige
eigenaardige tegensteltegenstellijke
met ons
ons land
land!! —
- enen
wie
heeft
ooitgehoord,
gehoord,dat
datde
dedienst
dienst er
er
ling
ling met
wie
heeft
ooit
onder
lijdt?? »Nu
»Nu ja"
ja" —
- zeggen
zeggen sommigen
sommigen —
- »maar
»maar 't eene volk
volk is
is
onder lijdt
't andere
niet. En
Enbovendien,
bovendien, wat
watgeen
geenkwaad
kwaadkan
kanvoor
voorofficieren
officieren en
en
andere niet.
rechters, kan
kan misschien
misschien wel
wel kwaad
kwaad voor
voor de
de andere
andere ambtenaren.
ambtenaren. Waar
Waar
rechters,
thans
reeds de
de vaste
vasteaanstelling
aanstellinghier
hierenendaar
daareeneen
bedenkelijkeninvloed
invloed
thans reeds
bedenkelijken
op dienstijver
dienstijver en
gehoorzaamheid, isis het
vraag, of
of men
men goed
goed
heeft op
heeft
en gehoorzaamheid,
het de
de vraag,
zal
doen de
de ambtenaarspositie
ambtenaarspositie nog
nog vaster
vaster tetemaken."
maken."Wie
Wiezoo
zoospreken,
spreken,
zal doen
ze tijdelijk
tijdelijk aangeaangezullen
ervaring hebben
van ambtenaren,
ambtenaren, die zoolang
zoolang ze
zullen ervaring
hebben van
steld
waren,
ijveriger
en
gehoorzamer
waren
dan
na
hun
vaste
aansteld waren, ijveriger en gehoorzamer waren dan na hun vaste aanstelling.
De oud-wethouder
oud-wethouder Gerritsen
Gerritsen zei
zei in
in de
deAmsterdamsche
Amsterdamsche RaadsRaadsstelling. De
15Juli
Juli1903,
1903,sprekende
sprekendeover
over
nadeel envan
vangemeentelijke
gemeentelijke
zitting
van 15
zitting van
dede
nadeelen
exploitatie:
personeel geraakt
geraakt uit hoofde van het
het voor
voor immer
immer
exploitatie : »Het
»Het personeel
gekocht
kostje niet
de volle
volle ontwikkeling
ontwikkeling van
van krachten;
krachten; vele
vele ambambniet tot de
gekocht kostje
het
tenaren
beambten zijn
zijn niet
niet ijverig,
ijverig, spannen
spannen zich
zich niet
nietin,
in,toonen
toonenhet
tenaren en beambten
nadeel
ontbreken van
van den
den prikkel
prikkel van
van het
het eigenbelang.'
eigenbelang." AanAannadeel van
van het ontbreken
dat »het
,het voor
voor immer
immer gekocht
gekocht kostje"
kostje" hier
hier en
endaar
daarnadeelig
nadeelig
genomen,
genomen, dat
dathet
hetbeter
beterzou
zouzijn
zijndedepositie
positie
werkt,
dan volgt
volgt hieruit
hieruit volstrekt
volstrekt niet,
niet, dat
werkt, dan
te maken.
maken. Er
Ervolgt
volgtalleen
alleen
der
ambtenaren losser
losser inplaats
inplaats van
van vaster
vaster te
der ambtenaren
overal goed
goed werkt.
werkt.
uit,
dat vastheid
vastheid van
van positie
positie zonder
zonder meer
meer niet
niet overal
uit, dat
Tegen
gebrek aan
aandienstijver
dienstijver zijn
zijn twee
tweemiddelen,
middelen, namelijk
namelijk te
te zorgen,
zorgen,
Tegen gebrek
dat
de ambtenaar
ambtenaar met
met lust
lust kan
kan werken
werken en
en dat
dat degene,
degene, die
die niet
niet zijn
zijn
dat de
plicht
doet, gestraft
gestraftwordt.
wordt.Merkwaardig
Merkwaardig isisdienaangaande
dienaangaande een
een uiting
uiting
plicht doet,
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van
een ander
ander oud-wethouder
oud-wethouder in
in een
eenvergadering
vergaderingteteAmsterdam
Amsterdam op
op
van een

14 November
November 1902
1902:: »Ik
,Ik heb
heb zelf"
zelf' —
- zei
zeiMr.
Mr. Treub
Treub in
in deze
deze vergavergadering —
aantal
jaren
verschillende
dering
- »het
:Dhetgenoegen
genoegengehad
gehadeen
een
aantal
jarenmet
met
verschillende
ambtenaren
moeten samenwerken
samenwerken en uit
uit die
die periode
periode van
vanmijn
mijnleven
leven
ambtenarente
te moeten
dateen
eenambtenaar,
ambtenaar, die
die zich
zich
heb
ik medegenomen
medegenomen deze
deze overtuiging,
overtuiging, dat
heb ik
nu ja al
al doet
doet hij
hij zijn
zijn plicht
plicht —
- dat
datdie
die isis
gegriefd
gegriefd gevoelt,
gevoelt,dat
datdie
die -— nu
een
halve man
man enendat
datdaarentegen
daarentegeneen
eenambtenaar,
ambtenaar, die
die opgewekt
opgewekt en
en
een halve
met
lust werkt,
werkt,wel
welvoor
voor
dubbelen
man
kan
gerekendworden.
worden.
met lust
eeneen
dubbelen
man
kan
gerekend
Ik
heb als
alswethouder
wethouderzulke
zulke»dubbele"
:Ddubhele"mannen
mannenleeren
leerenwaardeeren.
waardeeren.
Ik heb
Wanneer
de ambtenaar
ambtenaar echter
echtergebukt
gebuktgaat
gaat
onderrechtsonzekerheid,
rechtsonzekerheid,
Wanneer de
onder
werkt
hij niet
niet met
met volle
volle kracht
kracht en
enlust,
lust,maar
maardedeambtenaar
ambtenaardie
diewerkt
werkt
werkt hij
in
de overtuiging
overtuiging zijner
zijner rechtszekerheid,
rechtszekerheid, zal
zal werken
werken met
metopgewektheid
opgewektheid
in de
en
dat zal
zalblijken
blijkenininhethet
belang
te zijn
belastingbetalende
betalende
en dat
belang
te zijn
vanvan
de de
belasting
het belang
belangvan
vanhethet
publiek."Rechtszekerheid
Rechtszekerheid heeft
heeftde
de
burgerij,
burgerij, in
in het
publiek."
ambtenaar
noodig,
om
met
lust
te
kunnen
werken,
in
de
eerste
plaats
ambtenaar noodig, om met lust te kunnen werken, in de eerste plaats
de
zekerheid van
van niet
nietontslagen
ontslagentetezullen
zullenworden
wordendan
danom
omgeldige
geldigereden.
reden.
de zekerheid
Overal
de werkgever
werkgeververstandig,
verstandig,zooveel
zooveelmogelijk
mogelijkde
deoorzaken
oorzaken weg
weg
Overal doet
doet de
te nemen,
nemen, die
die den
den werklust
werklust der
derwerknemers
werknemers belemmeren
belemmeren en
en in
in 't bijzonder geldt
waarhet
het»verzamelen
llverzamelen
dit voor
voorden
denambtelijken
ambtelijkendienst,
dienst,waar
geldt dit
eerder mogelijk
mogelijk isisdan
danbij
bijparticulieren.
particulieren. En
En wat
wat
van dienstjaren"
dienstjaren" veelal
veelal eerder
van
het
tweedeplaats
plaatsgenoemde
genoemdemiddel,
middel, 't straffen
plichtshet inindedetweede
straffen wegens plichtsverzuim,
betreft, hiervoor
hiervoor isisdedevaste
vaste
aanstellinggeen
geenbelemmering.
belemmering.
verzuim, betreft,
aanstelling
gemis aan
aan regelen
regelen isishier
hierdedebelemmering.
belemmering.Wat
Wat
Integendeel: :juist
Integendeel
juist het
het gemis
de
kracht
der
overheid
heet
te
zijn,
het
onbeperkte
recht
van
ontslag,
de kracht der overheid heet te zijn, het onbeperkte recht van ontslag,
haar zwakheid
zwakheid:: bestonden
bestonden hier
hier beperkingen
beperkingen in
dien zin,
zin, dat
dat
dikwijls haar
is dikwijls
in dien
geen ontslag
ontslag als
als straf
strafmogelijk
mogelijkwas
waszonder
zonderbehoorlijken
behoorlijken rechtsgang
rechtsgang en
en
geen
zonder beroep
beroep op
op een
eenonpartijdige
onpartijdige rechtbank,
rechtbank, dan
dan zou
zou er
er geen
geenreden
reden
zonder
zijn voor
voorklachten
klachtenover
overonbevredigd
onbevredigd rechtsgevoel
rechtsgevoelen
enzou.de
zou.de»drukte'',
lldrukte",
meer zijn
die thans
thans soms
soms van
vaneen
een
welverdiendontslag
ontslagweerhoudt,
weerhoudt, geen
geenrecht
recht
die
welverdiend
van bestaan
bestaan meer
meer hebben.
hebben. 't Is
Is waar,
waar, men
men krijgt
krijgtdan
daneen
eenandere
andere
van
drukte, de drukte
drukte van
van een
eenprocedure,
procedure, maar
maal'dat
datisiseen
een
geringbezwaar
bezwaar:
drukte,
gering
:
zoo gewichtige
gewichtigezaak
zaakals
alseen
eenambtenaarsontslag
ambtenaarsontslagmag
mag wel
wel met
met eenigen
eenigen
een zoo
ambtenaren gaat
gaat het
hettoch
tochmaar
maar
omslag gepaard
gepaard gaan.
gaan. »Met
llMet de
de losse
losse ambtenaren
omslag
gemakkelijker,"
mompelt
misschien
deze
of
gene.
Zeker,
daL
gaat
heel
gemakkelijker," mompelt misschien deze gene. Zeker, dal, gaat heel
gemakkelijk, Maar
zou ambtenaar
ambtenaar willen
willen zijn,
zijn, wanneer
wanneer men
men zoo
zoo
gemakkelijk.
Maar wie zou
gemakkelijk broodeloos
broodeloos gemaakt
gemaakt kon
konworden
worden!
Tijdelijkeaanstellingen
aanstellingen
gemakkelijk
! Tijdelijke
zijn noodig
noodig voor
voor tijdelijke
tijdelijke betrekkingen
betrekkingen en
en voor
voor beginners,
beginners, die
dieop
opproef
proef
zijn
waar men
menechter
echterbehalve
behalvein in
deze
gevallenveel
veeltijdelijk
tijdelijk
moeten werken
werken ;j waar
moeten
deze
gevallen
bijnazeker
zekervan
vanzijn,
zijn,dat
daterersuperieuren
superieuren
personeel vindt,
vindt, kan
kan men
men ererbijna
personeel
perzijn, die
die houden
houden van
van de
de genoemde
genoemde gemakkelijkheid
gemakkelijkheid en
zijn,
en van
van .•.
. . . ., persoonlijke
ondergeschiktheid,
soonlijke ondergeschiktheid.
persoonlijke ondergeschiktheid
ondergeschiktheid! ! Albert
Albert Verwey
Verwey schreef
schreefinin De
0, die persoonlijke
20ste
20ste Eeuw
Eeuw (*):
('): »Ik
llIk weet
weet geen
geenpijnlijker
pijnlijkerschouwspel
schouwspel dan
daneen
eenmensch
mensch
weetgeen
geenvernederebder
vernederender pijn
pijn dan
dan den
del)
die zich
zich voor
voor mij
mij vernedert.
vernedert. Ik
Ik weet
die
(*) Sept. 1904,
1904,
(*)
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schijn
moeten aannemen,
aannemen, dat
dat ikikeen
een
vernedering aanvaard.
aanvaard. De
De
schijn te moeten
vernedering
vernederende daad
de vernederende
vernederende pijn
rijk gegevernederende
daad en
en de
pijn zijn
zijn door
door arm
arm en rijk
dragen,
eeuwen lang,
lang, enenzezeheblien
hebbenerer
huneergevoel
eergevoeldoor
doorvergiftigd
vergiftigd
dragen, eeuwen
hun
tottrots
trotsenendede
anderentottotonwaardigheid."
onwaardigheid." Van
Van die
dieververde
eenen tot
de eenen
anderen
nederingen,
van die
dietrots
trotsenendie
dieonwaardigheid
onwaardigheidweet
weetdedeambtenaarswereld
ambtenaarswereld
nederingen, van
getuigen. Hoewel
Hoewelhier
hieralleen
alleenambtelijke
ambtelijkeondergeschiktheid
ondergeschiktheid noodig
noodig isis
te getuigen.
meer tetevragen
vragenofof
verplichtisismeer
meertetegeven,
geven,
en
niemand gerechtigd
gerechtigd is meer
en niemand
verplicht
krijgt men
men inindedeambtenaarswereld
ambtenaarswerelddikwijls
dikwijlsden
denindruk,
indruk,alsof
alsofambtelijke
ambtelijke
krijgt
ondergeschiktheid
brengt. »Iedere
llledere
ondergeschiktheid persoonlijke
persoonlijke ondergeschiktheid
ondergeschiktheidmede
medebrengt.
erkennen" ---schreef
schreefeenigen
eenigentijd
tijdgeleden
geleden
mindere moet
zijn superieur
superieur erkennen"
mindere
moet zijn
het hoofd
hoofd van
van een
een grooten
grooten tak
takvan
vandienst
dienst—- èn èn
door
wijze, waarop
waarop
door
dedevvijze,
èn door
door de
dealleszins
alleszinscorrecte
correctehouding,
houding, welke
welkehij
hij
hij
zijn dienst
dienst verricht
verricht èn
hij zijn
met zijn
zijn superieur
superieur aan
legt." Hiermede
Hiermede kan
kan
in
den omgang
omgang met
in den
aan den
den dag
dag legt."
ieder
het eens
eensaijn,
'zijn,althans
althanswanneer
wanneermen
menaan
aandiedie
correctheidgeen
geen
ieder het
correctheid
maareen
eenpersoonlijke
persoonlijkeondèrgeschiktheid,
ondèrgeschiktheid,
overdreven beteekenis
beteekenis hecht,
hecht, maar
overdreven
uitden
den
die
de vernederingen
vernederingen medebrengt,
mede brengt, welke
welke Verwey
Verwey bedoelde,
bedoelde, isis uit
die de
Men hoort
hoort in
in somrnige
sommige takken
takkenvan
vandienst
dienstmerkwaardige
merkwaardigestaaltjes
staaltjes
booze. Men
booze.
geen een
een ambtenaar
ambtenaar zich
zich zoo
zoo al
al moet
moet laten
laten welgevallen
welgevallen en
en van
van
van 't't geen
van
den
nadeeligen invloed,
invloed, dien
dien dit
dit heeft
heeftopopzijn
zijnkarakter
karakterenenopopden
dendienst.
dienst.
den nadeeligen
zal ook
ookdoor
doordedebeste
beste
regelingniet
nietgeheel
geheelweggenomen
weggenomen
Dit kwaad
kwaad zal
Dit
regeling
maar 't zal
zal reeds
reeds een
een groot
grootvoordeel
voordeel zijn,
zijn,als
als't
eenigermate
worden, maar
worden,
't erereenigermate
De ambtenaar
ambtenaar is
geen dienaar
dienaar van
van zijn
zijn chef
chef;; hij
hij isis
dool' vermindert.
door
vermindert. De
is geen
evenals
zijn
chef
dienaar
van
de
Overheid.,
Waar
echter
zijn
lot
evenals zijn chef dienaar van de Overheid.. Waar echter zijn lot inin
handen
van den
den dienstchef,
dienstchef, kan
kan licht
lichttottotpersoonlijke
persoonlijkeondergeschiktondergeschikthanden is
is van
heid leiden,
leiden, wat
wattoch
tochniet
nietanders
anders
danambtelijke
ambtelijkeondergeschiktheid
ondergeschiktheid moet
moet
heid
dan
dat zich
zich zijner
zijner waarde
waarde bewust
bewust is,
is,
zijn. Wil men
men een
eenambtenaarskorps,
ambtenaarskorps, dat
zijn.
dan
moet die
diepersoonlijke
persoonlijkeondergeschiktheid
ondergeschiktheid zooveel
zoo veel mogelijk
mogelijk geweerd
geweerd
dan moet
worden.
het belang
belang van
van den
den dienst.
dienst. Met
Metoogendienaars
oogendienaars is
is de
de dienst
dienst
Ook
in het
Ook in
ambtenaar isisverplicht
verplicht dedeambtelijke
ambtelijke
werkelijk niet
gebaat. Ieder
Ieder ambtenaar
werkelijk
niet gebaat.
optetevolgen
volgen; maar
j maaracht
achthij
hijhet
het
bevelen
boven hem
hem geplaatsten
geplaatsten op
bevelen van
van de boven
bevel
in strijd
strijd met
met wet,
wet,verordening
verordehing of
ofinstructie,
instructie, dan
dan moet
moet hij,
hij, tenzij
tenzij
bevel in
er
nadeelige vertraging
vertraging zou
zou kunnen
kunnen ontstaan,
ontstaan, zijn
zijnchef
chefhierop
hieropmogen
mogen
er nadeelige
wijzen.
Levy (*) wil
wilverder
verder gaan
gaanen
enden
denambtenaar
ambtenaar 't'trecht
recht
wijzen. Mr.
Mr. J.
J. A. Levy
geven
uitvoeren van
van een
een bevel,
bevel, dat
dat hij
hij onwettig
onwettig acht,
acht, eenvoudig
eenvoudig tete
geven 't'tuitvoeren
weigeren. Niet
Niet de
degehoorzaamheidsleer,
gehoorzaamheidsleer, maar
maar het
hetplichtbesef
plichtbesefisisvolgens
volgens
weigeren.
Mr. Levy
Levy de
deware
wareleiddraad
leiddraadvoor
voorden
denambtenaar
ambtenaarenenDdit
»ditplichtbesef
plichtbesef
Mr.
onderzoeken en,
en, onwettig
onwettig
noopt
hem bevelen
bevelen naar
naar hunne
hunne wettigheid
wettigheid teteonderzoeken
noopt hem
bevonden,
te
weerstaan."
Theoretisch
is
hier
zeker
veel
vóór
te
zeggen,
bevonden, te weerstaan." Theoretisch is hier zeker veel v66r te zeggen,
maar in
in de
depractijk
practijk zou
zou 't vermoedelijk
bezwaren meebrengen.
meebrengen.
vermoedelijk niet
niet geringe bezwaren
maar
Hoe
dit zij,
zij, noodig
noodig is,
is,dat
dataangegeven
aangegevenworde,
worde,hoever
hoeverdedeverantwoordeverantwoordeHoe dit
ambtenaarreiken.
reiken.Hij
Hijdient
dient
lijkheid
en de
degehoorzaamheidsplicht
gehoorzaamheidsplichtvan
vanden
denambtenaar
lijkheid en
waar hij
hij gehoorzamen
gehoorzamen moet
waar hij
hij weigeren
weigeren mag.
mag. En
En
weten, waar
moet en
en waar
te weten,

n

(*) Des ambtenaars
ambtenaarsverantwoordelOkheid.
verantwoordelijkheid.
's Hage, 1906.
1906,

Rede,

uitgegeven
bij Gebr.
Gebr. Belinfante,
Belinfante,
uitgegeven bij
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zoowel in
in zijn
zijn doen
doen als
als in
in zijn
zijn laten
laten moet
moethij
hijzijn
zijnplicht
plichtkunnen
kunnen ververzoowel
vullen zonder
zonder aanzien
aanzien des
despersoons.
persoons.Waar
Waarzijn
zijnplicht
plichthem
hemambtelijke
ambtelijke
vullen
handelingen voorschrijft,
onaangenaam zijn,
zijn, moet
moet hij
hij dien
dien
handelingen
voorschrijft,die
die zijn
zijn chef onaangenaam
plicht kunnen
kunnen vervullen
vervullen zonder
zonder vrees,
vrees, dat
dathijhijhierdoor
hierdoorgevaar
gevaarzal
zalloopen
plicht
loopen
worden.
Gehoorzaamheidisisambtenaarsplicht,
ambtenaarsplicht,maar
maar
aan den
den dijk
dijkgezet
gezette te
aan
worden.
Gehoorzaamheid
niet de
degehoorzaamheid
gehoorzaamheid van
van een
een machine
machine;; Staat
Staat en
enGemeente
Gemeentemogen
mogen
niet
van hem
hem eischen,
eischen,doch
dochditditmeerdere
meerdere
kanhijhijalleen
alleengeven,
geven,wanneer
wanneer
kan
meer van
te vragen,
vragen, hoe
hoe de
desuperieur
superieur er
erover
over
hij niet
niet steeds
steeds angstvallig
angstvallig behoeft
behoeft te
hij
denkt. Aan
Aan zelfstandige
zelfstandige ambtenaren
ambtenaren heeft
he~ft de
de dienst
dienst behoefte.
behoefte.
denkt.
het publiek
publiek bij
bijden
denambtenaar
ambtenaarverwacht,
verwacht,
Hoe weinig
weinig zelfstandigheid
zelfstandigheid het
Hoe
merken. Een
Een
paar
voorbeelden. Het
Het
Kamerlid
dikwijls genoeg
genoeg tetemerken.
is dikwijls
paar
voorbeelden.
Kamerlid
inst~lIingvan
vaneen
eengeneeskundige
geneeskundige
Nolting zei
zei eens,
eens, sprekende
sprekendeover
overdedeinstelling
Nolting
commissie, dat
dat deze
dezemoest
moestbestaan
bestaanuituito;mfhankelijke
onafhankelijkepersonen,
personen, »dus
»dus
commissie,
die
niet
tevens
ambtenaar
zijn."
Dit
dus
is
veelzeggend.
En
de
heel'
is veelzeggend. En de heer
die niet tevens ambtenaar zijn." Dit
L. Simons
Simons schreef
schreefindertijd
indertijd over
overdede
vervangingvan
vanvrije
vrijegemeentegemeenteL.
vervanging
artsen door
door geneeskundige
geneeskundige ambtenaren
ambtenaren: : »De
positie, welke
welke men
men dezen
dezen
artsen
»De positie,
am btenaars-geneesheeren aanwijst,
besteenenonafhankelijkste
onafhankelijkste
ambtenaars-geneesheeren
aanwijst,zal
zal de
de beste
metdozijnen
dozijnen
menschen afschrikken."
afschrikken." Deze
Deze voorbeelden,
voorbeelden, die
diegemakkelijk
gemakkelijkmet
menschen
vermeerderen zouden
zouden zijn,
zeggen genoegzaam,
genoegzaam, dat
dat het
hetpubliek
publiekbij
bij
te vermeerderen
zijn, zeggen
de ambtenaren
ambtenaren geen
geen zelfstandigheid
zelfstandigheid zoekt.
zoekt. Men
Menspreekt
spreektminachtend
minachtend
de
van ambtenaarsvrees
ambtenaarsvrees en
van ambtenaarszielen,
ambtenaarszielen, maar
maar waar
waal' moet
moet de
de
van
en van
ambtenaar,
die
geen
vermogen
heeft
en
geen
andere
markt
voor
zijne
ambtenaar, die geen vermogen
en geen andere markt voor zijne
te
arbeidskracht
moed vandaan
vandaan halen
gevaren te
arbeidskrachtkan
kanvinden,
vinden, den
den moed
halen om
om de
de gevaren
trotseeren, die
die de
dehandhaving
handhaving van
vanzelfstandigheid
zelfstandigheid medebrengt
medebrengt ?
trotseeren,
Ook
buiten dienst
dienst laat
laat die
diezelfstandigheid
zelfstandigheid te wenschen
wenschen over.
over. Het
Het
Ook buiten
orgaan
van den
den Bond
Bond !Je
Post schreef 15 Aug.
Aug. 1905
1905:: »we
)wehebben
hebben reeds
reeds
De Post
orgaan van
als ambtenaar
ambtenaar werden
werden getroffen
getroffen en
enzelfs
zelfsmet
met
ondervonden,
ondervonden,dat
dat we
we als
ontslag
bedreigd, voor
voor hetgeen
hetgeenwewebuiten
buiten
dienst
bestuurdersvan
vanonze
onze
ontslag bedreigd,
dienst
alsals
bestuurders
organisatie
deden." Onder
Onder de
leuze, dat
dat hij
hij buiten
buiten dienst
dienst ook
ook ambteambteorganisatie deden."
de leuze,
naar
blijft, worden
worden den
denambtenaar
ambtenaarhier
hierenen
daarallerlei
allerleihandelingen
handelingeneuvel
euvel
naar blijft,
daar
geduid,
ook al
al hebben
hebben deze
dezeopopden
dendienst
dienstinin't 't
geheelgeen
geeninvloed.
invloed.
geduid, ook
geheel
't Komt
voor, dat het
het een
eenambtenaar
ambtenaar kwalijk
kwalijk genomen
genomen wordt,
wordt, als
als
Komt zelfs
zelfs voor,
hij
op
grond
van
zijne
overtuiging
weigert
een
opdl'acht
uit
te
voel'en,
hij op grond van zijne overtuiging weigert een opdracht uit te voeren,
En niet
niet allen
allen komen
komen er
er clan
dan zoo
zoo goed
goed
die
buiten zijn
zijn ambtsplicht
ambtsplicht valt.
die buiten
valt. En
af
als Mr.
Mr. Gleichman,
Gleichman, toen
toen deze
dezenog
nogalsalscommies
commiesonder
onderMinister
Minister van
van
af als
DEenpaar
paal'maanden
maanden
Hall
diende. Gleichman
Gleichman vertelde
vertelde dienaangaande
dienaangaande (*): »Een
Hall diende.
na
mijne benoeming
benoeming wenschte
wenschte van
van Hall
Hall van
van mijne
mijne hand
handeen
eenpaar
paal'
na mijne
gunste van
van het
het Kabinet
Kabinet te
te hebben,
hebben, die
diegeplaatst
geplaatstzouden
zouden
artikelen
artikelen ten
ten gunste
worden
in de
deAmsterdamsche
Amsterdamsche courant.
courant. Nadrukkelijk
Nadrukkelijk verzocht
verzocht ik
ik van
van
worden in
taak
verschoond
te
blijven.
De
Minister
berustte.
In
den
loop
van
die
die
verschoond te blijven. De Minister berustte. In den lo.op van
ik voor
voor heeter
heeter vuur
vuur te
te staan.
staan. Van
VandedeCommissie
Commissie
den
zomer kwam
kwam ik
den zomer
maakte de
de heer
heel'Thorbecke
Thorbecke deel
deel
van
Rapporteurs over
spoorweg wet maakte
van Rapporteurs
over de
de spoorwegwet
hetontwerp
ontwerp
uit.
Als zoodanig
zoodanigstipte*
stipte'hij.
hij eigenhandig
eigenhandig in
in margine
margine van
van het
uit. Als
Voorloopig
voor het
het meerenmeerenVoorloopigVerslag
Verslag verscheiden
verscheiden wijzigingen
wijzigingen aan,
aan, die
die voor

n:

(*)

])e
April 1903.
van April
De Gids van
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deel
door die
die commissie
commissie werden
werden goedgekeurd
goedgekeurd en
en aangebracht.
aangebracht. Z66
ZÓÓ
deel door
althans had
had men
men den
den Minister
verhaald,en
en nu
nu wenschte
wenschte hij
hij te weten,
althans
Minister verhaald,
weten,
welke
waren. Hij
Hij had
haddoor
dooreen
eeninferieur
inferieurambtenaar
ambtenaar
welke wijzigingen
wijzigingen dat
dat waren.
inzage
van het
het concept-Verslag
concept-Verslag gekregen
gekregen en
en mij
mij werd
werd opgedragen
opgedragen die
die
inzage van
wijzigingen
gaan en
en teteresumeeren.
resumeeren. IkIkmeende
meendemij
mij van
van die
die
wijzigingenna
na te
te gaan
mogen kwijten.
Een ontwerp-verslag
ontwerp-verslag met
met alal hetgeen
hetgeen
opdracht
opdrachtniet
niette
te mogen
kwijten. Een
daartoe behoort
daal'toe
behoort —
- zoo
zooveroorloofde
veroorloofde ikikmij
mijden
denMinister
Ministerzoo
zoobescheiden
bescheiden
merken —
- mocht
mochtde
deKamer
Kamer niet
niet verlaten
verlaten j ; het
het was
was
mogelijk
mogelijk op
op te merken
bestemd
voor de
de leden
ledenvan
vandedeCommissie
Commissievan
vanRapporteurs
Rapporteurs alleen
alleen en
en
bestemd voor
te nemen.
nemen.
allerminst
lid van
vandedeRegeering
Regeeringdaarvan
daarvan kennis
kennis te
allerminsthad
had een
een lid
Ditmaal
Minister ernstig
ernstig verstoord.
verstoord. Hij
Hij zeide
zeide genoeg
genoeg tetehebben
hebben
Ditmaal was
was de Minister
van
mijn consciëntie-bezwaren
consciëntie-bezwaren en
met mij
mijniet
nietmeer
meertetekunnen
kunnenwerken.
werken.
van mijn
en met
het gebouw
gebouwvan
vanhet
hetMinisterie,
Ministerie,nana
den
Secretaris-Generaal
Ik
verliet het
Ik verliet
den
Secretaris-Generaal
Van
Hoijtema op
op de
de hoogte
hoogte gebracht
gebracht tetehebben
hebbenvan
vanhetgeen
hetgeengebeurd
gebeurd
Van Hoijtema
metmijne
mijnewerkzaamwerkzaamwas.
Deze was
was evenals
evenals ik
ik van
van meening,
meening, dat
dathet
hetmet
was. Deze
heden
bij het
het Departement
Departement ten
ten einde
eindeliep.
liep.Gedurende
Gedurendezes
zesofofacht
achtdagen
dagen
heden bij
was
ik thuis
thuisgebleven,
gebleven,toen
toenikikeen
een
uitnoodigingkreeg
kreegvan
van den
denheer
heer
was ik
uitnoodiging
van
Hoijtema, om
om bij
bijhem
hemopophet
hetDepartement
Departement te
tekomen.
komen. Zwijgend
Zwijgend overovervan Hoijtema,
hij. mij
mij een
een voordracht
voordracht aan
aan den
denKoning,
Koning,waarbij
waarbijVan
VanHall
Hall in
in de
de
handigde
handigde hij.
meest
waardeerendetermen
termenmijne
mijnebevordering
bevorderingtot
totReferendaris
Referendarisaanbeval."
aanbeval."
meest waardeerende
Mr.
af, maar
maar .. ... .hoeveel
hoeveelcommiezen
commiezen
Mr. Gleichman
Gleichmankwam
kwamer
er dus
dus goed
goed af,
hetopnemen,
opnemen,
zouden
gehandeld hebben
hebben als
alshij,
hij,hoeveel
hoeveelMinisters
Ministerszouden
zoudenhet
zouden gehandeld
zooals
Van Hall
Hall deed
deed?? De
De heer
heerSchokking
Schokkingherinnerde
herinnerdebij
bijdedevoorlaatste
voorlaatste
zooals Van
Begrooting
nogaan
aande
debiographie
biographievan
vanQuarles
Quarlesvan
vanUfford
Ufforddoor
doorVan
Van LimburgLimburgBegrooting nog
Stirurn,
blijkt, dat de Ministers
Ministers vroeger
vroegerhun
hunambtenaren
ambtenarenverplichtten
verplichtten
Stirum, waaruit blijkt,
propageeren. En
En Prof.
Prof. van
van
hun politieke
politieke denkbeelden
hun
denkbeeldendoor
doordedepers
pers te
te propageeren.
der
Vlugt
achtte
het
bij
dezelfde
gelegenheid
noodig
te
waarschuwen
der Vlugt achtte het bij dezelfde gelegenheid noodig te waarschuwen
tegen het
hetvoorbeeld
voorbeeldvan
vanFrankrijk
Frankrijk en
enAmerika,
Amerika, waar
waardedeambtenaren
ambtenaren
tegen
in den
den verkiezingsstrijd
verkiezingsstrijd de
dienen, aan
aan wie
wie zij
zij hare
hare
in
de Regeering
Regeering moeten
moeten dienen,
hettijdschrift
tijdschrift
aanstelling danken.
Reeds vroeger
vroeger had
had deze
deze geleerde
geleerde ininhet
aanstelling
danken. Reeds
Onze Eeuw
Eeuw gewezen
gewezen op
op dedewenschelijkheid,
wenschelijkheid, om
omdederechtspositie
rechtspositie der
der
Onze
ambtenaren van
te verzekeren,
verzekeren, »dat
l>dat zij
zij
ambtenaren
van beroep
beroep derwijze
derwijzetete regelen
regelen en
en te
zich niet
niet voelen
voelenovergeleverd
overgeleverd aan
aanhet
hetwelbehagen
welbehagenvan
vanden
denpartijman,
partijman,
zich
dien voor
voor een
eenwijle
wijlehethet
grillig
spel
derstembuskansen
stembuskansenenender
derparlementsparlementsdien
grillig
spel
der
krakeelen plaatste
de spits
spitsvan
vanhunne
hunnehiërarchie."
hiërarchie."
krakeelen
plaatste aan de
gevoelvan
vanonveiligheid,
onveiligheid,dat
datgemis
gemisaan
aanzelfstandigheid,
zelfstandigheid,zelfs
zelfsbuiten
buiten
Dat gevoel
het geheele
geheelezijn
zijnvan
vanden
denambtenaar.
ambtenaar. Men
Men
den dienst,
dienst, doet
doet schade
schade aan
aan het
den
klaagt over
over gebrek
gebrek aan
aan frischheid
frischheid en
en opgewektheid
opgewektheid (*),
(*), over
over het
hetduffe
duffe
klaagt
muffe inindedeambtenaarswereld
ambtenaarswereld;
vermoedelijk zal
zal dit
ditbeter
beterworden,
worden,
en muffe
; vermoedelijk
als men
men aan
aanhet
hetgenoemde
genoemde welbehagen
welbehagen grenzen
grenzen stelt
dien zin,
zin, dat
dat
als
stelt in dien
de ambtenaar,
ambtenaar, die
die zijn
zijn plicht
plicht doet,
doet,niet
nietvoor
voorontslag
ontslagbehoeft
behoefttetevreezen.
vreezen.

C·) Het
Het Handelsblad
Handelsblad van
van 2,4
240 Aug.
1905 schreef:
JEr is
is nagenoeg
nagenoeg geen
geen tak
takvan
vanopenopen(*)
Aug. 1905
schreef: »Er
een groot
groot aantal
aantal personen
personen telt,
telt, ofofmen
men kan
kan de
deklachten
klachtenover
overslechten
slechten
baren dienst,
dienst, die een
baren
lagere ambtenaren,
ambtenaren, maar
maar al
al tete
geest, ontevredenheid,
ontevredenheid, lusteloosheid
geest,
lusteloosheidbij
bij hoogere
hoogere en
en lagere
zoo mede
mede gesteld,
gesteld, dan
dan mag
mag men
menwaarlijk
waarlijk wel
wel wat
wat haast
haast
gemakkelijk hoorelI."
gemakkelijk
hooren."IsIs het
het er zoo
maken met
met het
hetaanwenden
aanwenden van
van geneesmiddelen.
geneesmiddelen.
maken

DE
RECHTSTOESTAND DER
DER AMBTENAREN.
AMBTENAREN.
DE RECHTSTOESTAND

169
1. 69

Aan
een zelfstandig
zelfstandig ambtenaarskorps
ambtenaarskorps heeft
de dienst
dienst behoefte,
behoefte, aan
aan
Aan een
heeft de
een
korps, waar
waal' stipte
stiptegehoorzaamheid
gehoorzaamheid aan
aan ambtelijke
ambtelijke bevelen
bevelen wordt
wordt
een korps,
betracht, maar
betracht,
maar geene
geene persoonlijke
persoonlijke ondergeschiktheid
ondergeschiktheid bestaat,
bestaat, waar
waar geen
geen
afwijking van
van bepaalde
opdrachtenwordt
wordt toegelaten,
toegelaten, maar
maar wel
wel de
afwijking
bepaalde opdrachten
de
vrijheid van
Verantwoordelijkheid,
gedragen
verantwoordelijkheid,
vrijheid
van handelen,
handelen, die
die noodig
noodigisisbijbijgedragen
waar ieder
zich bewust
bewust is,
is, dat
dathij
hijdient,
dient,maar
maarniemand
niemandhierdoor
hierdoorzijn
zijn
waar
ieder zich
waar degene,
degene, die
diezijn
zijnplicht
plichtverwaarverwaargevoel
eigenwaarde inboet,
gevoel van
van eigenwaarde
inboet, waar
loost,
er tegen
tegen loopt,
loopt, maar
maardegene,
degene,die
diezijn
zijnplicht
plichtnaar
naareisch
eischvervult,
vervult,
loost, er
veilig is.
veilig

*** **
Voor
zelfstandigheid zijn
noodig behoorlijke
behoorlijke salarieering
vastVoor die
die zelfstandigheid
zijn noodig
salarieering en
en vastvan positie.
positie. Eenige
Eenige maanden
maanden geleden
geleden werd
werd teteDrongelen
Drongelen inin
heid van
heid
't land
van Heusden
Heusden en
en Altena
Altena een
eengemeente-veldwachter
gemeente-veldwachter gevraagd
gevraagd op
op
land van
eene jaarwedde
f 250. 't 'tSpreekt
eene
jaarwedde van
van 1250.
Spreektvan
van zelf,
zelf,dat
datzoo'n
zoo'n man
man moet
moet
uitzien naar
en door
uitzien
naar bijverdiensten
bijverdiensten en
door die
die bijverdiensten
bijverdiensten zijne
zijne zelfstandigzelfstandigheid
inboet. In
Ineen
eender
dernummers
nummers van
van De
Politiegids komt
medeheid inboet.
De Politiegids
komt de mededat teteZwartewaal
Zwartewaaleen
eenveldwachter
veldwachterwordt
wordtgevraagd
gevraagdop
op een
een
deeling
voor, dat
deeling voor,
tractement van
tractement
van 1
met eenige
eenigeemolumenten.
emolumenten. De
De Redactie
Redactie van
van het
het
f 300 met
blad
hierbij op
op:: DDe
»De zelfstandigheid
zelfstandigheid van
van den
den man
man?? Hij
Hij moet
blad merkt
merkt hierbij
moet
zelfstandig zijn
tegenover een
een ieder
ieder gelijk.
gelijk. Maar
hem deze
deze
zelfstandig
zijn en
en tegenover
Maar wie
wie wil hem
?" En
Enzooals
zooalshet
hetmet
metdeze
dezegemeente-veldwachters
gemeente-veldwachters
krachttoer eens
eens leeren
leeren?"
krachttoer
zoo gaat
gaat het
hetmet
met
menig
ander
ambtenaar..'Onvoldoende
:tOnvoldoende
gaat, zoo
gaat,
menig
ander
ambtenaar..
galarieering" —
- zeizei
Levy
indertijdinineen
eenvergadering
vergaderingvan
van postpostsalarieerine
Mr.Mr.
Levy
indertijd
ambtenaren - Dis»is
kwaal
ambtenaren
Nederland." Prof.
Prof.
ambtenaren
de de
kwaal
vanvan
allealle
ambtenaren
in in
Nederland."
denregel
regelminder
minder
Fabius erkent
erkent dit;
dit; hij
hijvindt
vindtDdat
»dat een
eenambtenaar
ambtenaar inin den
Fabius
metongeveer
ongeveergelijke
gelijke
positiebuiten
buitendedeambtenaarsambtenaarsontvangt dan
dan iemand
iemand met
ontvangt
positie
vrije'bedrijf,"
·bedrijf," maar
maar hij
hij troost
troost dede
wereld en
en veel
veelminder
minderdan
danininhethet
wereld
vrije
dat
zij
een
deel
van
hun
tractement
ambtenaren
met
de
verzekering,
ambtenaren met de verzekering, dat zij een deel van hun tractement
ontvingen
ontvingen in Deene
»eene ideëele
ideëelerenumeratie
renumeratie C).
(*). Van die Deere
»eere der
der ambtelijke
ambtelijke
positie" kan
kan de
de gemeente-veldwachter
gemeente-veldwachter teteDrongelen
Drongelenechter
echterniet
nieteten
etenenen
positie"
de hoogere
hoogere ambtenaar
ambtenaar evenmin.
evenmin. Prof.
Pl'of. Fabius
Fabius vindt
vindt het
hetonredelijk,
onredelijk, dat
dat
de
ambtenaar zou
zou hebben
hebben:: de
deeere
eereder
derambtelijke
ambtelijkepositie
positieenendaarbij
daarbij
de ambtenaar
nog het
hetinkomen
inkomen van
van het
hetvrije
vrijeberoep
beroep;
maar onze
onze tijd
tijdhecht
hechtaan
aandie
die
nog
; maar
minder dan
dan vroeger
vroeger en
en dedeambtenaren
ambtenarenzijn
zijntegenwoordig
tegenwoordignuchter
nuchter
eere minder
genoeg om
om tetemeenen,
meen en,datdat
zij aanspraak
hebbenopopeen
een
behoorl\jk
genoeg
zij aanspraak
hebben
behoorlijk
tothet
hetjagen
jagennaar
naarbijverbijverbestaan en
en niet
nietgedwongen
gedwongen moeten
moeten worden
worden tot
bestaan
om
deze
en
andere
diensten,
die
schade
doen
aan
hun
zelfstandigheid
en
diensten, die schade doen aan hun zelfstandigheid en om deze en andere
redenen schaden
schaden aan
aan den
den dienst.
dienst.
redenen
veld winnend
En die
die toegenomen
toegenomen nuchterheid
nuchterheid —
- gevolg
gevolgvan
vanhethet
En
veldwinnend
van het
hetambtenaarsambtenaarsdemocratisch besef,
besef, van
van de
deontzaglijke
ontzaglijke uitbreiding
uitbreiding van
democratisch
korps en
en van
van het
hetnader
naderkotnen
komen tot
tot de
deburgerij
burgerij —
- heeft
heeft ererook
ooktoe
toe
korps
dat de
deambtenaren
ambtenaren de
dezoogenaamde
zoogenaamdevastheid
vastheidhunner
hunnerpositie,
positie,die
die
geleid, dat
geleid,
(Ol Sociak
Socialevraagstukken,
vraagstukken, Leiden,
Leiden, 1905.
1905.
(*)
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zooveel goed
ambtenaarsleven,
goed moet
moet maken
makenininhet
het
ambtenaarsleven,tegenwoordig
tegenwoordig met
met
een kritisch
kritisch oog
oog beschouwen
beschouwen en
en zich
zichafvragen,
afvragen, ofofdie
dievastheid
vastheid wel
wel
een
voldoende verzekerd
verzekerd is.
is.
voldoende
Mr. J. G.
G. Schiilvinck
Schölvinck meent
meent(*), dat
dathiertoe
hiertoeook
ookeen
een
psychischereden
reden
Mr.
psychische
heeft medegewerkt
medegewerkt: : »men
»men is
is nerveuser
nerveus er dan
dan vroeger
vroeger;; de
denerveuse
nerveuse
heeft
natuur vraagt
vraagt grooter
grooter zekerheid."
zekerheid." Hoe
Hoe dit
ditzij,
zij,dedevast
vast
aangestelde
natuur
aangestelde
ambtenaren zijn
zijn tot
tot het
hetinzicht
inzichtgekomen,
gekomen, dat
datzijzijfeitelijk
feitelijkslechts
slechtsaanaanambtenaren
gesteld zijn
zijn voor
VOOI'onbepaalden
onbepaald en ti,jd
tijd enenmeerendeels
meerendeelselken
eIkendag
dagzonder
zonder
gesteld
vorm van
van proces
proces ontslagen
ontslagen kunnen
kunnen worden.
worden. En
En zij
zij vragen
vragen thans
thans als
als
vorm
teworden
worden van
vanhet
hetgevoel
gevoelvan
vanonveiligheid,
onveiligheid,dat
datzich
zich
één man
man ontheven
ontheven te
één
meester maakte,
maakte, een
eengevoel
gevoelvan
van
onveiligheid, dat
dat hoe
hoe eer
eer
van hen
hen meester
van
onveiligheid,
hoe liever
liever wijken
wijken moet,
moet, niet
niet alleen
alleen inin't 'tbelang
belangder
derambtenaren,
ambtenaren, maar
maar
hoe
ook in
in 't'tbelang
belang van
van den
dendienst.
dienst.Zij
Zijvragen
vragengeen
geen
onafzetbaarheid,maar
maar
ook
onafzetbaarheid,
wel, dat
dat hun
hun afzetting
afzetting bij
bijdede
worden
geregeld,hetzij
hetzijdoor
dool'
wel,
wetwet
zal zal
worden
geregeld,
vooe het leven
leven met
metaanwijzing
aanwijzing der
dergronden,
gronden,waarop
waaropontslag
ontslag
aanstelling voor
aanstelling
met
kan worden
worden verleend,
verleend, hetzij
hetzij door
dool' aanstelling
aanstelling voor
voor onbepaalden
onbepaald en tijd
tijd met
kan
waarborgen tegen
ongemotiveerd ontslag.
Hier tetelande
landeworden
worden de
de
waarborgen
tegen ongemotiveerd
ontslag. Hier
rechterlijke ambtenaren,
leden van
van de
de rekenkamer
rekenkamer en
endedenotarissen
notarissen
rechterlijke
ambtenaren, de
de leden
leven aangesteld.
aangesteld. In
In Duitschland
Duitschland geldt
geldt dit,
dit, als
alsregel,
regel,ook
ookvoor
voor
voor het leven
voor
hetwenschelijk
wenschelijk
de
overige burgerlijke
burgerlijke ambtenaren.
ambtenaren. Over
Over de
de vraag,
vraag, of
ofhet
de overige
geacht mocht
mocht worden,
worden, hier
hier het
het Duitsche
Duitsche voorbeeld
voorbeeld te
te volgen,
volgen, staakten
staakten
geacht
in de
de juristenvergadering
juristenvergadering van
stemmen. Om
Om welke
welke reden
reden de
de
in
van1897
1897 de
de stemmen.
helft der
del' aanwezigen
aanwezigen tegen
tegen levensaanstelling
levensaanstelling was,
uit het
het debat
debatniet
niet
helft
was, is
is uit
af te
te leiden.
leiden. Naar
Naai''t schijnt,
't schijnt,achtten
achttenvelen
velenhet
hetverschil
verschiltusschen
tusschen aanaanvoor.onbepaalden
onbepaald en tijd
tijd met
metwaarborgen
waarborgentegen
tegenongemotiveerd
ongemotiveerd
stelling
stelling voor
ontslag
en levenslange
levenslange aanstelling
aanstelling met
metaanwijzing
aanwijzingder
del'gronden,
gronden,waarop
waarop
ontslag en
ongevraagd
gering. Mr.
MI'. J.
J. A.
A. Levy,
Levy,
ongevraagdontslag
ontslag kan
kan gegeven
gegeven worden,
worden, zeel'
zeer gering.
tot de
dev66rstemmers
vóórstemmers behoorde,
behoorde, verklaarde
verklaarde later
later inineen
eenvergadering
vergadering
die
die tot
te Amsterdam,
Amsterdam, dat
dat het
hetininbeginsel
beginselhetzelfde
hetzelfdeis is:
levenslangeaanstelling
aanstelling
: levenslange
geen ontslag
ontslag zonder
zonder wettelijke
wettelijke reden.
reden. p't
])'tIsIseenvoudig
eenvoudig een
eenverschil
verschil
en
en geen
in
uitdrukking:
't
eene
is
een
positieve,
't
andere
een
negatieve
wending."
negatieve wending."
positieve, andere
in uitdrukking :
Niet
allen denken
denken echter
echter over
over dit
dit onderscheid
onderscheid zoo
zoo gering.
gering. Nog
Nogonlangs
onlallgs
Niet allen
schreef
een voorstander
voorstander van
van een
eenwettelijke
wettelijkeregeling
regelingvan
vanhet
hetambteambteschreef me een
naarscontract
levenslange aanstelling
aanstelling; ; dat
kweekt den
den dood
dood in
in
naarscontract: : »geen
»geen levenslange
dat kweekt
den
pot bij
bijonze
onzetoenemende
toenemendebureaucratie
bureaucratie;; wie
wie zijn
zijn plicht
plicht niet
niet meer
meer
den pot
doet,
moet ontslagen
ontslagenkunnen
kunnenworden
worden..."
... Blijkbaar
" Blijkbaar
verwardededeschrijver
schrijver
doet, moet
verwarde
met onafzetbaarheid.
onafzetbaarheid. Zeer
Zeel' zeker
zeker moet
moetiemand,
iemand,
levenslange
aanstelling met
levenslange aanstelling
maar
hiertegen
die
zijn
plicht
niet
doet,
ontslagen
kunnen
worden;
die zijn plicht niet doet, ontslagen kunnen worden ; maar hiertegen isis
de
levenslange aanstelling
aanstelling geen
geenbezwaar,
bezwaar, althans
althans wanneer
wanneer de
deredenen
redenen
de levenslange
wet
vastgelegdzijn
zijnenenonder
onderdeze
dezeredenen
redenen ook
ook isis
van
ontslag in
in de
dewet
van ontslag
vastgelegd
opgenomen
»verregaande nalatigheid
de vervulling
vervulling van
van opgelegde
opgelegde
opgenomen »verregaande
nalatigheid in
in de
plichten"
- zooals
zooals voor
voordedeofficieren
officieren—- of of
)gebleken
voortdurende
plichten" —
,gebleken
voortdurende
ambt" —
- zooals
zooals •. bij
bij de
de
achteloosheid
waarneming van
achteloosheidinin de
de waarneming
van het
het ambt"
rechters
- ofofwelke
welkeformuleering
formuleeringvan
vanernstig
el'llstigplichtverzuim
plichtverzuim dan
dan ook.
ook.
rechters —

n,

(")
Amsterdam, 14
14 Januari
Januari 1904.
190·t,
Rede te Amsterdam,
(1 Rede
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Zorgvuldige overwegingen en
Zorgvuldige
en ondubbelzinnige
ondubbelzinnigeaanwijzing
aanwijzing van
vande
degronden,
gronden,
waarop
ontslag kan
kan verleend
verleend worden,
worden, is,
zooals prof.
prof. de Louter
Loutel' in
in de
de
waarop ontslag
is, zooals
; maar
genoemde juristenvergadering
juristen vergadering betoogde,
betoogde, zeer
zeerzeker
zekernoodig
noodig;
maarwaar
waaraan
aan
deze
voorwaarde voldaan
behoeft men
men zich
zich volstrekt
volstrekt niet
niet bezorgd
bezorgd te
te
deze voorwaarde
voldaanis,
is, behoeft
maken,
dat levenslange
levenslange aanstelling
aanstelling den
den dood
dood in
in den
den pot
pot zal
zalkweeken.
kweeken.
maken, dat
Er
eentijd
tijdgeweest,
geweest,
aanstelling
ambtenarenvoor
voor het
het
Er isis een
datdat
aanstelling
derder
ambtenaren
leven
onvereenigbaar werd
een krachtig
krachtig bewind.
bewind. Men
Men leze
leze
leven onvereenigbaar
werd geacht
geacht met een
na,
wat Philips
Philips van
vanLeiden
Leidenhierover
hierovermeer
meerdan
danvijf
vijfeeuwen
eeuwengeleden
geleden
na, wat
derRepubliek
Republiek wijzigden
wijzigden zich
zich echter
echterdedebegrippen
begrippen
schreef.
In de
de dagen
dagen der
schreef. In
naar
den eisch
eisch van
van nieuwe
nieuwe behoeften
behoeften en
enkreeg
kreegmen
menvaste,
vaste,voor
voor't'tleven
leven
naar den
recht en
enredenen
redenen
aangestelde
wanneer zij
aangestelde ambtenaren,
ambtenaren, die
die zich,
zich, wanneer
zij tegen recht
ontslagen
werden, op
op den
denrechter
rechterkonden
kondenberoepen.
beroepen. De
DeFransche
Franschetijd
tijd
ontslagen werden,
bracht
later weer
weer andere
andere inzichten.
inzichten. InIndede
grondregels,waarop
waarop de
de
bracht later
grondregels,
1798
gebaseerd
was,
werd
aangaande
de
ambten
en
constitutie
van
constitutie van 1798 gebaseerd was, werd aangaande de ambten en
bedieningen
zij lastgevingen
lastgevingen der
der Maatschappij
Maatschappij waren
waren
bedieningen verklaard,
verklaard,dat
dat zij
voor
een bepaalden
bepaalden tijd.
tijd. In
de Grondwet
Grondwet van
vinden we
we Miter
echter
voor een
In de
van 1801
1801 vinden
reeds
weer ambtenaren,
ambtenaren, die
dievoor
voor hun
hun leven
levenbenoemd
benoemd werden,
werden, namenamereeds weer
lijk
de leden
leden van
vanhethet
NationaalGerechtshof.
Gerechtshof. En
Entoen
toendedeFransche
Fransche
lijk de
Nationaal
1814—- uitgebreid
uitgebreid
tijd voorbij
voorbij was,
- in
in de
deGrondwet
Grondwet van
van 1814
tijd
was, werd
werd dit
dit —
tot
deleden
ledenderder
provincialehoven,
hoven,terwijl
terwijldedetijd
tijdvan
vanbediening
bedieningder
del'
tot de
provinciale
zou worden
wOl'den geregeld.
geregeld. Het
Hetvolgende
volgende jaar
jaal'
andere
andere rechters
rechters door
door de
de wet
wet zou
werd
dit opnieuw
opnieuw uitgebreid
uitgebreid en
en weldra
weldravolgde
volgdededewet
wetopopdedeRegterlijke
Regterlijke
werd dit
in
welke
gevallen
en
op
welke
wijze
deleden
leden
Organisatie,
die
bepaalde
Organisatie, die bepaalde in welke gevallen en op welke wijze de
der Rechterlijke
Rechterlijke Macht
Macht door
door den
den Hoogen
Hoogen Raad
Raad uit
uithun
hunambt
ambtkunnen
kunnen
der
worden ontzet. Op
Op de
derechterlijke
rechtel"lijkeambtenaren
ambtenarenvolgden
volgden41.1840
in.1840dedeleden
leden
worden
der Rekenkamer
Rekenkamer en
twee jaar
jaarlater
laterdedenotarissen.
notarissen.Hierbij
Hierbijisishet
hetsedert
sedert
der
en twee
gebleven.
Voor de
de militaire
militaireofficieren
officierenwerd
werdaanstelling
aanstellingvoor
vooronbepaalden
onbepaalden
gebleven. Voor
ambtenarenvastheid
vastheid
tijd voldoende
voldoende geacht.
geacht. Thans
Thansvragen
vragendede
burgerlijkeambtenaren
tijd
burgerlijke
zij hebben
hebben te
te kennen
kennen gegeven,
gegeven, dat
dat zij
zij aan
aande
devastheid
vastheid
van positie
positie en
en zij
van
der rechters
rechters de
de voorkeur
voorkeur geven
geven boven
boven de
de vastheid
vastheid der
der officieren.
officieren. De
De
der
Proeve van
van een
eenwetsontwerp,
wetsontwerp,waarin
waarinzijzijhunne
hunne
wenschenformuleerden,
formuleerden,
Proeve
wenschen
bepaalt
in art.
: De
bepaalt in
art. 33:
De burgerlijke
burgerlijke ambtenaren
ambtenaren(*)(*)worden
wordenvoor
voor
hun
hun
aangesteld, maar
maar in
in dezelfde
dezelfde Proeve
Proevewordt
wordtook
ookbepaald,
bepaald,dat
datieder
ieder
leven aangesteld,
ambtenaar, ondel'
toekenning van
van wachtgeld,
wachtgeld, tijdelijk
tijdelijk buiten
buiten dienst
dienst
ambtenaar,
onder toekenning
gesteld kan
kan worden,
worden, indien
indiendededoor
door
hem
bekleede
betrekkingwordt
wordt
gesteld
hem
bekleede
betrekking
opgeheven en dat
dathijhijopop
wijze,
afzonderlijkewetten
wettengeregeld,
geregeld,
opgeheven
dede
wijze,
bij bij
afzonderlijke
op pensioen
pensioen gesteld
gesteld kan
kanworden
worden—- dusdus
erkende
ongeschiktheidofofop
op
op
bij bij
erkende
ongeschiktheid
hoogen leeftijd
leeftijd -— terwijl
terwijl tevens
tevens.bepaald
bepaald is,
is, dat
dathij,
hij,indien
indienhij
hijdedehem
hem
hoogen
niet nakomt,
nakomt, gestraft
gestraftkan
kanworden,
worden,desnoods
desnoods ook
ook
opgelegde plichten
plichten niet
opgelegde
ontslag. Onder
Onder deze
d~ze beperking
beperking zou
zou zelfs
zelfsPhilips
Philipsvan
vanLeiden,
Leiden,als
alshij
hij
met ontslag.
in
onzen
tijd
leefde,
vermoedelijk
met
de
aanstelling
voor
het
leven
in onzen tijd leefde, vermoedelijk met de aanstelling voor het leven
vrede gehad
gehad hebben.
hebben.
vrede
(*) Under
Onder burgerlijke
burgerlijke ambtenaren
ambtenaren verstaat
verstaathet
hetontwerp
ontwerpalle
allepersonen
personendoor
doorde
debevoegde
bevoegde
(*)
Rijk,
Provincie,dedeGemeente
Gemeenteofofeenig
eenig
macht aangesteld
aangesteld in
in vasten
vastendienst
dienstvan
vanhethet
macht
Rijk,
dede
Provincie,
ander publiekrechtelijk
pub!iekrechtelijk lichaam'
lichaam' ter
vel'\'ulling eener
eenerbezoldigde
bezoldigdebetrekking.
betrekking.
ander
ter vervulling
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Opmerkelijk
dat herhaaldelijk,
herhaaldelijk, wanneer
wanneer een
eengeruchtmakend
geruchtmakend
Opmerkelijkis,
is, dat
is, van
vaneen
eenofofandere
anderezijde
zijdebetoogd
betoogd
ambtenaarsontslag
orde is,
ambtenaarsontslagaan
aande
de orde
wordt, dat
zoo'n ontslag
heeten. Het
Het ontslag
ontslag
wordt,
dat zoo'n
ontslag eigenlijk
eigenlijkgeen
geen straf
straf mag
mag heeten.
van
den
Wageningschen
leeraar
Lindeman
b.
v.
gaf
het
van den Wageningschen leeraar Lindeman b. v. gaf het Utrechtsche
Utrechtsche
Dagblad aanleiding
de opmerking
opmerking: : »Als
»Als »strar
»straf"kunnen
kunnen wij
wij ons
ons
Dagblad
aanleiding tot
tot de
denken: : berisping,
verplaatsing en
wat dies
dies meer
meerzij.
zij.»Ontslag"
,Ontslag"
denken
berisping, boete,
boete, verplaatsing
en wat
is:: beëindiging
beëindiging eener
eener rechtsverhouding."
rechtsverhouding." En
EndedeMinister
Ministervan
van Waterstaat
Waterstaat
is
was het
het met
metdit
ditblad
bladeens
eens:: »Evenmin
,Evenminals
alsde
debenoeming
benoeming is
is een
een bebewas
mij voor,
voor, dat
dat men
men van
van een
een ontslag
ontslagkan
kanspreken
spreken als
als
looning,
looning, komt
komt het
het mij
van een
een straf,"
straf," zei
zeidedeMinister.
Ministel'.Hij
Hijerkende
erkendeechter,
echter,
datdedemeerderheid
meerderheid
van
dat
opdit
ditgebied
gebiedgezag
gezaghebben,
hebben, niet
nietaan
aanzijne
zijnezijde
zijde
van de
de mannen,
mannen, die
dieop
van
staan.
Gelukkig!
Verbeeld
u,
dat
de
ambtenaren
waarborgen
verkregen
staan. Gelukkig ! Verbeeld dat de ambtenaren waarborgen verkregen
tegen ongemotiveerde
ongemotiveerde bestraffingen,
bestraffipgen, maar
maar dat
dat de
de zwaarste
zwaarste straf,
straf, het
het
tegen
zou zijn
zijngeen
geenstraf,
straf,
ontslag,
hiervan werd
werd uitgezonderd,
uitgezonderd, omdat
omdat dit
dit zou
ontslag, hiervan
maar.
debeëindiging
beëindigingeener
eenerrechtsverhouding
rechtsverhouding I! Van
Van een
eenopgelegde
opgelegde
maar ..... de
b. v.
v. beroep
beroepopopeen
een
onpartijdigrechtscollege
rechtscollegeenenvan
vande
de»doodstraf"
,doodstraf"
boete b.
onpartijdig
niet?? Mr.
Mr. J. A.
Levy schreef
schreefterecht
terecht:: »zulk
»zulk een
een ontslag
ontslag heeft
heeft met
met
niet
A. Levy
straf
niet alleen
alleen uiterlijke
uiterlijke overeenkomst,
overeenkomst, maal'
van straf ook
ook de
de innerinnerstraf niet
maar van
lijke
natuur." Een
Een ongevraagd
ongevraagd ontslag,
ontslag, al dan
dan niet
niet eervol
eervol verleend,
verleend, isis
lijke natuur."
in
den
regel
een
straf
en
't
maakt
een
treurigen
indruk,
bij
dergelijke
maakt
een
treurigen
indruk,
bij
dergelijke
in den regel een straf en
moetenhooren,
hooren, dat
dat het
heteigenlijk
eigenlijkniets
niets
gelegenheden
weer tetemoeten
gelegenheden telkens
telkens weer
anders
dan eenvoudig
eenvoudig opheffing
opheffing der
del'dienstbetrekking.
dienstbetrekking.
anders is dan
Men
moest met
met die
die»juristerij"
»juristerij" eindelijk
eindelijk eens
eens ophouden.
ophouden. Wanneer
Wanneer
Men moest
iemand
ontslag wordt
wordt gegeven
wegens ziekte,
ziekte, of
of wegens
wegens het
hetbereiken
bereiken
iemand ontslag
gegeven wegens
van
een bepaalde
bepaaldeleeftijdsgrens
leeftijdsgrens of
of—
- waar
waargetrouwde
getrouwdeambtenaressen
ambtenaressen
van een
uitgesloten
wegens huwelijk,
huwelijk, dan
dan isis dit
ditontslag
ontslaguiteraard
uiteraard geen
geen
uitgesloten zijn
zijn -— wegens
straf;
maar wanneer
wanneer een
eenambtenaar
ambtenaarwegens
wegenstekortkomingen
tekortkomingenontslagen
ontslagen
straf; maar
van straf
strafde
de»innerlijke
»innerlijke natuur"
natuur" en
en
wordt, dan
heeft zulk
zulk een
een ontslag
ontslag van
wordt,
dan heeft
prate men
men niet
niet van
van het
hetdiepzinnig
diepzinnig onderscheid
onderscheid tusschen
tusschen straf
straf en
en discidisciprate
plinairen
men de
de zaak
zaakbij
bijden
den
plinairen administratieven
administratievenmaatregel,
maatregel, maar
maar noeme
noeme men
juisten, voor
voor ieder
ieder begrijpelijken
begrijpelijken naam.
naam.
juisten,
Boven is
is reeds
reeds terloops
terloops gezegd,
gezegd,dat
datin indede
dagen
onzerRepubliek
Republiek
Boven
dagen
onzer
een
ambtenaar, die
die zich
zich wederrechtelijk
wederrechtelijk ontslagen
ontslagen achtte,
zich tot
tot den
den
een ambtenaar,
achtte, zich
rechter kon
wenden. In
In het
het Papegaey
Papegaey ofte
ofteFormulier-boeck
Formulier-boeck van
van 1649
1649
rechter
kon wenden.
is
een request
request opgenomen
opgenomen van
van een
eendorpsschoolmeester,
dorpsschoolmeester, die
die zich
zichtot
tothet
het
is een
van Holland
Holland wendde,
wendde,omdat
omdatdededorpsregenten
dorpsregentenhem
hemontslagen
ontslagenhadden
hadden
Hof van
»tegen recht
recht ende
enderedenen
redenenende
endealleenlijck
alleenlijckuyt
uyteen
eenquaetgunstigheydt."
quaetgunstigheydt."
Ook
wordt
vermeld
het
geval
van
den
secretaris
vanMuiden,
Muiden, die
die in
in
Ook wordt vermeld het geval van den secretaris van
1671 zich
zichbeklaagd
beklaagdhad,
had,dat
datdedeschepenen
schepenenhem
hemniet
nietlanger
langerininhun
huncollege
college
wilden admitteeren
toen op
op bevel
bevel van
van 't Hof
in zijn
zijn ambt
ambt hersteld
hersteld
Hof in
wilden
admitteeren en
en toen
werd.
llAlle ambtlieden
ambtlied~n stonden
stonden ter
terzake
zakevan
van
·deuitoefening
uitoefeninghunner
hunner
werd. »Alle
'de
bediening voor
regt," schrijft
schrijft Nijhoff
Nijhoff van
van het
het Hof
Hofvan
vanGelGelbediening
voor het
het Hof
Hof te regt,"
derland.
den eersten
eersten landdag,
landdag, na
na de
deomwenteling
omwenteling van
van 1795
1795 inin
derland. Op
Op den
Gelderland
echter bij
bij de
deafkondiging
afkondiging van
van de
derechten
rechten
Gelderland gehouden,
gehouden, werd
werd echter
van
den mensch
mensch verklaard,
verklaard, dat
dat daarmede
daarmede ten
teneenenmale
eenenmaleonbestaanbaar
onbestaanbaar
van den
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was, dat
dathet
hethof
hofzich
zichnog
nogmet
met
anderezaken
zakenbepnoeide
beRloeidedan
danmet
metjudijudiwas,
andere
cieele, matrimoniale
matrimoniale en justitieele
justitieele zaken.
zaken. Het
Hetbeginsel
beginselvan
vandedescheiding
scheiding
cieele,
van staatsmachten,
staatsmachten, de
deséparation
séparation des
despouvoirs,
pouvoirs, deed
deedhier
hierzijn
zijnintrede
intrede
van
en
de constitutie
constitutie van
van1798
1798
bepaalde
uitdrukkelijk, dat
dat geen
geen lid
lidder
del'
en de
bepaalde
uitdrukkelijk,
rechterlijke
macht zich
zich in
in dedeuitoefening
uitoefeningvan
vanwetgevende
wetgevendeofofuitvoerende
uitvoerende
rechterlijke macht
hetterrein
terrein
macht mocht
mocht mengen.
mengen. Sinds
Sindsdien
dien tijd
tijd schuwt
schuwt de
derechter
rechterhet
macht
del'
administratie en
is deze
deze zelf
zelfrechter
rechter in
in haar
haar eigen
eigen zaak.
zaak. Nog
Nog in
in
der adMinistratie
en is
1855
zeiThorbecke
Thorbecke:: pGreeft
])Geeft men
de beslissing
beslissing aan
aan een
eenandere
anderemacht
macht
1855 zei
men de
dan
aan de
de uitvoerende,
uitvoerende, dan
dan verkort
verkort men
men de
derechten
rechtender
deruitvoering."
uitvoering."
dan aan
't Duurde
Duurde geruimen
geruim en tijd,
tijd, eer
eer men
men inzag,
inzag, dat
datdie
diebezorgdheid
bezorgdheid voor
voor de
de
degelegenheid
gelegenheidstelde
steldestraffeloos
straffeloos
rechten
der uitvoering
uitvoering de
de overheid
overheid ininde
rechten der
plegen enendat
datditdittoch
tocheigenlijk
eigenl~jkinineen
eenbeschaafden
beschaafden staat
staat
onrecht te plegen
onrecht
niet tetepas
paskwam.
kwam.Waar
Waardede
administratierecht
rechtsprak
sprak in
in haar
haar eigen
eigen
niet
administratie
zaak, kon
kon men
menditditbezwaarlijk
bezwaarlijkrechtspraak
rechtspraaknoemen.
noemen.Rechtspraak
Rechtspraak isis
zaak,
immers volgens
volgens Kappeijne's
Kappeijne's bekende
bekende definitie
definitie: : Dde
Dde daad
daad van
van een
een
immers
onpartijdige,
die oordeelt
oordeelt tusschen
tusschen partijen
partijen over
over eene
eenequaestie
quaestievan
van
onpartijdige, die
dezebezwaarlijk
bezwaarlijk zijn,
zijn,
recht." En
En onpartijdig
onpartijdig kan
kandedeadministratie
administratieinindeze
recht."
omdat
partij is.
Mr. Vos
Vos betoogde,
betoogde, dat
niet het
het eenige
eenige bebeomdat zij
zij zelf
zelf partij
is. Mr.
dat dit niet
is;; hij
hij noemt
noemtdedeadministratie
administratie voor
voor die
die taak
taakgeheel
geheelongeschikt
ongeschikt
zwaar
zwaar is
o. a.
a. op
op 't gemis
gemis van
van een
een goed
goedgeregeld
geregeldprocesrecht
procesrecht;; maar
maar
en
wijst o.
en wijst
afgezien
hiervan
ligt
het
voor
de
hand,
dat
alleen
reeds
de
partijdigafgezien hiervan ligt het voor de hand, dat alleen reeds de partijdigMen isishet
het
heid
deze rechtspraak,
rechtspraak, die
die geen
geen rechtspraak
rechtspraak is,
is,veroordeelt.
veroordeelt. Men
heid deze
er
thans hier
hier tetelande
landedan
danook
ookwel
welover
overeens,
eens,dat
dat
hierinverandering
verandering
er thans
hierin
moet komen
komen: : de
de grondwet
grondwet heeft
heeft in
in 1887
1887aan
aanden
denwetgever
wetgever de
de opopmoet
dracht gegeven,
deze materie
materie ter
ter hand
hand tetenemen.
nemen.Bij
Bijdeze
dezegrondwetsgrondwetsdracht
gegeven, deze
namelijk bepaald,
bepaald, dat
dat de
dewet
wetdedebeslissing
beslissingvan
vanandere
andere
herziening is
herziening
is namelijk
twistgedingen
dan die
dieover
overeigendom
eigendomenen
daaruitvoortspruitende
voortspruitenderechten,
rechten,
twistgedingen dan
daaruit
over
schuldvordering en
andere burgerlijke
burgerlijke rechten
rechten kan
kanopdragen
opdragenhetzij
hetzij
over schuldvordering
en andere
aan
den gewonen
gewonenrechter,
rechter,hetzij
hetzijaan
aaneen
eencollege
collegemet
met
administratieve
aan den
administratieve
twistgedingen rekent
men de
de gegerechtspraak
die andere
rechtspraakbelast.
belast. Tot
Tot die
andere twistgedingen
rekent men
'Schillen
over
maatregelen
van
administratief
gezag.
Tot
het
gewone
schillen over maatregelen van administratief gezag. Tot het gewone
burgerlijke recht
kunnen deze
deze geschillen,
geschillen, naar
naar dedeopvatting
opvatting van
van de
de
burgerlijke
recht kunnen
groote
meerderheid onzer
onzer juristen,
juristen, niet
niet gerekend
gerekend worden.
worden. Is er
er een
een
groote meerderheid
orgaan
van het
hetpubliek
publiekgezag
gezagbijbijbetrokken,
betrokken,dan
danbehoort
behoortzoo'n
zoo'ngeschil
geschilorgaan van
—
althans
in den
den regel
regel —
- thuis
thuisinineen
eenandere
andereafdeeling
afdeeling van
van het
hetrecht,
recht,
althans in
die
men publiekrecht
publiekrecht noemt.
noemt.Sommige
Sommigerechtsgeleerden,
rechtsgeleerden,alsalsProf.
Prof.Krabbe
Krabbe
die men
en
Mr. van
van Idsinga,
Idsinga, zijn
zijn het
hetmet
metdeze
dezeonderscheiding
onderscheiding niet
niet eens
eens;; doch
doch
en Mr.
metRoëll
RoëllenenOppenheim
Oppenheimvan
van
de
groote meerderheid
meerderheid onzer
onzer juristen
juristen isis met
de groote
oordeel,
dat
,de
wetenschap
en
het
gezond
verstand
de
onderscheiding
oordeel, dat 3de wetenschap en het gezond verstand de onderscheiding
tusschen publiekpubliek- en
enprivaatrecht
privaatrecht gebiedend
gebiedend eischen.".
eischen.". De
De vraag,
vraag, wat
wat
tusschen
in
deze als
als wetenschappelijk
wetenschappelijk criterium
criterium geldt,
geldt, laat
laat ikikrusten
rusten;
voormijn
mijn
in deze
; voor
is het
hetvoldoende
voldoende teteweten,
weten,dat
datgeschillen
geschillentusschen
tusschenbijzondere
bijzondereperperdoel
doel is
sonen
en een
eenorgaan
orgaanvan
vanhet
hetpubliek
publiekgezag
gezagenentusschen
tusschen twee
tweezulke
zulke
sonen en
organen
onderling, als regel,
regel, geacht
geachtworden
wordentete
behoorentot
tothet
hetpublieke
publieke
organen onderling,
behooren
recht
en
dus
niet
tot
de
bevoegdheid
van
den
gewonen
rechter.
En
recht en dus niet tot de bevoegdheid van den gewonen rechter. En
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daar aan
aan de
de genoemde
genoemde »opdracht"
»opdracht" van
vandedeGrondwet
Grondwetvan
van'87
'87nog
nogaltijd
altijd
daar
geen
gegeven is,
is, behoort
geen uitvoering
uitvoering gegeven
behoort tot
tot op
op dit
dit oogenblik
oogenblik hier
hier te
telande
lande
hetpublieke
publieke
recht
hoofdzaaknog
nogbij
bijdedeadministratie
administratie
rechtspraak ininhet
de rechtspraak
recht
inin
hoofdzaak
hetterrein
terreinvan
vanhet
hetpublieke
publiekerecht
rechtdus
dus
zelve en
en kan
kandedeoverheid
overheidopophet
zelve
Want
al
is
de
overheid
voor
straffeloos
onrecht
plegen.
Straffeloos!
straffeloos onrecht plegen. Straffeloos ! Want al is de overheid voor
haar beslissingen
beslissingen verantwoording
verantwoording schuldig
schuldig aan
aan de
de openbare
openbare meening,
meening,
haar
in de
devertegenwoordiging,
vertegenwoordiging, ieder
iederweet,
weet,datdat
tusschenkomst
zich uitend
uitend in
zich
dede
tusschenkomst
in deze
deze bitter
bitter weinig
weinig geeft.
geeft. En
Enwaar
waar
van Kamers
Kamers en
enGemeenteraden
Gemeenteraden in
van
straffeloos onrecht
onrecht geschieden
geschieden kan,
kan, blijft
blijft het
het plegen
plegen van
van onrecht
onrecht niet
niet
straffeloos
het publiek
publiek en
en dit
ditondervinden
ondervinden ook
ook de
de
achterwege. Dit
Dit ondervindt
ondervindt het
achterwege.
Want ook
ook dedeambtenaarsverhouding
ambtenaarsverhouding wordt
wordt gerekend
gerekend tete
ambtenaren. VVant
ambtenaren.
behooren tot het
het publieke
publieke recht.
recht.De
Dejuristenvergadering
juristenvergadering van
van 1897
J 897heeft
heeft
behooren
Staat
metgroote
grootemeerderheid
meerderheidDuitgemaakt."
»uitgemaakt."»De
»Deverhouding
verhoudingvan
vanden
den Staat
dit met
en zijne
zijne onderdeelen
onderdeelen tot
totzijn
zijnambtenaren
ambtenarenis van
is ,'an
publiekrechtelijken
en
publiekrechtelijken
dus begrijpelijk,
begrijpelijk, dat
dat de
deambtenaar
ambtenaarmet
metzijn
zijn
aard," verklaarde
verklaarde zij.
zij. 't Is dus
aard,"
klachten over
over schennis
schennis van
van rechten
rechtenbij
bijdederechtbank
rechtbankgeen
geengehoor
gehoorvindt.
vindt.
klachten
rechter maar
maar "ruikt''
Huikt" —
- .,zei
zei Prof.
Prof.Krabbe
Krabbe inineen
eenrede,
rede,die
diehij
hij
»Als de rechter
"Als
April 1902
1902teteUtrecht
Utrechthield
hield—~
»dat
quaestieisisvan
vanambteambte28 April
"dat
hethet
eeneen
quaestie
de raadzaal
raadzaal niet
Toen —
naarsrecht, dan
klager in
naarsrecht,
dan laat
laat hij
hij den
den klager
in de
niet toe."
toe." Toen
om een
een enkel
enkelvoorbeeld
voorbeeld tetenoeinen
noemen —
- inin1892
1892
eervolontslagen
ontslagen
om
dede
eervol
de Rechtbank
Rechtbank tete
commandant der
der Amsterdamsche
Amsterdamsche ibrandweer
-brandweer zich
commandant
zich tot
tot de
Amsterdam wendde
zijn klacht
klacht over
over ontslag
ontslag zonder
zonder pensioen,
pensioen, ververAmsterdam
wendde met
met zijn
klaarde de
de Rechtbank
Rechtbank zich
zich onbevoegd.
onbevoegd. In
In den
den laatsten
laatsten tijd
tijd heeft
heeft de
de
klaarde
Bond
van Ned.
Ned.Onderwijzers
Onderwijzers tot
totvijfmaal
vijfmaal toe
toe bij
bij den
denrechter
rechtergehoor
gehoor
Bond van
gevonden met
met zijn
zijn klachten
klachten over
overschennis
schennis van
vandoor
doorhem
hemovergenomen
overgenomen
gevonden
maar men
men mag
mag hieruit
hieruit niet
niet
geldelijke
aanspraken van
onderwijzers, maar
geldelijke aanspraken
van onderwijzers,
afleiden,
dat de
de rechter
rechteraangaande
aangaande zijn
zijnbevoegdheid
bevoegdheid thans
thans een
een veel
veel
afleiden, dat
ruimer
opvatting huldigt.
huldigt. Hij
Hij moge
moge thans
thanskennis
kenniswillen
willennemen
nemen van
van
ruimer opvatting
geldelijke
vorderingen van
van ambtenaren,
ambtenaren, in
in onderzoek
onderzoek naar
naar het
hetrechtrechtgeldelijke vorderingen
matige
van administratieve
administratieve handelingen
handelingen treedt
treedt hij
hij niet
niet:
hetpublieke
publieke
matige van
: het
recht
en dus
dus ook
ookhet
hetambtenaarsrecht
ambtenaanu'echt isisvoor
voorhem
hemnog
nog
altijdverboden
verboden
recht en
altijd
terrein. Een ambtenaarsontslag
ambtenaarsontslag moge
moge nog
nog zoo
zoo onbillijk
onbillijk zijn,
zijn, de
derechter
rechter
terrein.
zal
er
zich
niet
mede
bemoeien
..
zal er zich niet mede bemoeien. '
Toen
in de
devoorlaatste
voorlaatsteverkiezingsperiode
verkiezingsperiodeaan
aanverschillende
verschillendecandidaten
candidaten
Toen in
dachtenover
overdedebehoefte
behoefte
voor
Tweede Kamer
Kamergevraagd
gevraagdwerd,
werd,hoe
hoe
voor de Tweede
zeze
dachten
der
ambtenaren aan
aan wettelijke
wettelijkeregeling
regelingvan
vanhun
hunrechtstoestand,
rechtstoestand, antantder ambtenaren
woordden
dat dedeadministratieve
administratieverechtspraak
rechtspraakweldra
weldrazou
zou
woordden sommigen,
sommigen, dat
geregeld
worden. Blijkbaar
meening, dat
dat
geregeld worden.
Blijkbaargingen
gingen zij
zij daarbij
daarbij uit
uit van
van de meening,
in
orde
zou
zijn.
Administratieve
rechtspraak
is
rechtdan
de
zaak
dan de zaak in orde zou zijn. Administratieve rechtspraak is rechtgeschillen over
overrechten
rechtenenenverplichtingen
verplichtingenuit
uithet
hetpublieke
publieke recht,
recht,
spraak
spraak in geschillen
dus
ook uit
uit het
hetambtenaarsrecht
ambtenaarsrecht en
enzoodra
zoodm die
dieadm.
adm.rechtspraak
rechtspraaker
er is,
is,
dus ook
ambtenaareen
eenrechtbank
rechtbank hebben,
hebben, waar
waar hij
hijzijn
zijnklachten
klachten over
over
zal
de ambtenaar
zal de
schennis
Maar wat
wat helpt
helpt dat
dat
schennis van
van rechten
rechten aanhangig
aanhangigkan
kan maken.
maken. Maar
recht gegetegen
een onbillijk
onbillijk ontslag,
ontslag, zoolang
zoolang door
door zoo'n
zoo'n ontslag
tegen een
ontslag geen
geen recht
)Administratieve rechtspraak
rechtspraak is''
is" —
- zooals
zooalsMinister
Minister
schonden
wordt I 'Administratieve
schonden wordt
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Loeff terecht
zei —
- »uit
:mitden
denaard
aardder
derzaak
zaakmeer
meerbestemd
bestemdeene
eenerechtsrechtsterecht zei
positie
versterken dan
dan eene
eene rechtspositie
rechtspositie te
te regelen."
regelen." Met
Met een
een
positie te
te versterken
rechtbank
niet geholpen
geholpen zijn.
zijn. Er
Er
rechtbank alleen
alleen zullen
zullen de
de ambtenaren
ambtenarendus
dus nog
nog niet
zal
allereerst bepaald
bepaald moeten
moeten worcten,
wOrllen, om
om welke
welkeredenen
ff~denende
deambtenaar
ambtenaar
zal allereerst
mag
worden ontslagen.
ontslagen. DeDeformuleering
formuleeringhiervan
hiervan zal
zalniet
nietgemakkelijk
gemakkelijk
mag worden
zijn, in
in 't bijzonder
wat
de
dienstvergrijpen
aangaat,
tlaar
opsomming
zijn,
bijzonder wat de dienstvergrijpen aangaat, daar opsomming
te vaag
vaag zal
zal zijn
zijn;; maar
maar
hier
moeilijk en
algemeene formule
formule allicht
allicht te
hier moeilijk
en een algemeene
de
rechter moet
moet toch
toch weten,
weten, ter
terzake
zakevan
vanwelke
welkefeiten
feiten alaldan
dan niet
niet
de rechter
even of
of hij
hij die
die straf
strafzelf
zelfheeft
heeft
ontslag
mag worden
worden opgelegd,
ontslag mag
opgelegd, om
om het
het even
op
te leggen,
leggen,zooals
zooalsin in
Duitschlandgeschiedt,
geschiedt,
danwel
welofof
hemdedecontrble
controle
op te
Duitschland
dan
hem
deadm.
adm.autoriteit
autoriteitverricht,
verricht,
is
opgedragen over
over de
debestraffingen,
bestraffingen, door
door de
is opgedragen
ambtenaarswet
zooals
Minister Loeff
Loeff wilde.
wilde. Deze
Deze Minister
Minister wilde
wilde inindedeambtenaarswet
zooals Minister
de
redenen van
van ontslag
ontslag vastleggen,
vastleggen, en
endedeadministratieve
administratieve autoriteit
autoriteit bij
bij
de redenen
de
toepassing onder
onder de
decontr6le
controlevan
vanden
denadministratieven
administratievenrechter
rechter stellen.
stellen.
de toepassing
dat het
het ontslag
ontslag niet
nietovereenkomstig
overeenkomstig de
de wet
wet
Meent
de ontslagene
ontslagene dan,
dan, dat
Meent de
is,
dan kan
kan hijhijzich
zichtot tot
dien
rechter
wenden.Bevindt
Bevindt deze,
deze, dat
dat de
de
is, dan
dien
rechter
wenden.
feiten,
op grond
grond waarvan
waarvan het
het ontslag
ontslag gegeven
gegeven is,
is,niet
nietbewezen
bewezenworden
worden
feiten, op
of de
de bewezen
bewezen feiten
feitennaar
naardedeambtenaarswet
ambtenaarswethet
hetontslag
ontslagniet
nietwettigen,
wettigen,
hij het
het ontslag
ontslag te
te niet.
niet. Op
Op deze
deze wijze
wijzezal
zaldedeambtenaar
ambtenaar gegedan
dan doet
doet hij
vanzelf, dat
dat
waarborgd zijn
tegen ongemotiveerd
ongemotiveerd ontslag.
ontslag. 't Spreekt
waarborgd
zijn tegen
Spreekt vanzelf,
alleen
twijfelachtige gevallen
gevallen aan
aan het
hetoordeel
oordeel van
vanden
denrechter
rechteronderonderalleen twijfelachtige
Waar geen
geenschijn
schijn ofofschaduw
schaduw van
van schuld
schuld is,
is,
worpen zullen
zullen worden.
worden. Waar
worpen
de autoriteit
autoriteit zich
zich van
van bestraffing,
bestraffing, waar
waardedeschuld
schuldniet
nietteteontkennen
ontkennen
zal de
zal
is, de
de ontslagene
ontslagene zich
zich van
vanberoép
beroépopopden
denrechter
rechteronthouden.
onthouden.Juist
Juistvoor
voO!·
is,
die twijfelachtige
twijfelachtige gevallen.
gevallen·isisonpartijdige
onpartijdige rechtspraak
rechtspraak dringend
dringend noodig,
noodig,
die
ter wille
willevan
vanden
denambtenaar
ambtenaarals
alsvan
vanden
dendienst.
dienst.Zoolang
Zoolang die
die
zoowel ter
zoowel
rechtspraak ontbreekt,
ontbreekt, leidt
leidt inindie
dietwijfelachtige
twijfelachtigegevallen
gevallenelk
elkambteambterechtspraak
tot klachten
klachten over
over onbevredigd
onbevredigd rechtsgevoel
rechtsgevoel en
en de
dedrukte,
drukte,
naarsontslag tot
naarsontslag
die van
van zoo'n
zoo'n ontslag
ontslagtetevoorzien
voorzienis,is,
schriktsoms
somsdedeautoriteit
autoriteitvan
van
die
schrikt
ingrijpen af,
ook al
al isiszijzij
overtuigd,dat
datdedestraf
strafverdiend
verdiend is
is en
en de
de
ingrijpen
af, ook
overtuigd,
dienst bij
bij het
hetontslag
ontslaggebaat
gebaatzouzou
zijn.
Zoodradederechtspraak
rechtspraak er
er is,
is,
dienst
zijn.
Zoodra
zal de
de administratieve
administratieve autoriteit
autoriteit in
in zulke
zulke gevallen
gevallen het
het gerust
gerustop
opde
deuituitzal
rechter laten
laten aankomen
aankomen: : de
agitatie tegen
tegen het
het ontslag
ontslag
spraak van
den rechter
spraak
van den
de agitatie
heeft dan
dan geen
geenrecht
rechtvan
vanbestaan
bestaanmeer,
meer,omdat
omdat 's rechters uitspraak
uitspraak
heeft
rechtsgevoel bevredigen
bevredigen zal.
zal.De
Deaanwezigheid
aanwezigheidvan
vandeze
dezerechtspraak,
rechtspraak,
het rechtsgevoel
mits dan
dan ook
ookzijn
zijnarbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst geregeld
geregeld is,zal
is,zal den
denambtenaar,
ambtenaar,
mits
het gevoel
gevoel van
vanveiligheid
veiligheid hergeven,
hergeven, dat
dat hij
hijnoodig
noodig
die zijn
zijn plicht
plicht doet,
doet, het
die
heeft en
en den
den ambtenaar,
ambtenaar, die
diezijn
zijnplicht
plichtverzuimt,
verzuimt, de
degelegenheid
gelegenheid ontontheeft
nemen, om
om van
van het
hetonbevredigd
onbevredigd rechtsgevoel
rechtsgevoel teteprofiteeren.
profiteeren.En
Enzoowel
zoowel
nemen,
het eene
eene als
als het
hetandere
andere zal
zal ten
tengoede
goedekomen
komen aan
aan den
dendienst.
dienst.
het
de
bedoelde
twijfelachtige
gevallen
trekken
in
denregel
regeldede
Van
Van de bedoelde twijfelachtige gevallen trekken in den
voorbeelden van
ontslag wegens
wegensbuiten
buitendienst
dienst
verrichtehandelingen
handelingen
voorbeelden
van ontslag
verrichte
meest de
deaandacht
aandacht van
van het
hetgroote
grootepubliek.
publiek.Ieder
Iedermeent
meentover
overzoo'n
zoo'n
het meest
geval te
te kunnen
kunnenoordeelen
oordeelen en
engeeft
geeftmeestal
meestalgaarne
gaarnezijn
zijnmeening
meeningten
ten
geval
DeambteambteDat die
die meeningen
meeningen zeer
zeeruiteenloopen,
uiteenloopen, isisbegrijpelijk.
begrijpelijk.De
beste. Dat
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naars vrijheid leent zich
zich zoo
zoo bij
bijuitstek
uitstekvoor
voorverschil
verschilin
in opvatting.
opvatting. De
De een
een
naarsvrijheid
dea ambtenaar
ook buiten
buiten dienst
dienst altijd
altijd ambtenaar
ambtenaar blijft,
blijft, dede
vindt, dat
dat de
vindt.
mbtenaar ook
andere,
hij buiten
buiten dienst
dienst zoo
zoo vrij
vrij isisals
alsgewoon
gewoonburger,
burger, terwijl
terwijlnog
nog
andere, dat
dat hij
de
meerderheid,
naar
'j;
schijnt
den
middenweg
kiezen,
anderen
anderen — de meerderheid, naar 't schijnt — den middenweg kiezen,
maar 't
't onderling
onderling oneens
oneens zijn
zijn over
overdedevraag,
vraag,waar
waar
grens
diervrijheid
vrijheid
maar
dede
grens
dier
moet
getrokken worden.
juiste grens
grens is
is hier
hier
moet getrokken
worden.Het
Het bepalen
bepalen van
van de
de juiste
Mr.Drucker
Druckerzei
zeibij
bijbehandeling
behandelingvan
vande
dezaak-Lindeman
zaak-Lindeman
uitermate moeilijk.
moeilijk.Mr.
in
de Tweede
TweedeKamer
Kamer:: pIk
»Ikgeloof,
geloof, dat
dat een
eenambtenaar
ambtenaar veel
veel meer
meer gegein de
zal zijn,
zijn, indien
indien ieder
ieder concreet
concreet geval
geval wordt
wordtonderzocht
onderzocht door
door
waarborgd
waarborgd zal
onpartijdig rechtscollege,
rechtscollege, dan
danwanneer
wanneermen
mentracht
trachtdedeverplichtingen
verplichtingen
een onpartijdig
Mr. Treub
Treub liet
liet zich
zich inin
nauwkeurig in
wetsartikelen teteformuleeren."
formuleeren." Mr.
nauwkeurig
in wetsartikelen
een
vergadering
te
Amsterdam
in
denzelfden
geest
uit.
't
Wil
mij
een vergadering te Amsterdam in denzelfden geest uit.
mij echter
voorkomen, dat
rechtscollege toch
weten, waar
waar de
de strafstrafvoorkomen,
dat het
het rechtscollege
toch dient
dient te weten,
van den
den ambtenaar
ambtenaar voor
voor daden,
daden, zijn
zijn particulier
particulier leven
leven betrefbetrefbaarheid
baarheid van
Werdbepaald,
bepaald,dat
datdeze
dezestrafbaarheid
strafbaarheidbegint,
begint,waar
waarschade
schade
fende,
begint. Werd
fende, begint.
zou erereen
eengrens
grensgetrokken
getrokken
aan
den dienst
dienstgeconstateerd
geconstateerd wordt,
wordt, dan
dan zou
aan den
die den
denambtenaar
ambtenaarbehoorlijke
behoorlijke vrijheid
vrijheid verzekert
verzekert zonder
zonder het
het
zijn, die
zijn,
brengen. Op
Op dit
dit standpunt
standpunt heeft
heeft zich
zich ook
ookde
de
dienstbelang
dienstbelang inin gevaar
gevaar te brengen.
vader van
van de
deMaastrichtsche
Maastrichtsche ambtenaars-verordening,
ambtenaars-verordening, Jhr.
Jhr. Mr.
Mr.Ch.
eh. Ruys
Ruys
vader
de Beerenbrouck,
Beerenbrouck, geplaatst.
geplaatst. Deze
Dezeverordening,
verordening,merkwaardig
merkwaardigals
alsde
deeerste,
eerste,
die
den rechtstoestand
rechtstoestand der
dergemeente-ambtenaren
gemeente-ambtenarenregelt,
regelt,voor
voorzoover
zoover
die den
ookdoor
doorverscheidene
verscheidenemilde
milde
de
Rijkswet dit
dittoelaat,
toelaat,enen
merkwaardigook
de Rijkswet
merkwaardig
uitoefening
en
wijze bepalingen,
bepalingen, heeft
heeft bovendien
bovendien den
den ambtenaar
ambtenaar bij
bij dedeuitoefening
en wijze
in bescherming
bescherming genomen
genomen door
door tete
van
zijne grondwettelijke
grondwettelijke rechten
rechten in
van zijne
bepalen, dat
hij hiervoor
hiervoor alleen
worden gestraft,
gestraft, als
als hij
hij desdesbepalen,
dat hij
alleen kan
kan worden
wege
door den
den strafrechter
strafrechter onherroepelijk
onherroepelijk veroordeeld
veroordeeld is.
bewege door
is. Deze
Deze be$cherming
zal meer
meer effect
effecthebben
hebbendan
danhethet
hooggeroemdeschild
schild der
der
scherming zal
hooggeroemde
mebekend
bekendvan
vaneen
eenambtenaarsambtenaarsgrondwet.
Slechts één
één voorbeeld
voorbeeld isisme
grondwet. Slechts
opgrond
grond van
vanstrijd
strijd met
metgrondgrondontslag,
dat ongedaan
ongedaan gemaakt
gemaakt werd
werd op
ontslag, dat
het
geval
van
den
gemeente-ontvanger
wettelijke
rechten,
namelijk
wettelijke rechten, namelijk het geval van den gemeente-ontvanger tete
die ontslagen
ontslagen werd,
werd, omdat
omdat hij
hij verhooging
verhooging van
van jaarwedde
jaarwedde gegeNijeveen, die
Nijeveen,
op art.
art.8 8der
derGrondwet,
Grondwet, dat
dat aan
aan ieder
ieder —
vmagd
had. Met
Met het
het oog
oog op
vraagd had.
ook
aan den
den ambtenaar
ambtenaar dus
dus —
- 't recht
waarborgt om
om verzoeken
verzoeken aan
aan
ook aan
recht waarborgt
de
bevoegde macht
macht in
in te
te dienen,
dienen, vond
vond de
de Regeering
Regeering dit
dit toch
toch tetekras.
kras.
de bevoegde
Men
meene echter
echter niet,
niet, dat
datinindedekwart
kwart
eeuw,
sindsdedevernietiging
vernietiging
Men meene
eeuw,
diedie
sinds
van
dit raadsbesluit
raadsbesluit verloopen
verloopen is,
geen ambtenaren
ambtenaren lastig
lastiggevallen
gevallenzijn
zijn
van dit
is, geen
gebruik maken
maken van
van door
doordedeGrondwet
Grondwetgewaarborgde
gewaarborgde rechten.
rechten.
wegens 't gebruik
Zelfs
ontbreekt het
het nog
nogheden
hedenniet
nietgeheel
geheelaan
aanvoorschriften,
voorschriften, die
die een
een
Zelfs ontbreekt
geheele categorie
categorie van
vanambtenaren
ambtenaren uitdrukkelijk
uitdrukkelijk het
het gebruik
gebruik van
van een
een
geheele
politiek
ontzeggen. Ik
Ik herinner
herinner aan
aan de
debepaling,
bepaling,voorkomende
voorkomende in
in
politiek recht ontzeggen.
de instructie
instructie van
vandedebuitengewone
buitengewone(onbezoldigde)
(onbezoldigde)gemeente-veldwachters
gemeente-veldwachters
in Noord-Holland
Noord-Holland: :»Het
is verboden
verboden.zich
zich ininden
denstrijd
strijdder
derpolitieke
politieke
in
pflet is
mengen, zich
zich bij
bijvereenigingen,
vereenigingen, die
die dit
dit beoogen,
beoogen, aan
aan te
te
partijen
partijen te
te mengen,
sluiten
op andere
andere wijze
wijze in het
het streven
streven en
ende
debemoeiingen
bemoeiingen van
van derdersluiten of
of op
gelijke
partijen een
een werkzaam
werkzaam aandeel
aandeel tetenemen."
nemen."Deze
Dezebepaling
bepalingmoge
moge
gelijke partijen
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een
unicum zijn,
zijn, dat
datzeze
bestaat,bewijst,
bewijst,hoe
hoeweinig
weinigdedeautoriteiten
autoriteiten
een unicum
bestaat,
soms
om het
het grondwettelijk
grondwettelijk recht
recht van
vanden
denambtenaar
ambtenaar geven.
geven. »Wil
»Wil men
men
soms om
een
waarheid flink
flink ambtenaarspersoneel,
ambtenaarspet'soneel, dat
dat zich
zich zijner
zijner waarde
waarde bebeeen ininwaarheid
Mr.
Fokker
praeadviesaan
aandedejuristenjuristenwust is"
is" —
- schreef
schreefMr.
wust
Fokker
in in
zijnzijn
praeadvies
:Dmen erkenne
erkenne allereerst
allereerst hun
hun gelijk
gelijk recht
recht als
alsburgers."
burgers."
vereeniging -— »men
vereeniging
De ambtenaar
ambtenaar is
is op
opditditgelijk
gelijkrecht
rechtbijzonder
bijzonder gesteld
gesteld;; wie
wie het
het hem
hem
De
dat
door
strafbepalingen onthouden
of het
het nut,
nut, dat
door strafbepalingen
onthoudenwil,
wil,vrage
vrage zich'
zich af,
af, of
hiervan
verwachten is,
is, wel
welopweegf
opweegt"
tegenhet
hetnadeel,
nadeel,dat
datons
onsgeheele
geheele
hiervan te verwachten
tegen
er van
van zou
zouondervinden.
ondervinden.
openbare
openbare leven
leven er
In
den laatsten
laatstentijd
tijdis is
orde
gekomen
ongevraagd ontslag
ontslag
In den
aanaan
de de
orde
gekomen
% 't
ongevraagd
op grond
grond van,
van huwelijk
huwelijk of
ofzwangerschap.
zwangerschap. Toen
Toen men
men
aan
ambtenaressen op
aan ambtenaressen
in eenige
eenige takken
takken voor
voor vrouwen
vrouwen openstelde,
openstelde, heeft
heeft
den
openbaren dienst
den openbaren
dienst in
met de
demogelijkheid,
mogelijkheid, dat
datdedevrouwelijke
vrouwelijke
men
geen rekening
rekening gehouden
gehouden met
men geen
in 't'thuwelijk
huwelijk trad,
trad, inindienst
dienstZou
zoublijven.
blijven. Destijds
Destijds kwam
kwam
ambtenaar,
ambtenaar, die
die in
maarinindedelaatste
laatste
jarenhebben
hebbennieuwerwetsche
nieuwerwetschebegrippen
begrippen
dit
niet .voor,
.voor, maar
dit niet
jaren
omtrent
taak der
der getrouwde
getrouwde vrouw
vrouw hier
hier ingang
ingang gevonden
gevonden en
enthans
thans
omtrent de
de taak
Staat en
en Gemeente
Gemeente zich
zich voor
voor de
de vraag
vraag gesteld,
gesteld, of
of 't
dan niet
niet
zien Staat
zien
% àl
al dan
te weren.
weren.
wenschelijk is,
de gehuwde
gehuwde vrouw
vrouw uit
uit den
den openbaren
openbaren dienst
dienst te
wenschelijk
is, de
De
uiterste feministen,
feministen, die
die elke
elkeregeling,
regeling, welke
welkevoor
voorde
devrouw
vrouw een
een
De uiterste
uitzondering maakt, uit
uitden
denbooze
boozeachten,
achten,eischen
eischenook
ookhier
hiergelijkstelling
gelijkstelling;
uitzondering
;
maar
zij
vergeten,
dat
de
dienst
op
de
gehuwde
vrouw
niet
met
dezelfde
maar zij vergeten, dat de dienst op de gehuwde vrouw niet met dezelfde
op den
den gehuwden
gehuwden man.
In den
den regel
regel komt
komt
vastheid
rekenen als
vastheid kan
kan rekenen
als op
man. In
huwelijktreedt,
treedt,reeds
reeds
spoedigdedezwangerschap
zwangerschap
voor
de vrouw,
vrouw, die
dieinin't 't
voor de
huwelijk
spoedig
de schade,
schade, die
diedeze
dezevoor
voorden
dendienst
dienstmedebrengt.
medebrengt.'t Is
't Is
begrijpelijk,
met de
begrijpelijk,
dat
de Overheid
Overheid zonder
zonder noodzaak
noodzaak die
die schade
schade niet
niet op
op zich
zich wil
wil nemen,
nemen,
dat de
te meer,
meer, daar
daarhet
hetzeer
zeer
waarschijnlijl<is,is,dat
dat
het
nadeelzich
zichniet
nietbepalen
bepalen
waarschijnlijk
het
nadeel
zal
tot dedebedoelde
bedoeldedienstverzuimen
dienstverzuimen alleen.
alleen. En
Ennoodzaak
noodzaak in
in dien
dien zin,
zin,
zal tot
er voor
voor de
de ambtenares,
ambtenares, die
diewegens
wegenshuwelijk
huwelijkontslagen
ontslagenwordt,
wordt, geen
geen
dat
dat er
vinden zou
bestaat bijna
bijna nergens.
nergens. Van
Van
ongehuwde
ongehuwde opvolgster
opvolgstertete vinden
zou zijn,
zijn, bestaat
de
zijde van
vanhet
hetdienstbelang
dienstbelangbeschouwd,
beschouwd, zou
zou de
de regel,
regel, dat
datvoor
voor de
de
de zijde
ambtenaressen
dienstbetrekking met
huwelijk eindigt,
eindigt, dus
dus volvolambtenaressen de
de dienstbetrekking
met het
het huwelijk
doende gemotiveerd
gemotiveerd zijn.
Met het
het huwelijk,
huwelijk, niet
nieteerst
eerstmet
metdedezwangerzwangerdoende
zijn, Met
schap:
gehuwdeambtenaressen
ambtenaressen toelaat,
toelaat, moet
moetdedenatuurlijke
natuurlijkegevolgen
gevolgen
schap : wie gehuwde
van het huwelijk
huwelijk mee in
in den
den koop
koop nemen.
nemen. EnEn't
ambtenaarsbelang isis
van
't ambtenaarsbelang
evenmin
metdedetoelating
toelatingvan
vangehuwde
gehuwdevrouwen.
vrouwen. De
Deambtenares,
ambtenares,
evenmin gebaat met
haar ambtelijke
ambtelijke taak
taaknog
nogdedetaak
taak
van
huismoederop
opzich
zich neemt,
neemt,
die
bij haar
die bij
van
huismoeder
loopt
groot gevaar,
gevaar, te
telaat
laattottothethet
besef
te kqmen,
haar
krachten
loopt groot
besef
te komen,
datdat
zijzij
haar
krachten
dat het
hetbeter
beterzou
zou
geweest
zijn,alsals
wetgeverhaar
haar
overschat heeft
en dat
overschat
heeft en
geweest
zijn,
dedewetgever
tegen
zichzelf
beschermd
had.
En
de
mannelijke
ambtenaar,
die
zijne
tegen zichzelf beschermd had. En de mannelijke ambtenaar, die zijne
steunthet
hetdenkbeeld
denkbeeld van
van Mr.
Mr. van
van
vrouw in
in betrekking
betrekking laat
laatblijven,
blijven,steunt
vrouw
Houten:
kan volstaan
volstaan met
met de
desalarieering
salarieering tot
tot op
op het
hetpeil
peilvan
van
Houten : :Dmen
»men kan
't geen
een ongetrouwd
ongetrouwd man
man noodig
noodig heeft,"
een denkbeeld,
denkbeeld, dat
dat in
in de
de
geen een
heeft," een
instemming vindt.
vindt. De
Deovergroote
overgrootemeermeerambtenaarswereld
ambtenaarswereldterecht
terecht geen instemming
zij't'tdan
dan ook
ook met
met moeite
moeite —
derheid
gezinnen kan
kan het
het hier
hier —
- zij
derheid der
der gezinnen
nog
stellen, zonder
zonder dat
dat de
de huismoeder
huismoeder uit werken
werken gaat
gaat en
en 't is
te
nog wel stellen,
is te
1906. III.
lIl.
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hopen, dat
dit hier
hier nooit
nooit gewoonte
gewoonte zal
zal worden.
worden. Want
Wantvoor
voorelk
elkgezin,
gezin,
hopen,
dat dit
er kleine
kleinekinderen
kinderenzijn,
zijn,is isdede
arbeid
del'gehuwde
gehuwdevrouw
vrouw
vooral wanneer er
vooral
arbeid
der
zeer zeker
zeker
buitenshuis, de
En 't ligt zeer
buitenshuis,
de gebonden
gebonden betrekking,
betrekking,een
een ramp.
ramp. En
op den
den weg
weg van
van den
den Staat,
Staat, bij
bijdedebeantwoording
beantwoording van
van de
de vraag,
vraag, of
ofde
de
op
gehuwde
vrouw
uit
den
openbaren
dienst
geweerd
moet
worden,
ook
gehuwde vrouw uit den openbaren dienst geweerd moet worden, ook
Waar, zooals
zooals
rekening tp
houden met
belang van
het huisgezin.
huisgezin. Waar,
rekening
te houden
met het
het belang
van het
in dit
ditgeval,
geval,dienstdienst:'enen
ambtenaarsbelang samengaan
samengaan met
met het
hetbelang
belang
in
ambtenaarsbelang
het antwoord
antwoord niet
niettwijfelachtig
twijfelachtigzijn.
zijn.
maatschappij, kan
kan het
der maatschappij,

** **
*
Een paar
paar jaar
jaar geleden
geledenwerd
werdinindede
Afdeelingen
Tweede
Kamer(*)
(*)
Een
Afdeelingen
derder
Tweede
Kamer
»van sommige
sommige zijden
zijden met
met eenigen
eenigennadruk
nadrukbetoogd,
betoogd,dat
datininhet
hetalgemeen
algemeen
»van
van den
denrechtstoestand
rechtstoestandvan
vanambtenaarsambtenaars-ofof
werkliedenpersoneel
regeling van
werkliedenpersoneel
rechten in
in zich
zich sluit,
sluit, doch
dochfeitelijk
feitelijk
geenszins per se
se vermeerdering
vermeerdering van
van rechten
geenszins
gaatdan
danverzekering
verzekering van
van vastheid
vastheid van
van positie."
positie." Nu
Nu zal
zal
niet verder
verder gaat
niet
dat de
de grondslag
grondslag van
van de
de regeling
regeling moet
moetzijn
zijn:
t'erniemand betwisten,
niemand
betwisten, dat
: verzekering van
van de
de vastheid
vastheid van
van positie.
positie. De
Dezoogenaamd
zoogenaamd vast
vastaangestelde
aangestelde
zekering
ambtenaren
bewust geworden,
geworden, dat
dat de
devastheid
vastheidhunner
hunnerpositie,
positie,
ambtenaren zijn
zijn zich
zich bewust
wenschen overlaat
overlaat en
en ze
ze vragen
vragen thans
thans —
- wat
wat
hun bestaanszekerheid
bestaanszekerheid te
hun
te wenschen
in
onzen
tijd,
nu
men
zich
tegen
alle
gebeurlijkheden
verzekert,
voor
in onzen tijd, nu men zich tegen alle gebeurlijkheden verzekert, voor
de hand
hand ligt
ligt—-behoorlijke
behoorlijkeverzekering
verzekeringvan
vandie
dievastheid
vastheid van
van positie.
positie.
de
Overheid heeft
ingezien, dat
dat het
hethiertoe
hiertoewel
welzal
zalmoeten
moetenkomen,
komen,
heeft ingezien,
De Overheid
maar wenscht
wenscht uiteraard
uiteraard inindedeeerste
eersteplaats
plaatshet
hetdienstbelang
dienstbelangtetebeveiligen
beveiligen
maar
en nu is men zoekende naar
naar een regeling, die
die het
het dienstdienst- en
en het
hetambtenaarsambtenaarsDatzulk
zulkeen
een regeling
regeling
belang in deze met elkaar in
in overeenstemming
overeenstemming brengt.
brengt. Dat
zonder
vermeerdering van
van rechten
rechtenmogelijk
mogelijkzou
zou zijn,
zijn, isisechter
echterbezwaarlijk
bezwaarlijk
zonder vermeerdering
aan
nemen. Men
Men isis 't er over
over eens,
eens,dat
datvoor
voO!'dedebedoelde
bedoeldeverzekering
verzekering
aan te nemen.
is de
deadministratieve
administl'atieveautoriteit
autoriteitonder
ondel'dedecontr6le
controlevan
vaneen
eenofofander
ander
noodig
noodig is
rechterlijk
collE.ge te
te stellen
stellen;
dochwat
watzou
zou
deze
controleden
denambtenaar
ambtenaar
rechterlijk college
; doch
deze
contr6le
geschondenrechten
rechtenzou
zoukunnen
kunnenberoepen
beroepen! I
baten,
als hij
hijzich
zichniet
nietopop
baten, als
geschonden
Neem
't
geval
om
een
paar
eenvoudige
voorbeelden
te
noemen
Neem 't geval — om een paar eenvoudige voorbeelden noemen —
dat
een
gemeente-ambtenaar
zich
kwam
beklagen
over
te
late
uitbetaling
dat een gemeente-ambtenaar zich kwam beklagen over te late uitbetaling
Derechter
rechterzou
zouden
denman
manongetroost
ongetroost
van
salaris of over
over ziekte-verlof.
ziekte-verlof. De
van salaris
want recht
rechtopopmaandelijksche
maandelijksche betaling
betaling heeft hij
laten
vertrekken, want
hij niet -—
laten vertrekken,
op grond
grond van
van de
deuitdrukking
uitdrukking jaarwedde
jaarwedde op
op jaarlijksche
jaarlijksche behoogstens
hoogstens op
recht op
op verlof
verlof heeft
heeft hij
hij evenmin.
evenmin. 't'tIsIszelfs
zelfsmoeilijk
moeilijk tete
taling
en recht
taling -— en
zeggen,
waarop hij
hij wel recht
heeft. Niet
Nieteens
eensopopeen
een
schriftelijke
recht heeft.
schriftelijke
zeggen, waarop
akte
van
aanstellingmet
metdedenoodzakelijkste
noodzakelijkste
aanstelling,
staan op
opeen
eenakte
aanstelling, laat staan
van
aanstelling
Men kent
kent ininverschillende
verschillendetakken
takkenvan
vandienst
dienstperiodieke
periodieke
bepalingen.
bepalingen. Men
salaris-verhoogingen,
uiteraard verband
verband houden
houden met
met klimmende
klimmende
salaris-verhoogingen,die
die uiteraard
op die
dieverhoogingen
verhoogingen hebben
hebben de
de meeste
meeste
levensbehoeften,
levensbehoeften,maar
maar recht
recht op
verhoogingentoegekend
toegekend
ambtenaren
niet. In
In den
denregel
regelluidt
luidthet,
het,datdat
ambtenaren niet.
diedieverhoogingen
(*)
Voorloopig Verslag
Verslag op
het inin1903
1903ingediende
ingediendewetsontwerp
wetsontwerpbetreffende
betretTendewijziging
wijziging
op het
(*) Voorloopig
der
Gemeentewet.
der Gemeentewet.
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kunnen
worden, in
in plaats
plaats van
van dat
datzezetoegekend
toegekendworden,
worden, tenzij
tenzijer
erreden
reden
kunnen worden,
is
voor bestraffing.
bestraffing. Van
Van recht
recht op
op gebruik
gebruik van
van vrijen
vrijen tijd,
tijd, zij
zij het
het dan
dan
is voor
ook
beperking te
voren genoemd,
genoemd, is
is meestal
meestal evenmin
evenmin sprake
sprake
ook ondpr
onder de
de beperking
te voren
op vacantie
vacantie;; van
van recht
recht op
op spoedige
spoedige vergoeding
vergoeding van
van uituitals
van recht
recht op
als van
op spoedige
spoedige betaling
betaling voor
voor extra
extra diensten,
diensten,
gaven
van recht
recht op
gaven evenmin
evenmin als
als van
verhoor evenmin
evenmin als
als op
op 't
overigens behoort
behoort tot een
van
recht op verhoor
van recht
't geen
geen overigens
behoorlijken
toepassing van
van tuchtmiddelen,
tuchtmiddelen, enz.
enz. enz.
enz.
behoorlijken rechtsgang
rechtsgang bij
bij de
de toepassing
Neen,
zonder vermeerdering
vermeerdering van
men er
er niet
niet:: de
de
Neen, zonder
van rechten
rechten komt
komt men
ambtenaar
heeft voor
voorzijn
zijnbestaanszekerheid
bestaanszekerheidverschillende
verschillenderechten
rechtennoodig.
noodig.
ambtenaar heeft
Men
hem thans,
thans, ook
ook alal doet
doethij
hijzijn
zijnplicht,
plicht,tetegronde
gronderichten
richtendoor
door
Men kan
kan hem
ontslag,
maar de administratie
administratie kan
kan hem
hem ook
ooknog
nogdoor
doorandere
anderemiddelen
middelen
ontslag, maar
in
zijn bestaan
bestaan ernstig
ernstig schaden
schaden en,
en, voor
voor zoover
zoover 't dienstbelang toelaat,
in zijn
ook hier
hier aan
aan de
dewillekeur
willekeur grenzen
grenzen worden
worden gesteld.
gesteld. »Willekeur
»Willekeur
moeten
moeten ook
zei Mr.
Mr, E.
E. Fokker
Fokker 4 Dec.
Dec. 1901
190-1 in
in de
deTweede
Tweede
is
thans mogelijk"
mogelijk" -— zei
is thans
vangeheel
geheel het
het
Kamer,
over de
de gansche
gansche lijn,
lijn, ten
tenaanzien
aanzien van
Kamer, »haast
»haast over
te gaan
gaan zonder
zonder rechten
rechten toe
toe
ambtenaarsbestaan,"
willekeur tegen
tegen te
ambtenaarsbestaan." En
En willekeur
te kennen
kennen aan
aan degenen,
degenen, die
dieaan
aandeze
dezewillekeur
willekeurbloot
bloot staan,
staan, gaat
gaat nu
nu
Men zal
zaldus
dusdedeoude
oudehuiverigheid
huiverigheid tegen
tegen het
het.toekennen
toekennen
eenmaal
eenmaal niet.
niet. Men
tot
van
rechten aan
aan ambtenaren
ambtenaren moeten
moeten overwinnen.
overwinnen. Aan
Aanredenen
redenen tot
van rechten
geruststelling
gelukkig niet.
Veelvan
vandie
dierechten
rechtenzijn
zijn
geruststelling ontbreekt
ontbreekt het
het gelukkig
niet. Veel
terbescherming
bescherming
nu
reeds gewoonte
gewoonte en
enalle
allerechten,
rechten,die
diedede
ambtenarenter
nu reeds
ambtenaren
willekeUl' noodig
noodig hebben,
hebben, zijn
zijn ininverschillende
verschillende landen
landen reeds
reeds ininde
de
tegen willekeur
wet omschreven,
.omschreven, zonder
zonder dat
datdit,
dit,voor
voorzoover
zooverbekend,
bekend, den
dendienst
dienst geschaad
geschaad
zal de
de wetgever
wetgevernaast
naastdederechten
rechtenook
ookdedeplichten
plichtenomomBovendien zal
heeft. Bovendien
ambtenaar zal
zal evenals
evenalsdedearbeider
arbeidervermeerdering
vermeerderingvan
van
schrijven:
schrijven : de
de ambtenaar
rechten moeten
moeten koopen
koopen voor
voormeerdere
meerderegebondenheid.
gebondenheid.
rechten
Men isis zoekende
schreef ik —
- naar
naar een
eenregeling,
regeling,die
diehet
hetdienstdienstMen
zoekende -— schreef
het ambtenaarsbelang
ambtenaarsbelang met
met elkaar
elkaar in
in overeenstemming
overeenstemming brengt.
brengt, Aan
Aan
en het
en
het
Dep.
van
Binnenl.
Zaken
heeft
men
een
paar
jaar
geleden
een
het Dep. van Binnenl. Zaken heeft men een paar jaar geleden een
de
gemeentewet
ontworpen,
die,
in
afwachting
van
de
aanvulling
van
aanvulling van de gemeentewet ontworpen, die, in afwachting van de
regelingvan
vanhet
hetambtenaarscontract,
ambtenaarscontract,aan
aande
degemeentebesturen
gemeentebesturen
wettelijke regeling
verordeningdededienstvoorwaarden
dienstvoorwaardenvoor
voorde
depersonen
personen
plicht oplegde
oplegdebijbijverordening
den plicht
regelen. Aan
Aan het
hetDep.
Dep.van
vanFinanciën
Financiën heeft
heeftmen
men
gemeentedienst te
in gemeentedienst
te regelen.
in 1904
1904een
eenregeling
regelingtottotstand
standgebracht
gebracht—
- bijbijKon.
Kon,Besluit
Besluit —
- van
van
in
den rechtstoestand
rechtstoestand der
der belasting-ambtenaren
belasting-ambtenaren en
en aan
aan de
de Afd.
Afd.Posterijen
Posterijen
den
Telegraphie heeft
heeft men
men eenige
eenigeregelen
regelenopgesteld
opgesteldvoor
voorhet
het
onderzoek
en Telegraphie
onderzoek
aangaande dienstvergrijpen
dienstvergrijpen der
der ambtenaren.
ambtenaren, Bovendien
Bovendienhebben
hebbenverschilverschilaangaande
lende gemeentebesturen
gemeentebesturen zich
zich bezig
bezig gehouden
gehouden met een
een regeling
regeling van
van de
de
lende
arbeidsvoorwaarden
del'
gemeente-werklieden
en
heeft
de
gemeente
arbeidsvoorwaarden der gemeente-werklieden en heeft de gemeente
de reeds
reeds genoemde
genoemderegeling
regelingvan
vanden
denrechtstoestand
rechtstoestand harer
harer
Maastricht de
Maastricht
ambtenaren tot stand
stand gebracht.
gebracht. En
Enininverband
verbandmet
met
jongstewijziging
wijziging
ambtenaren
dede
jongste
der provinciale
provinciale wet,
wet, begonnen
begonnen zich
zich ook
ook de
deprovinciale
provinciale staten
staten met
met de
de
der
arbeidsvoorwaarden van
provincie-ambtenaren tete bemoeien.
Bijalal
arbeidsvoorwaarden
van de provincie-ambtenaren
bemoeien. Bij
die pogingen
pogingen bleek
bleekechter,
echter,dat
datafdoende
afdoende hulp
hulp alleen
alleen teteverwachten
verwachten isis
die
van
een
wettelijke
regeling
van
het
ambtenaarscontract.
Zestienjaar
jaar
van een wettelijke regeling van het ambtenaarscontract. Zestien
lIl.
12'
12*

4 80
180

DE
RECHTSTOESTAND DER AMBTENAREN.
AMBTENAREN.
DE RECHTSTOESTAND

geleden,
bij de
de behandeling
behandeling der
der pensioenwetten,
pensioenwetten,heeft
heeftdedetegenwoordige
tegenwoordige
geleden, bij
dat het
het dien
dien kant
kant
voorzitter
voorzitterder
derTweede
TweedeKamer
Kamerer
er reeds
reeds op
op gewezen,
gewezen, dat
uit.
Mr. Drucker
nog onlangs
onlangs in
in dedeKamer
Kamer aan
aan
uit ,moest.
moest. Mr.
Druckerheeft
heeft hier
hier nog
er
bij
Ddat
het
van
herinnerd.
:.Laat
ons
hopen"
voegde
hij
herinnerd. :pLaat ons hopen" — voegde hij er bij — 1.dat het van
heden
nog 16
16jaren
jarenbehoeft
behoeftteteduren,
duren,eer
eeraan
aandien
dien
heden gerekend
gerekend niet
niet nog
De Minister
Minister van
van Justitie,
Justitie, deze
deze opopdringenden
dringendennood
noodeen
eeneinde
eindekomt."
komt." De
deregeling
regelingvan
vanhet
hetarbeidsarbeidsmerking
beantwoordende, erkende
dat door
door de
merking beantwoordende,
erkende dat
van het
hetambtenaarscontract
ambtenaarscontract nog
nog meer
meer urgent
urgent zal
zalworden
worden
contract
contract die
die van
om de
deregeling
regelingzoo
zoospoedig
spoedigals
alseenigszins
eenigszinsmogelijk
mogelijk
en
dat de
de wensch,
wensch, orn
en dat
Devraag
vraag
is
tot stand
stand te
te brengen,
brengen, bij
bij de
de Regeering
Regeering zeer
zeer levendig
levendig is."
is." De
is tot
op, waarom
waarom het
hetDepartement
Departementvan
vanJustitie
Justitiedan
danalvast,
alva8t,
dringt
dringt zich
zich echter op,
adm.rechtspraak
rechtspraak
tusschen
de bedrijven
bedrijven van
vandedeontwerpen
ontwerpenbetreffende
betreffendededeadm.
tusschen de
vanhet
hetontwerp-ambtenaarswet
ontwerp-ambtenaarswet begint,
begint,
door,
aan de
devoorbereiding
voorbereiding van
door, niet aan
of waarom
waarom de
de Regeering
Regeeringdeze
dezevoorbereiding
voorbereiding niet
nietopdraagt
opdraagt aan
aan een
een
Staatscommissie ?
Staatscommissie?
Men
zoekende j ; het
ambtenaarskorps zelf
alleen het
het
Men is
is zoekende
het ambtenaarskorps
zelfook,
ook, -— alleen
Departement,
vanwaar 't ontwerp
ontwerp zal
zal moeten
moeten komen,
komen,niet
niet?
Departement, vanwaar
?
't Geldt hier
een zaak,
zaak, die
diegeen
geenonnoodig
onnoodig uitstel
uitstel toelaat.
toelaat. Er
EI' aan
aan
hier een
werken moet
moetieder
iedertoelachen,
toelachen, die
dieweet
weet—- enenwelk
welk
deskundige
mede
mede te werken
deskundige
weet dit
dit niet
niet?
datdienstdiensten ambtenaarsbelang
spoedigevoorziening
voorziening
? —- dat
en ambtenaarsbelang
spoedige
eischen.
Juli 1906.
Amsterdam, Juli
Amsterdam,
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Dr. DANIEL
DANIEL JACOBS.
JACOBS.
Dr.
(1869-1901).

lIlde HOOFDSTUK.
IIIde

erkend.
De hervormde
hervormde godsdienst wettelijk erkend.
De beeldenstorm
beeldenstorm had
had dus
dus te
teGent
Gentgewoed
gewoedgedurende
gedurendeden
dennamiddag
namid,lag
De
en den
den nacht
nacht van
van den
den 22eten
22 aten Augustus.
Augustus. Maar
Maar reeds
reeds 's anderen
daags
anderen daags
en
het stadsbestuur
stadsbestuurzich
zichininstaat,
staat,
voortaan
allewanordelijkheden
wanordelijkheden
achtte het
achtte
omom
voortaan
alle
keer te
te gaan.
gaan. Eerst
Eersten.e~vooral
vooralwilde
wildemen
menhet
hetoproer
oproerbeletten,
beletten, dat
dat
te keer
men
vreesde op
op de
de Koornmarkt
Koornmarkt te
zien geschieden.
geschieden. Dank
Dank zij
zij de
de
men vreesde
te zien
omhet
hetgraan
graantegen
tegenverminderden
verminderdenprijs
prijs
voorzorgen,
mengenomen
genomenhad,
had,om
voorzorgen, die men
te laten
laten enenook
ookdank
dankzijzij
gewapendemacht,
macht,die
diemen
menter
terplaatse
plaatse
te
de de
gewapende
af
(*).
Na
het
sluiten
der
markt
deed
de
had,
liep
de
markt
rustig
had, liep de markt rustig af (*). Na het sluiten der markt deed de
hoogbaljuw
de tachtig
tachtigman,
man,die
diehijhij
onder
zijnbevel
bevelhad,
had,eene
eeneronde
ronde
hoogbaljuw met
met de
onder
zijn
in
de stad
stadom
omdegenen,
degenen,die
diezich
zichnog
noginindede
kerkenmochten
mochtenbevinden,
bevinden,
in de
kerken
er
uit te
te jagen
jagen (±).
Ct). 's Anderen
daags, 24
24Augustus,
Augustus,deed
deedhet
hetmagistraat
magistraat
Anderen daags,
er uit
een
voorgebod afkondigen,
afkondigen, waarbij
waarbij aan
aan iedereen
iedereen verboden
verboden werd
werd zich
zich inin
een voorgebod
kloosters
kerken tetebegeven,
begeven,om
omaldaar
aldaareenige
eenigeschade
schadeaan
aantetebrengen
brengen
kloosters of kerken
op
straf van
van den
denstrop
strop (§).
(§).EnEnomom
voorgebodmeer
meer klem
klem bij
bij tete
op straf
ditdit
voorgebod
zetten,
werden er
erdadelijk
dadelijktwee
tweegillgen
galgen
opgericht,dedeeene
eeneopopdedeVrijdagVrijdagzetten, werden
opgericht,
markt,
de andere
andere op
opdedeKoornmarkt
Koornmarkt(**).
C·).
markt, en de
(.)
Verslag opgestuurd
door het
hetMagistraat,
MagiJtraat, LXXV.
- Verslag
MagiJtraef, blz.
LXXV. —
Verslag van 'I'tMagistraet,
opgestuurd door
(*) Verslag
36.
- Van Vaernewijck, Van
die beroerlicke
beroerlicketOden,
tijden, I,
blz. 189-196. —
- Van Vaernewijck,
I, blz.
Van die
36. —
die
te dien
dien tijde
stapelheer van
koren was,
was, geeft
geeftover
overdie
diegebeurtenis
gebeurtenisbelangrijke
belangrijke
van het koren
tijde stapelheer
die te
inlichtingen.
(t)
door het
ketMagistraat,
MagiJtraat, LXXV.
- Verslag
flan 't'tMagistraet,
Magiatraet, blz.
LXXV. —
Verslag van
opgestuurd door
(f) Verslag opgestuurd
36-37. —
- Brief
recueil, blz. 302.
Brief recueil,
(§)
Gachard, Notice biographique
biographique etc.,
blz. 120.
etc., blz.
(§) Gachard,
((**)
•• ) Verslag
flan 't Magiatraet,
73. —
- Diacours
chosel aávenuel,
blz. 73.
Discours des chose:
advenues, XXXII.
XXXII. ==
Magistraet, blz.
Verslag van
Van Vaernewijck, Van
die beroerlicke
beroerlicke tijden,
- De Kempenaere, T'taemsc!te
blz. 200.
200. —
Van die
Wen, I,I, blz.
Vlaemsche
Kronijfe,
Kronijk, blz. 13.
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Doch de hervormden
hervormden lieten
lieten zich
zich door
doordeze
dezemaatregelen
maatregelenniet
nietafschrikafschrikDoch
dat de
deoverheid
overheid zich
zich
ken. Thans
Thans de
de beeldenstorm
beeldenstorm bewezen
bewezen had,
had, dat
ken.
sterk genoeg
genoeg te
te
tegenover hen
hen machteloos
machteloos had
had bevonden,
bevonden, dachten
dachten zij
tegenover
zij sterk
zijn, om
om in
in de
de kerken
kerken binnen
binnen de
de stad
stad hunne
hunne predikatiën
predikatiën te
te houden
houden en
en
zijn,
te oefenen.
oefenen. Reeds
Reeds veel
veel vroeger,
vroeger, den
den 288ten
28sten Juli,
hun
godsdienst uit
hun godsdienst
uit te
hadden sommigen
sommigen hunner
hunneraan
aanden
denvoorzitter
voorzittervan
vanden
denRaad
Raadvan
vanVlaanderen
Vlaanderen
hadden
stadeene
eenekerk
kerkzou
zouwillen
willenafstaan
afstaan;
gevraagd, dat
dat men
men hun
hun binnen
binnen de
de stad
gevraagd,
;
doch daarin
daarin was
niet toegestemd
toegestemd geworden
geworden (*). Thans,
Thans, den
den 238ten
23sten
doch
was niet
Augustus,
begaven zich
zichnogmaals
nogmaalstwee
tweehervormden
hervormdennaar
naar het
hetSchepenhuis,
Schepenhuis,
Augustus, begaven
te hernieuwen.
hernieuwen. Evenals
Evenals vroeger
vroeger werd
werd hunne
hunne vraag
vraag van
van
om dit
dit verzoek
verzoek te
om
de hervormden
hervormden het
het daarbij
daarbij niet
niet
de
hand gewezen.
gewezen. Doch
Doch ditmaal
ditmaal gaven
gaven de
de hand
naardedeSt.St.Pieterskerk,
Pieterskerk,zuiverden
zuiverdenden
den
op.
Eenigen hunner
hunnertrokken
trokkennaar
op. Eenigen
beuk
van al de
de gebroken
gebroken voorwerpen,
voorwerpen, die
die er
er door
door elkaar
elkaar op
op den
denvloer
vloer
beuk van
noodige
toebereidselen,
lagen,
plaatsten er
el' zitbanken
zitbanken en
en deden
deden ereralaldede
lagen, plaatsten
noodige
toebereidselen,
sten Augustus
om
er 's anderen daags
hunne predikatie
predikatie te houden.
houden. Den
Den 24
daags hunne
248ten
om er
zij inderdaad
inderdaad hun
hun voorstel
voorstel ten
ten uitvoer
uitvoer brengen.
brengen. Maar
Maar op
op het
het
gingen
gingen zij
laatste
oogenblik ontstond
ontstond er
el' een
een geschil
geschiltusschen
tusschen dedepredikanten
predikanten:: de
de
laatste oogenblik
een
wilde aan
aandedeoverheid
overheidgehoorzamen,
gehoorzamen, die
die het
het prediken
prediken in
in de
de stad
stad
een wilde
verboden had,
de andere
andere wilde
wilde over
overdit
ditverbod
verbodheenstappen.
heenstappen.Intusschen
Intusschen
verboden
had, de
waren
de schepenen
schepenen van
vandedegebeurtenissen
gebeurtenissenonderricht
onderricht geworden
geworden;; de
de
waren de
zij dadelijk
dadelijk ter
ter plaatse
plaatse zonden,
zonden, konden
konden het
het
sergeanten
dienaars, die
die zij
sergeanten en
en dienaars,
houden
predikatie in
de St.
St. Pieterskerk
Pieterskerk beletten
beletten (t).
(-1).
houden der
der predikatie
in de
Daar
het bleek,
bleek,dat
dathet
hetgrootste
grootstegedeelte
gedeelte
deroproerlingen
oproerlingenuit
uitvreemdevreemdeDaar het
der
Gentwaren
waren.
komen vestigen,
vestigen, deed
deed het
het
lingen
bestond, die
die zich
zich teteG ent
lingen bestond,
. komen
ten bij
magistraat
den 25s
trompetgeschal uitroepen,
dat alle
alle vreemde
vreemde
bij trompetgeschal
uitroepen, dat
258ten
magistraat den
gezellen
de stad
stad teteverlaten
verlatenhadden
hadden en
enererbinnen
binnen het
hethalf
halfjaar
jaar niet
niet
gezellen de
meer mochten
mochten terugkomen
Al wie
wie na
na
meer
terugkomenopopstraf
strafvan
vangeeseling
geeselingenenban.
ban. Al
tien uren
uren 's avonds
zonder licht
op straat
straat begaf,
begaf, zou
zouaangehouden
aangehouden
avonds zich
zich zonder
licht op
tien
herbergiersmochten
mochtengeene
geenevreemdelingen
vreemdelingen
worden. De
Dehotelbazen
hotelbazenofof
worden.
herbergiers
in huis
huis nemen,
nemen, zonder
zonder hunnen
hunnen naam
naam en toenamen
toenamen op
op het
hetSchepenhuis
Schepenhuis
in
te vermelden.
vermelden. Bovendien
Bovendien waakten
waakten alle
alle nachten
nachten de
degilden
gilden enenneringen
neringen
met een
een groot
groot aantal
aantal schepenen
schepenen en
en edellieden
edellieden (§).
(§).
met
Den
vorigen dag
dag had
hadhet
hetmagistraat
magistraateen
eenbrief
briefontvangen
ontvangen van
vanden
den
Den vorigen
het Hof
Hofvertoefde,
vertoefde, waarbij
wa,arbij te
te kennen
kennen
pensionaris
aan het
pensionaris Borluut,
Borluut, die
die nog
nog aan
gegeven
werd, dat
dat de
deregeering
regeeringaan
aaniedereen
iedereentoeliet
toeliet
veldpredikatiën
gegeven werd,
de de
veldpredikatiën
ongewapend
te wonen,
wonen, op
opvoorwaarde
voorwaarde dat
dat men
men niets
niets tegen
tegen den
den
ongewapendbij
bij te
Roomschen
diens uitoefening
uitoefening of tegen
tegen diens
diens priesters
priesters
Roomschen godsdienst,
godsdienst, tegen
tegen diens
zou ondernemen
ondernemen en
men de
de katholieke
katholieke kerken
kerken zou
zoueerbiedigen.
eerbiedigen. De
De
zou
en dat men

e).

(0)
(*)

Zie hooger.

m

beroer/idee Wen,
tijden, I, blz.
blz. 197-199. —
- Verllag
Dpgeltuurd
Verslag opgestuurd
Van die beroerlicke
(f) Van Vaernewijck, Van
door 't Magidraat,
Magistraat, LXXYmI-LXXX.
Het verslag
verslag plaatst
plaatst die
die gebeurtenis
gebeurtenis ten
tenonrechte
onrechte
LXXVIIII—LXXX. Het
van den brief
brief der
der landvoogdes
landvoogdes van
van 28 Augustus.
na
het ontvangen van
na het

m
(f) Van Vaernewijck,

Van
die beroerlicke
beroer(ic1cetijden,
tijden, I,
blz. 203.
- Brief
Briefrecueil
recueil blz. 303,
303.
Van die
I, blz.
203, —
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landvoogdes
op aandringen
aandringen der
der verbonden
verbonden edelen,
edelen,
landvoogdes had
had zulks
zulks toegestaan op
die haar
haar een
een verzoekschrift
verzoekschrift in
in dien
dien zin
zin hadden
hadden overhandigd
overhandigd (*).
die
sten Augustus,
268ten
Den 26
uren 's nachts,
een brief
brief ontvangen
ontvangen
Augustus, om
om elf uren
nachts, werd een
van den
schrijven
den
pensionaris
van
den Graaf
Graaf van
van Egmont,
Egmont, die
diehet
het
schrijvenvan
van
den
pensionaris
Borluut
bekrachtigde. Bij
Bij dien
dien brief
briefzond
zondEgmont
Egmontinsgelijks
insgelijkseen
eenafschrift
afschrift
Borluut bekrachtigde.
van
de overeenkomst,
overeenkomst, gesloten
geslotentusschen
tusschendedelandvoogdes
landvoogdesenendedeverbonden
verbonden
van de
edelen, met
met last
last het
het in
in de
de stad
stadtetedoen
doenafkondigen
afkondigen (t).
edelen,
(1).
sten werd
In
den avond
avond van
van den
den 28
insgelijks een
eenbrief
briefontvangen
ontvangenvan
van
In den
288ten
werd insgelijks
II Wij willen
willen niet
niet
de
landvoogdes, die
die nagenoeg
nagenoeg het volgende
volgende inhield
inhield: : »Wij
de landvoogdes,
te verwittigen,
verwittigen, dat
dat de
dekoning,
koning, door
door zijn
zijn brieven
brieven van
van 31
31Juli
Juli
nalaten
nalaten U
U te
l.I.,
kennen gegeven
gegeven heeft
heeft over
over de
dezaken,
zaken,waarwaar1.1.,ons
ons zijne
zijne beslissing
beslissing te
te kennen
wij sedert
sedert de
de maand
maand Mei
Mei zijn
zijn raad
raadgevraagd
gevraagdhadden.
hadden. Hij
Hij kon
konzijn
zijn
over wij
over
de komst
komst afwachtte
afwachtte van
van den
den
antwoord
vroeger geven,
geven, omdat
omdat hij
hij de
antwoord niet
niet vroeger
heervan
vanMontigny.
Montigny. Zijne
ZijneMajesteit,
Majesteit,
Markies
den heer
Markies van
van Bergen
Bergen en
en den
wij hem
hemvoor
vooroogen
oogengesteld
gesteldhadden
hadden met
metadvies
advies van
van
inziende
hetgeen wij
inziende hetgeen
Stateenenden
denGeheimen
Geheimen
de
vliesridders en
en van
vandedeleden
ledenvan
van
den
Raadvan
vanState
de vliesridders
den
Raad
er in
in toe,
toe,dat
datdedeinquisitie
inquisitieopgeschorst
opgeschorst worde.
worde. Ook
Ook isis hij
hij
Raad,
Raad, stemt
stemt er
tevreden,
nieuwe plakkaten
plakkaten nopens
nopens de
dekettervervolging
kettervervolgingzullen
zullenopgeopgetevreden, dat nieuwe
maakt
nog niet
niet beslist,
beslist, of
ofdit
ditdoor
door middel
middel der
der
maakt worden,
worden, maar
maar hij
hij heeft
heeft nog
punt hebben
hebben wij
wij er
er
Staten-Generaal
Staten-Generaalzal
zal geschieden.
geschieden. Nopens
Nopens dit
dit laatste
laatste punt
op
aangedrongen,
dat
hij
zoo
haast
mogelijk
zijn
inzicht
zou
te
kennen
op aangedrongen, dat hij zoo haast mogelijk zijn inzicht zou te kennen
geven, zoodat
zoodat wij
wij binnen
binnen kort
kort zijn
zijnantwoord
antwoord verwachten.
verwachten.
geven,
wij hem
hem vertoond
vertoond hebben,
hebben, hoe
hoe een
een groot
groot getal
getal der
derEdelEdelllEn
lEn daar
daar wij
lieden,
die ons
onsin in
April
verzoekschrift
overhandigdhebben,
hebben,
lieden, die
April
1.1.l.I.
hunhun
verzoekschrift
overhandigd
dat Zijne
Zijne Majesteit
Majesteit hun
kwade zou
zou duiden,
duiden, zoo
zoo heeft
heeft
vreezen, dat
vreezen,
hun dit
dit ten kwade
de
koning, willende
willendehandelen
handelenvolgens
volgenszijne
zijnenatuurlijke
natuurlijkegoedertierenheid
goedertierenheid
de koning,
zoowij
wijdachten,
dachten,
en
niets meer
meerverfoeiende
verfoeiendedan
danverbittering,
verbittering,besloten
beslotendat,
dat,zoo
en niets
dat
zulks (volgens
(volgens men
men ons
ons beloofd
beloofd heeft)
heeft) de
de rust
rust kon
kon herstellen,
herstellen, wij
wij
dat zulks
dat niets
niets over
over de
deverleden
verledengebeurgebeurhun de verzekering
verzekering mochten
mochten geven,
geven, dat
hun
zou ten laste
laste gelegd
gelegd worden.
worden. Dan
Dan moeten
moeten zij
zij zich
zichechter
echter
tenissen hun
hun zou
tenissen
voortaan
gedragen
als
goede
en
trouwe
'onderzaten
zijner
Majesteit,
en
voortaan gedragen als goede en trouwe 'onderzaten zijner Majesteit, en
dan moeten
moeten ook
ook alalhunne
hunneverbonden
verbondenverbroken
verbrokenworden,
worden, zoolang
zoolang de
de
dan
beloften, door
door Zijne
Zijne Majesteit
Majesteit gedaan,
gedaan, zullen
zullen nagekomen
nagekomen worden.
worden.
beloften,
II Voorts verwittigen
verwittigen wij
wij UUook,
ook,dat
datZijne
ZijneMajesteit
Majesteitwil,
wil,dat
dathet
hetoud
ouden
en
»Voorts
waar katholiek
katholiek geloof
geloof behouden
behouden worde.
worde. Ook
Ookmoeten
moetenalle
alleambtenaars
ambtenaars
waar
al hunne
hunne krachten
krachten inspannen,
inspannen, opdat
opdatgeene
ge ene
wanordelijkhedenzouden
zouden
al
wanordelijkheden
gebeuren, als
als Zijne
Zijne Majesteit
Majesteit inindedelanden
landenvan
vanherrewaarts
herrewaartsover
overzal
zal
gebeuren,
komen orde
orde stellen,
stellen, hetgeen
hetgeen hij
hij zoohaast
zoohaastmogelijk
mogelijk doen
doen zal.
zal.
komen
II Van dit
dit alles
alles hebben
hebben wij
wij UUwillen
willen kennis
kennis geven,
geven, opdat
opdat gij
gij des
des tete
1Van
beter uwen
uwen plicht
plichtzoudt
zoudtdoen
doenalsalsgoede
goede
trouweonderdanen
onderdanenzijner
zijner
beter
'enentrouwe

n.

(*) Verslag
Verslag van
flan 't'tMagistrad,
Magistraet, blz.
blz. 37-38,
blz. 135--139.
- Verslag opgestuurd
opgeduurddoor
door
37-38, blz.
135--139. —
Magistraat, LXXVI.
LXXVI. —
- Brief
Briefrecueil,
recueil, blz.
blz. 302--303.
302-303.
't Magistraat,
(t) Verslag
Verslag opgestuurd door
door't 't
Magistraat, LXXVII.
LXXVII. —
- Verslag
Yerslag van
van 't't Magistraet,
jfagistraet, blz.
(f)
Magistraat,
38, 139-140.
139-140. —
- Discours
lJiscours des Moses
chosesadvenues,
advenues, XXVI verso.
verso. —
- Brie
Brief
recueil, blz.
blz. 303.
303. —
38,
f recueil,
Kempenaere, Vlaemsche
Y/rlemscne Kronii'c,
13.
De Kempenaere,
Kron0, blz. 13.
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en weerstand
Majesteit en
weerstand bieden
bieden aan
aan alle
alle oproermakers
oproermakers en
en stoorders
stoorders van
van
de openbare
hetbehouden
behoudenvan
vanden
denkatholieken
katholiekengodsdienst,
godsdienst,
de
openbare orde,
orde, voor
voorhet
vaderland en
van uu zelve
zelve
den dienst
Majesteit,de
de rust
rust van
van het vaderland
en van
den
dienst Zijner
Zijner Majesteit,
het bijzonder"
bijzonder" (*).
(*).
in
in het
's Anderen daags,
den 29sten
29 sten Augustus,
Augustus, werd
werd de
de St.
St.Baafskerk
Baafskerk voor
voor
daags, den
Er werd
werd eene
eene mis
mis
de
eerste maal
maal sedert
sedert den
den beeldenstorm.
beeldenstorm ontsloten.
de eerste
ontsloten. Er
})ende
gezongen
onder de
de bescherming
bescherming van
van een
eenzeker
zekergetal
getalsoldeniers
soldeniersDende
gezongen onder
daert
te voren
vorengheroken
gherokenhadde
haddenaer
naerden
dengoddelicken
goddelicken wieroock,
wieroock, daer
daer
daert te
stanet
nu naer
naer tbuspoer,
tbuspoer, ende
ende daer
daer men
menplach
plachtetehooren
hoorentzoete
tzoetegheluut
gheluut
stanct nu
(t).
der
hurghelen, daer
somtijts een
een busse
busse bassen"
bassen" (±).
der hurghelen,
daer hoorde
hoorde men
men nu
nu somtijts
's Anderen daags
werd, insgelijks
insgelijks voor
voor de
deeerste
eerstemaal
maalsedert
sedert den
den
daags werd,
beeldenstorm,
gelezen in
in de
de St.
St.Michielskerk
Michielskel'k (§).
Den 1st".
1 stenSepSepbeeldenstorm, mis
mis gelezen
(§). Den
tember
hernam aldaar
aldaar broeder
broeder Jan
Jan van
vander
derHaghen
Haghenzijne
zijnesermoenen,
sermoenen,
tember hernam
sten
die hij
20 Augustus
Augustushad
hadgestaakt.
gestaakt.DZijn
"Zijnhair
hairwas
wasghescoren,
ghescoren,
die
hij sedert
sedertden
den20sten
zood
at men
~en niet
niet enenbekende,
bekende,dat
dathijhijcrune
crunehadde''
hadde"(**).
(**). Allengskens
Allengskens
zoodat
begon men
dus weer
weer den
den katholieken
katholieken godsdienst
godsdienst uit
uit te
te oefenen,
oefenen, en
enhier
hier
begot!
men dus
hetreeds
reedswagen
wagenzich
zich op
op straat
straat tete
en
daar durfden
durfden de
de geestelijken
geestelijken het
en daar
vertoonen.
Doch voorzichtigheidshalve
voorzichtigheidshalve hielden
hielden zij zorgvuldig
hunne
vertoonen. Doch
zorgvuldig hunne
kruinen verborgen
verborgen en droegen
droegen wereldlijke
wereldlijke kleederen.
kleederen.
kruinen
kant begon
begon het
het magistraat
magistraat ook
ook allengskens
allengskens zijn
zijn gezag
gezag weer
weer
Van zijn
zijn kant
Van
te winnen.
winnen, In
In den
dennacht
nachtvan
vanden
den298ten
29 stenAugustus
Augustusbegaf
begafdedehoogbaljuw
hoogbaljuw
zich
met zijne
zijne hallebardiers
hallebardiers ten
ten huize
huizevan
vanLieven
LievenOnghena
Onghenaenenvan
vandiens
diens
zich met
het inzicht
inzicht hen
hen gevangen
gevangen te nemen.
nemen. Beiden
Beidenwaren
waren
broeder Jan,
met het
broeder
Jan, met
echter
(-1.1).
echter uit de
de stad
stad afwezig
afwezig (tt).
aanhouden van
van sommige
sommige onbeduidende
onbeduidende beeldenbrekers
beeldenbrekerskon
koninderdaad
inderdaad
Het aanhouden
niet zooveel
zooveel gevaar
gevaar opleveren
opleveren als
dat van
van predikanten,
predikanten, die
op het
het volk
volk
niet
als dat
die op
een
zoo grooten
grooten invloed
invloed hadden
hadden uitgeoefend.
uitgeoefend. Wat
ook van
van zij,
zij, acht
acht
een zoo
Wat er ook
andere personen,
personen, die
die men
men wist
wistaan
aanden
denbeeldenstorm
beeldenstorm deelgenomen
deelgenomen tete
andere
hebben, werden
werden denzelfden
denzelfden nacht
nachtuit
uithun
hunbed
bedgehaald
gehaalden
engevangen
gevangen geleid
geleid
hebben,
naar het groot
groot kasteel
kasteel (§§).
(§§).
naar
Van Vaernewijck
Vaernewijck (***)
C**) beweert,
dat inindenzelfden
denzelfdennacht
nachtDhadde
»haddeooc
oocdede
Van
beweert, dat
bij
haer
wijfs
justicie
gheweest
voor
tbedde
van
twee
predikanten,
die
justicie gheweest voor tbedde van twee predikanten, die bij haer wijfs
eenVriese,
Vriese,ende
endePetrus
PetrusCarpenCarpenlaghen en
en sliepen,
sliepen,als
alsHermannus,
Hermannus,een
laghen
(ttt) van
van Meesene,
Meesene, in
in den
den Wescant,
Wescant, ende
endewaren
warenteteGhendt
Ghendtininde
de
tier (1-±t)
zij vraechden
vraechden die maigistraet
maigistraet of
of
Cluse up
up dHoochpoort
dHoochpoort ghelogiert,
ende zij
Cluse
ghelogiert, ende
zij medeghaen
medeghaen wilden,
wilden, ende
ende haer
haer was
was ghezeijt
ghezeijt neen,
neen, dat
datzijzijander
ander
zij
zochten, te weten
weten den
den weert
weert ininde
deCluse.
Cluse ....
Watdit
ditininhadde,
hadde, dat
dat
zochten,
. . . Wat
(0) Fir:lag
Vtrllag van
va" 'I't Maqistraet,
MarJistraet, blz.
blz. 141-143. —
- Correspondance
Corresponáance de Philippe
Philippe 111,
11,
(*)
E, d.
d. II,
534. —
- Discount
lJiscOUTSl XXXIII.
- Brief
Briefrecueil,
recueil, blz.
blz. 303-504.
303-504.
blz. 534.
XXXIII. —
(t) Van Vaernewijck,
Vaernewijck, Van
Van die
die beroerlicke
beroerlic/ce Wen,
tijden, I, blz.
blz. 206.
206.
(f)
(§)
blz. 218.
218.
Idem,
I, blz.
(§)
(**)
(")
blz. 218.
218.
Idem,
I, blz.
(tt) Verslag
Verllag van 't'tMagistraet,
Ma!Jistraet, blz.
blz. 145-146.
145-1~.
(ff)
(m Brief
Briefrecueil,
recueil, blz.304.
blz. 304. —
- Discours,
lJiIC0f4r1, XXXV
XXX V verso.
verso.
OD
(0") Van Vaernewijck,
Vaernewijck, Van die
dieberoerlicke
beroerlic/ceTijden,
Tijden, I, blz.
blz. 215-216.
215-216.
(***)
(ttt) Zie
Zie over
over' Carpentier
Carpentier te
te Water,
Water, Geschiedeni;
Ge8Ckiedenis der
derhervormde
hervormdekerk
kerkte te
Gent.
(IV)
Gent.
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men
de predicanten
predicanten (die
(die de
de wurtel
wurtel van
van alalwaren,
waren,ende
endetvolc
tvolc
beroerden
men de
beroerden
ghafmenich
menichgroot
grootwondere.
wondere.
ende vanden
vanden gheloove
gheloovetrocken)
trocken) niet
nieten
envijnck,
vijnck,ghaf
Vele
namen daer
mer niet
niet an
an commen
commen en
en mochte,
mochte, om
om dat
dat
Vele namen
daer uute,
uute, dat
dat mer
zij van
van groote
groote meesters,
meesters,zoo
zoozijzijpresumeerden,
presumeerden,ghezonden
ghezondenwaren.
waren. Ander
Ander
zij
zeyden, twas
zeyden,
twas om
om beroerte
beroerte te schuwen.
schuwen. Maer
Maer dat
dat en
enghaf
ghafooc
ooc gheen
gheen
veerwe: : want
want men
men vijnck
vijnck wel
welandere
anderepersoonen,
persoonen, en
endaer
daer en
enquam
quam
veerwe
gheen perijckel
perijckel af."
af."
gheen
Van
Vaernewijck kan
kan zich
zich maar
maar niet
nietinbeelden,
inbeelden, waarom
waarom men
men deze
deze
Van Vaernewijck
met deze
deze
predikanten
gevangen genomen,
genomen, en
en hij
hijeindigt
eindigt met
predikantenniet
niet heeft
heeft gevangen
woorden:
woorden :
l>Maer
wat duvelsche
duvelsche plaghe
plaghe oft
ofttooverie
tooverie dat
dat hier
hier af
afininden
denwech
wech
zMaer wat
dat 'es
'es mij
mij onbekent.
onbekent. Ic
Ic en
enwilder
wilderooc
oocmijn
mijnhoofd
hoofdniet
niet
gheweest heeft,
heeft, dat
gheweest
meer
mede
breken."
meer mede breken."
Heeft het
het magistraat
magistraat werkelijk
werkelijk deze
dezetwee
tweepredikanten
predikantenlaten
latenontsnapontsnapof bestaat
bestaat die
die gebeurtenis
gebeurtenis enkel
enkel inindedeverbeelding
verbeelding van
vanVan
Van
pen, of
pen,
officieele bronnen
bronnen reppen
woord over
over dit
dit punt.
punt.
Vaernewijck?
Vaernewijck ? De
De officieele
reppen geen
geen woord
niette te
verwonderen.Hoe
Hoe
had
hoogbaljuwzich
zichvoor
voor
Maar dit
dit isis niet
Maar
verwonderen.
had
de de
hoogbaljuw
den
hertog van
vanAlva
Alvakunnen
kunnenverontschuldigen
verontschuldigen over
overdie
dienalatigheid,
nalatigheid,
den hertog
er zich
zich plichtig
plichtig aan
aan 'gemaakt
'gemaakt had
had?? Al
Al isis het
hetook
ookmogelijk,
mogelijk,
indien hij
hij er
indien
dat
Van Vaernewijck
Vaernewijck zijn
zijn gezegde
gezegdestaaft
staaftop
opvalsche
valschegeruchten,
geruchten, die
dieonder
onder
dat Van
het
volk ininomloop
omloop waren,
waren, toch
tochwint
wintzijne
zijnebewering
beweringniet
nietweinig
weinigaan
aan
het volk
magistraat niet
niet eenen
eenender
der
waarschijnlijkheid, als
waarschijnlijkheid,
alsmen
menbedenkt,
bedenkt, dat
dat het
het magistraat
talrijke predikanten,
predikanten, die
zich te
te Gent
Gentophielden,
ophielden,ininhechtenis
hechtenisheeft
heeftdoen
doen
talrijke
die zich
het bevel
bevel der
der landvoogdes.
landvoogdes. Nochtans
Nochtans schijnt
schijnt het
het wel,
wel, dat
dat
nemen,
spijt het
nemen, spijt
het had
had kunnen
kunnen doen,
doen, indien
iNdien men
men het
hetgewild
gewild had.
had. Toen
Toen de
de
men het
men
hoogbaljuw
beeldenbrekers uit hun
hun bed
bed ging
ging halen,
halen, kan
kan
hoogbaljuw onverwachts
onverwachts de
de beeldenbrekers
nietaannemen,
aannemen,dat
datalalde
depredikanten
predikantenzouden
zouden hebben
hebben kunnen
kunnen ontsnapontsnapmen niet
Hetverhaal
verhaalvan
vanVan
Van
pen, zonder
zonder de
de oogluiking
oogluiking der
der stedelijke
stedelijke overheid.
overheid. Het
pen,
Vaernewijck
doen gelooven,
gelooven, dat
dat het
hetmagistraat
magistraat ook
ook inindeze
deze
Vaernewijck schijnt
schijnt te doen
door het in
in hechtenis
hechtenis
omstandigheid
omstandigheidkrachtdadigheid
krachtdadigheidmiste
misteenendat
dathet,
het, door
nemen der predikanten,
predikanten, vreesde
vreesde oproer
oproer te verwekken.
verwekken. Misschien
Misschien heeft
heeft
nemen
bijdedegebroeders
gebroedersOnghena
Onghenaaangeboden,
aangeboden,omdat
omdat
de hoogbaljuw
hoogbaljuw zich
zichslechts
slechtsbij
op voorhand
voorhand wist, dat
dat zij
zij dedestad
stadhadden
haddenverlaten
verlatenenenom
omzoodoende
zoodoende
hij
hij op
hebben toch
toch aan
aan de
debevelen
bevelen der
derlandvoogdes
landvoogdes te
te
den
schijn te hebben
den schijn
gehoorzamen.
crehoorzamen.
schreef de
de hoogbaljuw
hoogbaljuw aan
aan den
den graaf
graafvan
van Egmont,
Egmont,
Dadelijk daarna
daarna schreef
om
te weten,
weten,hoe
hoehijhijdede
acht
gevangen
beelden brekersmoest
moestbehanbehanom te
acht
gevangen
beeldenbrekers
(*). Het
Hetantwoord
antwoordvan
vanEgmont
Egmontisisons
onsniet
nietbewaard
bewaardgebleven.
gebleven.
delen
delen (*).
De
volgende dagen
dagen werden
werden nog
nogandere
anderepersonen
personenopopdezelfde
dezelfdewijze
wijze
De volgende
het magistraat
magistraatook
ookvernomen
vernomenhad,
had,dat
datde
degebroeders
gebroeders
gevangen (t).
(t). Daar
Daar het
nog andere
andere beeldenbrekers
beelden brekers zich
zich teteAntwerpen
Antwerpenbevonden,
bevonden,
Onghena met
Onghena
met nog
zoo werd
werd ererden
den281ten
28·tenAugustus
Augustusaan
aanden
denmarkgraaf
markgraafvan
vanAntwerpen
Antwerpen
zoo
geschreven, om
hem teteverzoeken
verzoekendedeaangeduide
aangeduidepersonen
personenininhechtenis
hechtenis
geschreven,
om hem
(*) Verslag
Verslag van 't Magistraet,
Magistraet, blz. 144.
(*)
(t) Verslag
Verslag van 't Magistraet,
(t)
Magistraet, blz. 146. -— Verslag opgestuurd
opgestuurddoor
doorhet
ket Magistraat,
Magistraat, LXXXI.
LXXXI.
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nemen (*).
('). Geen
Geenantwoord
antwoord werd
werd echter
echteropopdien
dienbrief
briefontvangen
ontvangen (f).
(t).
te nemen
2den September
kreeg het
hetmagistraat
magistraatbericht,
bericht,dat
datdedehervormden
hervormden
Den 2den
September kreeg
met het
hetdoel
doel ererzich
zichlater
later
de kerk
kerk van
vanAkkergem
Akkergem hadden
hadden afgespied
afgespied met
de
te maken
maken enener er
hunnepredikatiën
predikatiën te
te houden.
houden. Pieter
Pieter
meester van
van te
meester
hunne
Rijcke, een
eender
derbijzonderste
bijzonderstehervormde
hervormdeministers,
ministers,voor
voordedeschepenen
schepenen
de Rijcke,
dat zulks
zulks buiten
buitenzijn•
zijn. weten
weten en
enwillen
willengeschied
geschied
ontboden, verklaarde,
verklaarde, dat
ontboden,
(§). Dank
Dank zij
zij het
hetgroote
groote getal
getalkrijgsknechten,
krijgsknechten, die
die ter
terplaatse
plaatse gegewas (§).
was
zonden vverden,
werden, bleef
bleef de
de bedreigde
bedreigde kerk
kerkvan
vanallen
allenaanslag
aanslagvrij
vrij(**).
(").
zonden
Ondertusschen had
men het
hetgetal
getalkrijgsknechten
krijgsknechten tot
totzeshonderd
zeshonderd ververOndertusschen
had men
hetbevel
bevel van
van
meerderd, en
dezen verdeeld
verdeeld ininvier
viervendelen,
vendelen, onder
onder het
meerderd,
en dezen
Frans van
van Wijchuus,
Wijchuus, Frans
Frans Passcharis,
Passcharis, Anthonis
Anthonis de
deStoppeleere
StoppeleereenenMr.
MI'.
Frans
Artus Boessens.
Boessens. Alle
Alle nachten
nachten waakten
waakten twee
tweedezer
dezervendelen
vendelen op
opde
de
Artus
(tt).
Koornmarkt en
stad (±±).
Koornmarkt
en andere
andere punten
punten der
der stad
Den ven
7denSeptember
Septemberin inden
den
voormiddag(§§)
(§§)vergaderden
vergaderden deze
deze vier
vier
Den
voormiddag
op de
de Koornmarkt,
Koornmarkt, om aldaar
aldaar de
de plechtige
plechtige halsrechting
halsrechting bij
bij te
te
vendelen op
vendelen
van drie
driebeeldenbrekers,
beelden brekers,die
diedoor
?oordedeschepenen
schepenenter
terdood
doodverwezen
verwezen
wonen van
waren op
bevel der
der landvoogdes
landvoogdes C"').
halsrechtinggaf
gaftot
totniet
niet
waren
op bevel
Die Die
halsrechting
minste moeilijkheid
moeilijkheid aanleiding.
aanleiding. De
De volksmenigte,
volksmenigte, die
diezich
zicheen
eenoogenoogende minste
het'
magistraatzich
zichtegenover
tegenoverhaar
haar
blik meester
meester gewaand
gewaand had,
had,toen
toen
blik
het'
magistraat
met
schrik
bevangen
machteloos
had
getoond,
begon
integendeel
machteloos had getoond, begon integendeel met schrik bevangen tete
worden, nu dat
dat de
destedelijke
stedelijkeoverheid
overheidzich
zichhad
hadversterkt
versterkten
envast
vastberaden
beraden
worden,
handhaven.De De
hervormdenvreesden
vreesdenvoortaan
voortaan in
in
scheen
de orde
ordete te
scheen de
handhaven.
hervormden
te komen
komenmet
methethet
stadsbestuur
lieten
danook
ookdedevervolgingen,
vervolgingen,
botsing te
botsing
stadsbestuur
enen
lieten
dan
die
men tegen
tegendedebeeldenbrekers
beeldenbrekersinspande,
inspande, tamelijk
tamelijk rustig
rustig geschieden.
geschieden.
die men
Zij achtten
achtten het
het voorzichtiger
voorzichtiger vreedzaam
vreedzaam de
de voordeelen
voordeelen te genieten,
genieten, die
die
Zij
zij tot
totnog
nogtoetoe
hadden
bekomen,
door
onderhandelingen trachtten
trachtten
zij
hadden
bekomen,
en en
door
onderhandelingen
zij te
te verkrijgen,
verkrijgen, hetgeen
hetgeen zij
zij verder
verder begeerden.
begeerden. Van
Vanzijn
zijnkant
kantachtte.
achtte
zij
het magistraat
magistraat zich
zich nog
nogniet
nietsterk
sterkgenoeg,
genoeg,om
omdedehervormden
hervormden al
al te
te
het
zeer
te verbitteren
verbitteren door
door hun
hun het
hetveroverde
veroverde weer
weer te
te ontnemen.
ontnemen. Zoo
Zoo
zeer te
liet
men lien
henrustig
rustighet
hetstatus
statusquo
quobehouden,
behouden,zoolang
zoolangzij
zijdedeopenbare
openbare
liet men
macht
niet
stoorden.
De
twee
partijen
vreesden
elkander;
ook
volgde
macht niet stoorden. De twee partijen vreesden elkander ; ook volgde
nu
een tijdperk
tijdperk van
van betrekkelijke
betrekkelijke rust,
rust,slechts
slechtsonderbroken
onderbrokendoor
dooreenige
eenige
nu een
het stichten
stichtenvan
vanwanordelijkheden,
wanordelijkheden, die
die overigens
overigens
zwakke
pogingen tot het
zwakke pogingen
magistraat gefnuikt
gefnuikt werden.
werden.
dadelijk
dadelijk door
door het magistraat
September werden
werden dedevoornaamste
voornaamstehoofden
hoofdender
derhervormden
hervormden
Den
9 den September
Den 9den
voor
magistraat ontboden
ontboden en
enhun
hunwerd
werdgevraagd,
gevraagd,ofofzij
zichdachten
dachten
voor het magistraat
zij zich
(.)
flan 't'tMagistraet,
Magiltraet, blz.
- Verslag
opgestuurd door
doorhet
ketMagi‘ttraat,
Magistraat,
Verslag opgestuurd
blz. 147-14B.
147-148. —
Verslag van
(*) Verslag
DXXXII.
- Discours des
des chose:
choses advenues,
advenues, XXXVI
verso.
XXXVI verso.
DXXXII. —
ct)
door het
ketMagistraat,
Magistraat, LXXXIII.
- Discours XXXV
verso.
XXXV verso.
LXXXIII. —
(t) Verslag opgestuurd door
Magistraet, blz.
blz. 149.
(j)
Discoursdes
deschoses
choses advenues,
advenues, XXXVII.
XX.XVII.—- Verslag
Verslagvan
flan 't Magistraet,
(§) Discours
((**)
••) Verslag
Verslag opgestuurd
opgestuurddoor
doorhetket
Magistraat,
XXIIII.
- Verslag
't Magistraet, blz.
Magistraat,
XXIIII.
— Verslag
van flan
't Magistraet,
choses advenues,
advenues, XXXVII.
XXX\'II.
42.
- Discours
Discours des chows
42. —
(tt)
Vaernewijck, Van
beroerlic1ce tyden,
tijden, I, blz.
blz. 220.
220.
Van die beroerlicke
Van Vaernewijck,
(tt) Van
(§§)
zegt den
dengsten
B"·n September
September voormiddag;
voormiddag; het
het brief recueil den
(XL) zegt
di3cours (XI.)
Het discours
(§§) Het
Bsl.n,
8sten, 's namiddags.
•••) Gachard,
Gachard, Notice historique
kistorique etc.
blz. 78,
78.
((***)
etc. blz.
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te gedragen
gedragen volgens
volgensdedeovereenkomst
overeenkomsttusschen
tusschen de
delandvoogdes
landvoogdes en
en de
de
het plakkaat
plakkaat van
van 25
25Augustus.
Augustus.
verbonden edelen
volgens het
verbonden
edelen gesloten,
gesloten, en volgens
Hun
ook gevraagd,
gevraagd, of
ofzij
zijdit
ditwilden
wildenonder
ondereede
eede
belovenenenonderonderHun werd ook
beloven
teekenen namens
namens al
al de
de hervormden,
hervormden, opdat
opdat zij
zij op
op lijf
lijf en
engoed
goedzouden
zouden
teekenen
verantwoordelijk
overeenkomst niet
niet nageleefd
nageleefd worden.
worden.
verantvvoordelijkzijn,
zijn,mocht
mocht deze
deze overeenkomst
zij bereid
bereid waren
waren aan
aan
De
predikant Hermannus
Hermannus antwoordde
antwoordde daarop,
De predikant
daarop, dat
dat zij
gehoorzamen,
de
bevelen van
van den
denkoning
koningen en
landvoogdestetegehoorzamen,
de bevelen
vanvan
de de
landvoogdes
hun geweten.
geweten. Het
Hetafleggen
afleggen
zoolang
tegenstrijdig waren
zoolang deze
deze niet
niet tegenstrijdig
waren met
met hun
van
eed vond
vond hij
hij overbodig.
overbodig. Ook
Ook wilde
wilde hij
hij geene
geeneverbintenis
verbintenis aanaanvan een eed
gaan
namens al
al de
dehervormden,
hervormden,omdat
omdatmen
menhem
hemdan
dansteeds
steedszou
zoukunnen
kunnen
gaan namens
de euveldaden,
euveldaden, door
door enkele
enkelekwaadwilligen
kwaadwilligen
verantwoordelijk maken
voor de
verantwoordelijk
maken voor
het verzoek
verzoek der
der
gepleegd.
Hermannus en
zijne gezellen
gezellen weigerden
weigerden dus
dus het
gepleegd. Hermannus
en zijne
schepenen
willigen. Vooraleer
Vooraleer zij
zij heen
heen gingen,
gingen, vroegen
vroegen zij
zU nog,
nog,
schepenen in
in tetewilligen.
dat het
het magistraat
magistraat hun
hun een
een tempel
tempel binnen
binnen de
destad
stadzou
zouwillen
willenafstaan,
afstaan,
dat
opdat de
hervormden gedurende
gedurende den
winter, die
die nakende
nakende was,
was, zonder
zonder
opdat
de hervormden
den winter,
het woord
woordGods
Godszouden
zoudenkunnen
kunnenaanhooren.
aanhooren.Daarop
Daaropwerd
werdhun
hun ten
ten
moeite
moeite het
antwoord
dat zulks
zulks rechtstreeks
rechtstreeks tegenstrijdig
tegenstrijdig was
was met
met de
de
antwoord gegeven,
gegeven, dat
graaf van
van Egmont,
Egmont, en
en dat
dathet
het
bevelen
van de
de landvoogdes
landvoogdes en
van den
den graaf
bevelen van
en van
magistraat
dus niet
niet kon
kOll toestaan
toestaan (*).
(*).
magistraat het
het dus
denzelfden dag
dag werd
werd het
hetverhaal
verhaaldezer
dezerbijeenkomst
bijeenkomstovergebriefd
overgebriefd
Nog denzelfden
graafvan
vanEgmont
Egmontenen
's anderendaagssloot
slootdeze
dezeininpersoon
persoon
aan
den graaf
aan den
's anderendaags
de afgevaardigden
afgevaardigden der
derhervormden
hervormden:
PieterdedeRijcke,
Rijcke,Jacob
Jacobvan
vander
der
met de
: Pieter
van sommige
sommige leden
leden
Haeghe
en Jacob
JacobLobberjoos,
Lobberjoos, inintegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
Haeghe en
het magistraat
magistraat eene
eene overeenkomst,
overeenkomst, die
die als
alsvolgt
volgtluidde
luidde:
van het
van
:
»Opdat alle
onlusten en
enoneenigheden,
oneenigheden,veroorzaakt
veroorzaakt door
door den
den godsgodsalle onlusten
in deze
deze stad
stad Gent,
Gent, zouden
zouden mogen
mogenophouden
ophouden enenbelet
beletworden,
worden, en
en
dienst
dienst in
opdat
alle
burgers
en
ingezetenen
dezer
stad
voortaan
samen
in
vrede
opdat alle burgers en ingezetenen dezer stad voortaan samen in vrede
dathandel
handelenennijverheid
nijverheidinin hun
hun
en eensgezindheid
eensgezindheid zouden
zouden kunnen
kunnen leven,
leven, dat
staat zouden
zouden kunnen
kunnenhersteld
hersteldworden,
worden,hebben
hebbendedebelijders
belijders
vroegeren staat
vroegeren
van
den nieuwen
nieuwen godsdienst
godsdienst de
deverbintenis
verbintenis aangegaan,
aangegaan, hetgeen
hetgeenhierna
hierna
van den
volgt
te onderhouden
onderhouden en
voor zooveel
zooveel het
in hunne
hunne macht
macht is, te
te doen
doen
volgt te
en voor
het in
onderhouden,
dit bij
bij voorbaat,
voorbaat, totdat
totdat ererdoor
doorden
denkoning,
koning,nanaoverleg
overleg
onderhouden, en
en dit
met de
de Staten-Generaal,
Staten-Generaal, anders
anders ininvoorzien
voorzien worde.
worde.
JArt.
Zijzullen
zullendede
goddelijke
diensten,predikatiën
predikatiën en
enandere
andere
»Art. 11:: Zij
goddelijke
diensten,
sedert alle
alle tijden
tijdengevierden
gevierdengodsdienst
godsdienst
oefeningen
van den
den katholieken,
katholieken, sedert
oefeningen van
beletten;; zij
zullen ook,
ook, voor
voor zooveel
zoo veel het
in hunne
hunne macht
macht is,
is, niet
niet
niet beletten
niet
zij zullen
het in
dat den
den katholieken
katholieken eenig
eenigbeletsel,
beletsel,stoornis
stoornisofof
beschimping
toelaten dat
toelaten
beschimping
gedaan
worde.
gedaan worde.
Zij zullen
zullen zich
zichonthouden
onthoudeneenige
eenigepredikatiën,
predikatiën, vergaderingen
vergaderingen
»Art.
»Art. 22:: Zij
doen binnen
binnen de
de stad,
stad, noch
noch
of
andere oefeningen
oefeningen van
van hun
hun godsdienst
godsdienst te doen
of andere
in
eenige kerk
kerk buiten
buitendedestad,
stad,
maal'
zullenzich
zichvergenoegen
vergenoegen tete
in eenige
maar
zijzij
zullen
prediken
plaatsen, die
die hun
hun door
door den
den graaf
graaf van
van Egmont
Egmont of
of door
door
predikenop
op de
de plaatsen,
(*)
Verslag van
flan '1'tMagistraet,
Jfagistraet, blz. 42--44,
42-44, 152--155.
152-155. (*) Verslag
XL-XLI.
XL—XLI.

—

])iscours des
des choses
Choses advenues,
adflenues,
Discours

188

HET
WONDERJAAR TE
TE GENT.
GENT.
HET WONDERJAAR

magistraat zullen
zullen aangeduid
aangeduid worden;
worden;deze
dezeplaatsen
plaatsenzullen
zullengeriefelijk
geriefelijk
het magistraat
stad;
zijn
in de
denabijheid
nabijheid der
der stad
zijn en in
;
DArt. 33:: Daar
Daar zullen
zullen zij,
zij, maar
maar enkel
enkel op
opZonZon- en
enfeestdagen,
feestdagen,hunne
hunne
»Art.
predikatiën
mogen houden
houden ;j
predikatiën mogen
llArt.
hun toegelaten
toegelaten zij
zij eenig
eenig wapen
wapen tetedragen,
dragen,
DArt. 44:: Zonder
Zonder dat
dat het
het hun
gaan, noch
noch bij
bij het
hetkeeren
keeren; j
noch bij
bij het gaan,
noch
»Art.
Zij zullen
zullenniet
niet
meer
dan
twee
ministers
predikantenineens
ineens
»Art. 55:: Zij
meer
dan
twee
ministers
of of
predikanten
bezitten;; dezen
dezen zullen
zullen moeten
moeten geboortig
geboortig zijn
zijn uit
uit de
delanden
landen van
van
mogen
mogen bezitten
zij zullen
zullen in
in
herrewaartsover,
onderzaten van
van Zijne
Zijne Majesteit
Majesteit j; zij
herrewaartsover, wezende
wezende onderzaten
handen van
het magistraat
magistraat den
deneed
eedmOeten
moetenafleggen,
afleggen,gehoorzame
gehoorzame
handen
van het
onderzaten
zijn ininalle
allestaatkundige
staatkundigezaken,
zaken, zoolang
zoolangzijzijhier
hierzullen
zullen
onderzaten te
te zijn
in hunne
hunne predikatiën
predikatiën eenig
eenigoproerig
oproeriggezegde
gezegdeteteuiten
uiten;;
verblijven, zonder
verblijven,
zonder in
llArt.
Alhoewelhierboven
hierbovengezegd
gezegdis,is,dat
datererslechts
slechtstwee
tweepredikanten
predikanten
»Art. 66:: Alhoewel
zij er
er twee
tweeanderen
anderenmogen
mogen
ministers zullen
zullen mogen
mogen zijn,
zijn, toch
toch zullen
zullen zij
of ministers
zijzullen
zullenden
den
kiezen, die
die aan
aan dezelfde
dezelfde eischen
eischen zullen
zullen moeten
moeten voldoen
voldoen ;j zij
kiezen,
tothelpers
helpers strekken
strekken en
enhunne
hunneplaats
plaatsinnemen,
innemen,indien
indienzij
zij
eersten tot
twee eersten
door
ziekte ofofdoor
dooreene
eeneandere
andereoorzaak
oorzaak belet
belet zijn
zijn;; maar
maar erermogen
mogen
door ziekte
maar
predikanten op
op hetzelfde
hetzelfde oogenblik
oogenblik werkzaam
werkzaam zijn
zijn;
maar twee predikanten
;
D Art. 77:: In
In alles
alles zullen
zullen zij
zijaan
aanhet
hetrnagistraat
magistraatgehoorzaam
gehoorzaam zijn
zijn om
om
DArt.
de
gemeene belastingen
belastingen tetedragen,
dragen, en
enindien
indien het
hetnoodig
noodig is,
is, zullen
zullen zij
zij
de gemeene
het
magistraat met
met lijf
lijf en
engoed
goedbijstaan,
bijstaan,tot
tothet
hethandhaven
handhavender
deropenopenhet magistraat
hetnaleven
nalevendezer
dezerovereenkomst;
overeenkomst;
bare
orde en
en het
bare orde
Depredikanten
predikanten zullen
zullen ininhunne
hunnepredikatiën
predikatiënhet
hetvolk
volkernstig
ernstig
»Art.
»Art. 88:: De
te eerbiedigen
eerbiedigen en
enzich
zichininvolle
vollenederigheid
nederigheid te
te
aanmanen
magistraat te
aanmanen het
het magistraat
gedragen,
opdat deze
dezeovereenkomst
overeenkomst tetebeter
betermoge
mogenageleefd
nageleefdworden
worden; j
gedragen, opdat
DArt. 99:: Daarom
allen in de
de eerstkomende
eerstkomende vergadering
vergadering met
met
DArt.
Daarom zullen
zullen allen
hetbovenstaande
bovenstaande na
na tetekomen
komen;
opgeheven
handen den
den eed
eed afleggen,
afleggen, het
opgeheven handen
;
»Art.
1 0:: Niemand
Niemand zal
zal in
in den
den nieuwen
nieuwen godsdienst
godsdienst en
endedehervormde
hervormde
»Art. 40
het afleggen
afleggen van
vandien
dieneed
eed;
gemeente aangenomen
aangenomen worden,
worden, tenzij
na het
gemeente
tenzij na
;
DArt.
11:
De
ondergeteekenden
verbinden
zich,
zich
stipt
te
gedragen
»Art. 11 : De ondergeteekenden verbinden zich, zich stipt te gedragen
op straf
straf van
van als
alsmeinmeinvolgens
de hierboven
hierboven vermelde
vermelde verplichtingen,
verplichtingen, op
volgens de
eedigen
aangezien en getuchtigd
getuchtigd teteworden
worden;j
eedigen aangezien
DArt. 12
12:: En
tot meerder
meerder rust
rustenenzekerheid
zekerheidder
derhervormden
hervormdenzal
zalhet
het
DArt.
En tot
magistraat
naar de
de voorschriften
voorschriften van
van de
deovereenkomst
overeenkomstder
derlandvoogdes
landvoogdes
magistraat naar
met de
de verbonden
verbonden Edelen,
Edelen, van
van 25
25Augustus
Augustus1566,
1566,hun
hunverzekeren,
verzekeren, dat
dat
met
hun geene
geene beletselen
beletselennoch
nochonaangenaamheden
onaangenaamheden ininhunne
hunnepredikatiën
predikatiën
hun
dat uit
uitoorzaak
oorzaak van
vandeze
dezepredikatiën
predikatiën
zullen berokkend
berokkend wor.den
zullen
worden en
en dat
Ditalles
allesbij
bijvoorbaat,
voorbaat,
niemand
vervolgd noch
verontrust zal
niemand vervolgd
noch verontrust
zal worden.
worden. Dit
totdat
hierover door
door den
den koning,
koning, na
naoverleg
overlegmet
metdedeStaten-Generaal,
Staten-Generaal,
totdat hierover
De onderteekenaars
onderteekenaars dezer
dezer akte
akte zullen,
zullen, nit
uit
anders
beschikt worden.
worden. De
anders zal
zal beschikt
oorzaak
hun handteeken,
handteeken, vervolgd
vervolgd noch
noch verontrust
verontrust worden"
worden" (*).
("l.
oorzaak van
van hun
(.)
Gachard, Notice biographique
biograpkique etc.,
blz. 134-135.
134-135. Deze
Dezeakte
aktedraagt
draagtechter
echterbij
bij
(*) Gachard,
etc., blz.
Gachard
de dagteekening
dagteekening van
van den
den 24sten
24s ten October.
Maar het schijnt
schijnt wel
wel zeker,
zeker, dat
dat het
het
Gachard de
October. Maar
eene
herhaling isisvan
vandedeakte
aktevan
vanden
den10den
lOden September,
September, waaraan
waaraan de
dehervormden
hervormden zich
zich
eene herhaling
24 October
October nog
nogniet
niethadden
haddenonderworpen.
onderworpen.Men
Menzalzaloverigens
overigen~opmerken,
opmerken, dat de
de
voor
voor 24
den September
artikelen, die
die zij
zij met
metden
den
bezwaren, door
door de
de hervormden den II
bezwaren,
llden
September tegen
tegen de artikelen,
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Nadat
deze overeenkomst
overeenkomst neergeschreven
neergeschreven was
was geworden,
geworden, plaatste
plaatste de
de
Nadat deze
graaf
Egmont er
zijn zegel
zegel op
op en
en liet
lietdan
dandeze
dezeakte
akteinindedehanden
handen
graaf van
van Egmont
er zijn
van het
afgevaardigden
van
het magistraat.
magistraat. DeDe
afgevaardigdender
derhervormden
hervormden moesten
moesten er,
el',
volgens
hun belofte,
belofte, een
een afschrift
afschrift van
van maken
makenop
opperkament,
perkament, en
endit
ditaan
aan
volgens hun
hetdoor
doorverscheidene
verscheideneandere
andere geloofsgegeloof.'lgede
schepenen afgeven,
afgeven, nadat
nadathet
de schepenen
Het magistraat
magistraat zou
zou dan
dan deze
deze overeenovereenIJooten
onderteekend zou
nooten onderteekend
zou zijn.
zijn. Het
komst in
in de
de stad
stad doen
doen afkondigen.
afkondigen.
komst
graafvan
vanEgmont
EgrllOntnaar
naarIeperen.
Ieperen.
Nog
denzelfden dag
dag vertrok
vertrok de
de graaf
Nog denzelfden
Daar echter
echter 's anderen
daags de
dehervormden
hervormdende
debehoorlijk
behoorlijk onderteekende
onderteekende
Daar
anderen daags
overeenkomst
magistraat nog
nog niet
niet hadden
hadden bezorgd,
bezorgd, werden
werden de
de
overeenkomst aan
aan het
het magistraat
op het
het schepenhuis
schepenhuis ontboden.
ontboden. Zij
Zij
afgevaardigden
afgevaardigdenvan
vanden
den vorigen
vorigen dag
dag op
gaven
te kennen,
kennen, dat
dathunne
hunnegemeente
gemeentetegen
tegenhet
het
onderteekenen der
der
gaven te
onderteekenen
bedoelde
overeenkomst verscheidene
verscheidene bezwaren
bezwaren had
hadingebracht.
ingebracht.Dadelijk
Dadelijk
bedoelde overeenkomst
graaf van
van Egmont
Egmont vertrekken,
vertrekken, om
om
zouden
de afgevaardigden
afgevaardigden naar
den graaf
zouden de
naar den
geven.
hem daarvan
kennis te geven.
hem
daarvan kennis
hetmagistraat
magistraatJan
Janvan
vanHembijze,
Hembijze, Geeraart
GeeraartTriest
Triest
Van
zijn kant
kant zond
zond het
Van zijn
.Tan du
du Bois,
Bois, eensdeels
eensdeels om
omden
dengraaf
graafvan
vanEgmont
Egmontvan
vanhet
hetverwijlen
verwijlen
en
en Jan
der
hervormden te
verwittigen en
en ook
ook om
om het
hetgedrag
gedrag van
van de
de afgeafgeder hervormden
te verwittigen
In de
de bijeenkomst
bijeenkomst die
die met
met
vaardigden
vaardigdender
derhervormden
hervormdengade
gadeteteslaan.
slaan. In
Egmont te
te Kortrijk
Kortrijk werd
werdgehouden,
gehouden, verklaarde
verklaarde deze
deze laatste
laatste aan
aan de
de
Egmont
al hunne
hunne uitvluchten
uitvluchten niets
nietstetemaken
makenhad,
had,hun
hun
hervormden, dat
hervormden,
dat hij
hij met al
bevelende de onderteekende
onderteekende overeenkomst
overeenkomst zoohaast
zoohaast mogelijk
mogelijk ininhanden
handen
bevelende
te bezorgen,
bezorgen, zooals
zooals men
mendeze
dezeteteGent
Gentininzijn
zijnbijzijn
bijzijn
der schepenen
schepenen te
der
had opgemaakt.
opgemaakt.
had
Nadat de
de schepenen
schepenen den
denafloop
afloopder
derbijeenkomst
bijeenkomstvan
vanKortrijk
Kortrijkhadden
hadden
Nadat
vernomen, ontboden
den 17den
17 den September,
September, de
de afgevaarafgevaarvernomen,
ontboden zij
zij nogmaals,
nogmaals, den
digden der
der hervormden
hervormden (*),
Cl, opdat
opdat zijzijdedegevraagde
gevraagdeakte,
akte,behoorlijk
behoorlUk
digden
Zijverklaarden
verklaarden echter
echteruitdrukkelijk,
uitdrukkelijk,
onderteekend,
afgeven. Zij
onderteekend, zouden
zouden afgeven.
dat zij,
zij, gezien
geziende
debezwaren
bezwarendoor
doorhunne
hunne gemeente
gemeenteopgeworpen,
opgeworpen, geene
geene
dat
te
bekomen,
zelfs
waren
er
mogelijkheid
zagen
de
noodige
handteekens
mogelijkheid zagen de noodige handteekens te bekomen, zelfs waren er
integendeel reeds,
die hun
hun gegev.
gege~en
handteeken hadden
hadden ingetrokken.
ingetrokken.
integendeel
reeds, die
en handteeken
magistraat aan
aan den
den graaf
graafvan
vanEgmont,
Egmont, om
omhem
hem
Dadelijk schreef
Dadelijk
schreef het
het magistraat
de handelwijze
handelwijze der
der hervormden
hervormden bekend
bekend te
maken en
en hem
hem tevens
tevens te
te
de
te maken
vragen, hoe
hoe zij
zij zelve
zelve zich
zich tetegedragen
gedragenhadden.
hadden.
vragen,
Nog v66r
vóór het
hetantwoord
antwoord van
van Egmont
Egmont op
op dien
dien brief
brieftoekwam,
toekwam, lieten
lieten
Nog
17den en
enook
ook den
den 208ten
20sten September aan
aan het
het magistraat
magistraat
hervormden den
den17den
de hervormden
verzoekschrift geworden,
geworden, dat
dataederedenen
redenenopgaf,
opgaf,waarom
waaromde
deovereenovereeneen verzoekschrift
met den
den graaf
graaf van
van Egmont
Egmont gesloten,
gesloten, nog
nog niet
niet onderonderkomst, door
door hen
komst,
hen met
teekend was
was geworden.
geworden.
teekend
Zij vonden
vonden er
er ten
ten eerste
eersteeen
eengodsdienstig
godsdienstigbezwaar
bezwaarinin;
wildenniet
niet
Zij
; zijzijwilden
graaf van
van Egmont
Egmont den
den vorigen dag hadden
hadden onderhandeld,
onderhandeld, juist op
op de
de artikelen
artikelen dezei
dezel
graaf
akte toepasselijk
toepasselijk zijn.
Vergelijk den
den inhoud
inhoud dezer
dezer akte
akte met
metVan
Van Vaernewijck,
Vaernewijck, Van
Van die
die
akte
zijn. Vergelijk
6el'oerlicke tijden,
tijden,11;
II; Van
Van den
den Vivere, Chronycke
Ulzronycfce van
van Ghendt,
Glzendt, blz. 216
216-217;
Memorieboek,
217 ; Memorieboek,
beroerlicke
blz. 342.
34l1. —
- Dergelijke
Dergelijke overeenkomsten
overeenkomsten werden
gesloten met
met de
de herherblz.
werden ook
ook door
door Egmont
Egmont gesloten
Ieperen, Oudenaarde
Oudenaarde en andere
andere plaatsen.
plaatsen.
vormden van leperen,
Alleen Jacob
Jacob van
van der
der Haghe
Haghe en Jacob
Jacob Lobberjoos
Lobberjoos beantwoordden
beantwoordden die
die uitnoodiging.
(*) Alleen
-
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bekennen, dat
dat hunne
hunne leering
leering nieuw
zooals het
hetin
in de
deovereenkomst
overeenkomst
bekennen,
nieuw was,
was, zooals
onmogelijkdede
verantwoordelijkheidop
op
geschreven
stond. Ook
Ookkonden
kondenzijzijonmogelijk
geschreven stond.
verantwoordelijkheid
zich nemen,
nemen, deze
dezeovereenkomst,
overeenkomst,die
diegewoonlijk
gewoonlijkdoor
duorden
dennaam
naamvan
van acte
acte de
de
zich
doeneerbiedigen.
eerbiedigen.
submission
bestempeld wordt,
wordt,door
dooralaldedehervormden
hervormdentetedoen
submission bestempeld
zij aan,
aan, en
enzij
zij
Het
namen zij
Het eerste
eerste artikel
artikel der
deronderwerpingsakte
onderwerpingsakte namen
beloofden al
al hun
hun krachten
krachten in te
te spannen
spannen om
om het
hettetedoen
doeneerbiedigen.
eerbiedigen.
beloofden
Nochtans konden
konden zij
zij er
er niet
Nochtans
niet in
in toestemmen,
toestemmen, dat
dat men
men aan
aan de
deplechtigplechtigdiensten gaf,
noch van
van
heden der
der Roomschen
Roomschen den
den naam
naam van
van goddelijke diensten
heden
gaf, noch
katholieken, sinds
godsdienst.
sinds alle
alletijden
tijdengevierden
gevierden
godsdienst.
den katholieken,
Het tweede
tweede artikel
artikel namen
namen zij
zij insgelijks
insgelijks aan,
aan, op
op voorwaarde
voorwaarde dat het
het
Het
magistraat
nietzou
zouaanzien
aanzien als
alseen
eeninbreuk
inbreukop
opdit
ditartikel,
artikel,indien
indien
magistraat het niet
om hunne
hunne zaken
zaken in
in orde
orde te
te
eenige
hervormden ergens
vergaderden om
eenige hervormden
ergens vergaderden
stellen;
des tetemeer
meerzou
zou
noodigzijn,
zijn,indien
indienmen
mendoor
doorhet
het
stellen ; hetgeen
hetgeen des
noodig
woord predikatiën
predikatiën alle
alle uitoefeningen
uitoefeningen van
vanden
denhervormden
hervormdengodsdienst
godsdienst
woord
bedienen der
der sacramenten.
sacramenten.
verstond, zooals
zooals het bedienen
verstond,
Ook
onderwierpen zij
zij zich
zich aan
aanhet
tietderde
derdeartikel
artikel;
nochtanswenschten
wenschten
Ook onderwierpen
; nochtans
er in
in de
de week
weekgeen
geenfeestdag
feestdagwas,
was,ook
ookden
denWoensdag
Woensdagvan
van
zij,
indien er
zij, indien
uitoefeningen van
van hun
hun godsdienst
godsdienst tetemogen
mogengenieten.
genieten.
de
predikatiën en uitoefeningen
de predikatiën
het vierde
vierde artikel
artikelhadden
haddenzij
zijinsgelijks
insgelijksvrede
vredeopop
voorwaarde,dat
dat
Met
Met het
voorwaarde,
men
degen
en
dolk,
die
zelfs
door
de
plakkaten
toegelaten
waren,
niet
men degen en dolk, die zelfs door de plakkaten toegelaten waren, niet
als
verboden wapens
wapens zou
zou aanzien.
aanzien.
als verboden
vijfde namen
namenzijzijaan,
aan,indien
indienhunne
hunnepredikanten
predikantenmochten
mochtengeboortig
geboortig
Het vijfde
anderelanden
landenaan
aanden
denkoning
koningtoebehoorende,
toebehoorende, en
en
zijn uit
uit Spanje
Spanje ofofandere
zijn
gezegde geen misbruik
misbruik maakte.
maakte.
indien
men van
van de
debepaling
bepaling:: oproerig gezegde
indien men
zij als
alsaangenomen
aangenomenzijnde.
zijnde.
Het zesde
zesde artikel
artikel beschouwden
beschouwden zij
Het
zevende beloofden
beloofden zi,j
zij eveneens
eveneens na
na tetekomen,
komen,daar
daarzij
zijwisten,
wisten,dat
dat
Het zevende
hunne ministers
ministers niet
niet beweerden,
beweerden, zooals
zooals de
de priesters,
priesters, vrij
vrij tetezijn
zijnvan
vande
de
hunne
gehoorzaam-heid, die
magistraat, als
alszijnde
zijnde
gehoorzaam-heid,
diemen
men verschuldigd
verschuldigdisis aan
aan het magistraat,
bleef echter
echter wel
welverstaan,
verstaan,dat
datdit
dit
overheden,
overheden, aangesteld
aangesteld door
door God.
God. Het
Het bleef
artikel
niet
bedoelde,
hetgeen
betrekking
had
op
het
geweten.
artikel niet bedoelde, hetgeen betrekking had op het geweten.
Het achtste
achtste artikel
artikel hadden
hadden zij
zij reeds
reeds nageleefd
nageleefd en
endit
ditzouden
zoudenzijzijnog
nog
Het
doen
in het
hetvervolg,
vervolg,zoolang
zoolang dedestof
stofenendedetijd
tijdhet
het
zoudeneischen,
eischen,
doen in
zouden
tant
que la
la matière
matière et
et leIetemps
tempsleIerequereroit.
requereroit.
tant que
negende insgelijks.
insgelijks.
Het negende
Wat
het tiende
tiendeartikel
artikelbetrof,
betrof,degenen,
degenen,diedienaar
naar
predikatiën
Wat het
dede
predikatiën
graafvan
vanEgmont
Egmont dit
dit
kwamen, kon
kon men
men dit
ditniet
nietbeletten,
beletten,zooals
zooalsde
degraaf
kwamen,
zou men
men den
den bedoelden
bedoelden eed
eed eischen
eischen van
van diegenen,
diegenen,
beloofd had.
beloofd
had. Echter
Echter zou
die
de hervormde
hervormde geloofsbelijdenis
geloofsbelijdenis zouden
zouden afleggen.
afleggen.
die de
Ook
konden de ondergeteekenden
ondergeteekenden geene
geene verbintenis
verbintenis aangaan
aangaan namens
na~ens
Ook konden
al
de hervormden,
hervormden, want
wantzijzijkonden
kondenniet
niet
verantwoordelijkzijn
zijnvoor
voor
al de
verantwoordelijk
misslagen, die
die anderen
anderen zouden
zouden begaan.
begaan.Ook
Ookmochten
mochtenhunne
hunnehandteekens
handteekens
misslagen,
zij
slechts
voor hen
hen alleen,
alleen, als
als particuliere
particuliere personen,
personen, geldig
geldig zijn.
zijn. Maar
Maar zij
slechts voor
zouden een ieder
ieder trachten
trachten te
te bewegen
bewegen tot
tothet
hetnaleven
nalevendezer
dezerovereenovereenzouden
de straf
straftegen
tegen de
deovertreders
overtreders wat
wat al
al tetestreng
streng
komst,
al scheen
scheen hun
hun de
komst, al
en
weinig geschikt
geschikt orn
om handteek
handteekens
te lokken.
lokken. Eindelijk,
Eindelijk, om
ommeer
meer
en weinig
ens uit
uit te
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zekerheid
hebben, verlangden
verlangden de
dehervormden,
hervormden, dat
dat hunne
hunne ergste tegenzekerheid te hebben,
strevers, de
strevers,
de Roomsche
Roomsche geestelijken,
geestelijken, insgelijks
insgelijks eerie
eene dergelijke
dergelijke overeenovereenkomst zouden
te onderteekenen
onderteekenen hebben.
hebben.
komst
zouden te
Ziedaar
bezwaren, die
die de
dehervormden
hervormdentegen
tegendedeonderwerpingsakte
onderwerpingsakte
Ziedaar de
de bezwaren,
in
te brengen
brengenhadden
haddenenendiediezijzijeerst
eerst
denweg
wegwilden
wildengeruimd
geruimdhebben,
hebben,
in te
uituitden
niettetebetwijfelen,
betwijfelen, dat
dat vele
vele
alvorens
onderteekenen. Het
Het isis niet
alvorens haar
haar te
te onderteekenen.
dezer bezwaren
gegrond waren
waren en dat
erinindedebedoelde
bedoelde akte
akte vaak
vaak
dezer
bezwaren gegrond
dat er
woorden
voorkomen, die,
die, zonder
zonder nadere
nadere verklaring,
verklaring, dubbelzinnig
dubbelzinnig heeten
heeten
woorden voorkomen,
en zoo
aanleidinggeven.
geven. Maar
zoo tot
tot groote
groote misbruiken
misbruiken konden
konden aanleiding
Maar van
van een
een
en
anderen
kant moet
moet men
men ook
ookwel
welbekennen,
bekennen, dat
datdedehervormden
hervormden soms
soms
anderen kant
meer
eischten, dan
dan de
degraaf
graaf
vanEgmont
Egmontooit
ooitzou
zoudurven
durvenofofmogen
mogen
meer eischten,
van
toegestaan hebben.
toegestaan
hebben.
sten September
Den 2û
aan het
het magistraat,
magistraat, hoe
hoe
20sten
September schreef
schreef deze
deze laatste
laatste aan
het hem
hem verwonderde,
verwonderde, dat
datdedehervormden
hervormdenaarzelden
aarzeldenhunne
hunneonderweronderwerpingsakte
onderteekenen. Het
Hetmagistraat
magistraatmoest
moesthun
hunvan
vanzijnentwege
zijnentwege
pingsakte te onderteekenen.
laten hooren,
hooren, dat
datzijzijdeze
dezemoesten
moestenonderteekenen
onderteekenenenendoen
doenonderteekenen,
onderteekenen,
er
bijvoegende, dat
dat hij
hijdegenen
degenenwel
welkende,
kende,die
diehem
hemgezegd
gezegdhadden
hadden
er bijvoegende,
volmacht
hebben om
belovE'n. Wat
Wat hem
hem betrof,
betrof, hij
hij
volmacht te
te hebben
om hem
hem zulks
zulks te
te beloven.
zou
houden, wat
hij beloofd
beloofd had
had;; zij
zij hadden
hadden zich
zich op
op dezelfde
dezelfde wijze
wijze tete
zou houden,
wat hij
gedragen,
hij zou
zou wel
wel zien,
zien, hoe
hoe hij
hijhen
henzou
zoutetebehandelen
behandelenhebben.
hebben.
gedragen, of
of hij
Tengevolge van
van dien
dienbrief
briefwerden
werdenPieter
PieterdedeRijcke
RijckeenenJacob
JacobLobberjoos
Lobberjoos
nogmaals
het Schepenhuis
Schepenhuis ontboden,
ontboden, doch
doch zij
zij bleven
blevenbij
bijhunne
hunne
nogmaals op
op het
vroegere
weigering. Nochtans
Nochtans beloofden
beloofden zij
zij gehoorzaam
gehoorzaam te
teblijven
blijven aan
aan
vroegere weigering.
het
magistraat en
endiens
diensvoorschriften
voorschriften teteeerbiedigen,
eerbiedigen, de
de gewone
gewone bebehet magistraat
lastingen te betalen
betalen en
enzich
zichininhethet
uitoefenenvan
vanhun
hungodsdienst
godsdienst in
in
lastingen
uitoefenen
alle nederigheid
nederigheid te gedragen,
gedragen, opdat
opdat geene
geeneonlusten
onlustenzouden
zoudengebeuren.
gebeur·en.
alle
21 sten schreef
het magistraat
magistraat dit
dit besluit
besluit aan
aanden
dengraaf
graafvan
van
Den 218ten
schreef het
Egmont over
over en
enzond
zondhem
hemtevens
tevensdedetwee
twee
verzoekschriften der
der herherEgmont
verzoekschriften
vormden. De graaf
graafantwoordde
antwoordde den
den24""
24"0.uituitIeperen,
Ieperen,dat
datdedeopgeworpen
opgeworpen
vormden.
moeilijkheden hem grootelijks
gl'ootelijks verwonderden
verwonderden;; toch
toch moest
moesthet
hetmagistraat
magistraat
moeilijkheden
zorgen, dat
dat de
dehervormden
hervormdendeden,
deden,wat
wathijhijhun
hunhad
hadbevolen,
bevolen,ininafwachting
afwachting
zorgen,
dat hij
hij zelf
zelf naar
naar Gent
Gent kwam,
kwam, hetgeen
hetgeenten
tenminste
minstenog
nogvijf
vijfofofzes
zesdagen
dagen
dat
zou aanloopen
aanloopen C).
nog toe
toeschenen
schenendedeonderhandelingen,
onderhandelingen, aangeknoopt
aangeknoopt tusschen
tusschen de
de
Tot nog
hervormden en
van Egmont,
Egmont, dus
dus weinig
weinig kans
kans op
op teteleveren
leveren
hervormden
en den
den graaf
graaf van
om tot
toteen
eengoeden
goedenuitslag
uitslagtetegeraken.
geraken.Van
Van
weerszijdenscheen
scheenmen
men
om
weerszijden
niet tetewillen
willentoegeven.
toegeven.Deze
Deze
crisis
moest
dan
noodlottigen
niet
crisis
moest
dan
ookook
eeneen
noodlottigen
de menigte,
menigte,die
dienog
nogsteeds
steedsin in
opgewondentoestand
toestand
invloed oefenen
oefenen op de
invloed
opgewonden
verkeerde. Weer
Weerkon
konmen
meneeneen
oogenblik
vreezen
wanordelijkheden
verkeerde.
oogenblik
vreezen
de de
wanordelijkheden
te zien
zien losbreken,
losbreken, die
diepas
paseen
eenmaand
maandte te
voren
stad
haddenberoerd.
beroerd.
voren
de de
stad
hadden
September liep
liep de mare,
mare, dat
dat de
desectarissen
sectarissenanderanderden 225'te.
5"en September
Reeds den
de kloosters
kloosters der
dervier
vier
biddendeord.en
ordenzouden
zoudenaanranden
aanranden en
en de
de
maal de
maal
biddende
kloosterlingen er
uit verjagen.
verjagen. Daar
Daarhethet
vergaderenvan
vanvolkshoopjes
volkshoopjes
kloosterlingen
er uit
vergaderen
(*) Zie
Zie het
het verhaal
verhaaldezer
dezeronderhandelingen
onderhandelingen in
in·het
het Discours
DUcotlrl de:
delchoses
clwle,advenues,
adtJmNe'. XLI
XLI
(*)
verso —
- XLVI.
XLVI. Vergelijk
Vergelijk brief
briefrecueil,
recueil, blz.
blz. 306-309.
306-309.
verso
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in
de straten
stratenaan
aanditditgerucht
geruchteen
eenzekere
zekerewaarheid
waarheid gaf,
gaf, brachten
brachten de
de
in de
zekerheidenenbereidden
bereidden
bedreigde kloosterlingen
kloosterlingen reeds
reeds hunne
hunnegoederen
goederenininzekerheid
bedreigde
zich
de vlucht.
vlucht. Doch
Doch het
hetmagistraat
magistraat bood
bood hun
hun de
denoodige
noodigebescherbescherzich tot de
ming aan
aan en
en verdubbelde
verdubbelde alom
alom de
de stadswachten
stadswachten gedurende
gedurende een
een tiental
tiental
ming
zijdeze
dezemaatregelen
maatregelenbleef
bleefhet
hetgevreesde
gevreesdevoornemen
voornemender
der
dagen.
Dank zij
dagen. Dank
sectarissen
eene loutere
louterebedreiging
bedreigingbepaald
bepaald C).
sectarissen tot eene
Maar alhoewel
alhoewel er
er dus
dus niets
niets gebeurd
gebeurd was,
was, toch
tochbleef
bleefhet
hetkatholiek
katholiek
Maar
met groote
groote vrees
vrees bevangen.
bevangen. Dit
Ditwordt
wordtzeer
zeer
gedeelte
der bevolking
bevolking met
gedeelte der
klaar
door het
het volgende
volgende feit
feitaangetoond
aangetoond::
klaar door
:tUp
XXIXd.nSeptembris,
Septembris,Zondach
Zondachzijnde,
zijnde, preecte
preectebroeder
broeder Jan
Jan
vUp den
den XXIX'
Jacobs keercke,
keercke, ende
ende de
dekeercke
keercke
Vanderhaghen voor
Vanderhaghen
voorder
der noene,
noene, in
in St. Jacobs
was
gheheel vul
vul volcx,
volcx, ende
endeals
alstsermoen
tsermoen ghedaen
ghedaen was,
was, mits
mits dat
dat de
de
was gheheel
hendelduere
open en
en was
was (zoo
(zooden
dencoster
costerghelast
ghelasteseswijde
wijde
hendelduereniet
niet gheheel
gheheel open
vulvolcx
volcxes)es)
warttvolck
tvolckzeer
zeer
hopen te
doen, als
als dedekeercke
keerckevul
hopen
te doen,
zoozoo
wart
àrummende,
sonderlijnghe die
vrauwen, die
die den
denmeesten
meestenhoop
hoop
drummende, ende
ende sonderlijnghe
die vrauwen,
waren,
mits dat
dat zij
zij devoter
devoter dan
dan de
demans
mansschijnen
schijnenzijnde,
z\inde,ende
endetetemeer
meer
waren, mits
zij hem
hembewaren
bewarenwilden
wildenjhegens
jhegensdie
die
was
van hemlien
hemlien ghedrumt,
ghedrumt, omdat
omdat zij
was van
ghuesen
ende ketters,
ketters. diet
diet zeer
zeerquaet
quaetupuphem
hemhadden,
hadden,hoewel
hoeweldat
dathem
hem
ghuesen ende
ghegeven was
was een
eengheleet
gheleetvan
vancrijchsknechten
crijchsknechtentzijnder
tzijnderbewaernesse.
bewaernesse. In
In
ghegeven
somam
met
dit
ghedrum
zoo
quamt
dat
sommighe
kinderen
averecht
somam met dit ghedrum zoo quamt dat sommighe kinderen averecht
ooceenighe
eenighevrauwen
vrauwenover
overmalcanderen,
malcanderen,zoo
zoodatter
dattereen
een
vielen
ende ooc
vielen ende
vrauwe of twee
twee creesch
creeschom
omhaer
haerkindt,
kindt, roupende
roupende :: wacht,
wacht, wacht,
wacht, dwelc
dwelc
vrauwe
devrauwen,
vrauwen, die
dieontrent
ontrent
zulck een
een gheruchte
gheruchte ende
ende vreese
vreese maecte
maecte ininde
zulck
den
choor waren,
niet en
en wisten
wisten wat
watover
overhende
hende van
vander
derkeercke
keercke
den choor
waren, die
die niet
doen was,
was, zoo
zoodat
datzijzijal al
vlucht
namen
spreeuwen,ende
endeliepen
liepen
te doen
de de
vlucht
namen
alsalsspreeuwen,
tot in
in den
den sanctuarij,
sanctuarij, zoo
zoo dat
dat daer
daer al
al vul
vul wart,
wart, ende
ende als
alsdie
diepriesters
priesters
tot
haer vraechden
vraechden wat
wat daer
daerschuulde,
schuulde,zoo
zooenen
ghavenzijzijgheen
gheenandtwoorde,
andtwoorde,
haer
ghaven
maer
elc begheerde
begheerde slechs
slechs zijn
zijn leven
leven tetesalveren,
salveren, meenende
meenende dat
dat men
men
maer elc
in
de
keercke.
Ja,
den
predicant
ende
meer
ander
dootsmijtende
was
den predicant ende meer ander dootsmijtende was in de keercke. Ja,
ooc
een priester,
priester, die
diezijn
zijn
misse
anghesleghenhadde
haddevoor
voorden
denname
name
ooc een
misse
anghesleghen
ghereeschapmaecte
maecte
Jhesus autaer,
autaer, quam
quam zulck
zulck een
eenvreese
vreeseover,
over,dat
dathijhijghereeschap
Jhesus
öm
loopen;; maer
maer alst
alst allomme
allo mme quam,
quam, zoo
zoo quamt
quamt
o.m van
van zijnen
zijnen autae.r
autaer te loopen
al
uut een
een cleen
deen oorzake"
oorzake" ...
(t).
al uut
. . . (t).
Deze gebeurtenis,
door Van
Van Vaernewijck,
Vaernewijck, zeer
zeerwaarschijnlijk
waarschijnlijk ooggeooggegebeurtenis, door
tuige,
zoo levendig
levendig verhaald,
verhaald, isis volkomen
volkomen gepast
gepast om
om den
dentoestand
toestandder
der
tuige, zoo
kenschetsen.
gemoederen
gemoederen te kenschetsen.
's Namiddags van
van denzelfden
~enzelfden dag
ontstond er in
in dezelfde
dezelfde kerk
kerk onder
onder
dag ontstond
het sermoen
sermoen nog
nog een
eenberoerte.
beroerte.Daar
Daardedepredikant
predikantsprak
sprakvan
vandiegenen,
diegenen,
die
van het
hetgeloof
geloofafgevallen
afgevallenwaren,
waren,zeizeieeneen
toehoorder
zijngebuur,
gebuur,
die van
toehoorder
tottot
zijn
dat
de predikant
predikant loog
loog enendedegeestelijkheid
geestelijkheidzelf
zelf
afgevallenwas.
was.Daardoor
Daardoor
dat de
afgevallen
ontstond
beiden een
een klein
klein krakeel
krakeel en
enterstond
terstondwerden
werdendedeaanaanontstond tusschen
tusschen beiden

n.

(*) Verllag
MagÏltraet, bI.
- Verslag
opgestuurddoor
door
bl. 45-46, blz. 159-161.
169-161. —
Verslag opgestuurd
Verslag vun 't Magistraet,
!Jet
MagÏltraat.1111xxVI-11111xV11.
llllnVI-IIlluVII. —
- Brief
Brief recueil, blz. 310.
het Magistraat,

(t) Van Vaernewijck, Van
die beroerlic1:e
tijden, I, blz. 264.-265.
264-265. Vergelijk van Campene,
beroerlicke tyden,
Van die
Dagboek, blz. 29.
Dagboek,
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door vrees
vrees bevangen.
bevangen. vDe
,Depristers
pristersliepen
liepenuuter
uuterkeercken,
keercken, alzoo
alzoo
wezigen door
wit als
derder
toehoorders.
als doucken",
doucken", evenals
evenals een
eengroot
grootgedeelte
gedeelte
toehoorders.Eindelijk
Eindelijk
werd de
de ruststoorder
ruststoorder vastgegrepen
vastgegrepen en
endoor
dooreenige
eenigesoldaten
soldatengevangen
gevangen
werd
weggeleid (*).
C). Weinige
Weinige dagen
dagen daarna
daarna werd
werd hij
hijlosgelaten,
losgelaten,nanaopenlijke
openlijke
weggeleid
te
hebben
afgelegd
(t).
schuldbekentenis
schuldbekentenis te hebben afgelegd (f).
Ook de hoofden
hoofden der
der hervormde
hervormde partij
partijdeelden
deeldendedealgemeene
algemeeneopschudopschudOok
die de
de menigte
menigte bezielde.
bezielde. In
I,nde
deeerste
eerstedagen
dagender
dermaand
maandOctober
October
ding, die
ding,
hetGentsche
Gentscheconsistorie
consistoriemet
metdedepredikanten,
predikanten,niet
niet
hielden de leden
leden van
van het
hielden
maar ook
ookvan
vanAntwerpen,
Antwerpen,Valencijn,
Valencijn,Doornijk,
Doornijk, Rijsel,
Rijsel,
alleen van
van Gent
Gent maar
alleen
llDe
Armentiers en
andere plaatsen,
plaatsen, eene
eenebijeenkomst
bijeenkomst in
in het
hetgasthof
gasthof»De
Armentiers
en andere
Ster" bij
bij de
de Koornmarkt
Koornmarkt (§).
Op de
dedagorde
dagorde stond
stond het
hetteekenen
teek enen der
der
Ster''
(§). Op
den graaf
graafvan
vanEgmont.
Egmont.DeDeuitslag
uitslag
dezerbijeenkomst
bijeenkomst
overeenkomst met
overeenkomst
met den
dezer
dat de
de
was, dat,
dat, aangezien
aangezien Egmont
Egmontaan
aandedepredikanten
predikanten had
had gezegd,
gezegd, dat
was,
consistorianten de
onderwerpingsakte hadden
hadden geteekend,
geteekend, zij
zij zelve
zelvedit
dit
consistorianten
de onderwerpingsakte
het nu
nu echter
echterbleek,
bleek,dat
datEgmonts
Egmonts
insgelijks gedaan
Daar het
insgelijks
gedaan hadden.
hadden. Daar
zoo aanzagen
aanzagen de
de
bewering valsch
men hen
hen dus
dus had
had bedrogen,
bedrogen, zoo
bewering
valsch was
was en
en men
meer door
door hunne
hunnebelofte
belofteverbonden
verbonden enenweigerden
weigerden
hervormden zich
niet meer
hervormden
zich niet
zij de
de bedoelde
bedoelde onderwerpingsakte.
onderwerpingsakte.
zij
Octoberverhaalde
verhaaldehet
hetmagistraat
magistraatdeze
deze
In
een brief
briefvan
van
4 deoOctober
In een
denden
4den
graaf
van
Egmont.
Deze
antwoordde
denzelfden
gebeurtenissen
aan
den
gebeurtenissen aan den graaf van Egmont. Deze antwoordde denzelfden
dag
uit Zottegem,
Zottegem, dat
dat de
deschepenen
schepenenden
denvolgenden
volgenden morgen
morgen vier
vierofofvijf
vijf
dag uit
zijnentzouden
zoudenontbieden
ontbieden tot
tot het
het
van de
de hoofden
hoofden der
derhervormden
hervormdentetezijnent
van
nemen van
van een
eenbepaald
bepaaldbesluit
besluitnopens
nopensde de
onderwerpingsakte ; een
een
nemen
onderwerpingsakte
op deze
dezebijeenkomst
bijeenkomstaanwezig
aanwezigzijn.
zijn.
schepen
eenpensionaris
pensionaris zouden
zouden op
schepen en een
de• October de voorschepen, heer
werden den
den 55den
heel'van
vanOomberghe,
Oomberghe,
Diensvolgens werden
naarZottegem
Zottegemafgevaardigd,
afgevaardigd, waar
waar zij
zij de
de
en
de pensionaris
pensionaris du
duBois
Boisnaar
en de
afgevaardigden
der hervormden
hervormden vonden,
vonden, namelijk
namelijkJacob
JacobVanderhaghe,
Vanderhaghe,
afgevaardigden der
Jacob
Lobberjoos, Jan
Rutijnck en
Mr. Cornelis
Cornelis Teymont.
Aan deze
deze
Jacob Lobberjoos,
Jan Rutijnck
en Mr.
Teymont. Aan
Egmont het
het uitdrukkelijk
uitdrukkelijk bevel,
bevel, hem
hem de
debehoorlijk
behoorlijk onderonderlaatsten
laatsten gaf Egmont
teekende
onderwerpingsakte af
af teteleveren,
leveren,volgens
volgenshunne
hunnebelofte
beloftevan
vanden
den
teekende onderwerpingsakte
en September.
10
hervormden drongen
dat het
het den
den graaf
graaf
'Wen
September. De
De hervormden
drongener
er op
op aan,
aan, dat
zou
believen enkele
enkele woorden
woorden in
in deze
deze akte
akte bij
bij tetevoegen.
voegen.Maar
MaarEgmont
ElZmont
zou believen
wilde
van niets
nietshooren
hooren;
erggestoord
gestoordstuurde
stuUl'dehijhijaan
aanzijne
zijnetegensprekers
tegensprekers
wilde van
; erg
bittere
verwijten en
en scherpe
scherpe bedreigingen
bedreigingen toe.
toe. Ook
Ookzegde
zegdehijhijhun
hun:
bittere verwijten
:
llGij
zoudt mij
mij wel
wel zooveel
zooveeldoen
doeninlasschen,
inlasschen,dat
datdede
koninghet
hetmet
metmijn
mUn
»Gij zoudt
koning
hoofd
zoude kunnen
kunnen betaald
betaald zetten''
zetten" (**).
("0). De
Deongelukkige
ongelukkige graaf
graafwist
wist
hoofd zoude
dat zijn
zijn hoofd
hoofd reeds
reeds was
was verbeurd
verbeurd en
thans te
te laat
laatwas,
was,
niet,
niet, dat
en dat
dat het thans
om
nog te
teredden.
redden.
om het nog
Deze
bijeenkomst van
van Zottegem
Zottegem verbeterde
verbeterde dus
dus geenszins
geenszins den
den toetoeDeze bijeenkomst
stand;
scheuring tusschen
tusschen Egmont
Egmontenendede
hervormdendreigde
dreigdeweldra
weldra
stand ; de
de scheuring
hervormden
te word
worden.
Van een
eenanderen
anderenkant
kantwas
wasdedetoestand
toestand
eene
afgedane zaak
zaak te
eene afgedane
en. Van
(*) Van
VergelijkVan
VanCampene,
Camp ene, Idem
Idem blz.
blz. 30.
80.
Van Vaernewijck,
Vaernewijck,Idem,
Idem,I,I, blz.
blz. 265-267;
265-267: Vergelijk
ct)
VanVaernewijck,
Vaernewijck, Idem
Idem I,
I, blz.
blz, 270.
270.
(f) Van
(§)
liet Magiltraat,
IIIIuVIII.
Magistraat, 1111LIEVI1I.
Verslag opgestuurd
opgestuurd door
door kt
(f) Verllag
(**) DilcouTl
Discours des
LI L1I.
ks CIwIe8
advenues, LI-LU.
Moses advenueI,
—
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der
stad niet
nietbeter
beter; jdedegemoederen
gemoederenwaren
waren meer
meerdan
dan ooit
ooitiningisting
gisting
der stad
en
verscheidene sporen
sporen van
vanwanordelijkheden
wanordelijkheden deden
deden zich
zich de
de volgende
volgende
en verscheidene
dagen voor.
dagen
voor.
Den
6 de • October
October moest
moest ereropophethet
Jacobskerkhofeene
eenevrouw
vrouw
Den 6d"
St. St.
Jacobskerkhof
totden
denhervormden
hervormden godsdienst
godsdienst behoorde.
behoorde. De
De
begraven
die tot
begraven worden,
worden, die
predikantnam
namde
de gelegenheid
gelegenheid waar,
waar, om
om op
op het graf
predikant
graf eene
eene lijkrede
lijkrede uit
uit
te spreken,
spreken, die
die op
op eene
eeneechte
echtepredikatie
predikatie geleek.
geleek.Na
Naonge
ongeveer
eenuur
uur
veer een
gesproken te
te hebben
bijzijn
groot
toehoorders,
hebben ininhethet
bijzijnvan
vaneen
een
grootgetal
getal
toehoorders,
gesproken
zoo het
hetschijnt,
schijnt,kwamen
kwameneenige
eenigehallebardiers
hallebardiers
wel vijftienhonderd
wel
vijftienhonderd man
man zoo
staken. Na
Na nog
nog eenige
eenigewoorden
woorden
den
predikant verzoeken
den predikant
verzoekenzijne
zijnerede
rede te
te staken.
hebbenom
omzijne
zijnepredikatie
predikatieteteeindigen,
eindigen,verwijderde
verwijderde hij
hij
gesproken te hebben
gesproken
(*).
zich
en de
de menigte
menigte ging
ging uiteen
uiteen (*).
zich en
»Den VIlde.
licht ende
ende donckere
donckere was
was
VIPen Octobris
Octobris tsavonts
tsavonts tusschen
tusschen licht
wederom
groote verghaderinghe
verghaderinghe van
van volcke
volcke up
upSe.
Se.Jacobskeerchof,
Jacobskeerchof,
wederom een groote
want men
want
men meende,
meende,dat
datmen
mendaer
daereen
eenvrauwe
vrauwevan
vandedeghuesghezinde,
ghuesghezinde,
up den
den Steendam,
Steendam,beghraven
beghravenzoude.
zoude.Ende
Endedaer
daerwaren
warenjonghers,
jonghers,
wonende
wonende up
die
beghonden psalmen
psalmen te
te zijnghen.
zijnghen. Dat
Datwilden
wildendrij
drijcapiteijnen
capiteijnen vande
vande
die beghonden
drij
regimenten
van
Ghendt
beletten
met
sommighe
soldaten,
die
bij
drij regimenten van Ghendt beletten met sommighe soldaten, die zijzijbij
haer
hadden. Dit
Dit maecte,
maecte, datter
datterhoe
hoelancx
lancxhoe
hoe
meer
volckxverghaerde
verghaerde
haer hadden.
meer
volckx
Diesoldaten
soldatenquamen
quamengheloopen
gheloopenmet
metghevierde
ghevierdebussen
bussen
ende
toeliep. Die
ende toeliep.
naer
den hoop
hoop vande
vande ghuesghezinde,
ghuesghezinde, daer
daer men
men de
depsalmen
psalmen zanck,
zanck, om
om
naer den
verjaghen, maer
maer zij
zijriepen
riepenalalmet
meteenen
eenenvoeijse
voeijse:
broeders,
hemlieden
hemlieden te verjaghen,
: broeders,
staet
staet!! Daer
Daer was
was eene,
eene,die
diemicte
mictemet
metzijn
zijnbusse
busse
omteteschieten,
schieten,
staet I! staet
om
diehem
hemvan
vanachter
achter
en
daer was
waseen
eenander
ander
de ghue~ghezinde, die
en daer
vanvan
de ghues.ghezinde,
th ooft te
te clooven,
c1ooven, zoo
zoo men
men zeijde.
zeijde. Die
Die
capiteijnenwandelden
wandelden
meende thooft
meende
capiteijnen
daer over
over ende
ende weder,
weder, om
om tvolck
tvolck tetedoen
doenscheeden,
scheeden,maer
maerzijzijenenwilden
wilden
daer
niet
rumen.
Sommighe
ghijnghen
naer
huus
ende
quamen
wederomme
niet rumen. Sommighe ghijnghen naer huus ende quamen wederomme
gheweereende
endebussen
bussenonder
onder
haermantels
mantelsende
endecappen,
cappen,zegghende
zegghende:
met gheweere
haer
:
hadde die
die luijspoke
luijspoke zijn
zijnbusse
busseafghelaten,
afghelaten,thadder
thadderdan
danvan
vanheir
heirgheghaen.
gheghaen.
hadde
hende zijn
zijn die
diecapiteynen
capiteynenvertrocken,
vertrocken, ende
endetvolc
tvolcesesook
ookafghezepen;
afghezepen;
Int hende
want men
men zeide
zeidealalgheckende,
gheckende,dat
datdie
dievrauwe,
vrauwe,die
diezezedaer
daerbegraven
begraven
want
zoude, noch
noch zat en
en span"
span" (t).
zoude,
Deze herhaalde
herhaalde oploopen
oploop en hadden
hadden het
magistraat, niet
nietten
tenonrechte,
onrechte,
Deze
het magistraat,
zeer ongerust
ongerust gemaakt.
gemaakt. Ook
Ook werd
werd ererdadelijk
dadelijk aan
aan Egmont
Egmont een
een brief
brief
zeer
het gebeurde
gebeurde te verhalen
vel'halen en hem
hem tevens
tevens te
teververgeschreven, om
geschreven,
otn hem
hem het
zoeken, zijn
zijn gevoelen
gevoelen te
telaten
latenkennen
kennennopens
nopensdede
nemenmaatregelen,
maatregelen,
zoeken,
tete
nemen
daar het
het magistaat
magistaatniet
nietvan
vanzins
zinswas
waszulke
zulkegeuzenvergaderingen
geuzen vergaderingen met
met
daar
laten (§).
(§).
psalmgezang en
psalmgezang
en predikatiën
predikatiënbinnen
binnendedestad
stad toe
toe te laten
(.) Van Vaernewijck,
Vaernewijck, Van
Van die
dieberoerlicke
beroerlicketijden,
tijden, I,
I, biz,
blz. 270-271.
270-271. —
- Veralag
Verl/ag van
van
(*)
Magi8traet, blz.
blz. 47-48, blz.
blz. 164-168,
164-168, —
- Verslag
Verslag opgestuurd
opgestuurd door
door het
lietMagistraat,
Magistraat,
't't Magistraet,

- Discours des
des choses
chosesadvenues,
advenues, LII
LIl verso.
verso. —
- Van
Van Campene,
Campene, Dagboek,
Dagboek, blz. 32.
32.
LXXXIX. —
(t)' Van Vaernewijck,
Vaernewijck, Van
Van die
die beroerlicke
beroerlicke kden,
tijden, I,
I, blz.
blz. 281-282.
281-282. Vergelijk
Vergelijk Van
Van
(f).
Campene, bl.
bI. 32.
32.
Campene,
(§) Brie
Brief
recueil, blz.
blz. 312.
312. —
- Verslag van
van 't Magistraet,
Magistraet, blz. 48--49.
48-49. Kervijn
I\ervijn denkt, dat
dat
(§)
f recueil,
de brief
brief isis(afgedrukt
(afgedrukt op
op blz.
blz. 169-170
169-170 van
van 't't Verslag),
Verslag), dien
dien het
het magistraat
magistraat den
den 9den
9de •
dit de
October tot
Egmont richtte.
richtte. Dat
Dat zulks
zulks verkeerd
verkeerd is, blijkt
blijkt uit
uit den
den brief
brief zelf,
zelf, en
en ook
ook uit
uit
October
tot Egmont
den 9den
9d •• October
October aan het
het magistraat
magistraat schreef.
schreef.
dezen, dien
dien Egmont
Egmont den
dezen,
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antwoordde den
den9`1"
9 denOctober,
October, dat
datmen
mendergelijke
dergelijkevergaderingen
vergaderingen
Egmont antwoordde
door
alle middelen
middelen moest
moest trachten
trachten te
te beletten.
beletten. Nochtans
Nochtansscheen
scheen het
het
door alle
hem redelijk,
redelijk, dat
dat men
men aan
aan de
dehervormden
hervormden - alhoewel zij
zij hunne
hunne onderonderhem
nog niet
werpingsakte nog
niethadden
haddenonderteekend
onderteekend - eene
plaats buiten
buiten de
de
eene plaats
zou afstaan,
afstaan, waar
waar zij
zijhunne
hunnepredikatiën
predikatiënzouden
zoudenkunnen
kunllen houden
houdenen
en
stad
stad zou
eene
schuur oprichten,
oprichten, om
om tegen
tegenhet
hetslechte
slechteweder
wederbeschut
beschuttetezijn.
zijn.
eene schuur
meldde hij,
hij, dat
dathijhijvoor
voor
laatste
maal
denheer
heel'
VanBackerzele,
Backerzele,
Tevens meldde
dede
laatste
maal
den
Van
naar de
de hervormden
hervormden ging
ging afvaardigen,
afvaardigen, om
om hen
hen te
teverzoeken
verzoeken
zijn
zijn secretaris,
secretaris, naar
de
overeenkomst van
van 10
10 September
September teteonderteekenen
onderteekenen (*).
(*J.
de overeenkomst
Aangezien
echter denzelfden
denzelfden avond
avond een nieuwe
nieuwe samenloop
samenloop op
op het
het
Aangezien er
er echter
St. Jacobskerkhof
gerucht liep,
liep, dat
dat het
het•de
·de laatste
laatste
Jacobskerkhofwas
wasgebeurd
gebeurden
en het
het gerucht
niet zou
zou zijn,
zijn,zoo
zooschreef
schreefhet
hetmagistraat
magistraatnogmaals
nogmaalsom
omraad
raadaan
aanden
den
niet
gl'aaf
van Egmont.
Egmont. Daar
Daarhet
het
gebruikenvan
vangeweld
geweldzeer
zeergevaarlijk
gevaarlijk
graaf van
gebruiken
kon worden,
worden, drong
op aan,
aan, dat
~at de
degraaf
graafininpersoon
persoonnaar
naarGent
Gent
kon
drong men
men er op
zou willen
willen komen,
komen, om
ombij
bijdedemenigte.
menigteden
den
invloedvan
vanzijn
zijngezag
gezagtetedoen
doen
zou
invloed
antwoordde, dat
dat hij
hij eigenlijk
eigenlijk geen
geenafdoend
afdoendmiddel
middel
gelden (t).
(t). Egmont
Egmont antwoordde,
beletten. Maar
Maarhij
hijhad
hadaan
aande
deheeren
heeren van
van
kende om
om alle
alle kwaad
kwaad tetebeletten.
kende
methunne
hunnemanmanTrouillère en
Destambruges den
last gegeven,
gegeven, zich
zich met
la Trouillère
en Destambruges
den last
het magistraat
magistraat te
tewillen
willenstellen,
stellen,indien
indienzulks
zulks
schappen
dienste van
van het
schappen ten
ten dienste
niet geraadzaam
geraadzaam zelf
zelf naar
naar Gent
Gent te
te
hun
gevraagd werd.
Hij achtte
hun gevraagd
werd. Hij
achtte het niet
komen, tengevolge
tengevolge der
der moeilijke
moeilijkeomstandigheden
omstandigheden en
ender
derweinige
weinigemacht,
macht,
komen,
waarover hij
hij kon
kon beschikken
beschikken (§).
(§).
waarover
naar aanleiding
aanleiding van
van den
den brief
brief 's daags
te voren
voren door
door
Denzelfden dag,
dag, naar
daags te
Egmont
geschreven, werden
der hoofden
hoofden van
van het
hetconsistorie,
consistorie,
Egmont geschreven,
werden vier
vier der
Pieter de
de Rijcke,
Rijcke,Cornelis
CornelisTeymont,
Teymont,Jan
JanRutinck
Rutinck en
enJacob
Jacob
namelijk Pieter
namelijk
het schepenhuis
schepen huis ontboden.
ontboden. Hun
Hunwerd
werdaangetoond,
aangetoond, hoe
hoe
Lobberjoos op
Lobberjoos
op het
de
vergaderingen en
en predikatiën,
predikatiën, die
in de
de laatste
laatste dagen
dagen op
op het
het
de vergaderingen
die men
men in
St. Jacobskerkhof
Jacobskerkhof gehouden
tegenstrijdig waren
waren met
met de
de overeenkomst
overeenkomst
gehouden had,
had, tegenstrijdig
25 Augustus,
Augustus, die
diezegde,
zegde,dat
datdedepredikatiën
predikatiënder
derhervormden
hervormden enkel
enkel
van 25
van
daar mochten
mochten geschieden,
geschieden, waar
waar zij
zij tot
tot op
op dien
hadden plaats
plaats gehad.
gehad.
dien dag hadden
daar
Voorts werd
werd hun
hun ook
ook bekend
bekend gemaakt,
gemaakt, dat
dat het
hetmagistraat
magistraat bereid
bereid was
was
Voorts
hun eene
eene plaats
plaats afaftetestaan
staan
buitendedestadspoorten,
stadspoorten,waar
waarzij,
zij,ongestoord
ongestoord
hun
buiten
en
onder dak,
dak, hunnen
hunnen godsdienst
godsdienst zouden
zouden kunnen
kunnen uitoefenen.
uitoefenen. Mr.
Mr. Pieter
Pieter
en onder
de
Rijcke nam
nam daarop
daarophet
hetwoord
woordenen
verschoondezoo
zoogoed
goedmogelijk
mogelijk
de Rijcke
verschoonde
Jacobskerkhof
haddenvoorgedaan.
voorgedaan.
de
gebeurtenissen, die
diezich
zichopop
de gebeurtenissen,
hethet
St. St.
Jacobskerkhof
hadden
Wat de
deplaats
plaatsbetrof,
betrof,waar
waardede
hervormdegodsdienst
godsdienst zou
zou mogen
mogen hituitWat
hervormde
geoefend worden,
worden, Mr.
Mr. Pieter
Pieter dedeRijcke
Rijckeenenzijne
zijnegezellen
gezellenhadden
hadden erer
geoefend
persoonlijk niets
tegen, dat
dat zijzijbuiten
buitendede
stadspoortengelegen
gelegen was,
was,
persoonlijk
niets tegen,
stadspoorten
te
Amsterdam
de
hervormden
binnen
de
alhoewel
te
Antwerpen
en
alhoewel Antwerpen en te Amsterdam de hervormden binnen de
stad
kerken te
tehunner
hunnerbeschikking
beschikkinghadden
haddengekregen.
gekregen.Maar
Maarzij
zijvreesden,
vreesden,
stad kerken
dat
de volksmenigte,
volksmenigte, die
die steeds
steedsininzeer
zeer
opgewondentoestand
toestandverkeerde,
verkeerde,
dat de
opgewonden
(*) • Verslag
flan 't'tMagistraet,
Magistraa, blz. 46, 161.
161. - Brief
Briefrecueil,
recueil, blz. 312-313.
Verslag van
312--313.
(t)
flan 't Magistraet,
Magistraet, blz. 49
49-50.
Discours des
des choses
cko8es advenues,
advenue&, LIII verso.
Verslag van
50. - Di4cours
(t) Verslag
(§)
Verllag van
flan 't Magistraet,
Magistraet, blz. 50-51,
172. - Brief
Brief recueil,
recueil, biz.
blz. 313. - Discours
Discou"
(§) Verslag
50 51, 172.
des choses
cko8es advenues,
adflfflues,141111.
J.IIII.
—

-

—

-

III.

—

—

13'
13*
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zich bij
bij het
het eerste
eerste slechte
slechteweder
wedervan
vaneene
eenekerk
kerkbinnen
binnendedestad
stadzoude
zoude
zich
maken, en
en wel
welbepaaldelijk
bepaaldelijkvan
vandedekerk
kerkvan
vanAkkergem.
Akkergem. Daarop
Daarop
meester maker),
het geenszins
geenszins ininhunne
hunnemacht
machtwas
waseene
eene
antwoordden
antwoorddende
de schepenen,
schepenen, dat
dat het
staan,aangezien
aangeziendit
ditinintegenstrijd
tegenstrijd was,
was,
kerk binnen
binnen de
de stad
stad toe
toete te
kerk
staan,
metdedeovereenkomst
overeenkomst van
van 25
25Augustus
Augustustusschen
tusschen de
delandlandniet
alleen met
niet alleen
voogdes
en de
deverbonden
verbonden edelen,
edelen, en
endie
dievan
van10'10September
Septembertusschen
tusschen
voogdes en
Egmont
en de
de hervormden,
hervormden, maar
maar ook
ook met
met het
hetuitdrukkelijk
uitdrukkelijk bevel
bevel van
van
Egmont en
Zijne
Majesteit. Ten
Ten slotte
slottebeloofden
beloofden de
de gedaagden
gedaagden al
al hun
hun invloed
invloed tete
Zijne Majesteit.
gebruiken
de menigte
menigte om
om den
denwil
wilder
deroverheid
overheidtetedoen
doeneerbiedigen,
eerbiedigen,
gebruiken op
op de
en zij
zij verzochten,
verzochten, dan
danook
ookniet
niet
verantwoordelijk gemaakt
gemaakt teteworden
worden
en
verantwoordelijk
voor de
de wanordelijkheden,
wanordelijkheden, die
die buiten
buitenhun
hunweten
wetenenenwillen
willenzouden
zoudenkunnen
kunnen
voor
0.
gebeuren (*).
afloop dezer
dezer bijeenkomst
bijeenkomstwerd
werddadelijk
dadelijkovergebriefd
overgebriefdaan
aanden
den graaf
graaf
De afloop
van Egmont
Egmont (t)
(t)enen
landvoogdes(§).
(§).Daarenboven
Daarenbovenbesloot
besloot het
het
van
aanaan
de de
landvoogdes
overeenstemming met
met de
deleden
ledenvan
vanden
den
anderen daags,
daags, in overeenstemming
magistraat 's anderen
Raad van
van Vlaanderen,
Vlaanderen, nog
nogtweehonderd
tweehonderdnieuwe
nieuwe soldaten
soldaten in
in soldij
soldij tete
Raad
nemen
12deDOctober
Octoberwerd
werdeeneen
voorgebod
afgekondigd,waarbij
waarbij
nemen ('*).
(**). Den
Den 12"
voorgebod
afgekondigd,
anderegebouwen,
gebouwen,
binnen
de stad,
stad,hetzij
hetzijinindede
straten,hetzij
hetzijininkerken
kerkenofofandere
binnen de
straten,
plechtighedenvan
vanden
denhervormden
hervormdengodsgodsalle
vergaderingen van
van volk
volk ofofplechtigheden
alle vergaderingen
op het
het einde
einde der
der maand
maand bleef
bleef dit
dit
dienst
verboden werden
werden (tt).
(ft). Tot
Tot op
dienst verboden
voorgebod
door
de
Gentsche
bevolking
stipt
nageleefd,
en
de
rust
werd
voorgebod door de Gentsche bevolking stipt nageleefd, en de rust werd
in de
de stad
stadniet
nietdéns
ééns
gestoord
(§§).
hervormden
haddenondertusschen
ondertusschen
in
gestoord
(§§).
DeDe
hervormden
hadden
oefenen,
vergunningen gekregen,
hun toelieten
toelietenhun
hungodsdienst
godsdienstuit
uitteteoefenen,
vergunningen
gekregen, die hun
moeten gebruiken.
gebruiken.
zonder daarom
zonder
daarom geweld
geweld te moeten
14deoOctober
Octoberbood
booddedeheer
heer
Backerzelezich
zich aan
aan bij
bij het
het
Den 14'
Den
vanvan
Backerzele
magistraat met
brieven van
graaf van
van Egmont.
Egmont. De
De graaf
graafmeldde,
meldde,
magistraat
met brieven
van den
den graaf
dat,
alhoewel hij
hij van
van zins
zins was
wasniet
nietmeer
meermet
met
hervormdenteteonderonderdat, alhoewel
de de
hervormden
zij hunne
hunne vroegere
vroegere geloften
geloften niet
niethadden
hadden gehouden
gehouden
handelen, aangezien
handelen,
aangezien zij
en
hij dacht
dacht de
de noodige
noodige middelen
middelen te
te gebruiken
gebruiken om
om hen
hentot
totrede
redeterug
terug
en hij
te brengen,
brengen, hij
hijtoch
toch
liever
wilde
handelen
met
zachtmoedigheiddan
dan
liever
wilde
handelen
met
zachtmoedigheid
met
strengheid. Daarom
Daarom zond
zond hij
hijden
denheer
heerVan
VanBackerzele,
Backerzele, om
om de
de
met strengheid.
tot
het
onderteekenen
van
hunne
onderwerpingsakte
hervormden
hervormden tot het onderteekenen van hunne onderwerpingsakte tete
bewegen en
en de
debezwaren,
bezwaren, die
die zij
zij er
ertot
totnog
nogtoe
toetegen
tegenhadden
haddeningeingebewegen
bracht,
den weg
weg teteruimen.
ruimen.
bracht, uit
uit den
(*) Discours,
])ucours, LV.
LV. —
- Vers/ag
door het
hetMagistraat,
MagUtraat,XCIII—XClIII.
XCIII-XCIII!.
Verslag
Verslag opgestuurd door
— -Verslag
flan 't'tMagistraet,
Magutraet, blz.
51-52, 173-478.
173--178.—- Vergelijk
Vergelijkhet
hetonjuiste
onjuisteverhaal
verhaalvan
vanVan
Van
blz. 51-52,
van
Campene, Dagboek,
])ag6oelc, blz. 3'.
34.
Campene,
(t)
flan 't'tMagUtraet,
- Discours,
])iscours, LV.
blz. 173-175. —
Verslag van
Hagi3traet, blz.
(f) Verslag
(§)
Gachard, Notice
Notiee historique
hutorique etc.,
blz. 127-128.
etc., blz.
(§) Gachard,
(.0) Verslag
opgestuurd door
doorhethet
Magistraat,
XCVI;
Vers/ag
't Magistraet, blz.
53,
Verslag opgestuurd
Magistraat,
XCVI;
Verslag
van va"
't Magistraet,
blz. 53,
(**)
179.
- Brief
Briefrecneil,
recneu, blz.
blz. 313.
313. —
- Gachard,
Gachard, Notice
Notiee historique
hUtorique etc., blz.
blz. 128--129.
128--129.
179. —
(+t) Veralag
opgestuurd door
door het
het.Magistraat,
MagUtraat,XCVII.
XCVII.—- Verslag
Verslag
't Magistraet, blz.
vanva"
't Magistraet,
Verslag opgestuurd
53-54, 180-181.
180-181. —
- Discours
Discours des
choses advenues,
- Brief
Briefrecueil,
recueil, blz.
blz. 313.
313. —
des choses
advenues, XCVII. —
Van
Vaernewijck, Va"
die beroerlicke
beroerlieke Wen,
tijden, I, blz.
blz. 286.
286. —
- De
DeKempenaere,
I{empenaere, VlaemscM
Van Vaernewijck,
Van die
Vlaemsche
Icronijlc, blz.
blz. 16. —
- Van
Van Campene,
Campene, Dagboek,
])agboek, blz.
blz. 34.
34.
kronijk,
(§§)
Verllag
van
't
Magiltraet,
blz.
184-185.
(§§) Veralag
't Magistraet, blz.
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De graaf
graaf verzocht,
verzocht, dat
dat de
deschepenen,
schepenen,tot
tothet
het
behoudender
deropenbare
openbare
De
behouden
rust,
aan Backerzele
Backerzele hun
hun bijstand
bijstand zouden
zouden verleenen.
verleenen.
rust, aan
Dadelijk
tmd Backerzele
Backerzele met
met de
dehervormden
hervormden inin_betrekking,
.betrekking, en
en na
na
Dadelijk trad
eindelijk in,
in, hen
hen den
den
verscheidene onderhandelingen
slaagde
verscheidene
onderhandelingen
slaagdehijhijer
er eindelijk
24sten October
onderwerpingsakte te
doen onderteekenen,
onderteekenen, nadat
nadatzijzij
22Pen
October de
de onderwerpingsakte
te doen
op de
de keerzijde
keerzijde der
der akte
akte het
hetvolgende
volgendeprotest
protesthadden
hadden geschreven
geschreven (*):
op
C) :
»Wij
burghers ende
inwoenders der
der stede
stede van
van Ghendt,
Ghendt,begheerende
begheerende
ende inwoenders
D Wij burghers
leven naer
naer de
dereformacie
reformacie des
desheilighen
heilighenevangeliums,
evangeliums, nijet
nijethebbende
hebbende
te leven
in
meerder weerden
weerdennaer
naerdedeeere
eere
Godsende
endedie
dievrijheijt
vrijheijtonzer
onzerconscientie
conscientie
in meerder
Gods
dan donderdanicheijt
donderdanicheijt ende ghetrouwen
ghetrouwen dienst
dienstvan
vande
deConincklijke
ConincklijkeMajesteyt,
Majesteyt,
ZU"
metgaeders van
van zijnen
zijnen gouverneurs,
gouverneurs, justicieren
justicieren ende
ende officieren,
officieren, zijn
metgaeders
vulveerdich, tot
voorderinghe der
der ghemeene
ghemeene ruste
ruste ende
ende welvaert
welvaert der
der
vulveerdich,
tot voorderinghe
voorseide stadt, tonderscrijven
tonderscrijven zekere
zekere articlen
articlen van
vanaccorde
accordeons
onsvoorghevoorghevoorseide
bij den
den hoochgheboren
hoochgheboren prince
Gavre, grave
grave van
van Egmont
Egmont etc.,
etc.,
leijt
lebt bij
prince van
van Gavre,
God ende
ende den
den menschen,
menschen,
protesterende nijet
expresselic, yoor
yoor God
protesterende
nijet min
min wel expresselic,
ruste ende
endebewaringhe
bewaringhe onser
onser consciencie,
consciencie, dat
dat wij
wijtvoorseid
tvoorseidaccordt
accordt
tot ruste
zo hierhierverstaen
tonderscrijvene metten
metten verstande
verstande ende
ende verclaringhe
verclaringhe zo
verstaen tonderscrijvene
volcht::
naer volcht
»Ten eersten
prostesteeren wij
wij van
van nu
nu ofte
oftehiernaemals
hiernaemals nijet
nijet ghegheeersten prostesteeren
DTen
werdene,terteroorzaeke
oorzaekevan
vaneenighe
eenighewoorden
woorden
calumniert
begrepen tetewerdene,
calumniert ofte
ofte begrepen
die
int voorseide
voorseide accordt
accordt moghen
mQghen tetegenerael,
generael,twijffelachtich,
twijffelachtich,captieuls
captieuIs
die int
ofte
doncker ghestelt,
ghestelt, ende
endediverschelic
diverschelic verstaen
verstaen wesen,
wesen, als
alsnamelic
namelic
ofte doncker
divindede
la religion
catholique
dese woorden
woorden:: religion
religion nouvelle,
nouvelle, service
service divin
la religion
catholique
touttemps
tempsobservée,
observée, bij
bij denwelcken
denwelcken wij
nijet en
en verstaen
verstaen ORS ende
wij nijet
de tout
der
waerheyt eenichsins
eenichsins teteprejudicierne,
prejudicierne, verstaende
versta ende ooc
oocdat,
dat,onder
onder
der waerheyt
dwoordt presches
presches begrepen
ende ons
ons toeghelaten
toeghelaten werdt
werdt tgheheel
tgheheel exercitie
exercitie
begrepen ende
ende
oeffeninghe onser
onservoorseide
voorseidechristelicker
christelickerreligie
religie;
protesteerende
ende oeffeninghe
; protesteerende
voorts
dat dassistencie
dassistencie te
te doene
doene den
den magistraet
magistraet met
metlijffve
lijffve ende
ende goet,
goet,
voorts dat
haer
nijet voordere
voorde re bestrecken
bestrecken en
enzal,
zal,dan
dantot.
tot'alle
allepolitieque
politiequezaeken,
zaeken,
haer nijet
contrarierende onse
on se professie
professie ende
ende religie
religie voorseide.
voorseide.
nyet contrarierende
»Ende
laetsten, protesteren
protesteren dat
dat ons
onsverbandt
verbandt ende
ende obligatie,
obligatie, bij
bij
DEnde ten laetsten,
denzelven
accorde ghedaen,
ghedaen, nijet
nijet langhere
langheredueren
duereRnoch
nochvan
vanweerden
weerden
denzelven accorde
wesen en
en zal,
zal, dan
danzozolanghe
langhealsals
liberteijt
endevrijheijt
vl'ijheijt van
van de
de
wesen
de de
liberteijt
ende
religie,
ons bij
bij provisiën
provisiën toeghelaeten,
toeghelaeten, ininwesen
wesenende
ende
onghevioleert
religie, ons
onghevioleert
metadvise
advisevan
vande
degeneralen
generalen
blijft, ofte
ofte dat
datbij
bijdedeconincklijke
conincklijkeMajesteyt,
Majesteyt,met
blijft,
staten
nopende dezelve
dezelve provisie
provisiedaerop
daeroptvoorseid
tvoorseidaccordt
accordtghefondeert
ghefondeert
staten nopende
zal werden"
werden" (t).
es, anderssins
anderssins gheordonneert
gheordonneert zal
(-1-).
(Ol
des choses
choseaadvenues,
advenues, LVIIII
LVIIII verso,
(*) Discours des

(tl
Gachal'd, Notice
Notice historique,
historique, blz. 136. —
- Als
Alsgoedkeuring
goedkeuring schreef
schreefBackerzele
Backerzele
(t) Zie
Zie Gacliard,
XXIV doctobre
doctobre at
faict leIeprotest
protestpar
par ceulx
ceulx de
delala
onder
dit protest:
protest: »Cejourd'huy
.Cejourd'huy XXIV
onder dit
at esté faict
religion
nouvelle en
en ma
maprésence,
présence,selon
selonque
queson
sonExcellence
Excellenceaapermis
permisaux
aUIbourgeois
bourgeois de
de
religion nouvelle
la ville
ville de
de Gand,
Gand, de
de povoir
povoir faire.
faire. —
- Le
Le susdiet
susdict protest
protest aaesté
estéfaict
faietetetaccepté
acceptépar
parJehan
Jehan
de
Casembroot, seigneur
seigneur de
de Bacquerzele,
Bacquérzele, commis
commis etetau
aunom
nomdedemonseigneur
monseigneur leIeconte
conte
de Casembroot,
d'Egmont,
et aa ledict
ledietBacquerzele,
Dacquerzele, en
enicelluy
icelluyprotest,
protest,soubzscript
soubzscriptdedesasapropre
propremain
main
d'Egmont, etc.
etc. et
les desniers
desniers motz
motz en
enfranchoys,"
franchoys,"
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De
overeenkomst van
September was
was dus
dus eindelijk
eindelijk door
door de
de herherDe overeenkomst
van 10 September
vormden
voldoening had
gegeven aan
aan een
een
vormden aangenomen,
aangenomen,nadat
nadat men
men voldoening
had gegeven
hunner eischen.
~ischen. Nog
Nogdenzelfden
denzelfdendag
dagkwam
kwamBackerzele
Backerzeleaan
aan
gedeelte
gedeelte hunner
het
magistraat den
den goeden
goeden uitslag
uitslag zijner
zijner zending
zending melden.
melden. Tevens
Tevens ververhet magistraat
dat men
menhem
hemeene
eene
plaats
binnen
stad
aanduiden,waar
waar
zocht hij,
hij, dat
zocht
plaats
binnen
de de
stad
zouzou
aanduiden,
hij
dehervormden
hervormden zou
zoukunnen
kunnenverdagen
verdagenom
omhunne
hunneonderwerpingsakte
onderwerpingsakte
hij de
te onderteekenen.
onderteekenen. Daartoe
Daartoe werd
werd afgestaan
afgestaan het
hethuis
huisder
derSt.
St.SebastiaansSeba!tiaansop den
den Kouter,
Kouter, mits
mits dat
datdedebaljuw
baljuwerermet
met
zijn
volkmocht
mochtwacht
wacht
gilde,
gilde, op
zijn
volk
houden.
Den 261"
26't'.October
October(*)(*)werd
werdaldaar
aldaardedebedoelde
bedoeldebijeenkomst
bijeenkomst
houden. Den
derhervormden
hervormdendoor
door
gehouden en
en weldra
weldrawas
was
onderwerpingsakteder
gehouden
de de
onderwerpingsakte
driehonderd handteekens
Daarna kwam
kwam Backerzele
Backerzele aan
aan het
het
driehonderd
handteekens bedekt.
bedekt. Daarna
magistraat
verslag doen
Hij had
had aan
aan de
de herhermagistraat verslag
doen over
over deze
deze bijeenkomst.
bijeenkomst. Hij
vormden
een authentiek
authentiek afschrift
afschrifthunner
hunneronderwerpingsakte
onderwerpingsakte gelaten,
gelaten,
vormden een
omdat
zij deze
dezeallen
allenwilden
wildenonderteekenen
onderteekenenenendaarna
daarnaininhanden
handenvan
van
omdat zij
het
magistraat bezorgen.
bezorgen. Ook
op aan,
aan, dat
dat men
men thans
thans de
de
het magistraat
Ook drong
drong hij
hij er
er op
10den September
September inindedestad
stadzou
zoudoen
doenafkondigen,
afkondigen,
overeenkomst
van den
den 'Odell
overeenkomst van
overeenkomst,
waarvan hij
hij een
een afschrift
afschrift aanbood.
aanbood. Maar
Maar de
deschepenen
schepenen
overeenkomst, waarvan
in dit
ditafschrift
afschriftsommige
sommigewoorden
woordenbijgevoegd
bijgevoegdwaren,
waren,die
die
bemerkten, dat in
bemerkten,
niet
voorkwamen in
in de
de akte,
akte, door
door Egmont
Egmont onderteekend
onderteekend en die
die zij
zij inin
niet voorkwamen
hun bezit
bezit hadden.
hadden.Diensvolgens
Diensvolgensverklaarden
verklaardendedeschepenen
schepenenaan
aanBackerzele,
Backerzele,
hun
dat
zij nooit
nooitmet
metde de
hel'vormdenonderhandeld
onderhandeld hadden,
hadden, tenzij
tenzij op
op uituitdat zij
hervormden
drukkelijken
den graaf
graaf van
van Egmont
Egmont en
endat
datzij
zijdaarom
daarom de
de
drukkelijkenlast
last van
van den
metde
debijvoegsels,
bijvoegsels,
bedoelde overeenkomst
overeenkomst niet zouden
zouden laten
laten afkondigen
afkondigen met
bedoelde
door
b.em, Backerzele,
Backerzele, voorgesteld.
voorgesteld. Doch
DochBackerzele
Backerzele bleef
bleef erop
erop aanaandoor bem,
dringen
maakte ererhet
hetmagistraat
magistraat
verantwoordelijkvoor,
voor,indien
indiendoor
door
dringen en maakte
verantwoordelijk
het niet
nietafkondigen
afkondigen der
derovereenkomst
overeenkomstalalzijne
zijne
onderhandelingen tot
tot
het
onderhandelingen
leiddenen
ende
dehervormden
hervormden hunne
hunne onderwerping
Overigens
onderwerping weigerden.
weigerden. Overigens
niets leidden
derbedoelde
bedoeldebijvoegsels
bijvoegselsvan
vanden
den
beloofde hij
schriftelijk de
de goedkeuring
goedkeuring der
hij schriftelijk
graaf
van
Egmont
te
·bekomen.
Evenals
hij
beloofden
ook
Mr.
Pieter
graaf van Egmont te *bekomen. Evenals hij beloofden ook Mr. Pieter
de Rijcke
Rijcke en
entwee
twee
anderendede
onderwerpingsakte aan
aanhet
hetmagistraat
magistraat
de
anderen
onderwerpingsakte
overhandigen, zoohaast
zoo haast een
een groot
groot getal
getalhunner
hunnergeloofsgenooten
geloofsgenootenhaar
haar
te overhandigen,
zouden
onderteekend hebben,
hebben, hetgeen
hetgeenkort
kortdaarop
daaropgebeuren
gebeuren zou.
zou. Daarop
Daarop
zouden onderteekend
derbedoelde
bedoelde
gaven
de schepenen
schepenen eindelijk
eindelijk toe,
toe, en
endedeafkondiging
afkondigingder
gaven de
overeenkomst werd
werd bevolen
bevolen (t).
overeenkomst
(-1).
Op
die wijze
wijzewerd
werdaan
aandedehervormden
hervormden een
eenwettig
wettigbestaan
bestaanerkend,
erkend,
Op die
totopophet
hetoogenblik,
oogenblik,
mits de
de voorwaarden,
voorwaarden, door
door hen
henonderteekend
onderteekenden
endit
dittot
dat
de koning,
koning, na overleg
overleg met de
de Staten-Generaal,
Staten-Generaal, er
anders over
over
er anders
dat de
hetzelfdeoogenblik
oogenblik kregen
kregen zij
zij eene
eene
beslissen zou.
zou. Maar
Maar ongeveer
ongeveeropophetzelfde
beslissen
en October
andere
brief van
van den
den g9en
had de
de graaf
graafvan
van
October had
andere vergunning,
vergunning. In
In een brief
het magistraat
magistraat aangeraden
aangeraden aan
aan dedehervormden
hervormden eene
eeneplaats
plaats
Egmont
Egmont het
duiden,
waal'
onder
dak
hunnepredikatiën
predikatiën
buiten de
de stad
stadaan
aante te
buiten
duiden,
waar
zijzij
onder
dak
hunne
(0)
dieberoerlicke
beroerliclcetOden,
tijden, J,
blz. 291, spreekt
van een
een andere
andere
spreekt van
I, blz.
Van die
Van Vaernewijck, Van
(') Van
aldaar den
den 16den
l6 den October
Uctober plaats
Het isis ongetwiifeld
ongetwijfeld eene verver.
bijeenkomst,
plaatsgreep.
greep. Het
die aldaar
bijeenkoinst, die
aan deze
dezebijeenkomst
bijeenkomst eene andere bedoeling.
gissing.
Ook geeft hij
hij aan
gissing. Ook
<t)
Discours' des ehoses
doses advenues,
advenues, LIX verso, LXII verso,
(t) Discours-
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zouden
kunnen houden,
houden, en
en 's anderen
anderen daags
was hun
hun dit
dit reeds
reeds bekend
bekend
daags was
zouden kunnen
gemaakt geworden.
geworden.
Sedert
dien dag
dag hadden
hadden de
dehervormden
hervormden naar
naar eene
eene dergelijke
dergelijke plaats
plaats
Sedert dien
st
n
uitgezien
en
den
24
October
(*)
zij
aan
het
magistraat
weten,
•
October
(*)
lieten
zij
aan
het
magistraat
weten,
248ten
uitgezien
den
dat
zij twee
twee plaatsen
plaatsen buiten
buiten dedeBrugsche
Brugschepoort
poortgekozen
gekozenhadden,
hadden,om
omer
er
dat zij
hun
tempel tetebouwen.
bouwen.Maar
Maarvooraleer
vooraleerden
dengrond
grondafaftetestaan,
staan,begeerden
begeerden
hun tempel
de eigenaars
de
eigenaars daartoe
daartoe eene
eene vergunning
vergunning van
van het
het stadsbestuur
stadsbestuur tetekrijgen.
krijgen.
Nadat het
het magistraat
magistraat de
de bedoelde
bedoelde plaatsen
plaatsen had
had bezocht,
bezocht, werd
werd de
de gegeNadat
(t).
vraagde toelating
gegeven (±).
vraagde
toelating gegeven
Den 278ten
27 sten October
hielden de
de hervormden
hervormden voor
voorde
deeerste
eerstemaal
maalhunne
hunne
October hielden
predikatie ter
zij hun
hun tempel
tempel zouden
zouden oprichten.
oprichten. Het
Het was
was
predikatie
ter plaats,
plaats, waar
waar zij
:teen
stick landts
landts groot
grootals
alsdede
Vrindachmaerct achter
achter de
de
:been pleyn
pleyn of stick
Vrindachmaerct
heerbeerghe
van Sente
SenteJacob
Jacobvoornoemt,
voornoemt,buten
butender
derBruchschepoorte
Bruchschepoorte
heerbeerghe van
ende
die ghedeputeerde
ghedeputeerde vande
van deghues
ghuesbrochten
brochtendaer
daervoort
voorteenen
eenenpatroon,
patroon,
ende die
om
aldaar eenen
eenen tempel
tempel tetetemmeren,
temmeren,upup
een
rondeoftoft
achtcante
om aldaar
een
ronde
achtcante
manniere;
ende met
met wissen
wissen oft
oft
manniere ;van
van haute
haute zoude
zoude tgherase
tgherase wesen
wesen ende
banderoen daer
tusschen gevlochten,
gevlochten, ende
ende dan
dan met
met moortel
moortel of
. ofcleem
cleem
banderoen
daer tusschen
clare ongheschilderde
ongheschilderde ghelaesveinsters,
ghelaesveinsters, was dit
dit eerke
eerste
gheplaestert,
gheplaestert, met clare
concept"
concept" (§).
Maar om
om hun
hun tempel
tempel tetebouwen,
bouwen,hadden
haddendede
hervormdengeld
geldnoodig,
noodig,
Maar
hervormden
zij zelfs
zelfs den
dengrond
grondmoesten
moestenkoopen,
koopen,die
dievolgens
volgenseene
eeneloopende
loopende
aangezien
aangezien zij
mare
vier duizend
duizend gulden
gulden kostte
kostte (**).
(**).
mare vier
Wel had
had men
menreeds
reedsin de
in de
veldpredikatiënomhalingen
omhalingen gedaan,
gedaan, die
die
Wel
veldpredikatiën
hadden opgebracht
opgebracht;; ook
ookhadden
haddensommige
sommigebegoede
begoedelieden
liedenaanzienlijke
aanzienlijke
veel hadden
zouzou
Pieter
dedeRijcke
welwel
400
gegiften
giften geschonken,
geschonken,onder
onderanderen
anderen
Pieter
Rijcke
400r gegeven hebben
hebben (tt);
maar deze
deze gelden
geldenhad
hadmen
mengedeeltelijk
gedeeltelijkbesteed
besteedtot
tot
(-1-t) ; maar
het uitdeelen
uitdeelen van
van aalmotlen
aalmo~en aan
aan de
de arme
arme geloofsgenooten.
geloofsgenooten. Om
Om thans
thans
het
de
noodige som
som bijeen
bijeen te
tekrijgen,
krijgen, werden
werdenonder
onderdedevoornaamste
voornaamste geusgeusde noodige
gezinden
twaalf aalmoezeniers
aalmoezeniers aangesteld,
waren in
in de
de stad
stad
gezinden twaalf
aangesteld,die
die gelast
gelast waren
in te
te zamelen.
zamelen. ZijZijtraden
tradendadelijk
dadelijk ininbediening,
bediening, maar
maarreeds
reedsden
den
geld
geld in
den November
55den
werden zij
zij op
ophet
hetschepenhuis
schepenhuisontboden.
ontboden.Hun
Hunwerd
werdvoor
voor
November werden
oogen
gelegd, dat
datdie
dieomhalingen
omhalingeninintegenstrijd
tegenstrijd waren
waren met
metdedevoorvooroogen gelegd,
hetmagistraat
magistraatenendedeinstelling
instellingder
derarm.enkamer,
armenkamer, en
enalhoewel
alhoewel
van het
rechten van
de
hervormden er
er op
opwezen,
wezen,dat
datte te
Antwerpenenen
eldersdergelijke
dergelijke
de hervormden
Antwerpen
elders
hetGentsche
Gentschemagistraat
magistraatdie
die
omhalingen
toch bleef
bleef het
omhalingen werden
werden toegestaan,
toegestaan, toch
toelating
weigeren. Zelfs
Zelfswerd
werdereraan
aandedelandvoogdes
landvoogdesgeschreven
geschreven om
om
toelating weigeren.
aan
vragen, hoe
hoemen
mendiende
diendetetewerk
werkte te
gaan,
indien
hervormden
aan te vragen,
gaan,
indien
dedehervormden
(*) Van
Van Vaernewijck,
Vaernewijck, Van
beroerlicke Wen,
tijden, I, blz.
blz.306,
zegtten
tenonrechte
onrechteden
den23sten,
23"·n.
Van die beroerlicke
306, zegt
(t) Brief
Briefrecueil,
recueil, blz.
314. —
- Merkwaardig
Merkwaardig is
het, dat
dat noch
nochhet
hetofficieel
officieelverslag,
\·erslag,noch
noch
blz. 314.
is het,
dat
door Kervijn
Kervijn uitgegeven,
uitgegeven, over
over deze
deze onderhandelingen
onderhandelingen tot
tot het
hetoprichten
oprichtenvan
vanden
den
dat door
geuzentempel het
het minste
minstewoord
woordreppen.
reppen.Voorzichtigheidshalve
Voorzichtigheidshalvetrachtte
trachttemen
mendedeaandacht
aandacht
van den hertog
hertog van
van Alva
Alva daarop
daarop zoo
zoo weinig
weinig mogelijk
mogelijk te
tevestigen.
vestigen.
van
(§) Van
Vaernewijck, Van
beroerlicke Wen,
tijden, I,
blz. 308-309,
Van die beroerlicke
I, blz.
Van Vaernewijck,
(**) Van Campene,
Campene, Dagboek,
Dagboek, blz.
blz. 38.
38.
(tt)
blz. 305,
305.
Van Vaernewijck,
Vaernewijck, Idem,
Idem, blz.
(tt) Van

(t)
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die weigering in den wind sloegen (*). Deze laatsten beloofden echter
de verboden omhalingen te staken, en zij bleven hunne belofte getrouw.
Zij vergenoegden zich omhalingen te doen onder hunne predikatiën.
Overigens, alle hervormden, armen en rijken, kwamen naar de mate
van hun vermogen, geldelijke of andere ondersteuning aanbieden. Twee
en twintig metsers boden zich aan l>te weercken an de ghueskeercke
neffens Ghendt, den eenen zes daghen, den anderen vi ere, elc naer
zijn beliefte ende jonste die hij daertoe hadde; ende moesten noch
thuus commen heten. Van ghelijcken, wrochten daer veel temmerlieden
om niet, waerinne Willem ende Lievin De Som ere, ghebroeders, zeer
diligent waren. Die rijcke ende machtich waren, lieten boomen up
haerlier ghoedijnghen afhauden, die men met schepen al vul zach
bringhen duer de coorenleye, die zij al tot de fabrijcque van haren
tempel gheschonken hadden. Ander matterialen, als steen, calck, zavel
ende dierghelijcke, werden ooc van diveersche personen gheschonken" (t).
Reeds den 7 den November begonnen zij hunnen tempel l>in 't weerck
te legghen ende een preparacie daertoe te maken" (§). Een paar weken
nadien was het werk reeds tamelijk goed gevorderd.
»Den XXIIIsten der zelver maent, zegt Van Vaernewijck, ghijnck ic,
deerste reijse, zien dweerck vande ghuen buten den Bruchsche poorte
te Ghendt, ende zach, ter slijncker handt af, eenen dam ghemaeet met
staken ende berders jeghen dwater, ende terstont daer naer eenen
breeden inghanck, daert in een wijt bevanck vul hauten lach, daer ooc
veel weerclieden ende ander volck was. Men temmerde ooe,. jeghen
overe an dwater vander veste, hauten die men daertoe bere et maecte.
Dit bevanck oft pleijn was metten inghanck aldus gheproporcioneert,
rontomme wel beha echt ende betuunt jende daer stonden twee preecstoelen int groene ghestelt ende was eenen zeer lustighen ackere. Die
ignographie, die nu gheleijt wàs met eecken platen, was achtcant om
den tempel daer up te edifieren; welcke platen met pijlen in deerde ghevest
waren, naer de proporcie vanden weercke jende hadde in de lijnchde
hondert ende L voeten, ende in de wijdde hondert ende XXX; de
cappe met eenen langhen stijl, ofte zoo ment heet tgherase, lach daer
ghetemmert ende verghaert" (U). l>Den V Decembre was deerste
st ai ge gherecht van de guese keercke" (tt) en zeer waarschijnlijk was
tegen het einde der maand het gebouw ongeveer gansch afgemaakt.
De hervormden hadden dus eindelijk hun doel bereikt. Zij konden
thans hun godsdienst uitoefenen in het droge, tegen sneeuwen regen
(*) Vers/at} opgestuurd door ket Magistraat, C. VeTllag flan 't Magist,.a'!t, blz. 55,
185-187. - ])iscours de8 ClwU8 advetlue8, LXV. - Brief recueil, blz. 315.
(tl Van Vaeruewijck. Van die beroerliclee tijden, II, blz. 26.
(§l Van Vaernewijck,
Idem,
Il. blz. 8. - Van der Vivere, G"ronijclce van Ghendt, blz. 220, zegt den 6den j De Kempenaere, naemlche Kronijlc, blz. 18,
den lOden.
(") Van Vaernewijck, Van die beroerliclce tijden, II. blz. 14-15.
(tt) Van der Vivere, Gkronijclce van Gnendt, blz. 221.
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Voortaan was
dan ook
ook geen
geen spraak
spraak meer
meer van
vanhet
hetinnemen
innemen
was er
er dan
beschut. Voortaan
hieldenzich
zichtevreden
tevreden met
met hun
hun eeneeneener kerk
kerk binnen
binnen de
de stad.
stad. ZijZühielden
eener
voudigen, buiten
stadspoorten gelegen
btempel", dien
dien hunne
hunne tegentegenvoudigen,
buiten de
de stadspoorten
gelegen vtempel",
strevers
met den
denminder
minderhoogdravenden
hoogdravenden naam
naam van
van »schuer"
l>schuer" bestembestemstrevers met
pelden.
Ook
scheen
het
nu
bepaald
gedaan
te
zÜn
met
alle
onlusten
pelden. Ook scheen het nu bepaald gedaan te zijn met alle onlusten
en wanordelijkheden.
wanordelÜkheden. Roomsch-katholieken
Roomsch-katholieken en.
en. hervormden
hervormden leerden
leerden het
het
aan,
elkander in
in vrede
vrede tetelaten,
laten,enen
hoogstens
kwamhet
hethier
hierenendaar
daarnog
nog
aan, elkander
hoogstens
kwam
tusschen beiden
beiden tot
tot een
eenkleine
kleinewoordenwisseling.
woordenwisseling.
tusschen
jaar 1566
1566was
wasgetuige
getuigegeweest
geweestvan
vanden
denbeeldenstorm
beeldenstorm en
en van
van
Het
Het jaar
bloedige gevechten
deed zich
zich voor,
voor, als
alsging
ginghethet
voortaandergedergebloedige
gevechtenj ; 1567
1567 deed
voortaan
rustinhuldigen,
inhuldigen,
lijke
stormen vermijden
vermüden en
en een
eentijdvak
tijdvak van
vanvrede
vredeenenrust
lijke stormen
waarin handel
nüverheid terug
terug zouden
zouden bloeien,
bloeien, door
door het
het vestigen
vestigen inin
waarin
handel en
en nijverheid
onze
van de
de vrijheid
vrüheid van
van godsdienst.
godsdienst.
onze gewesten van
(Wordt
vervolgd).
Wordt vervolgd).
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vraag of
of Napoleon
Napoleon op
op St.
St.Helena
Helena ooit
ooitplannen
plannen gevormd
gevormd heeft
heeft om
om
De vraag
ontvluchten, mag
mag vrij
vrij zeker ontkennend beantwoord
beantwoord worden. In
In den
den
te ontvluchten,
van zijn
zijn gevangenschap koesterde
koesterde hij
stellige hoop,
hoop, dat
dat
eersten tijd
tijd van
hij de stellige
eersten
op dat
datonherbergzame
onherbergzame eiland
eiland slechts
slechts van
van tijdelijken aard
zijn verblijf
verblijf op
zijn
zou zijn,
zijn, dat het
het hem
hem vergund
vergund zou
zou worden zich in Engeland metterwoon
metterwoon
zou
te vestigen,
vestigen, zoodra de
de nieuwe
nieuwe staat
staatvan
vanzaken
zakenininEuropa
Europameerdere
meerdere
vastheid zou
hebben gekregen.
gekl·egen. Het
Het schijnt,
schijnt, dat
dat Sir
SirHudson
Hudson Lowe
Lowe hem
hem
vastheid
zou hebben
in die
die meening stijfde,
stijfde, vermoedelijk
vermoedelijk met
doel om
om zijn
zijn gevangene
gevangene
met het doel
in
gemakkelijker inin zijn
te doen
doenberusten,
berusten, hem
hemafaftetehouden
houdenvan
van
gemakkelijker
zijn lot
lot te
pogingen tot
tot ontvluchting,
ontvluchting, iets
ietswaarvoor
waarvoor de
dewantrouwende
wantrouwendeman
man voortpogingen
Later verflauwde die
hoop en
en al
al liet
liet de
degevangene
gevangene
sidderde. Later
die hoop
durend sidderde.
haar ook
ook nooit
nooit geheel
geheel varen,
varen, toch
tochbegon
begon hij langzamerhand te begrijpen,
begrijpen,
haar
dat
er groote kans
kans bestond,
bestond, dat
dat St.
St.Helena
Helenaniet
nietalleen
alleenzijn
zijnkerker,
kerker,
dat er
maar
ook
zijn
graf
zou
zijn.
maar ook zijn graf zou zijn.
Ook
schijnt hij
hij nooit
nooiternstig
ernstigaan
aanontvluchten
ontvluchtengedacht
gedachttetehebben.
hebben.
Ook toen schijnt
Hij
zag in,
in,dat
dathethet
nagenoegonmogelijk
onmogelijk was
was bij
bij het
hetuiterst
uiterststrenge
strenge
Hij zag
nagenoeg
de gouverneur
gouverneur had
had ingevoerd.
ingevoerd. Maar
Maar
systeem
van bewaking,
dat de
bewaking , dat
systeem van
bovendien besefte
hij, dat
dat zijn
zijn loopbaan
loopbaan was afgesloten,
afgesloten, dat
dat er,
er, zooals
bovendien
besefte hij,
opaarde.
aarde.
hij tot lord
lord Malcolm
Malcolm zeide, voor
plaats meer
meer was
was op
voor hem
hem geen plaats
Fatalist
als hij
hij was,
was,onderwierp
onderwierp hij zich
zijn noodlot,
noodlot, niet
de
zich aan
aan zijn
niet met de
Fatalist als
kalme
berusting van
van een
eenChristen,
Christen,maar
maarmet
metdede
doffeonderwerping
onderwerping
kalme berusting
doffe
van
een Mohammedaan.
Mohammedaan.
van een
Doch dacht hij
zelfniet
nietaan
aanontvluchten,
ontvluchten, anderen
anderen deden
deden het
het voor
voor
hij zelf
hem.
Onder
zijne
oude
wapenbroeders
had
hij
te
trouwe
aanhangers,
oude wapenbroeders had hij te trouwe aanhangers,
hem. Onder
te warme
warme vrienden,
vrienden, dan
dan dat
dat er geen
pogingen zouden
zouden zijn
zijn gedaan
gedaan om
om
geen pogingen
hem
te onttrekken
onttrekken aan
aan het
hetdroevig
droeviglot,
lot,waartoe
waartoehet
hetverbitterd
verbitterdEuropa
Europa
hem te
hem
had gedoemd.
gedoemd. Vooral
Vooral in
inAmerika,
Amerika, werwaarts
werwaarts vele
vele Bonapartisten,
hem had
o. a.
de
ex-koning
Jozef,
de
wijk
genomen
hadden,
en
waarde
degevallen
gevallen
Jozef,
de
wijk
genomen
hadden,
en
waar
a. de
keizer
ook
onder
de
bevolking
duizenden
bewonderaars
had,
werden
keizer ook onder de bevolking duizenden bewonderaars had, werden
herhaaldelijk
plannen
ontworpen.
De
meeste
kwamen
nimmer
tot
herhaaldelijk plannen ontworpen. De meeste kwamen nimmer tot
uitvoering,
van, dat
dat getuigde
getuigde van
van een
een buitengemeene
uitvoering,doch
docheen
een er
er van,
stoutmoedigheid
inderdaad rwel
eenige kans
kans van
van slagen
slagen scheen
scheen te
rwel eenige
stoutmoedigheid en inderdaad
hebben,
bracht zoowel in
Europa al$
op St.
Helena de
de grootste
grootste
St, Helena
in Europa
als op
hebben, bracht
onrust teweeg.
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In October
October 1817
1817 liep
liep een
eenbrik,
brik,die
diededesterrenvlag
sterrenvlagder
derUnie
Unievoerde,
voerde,
In
opdedeNoordkust
Noordkustvan
vanBrazilië
Braziliëbinnen.
binnen. Onder
Onder de
de
een kleine
kleine haven
haven op
een
zij aan
aan wal
walzette,
zette,waren
warenerertwee,
twee,diediezich
zichverdacht
verdacht
passagiers, die
passagiers,
die zij
zij berichten
berichten zochten
zochten in
in tetewinnen
winnen
maakten door
door den
den ijver,
ijver, waarmede
waarmede zij
maakten
OplaPat
last van
van den
den
aangaande den
den tetePernambuco
Pernambuco uitgebroken
uitgebroken opstand.
opstand. Op
aangaande
zijnkolonel
kolonel
gouverneur inin hechtenis
hechtenis genomen,
genomen, bleek
een tetezijn
gouverneur
bleek de
de een
veldtochten van
van1813
1813enen1814
1814
had
zichroemvol
roemvol
Latapie. In
In dedeveldtochten
Latapie.
had
hijhij
zich
hij licht
lichtgewond
gewondgeworden
geworden en
enna
na
onderscheiden; ;bijbij Waterloo
onderscheiden
Waterloo was
was hij
Napoleons val
naar Amerika
Amerika uitgeweken.
tweede was
was een
een
Napoleons
val was
was hij
hij naar
uitgeweken. De tweede
in een
een
Duitscher, vroeger
in Oostenrijkschen
Oostenrijkschen dienst,
later kapitein
kapitein in
Duitscher,
vroeger in
dienst, later
dragonder-regiment. Herhaaldelijk
Herhaaldelijk in
in verhoor
verhoorgenomen,
genomen, weigerweigerFransch dragonder-regiment.
zij halsstarrig
halsstarrig mede
mede te
te· deelen,
deelen, wat
wat het
het doel
doel van
van hunne
hunne komst
komst in
in
den zij
den
Brazilië was.
Intusschen bleek
bleekuit
uitingewonnen
ingewonneninformaties,
informaties, dat
datbeiden
beiden
Brazilië
was. Intusschen
bekend stonden
stonden als
alsondernemende
ondernemende mannen
mannen en
envurige
vurigeaanhangers
aanhangers van
van
bekend
Napoleon.
De gouverneur
gouverneur eindigde
eindigde met
met hen
henopopte te
zendennaar
naarRio
RioJaneiro,
Janeiro,
De
zenden
ze gebracht
gebracht werden
werden op
ophet
hetPortugeesche
POl'tugeescheschip
schiplalaRainha.
Rainha.
werwaarts ze
werwaarts
zijininden
denbeginne
beginneeven
evengesloten,
gesloten,doch
doch toen
toen zij
zij ververOok hier
hier waren
waren zij
Ook
dat de
de opstand
opstand te
te Pernambuc,o
Pernambu~o gedempt
gedempt was,
was, liet
liet Latapie
Latapie zich
zich
namen, dat
namen,
door
den
minister
van
staat
Bezena
tot
spreken
brengen,
nadat
deze
door den minister van staat Bezena tot spreken brengen, nadat deze
zijn eerewoord
eerewoord gegeven
had, dat
dat hij,
hij,een
eenopenhartige
openhartigebekentenis
bekentenisaflegaflegzijn
gegeven had,
vrijheid zou
ZOIIworden
worden gesteld.
gesteld. Thans
Thans
gende,
met zijn
zijn reisgenoot
reisgenoot ininvrijheid
gende, met
dat hij
hij ininde de
Vereenigde-Statengehoord
gehoord had,
had, dat
dat er
er
verklaarde hij,
verklaarde
hij, dat
Vereenigde-Staten
te Pernambuco
Pernambuco een
een opstand
opstand was
wasuitgebroken.
uitgebroken. Vernemende,
Vernemende, dat
dat de
de
rebellen
aan officieren
officieren hadden,
hadden, was
was hij
hij met
meteenige
eenigeandere
andere
rebellen gebrek
gebrek aan
hunne diensten
diensten aan
aan de
de partij
partij van
van den
den
oud-officieren
oud-officieren overgekomen
overgekomenom
om hunne
zij iets
ietsvoor
voordeze
dezezaak
zaakgevoelden,
gevoelden,
opstand
te bieden
bieden;; niet
niet omdat
omdat zij
opstand aan
aan te
zij hoopten,
hoopten, dat
dat zij,
zij, wanneer
wanneerdeze
dezezegevierde,
zegevierde,de
demiddelen
middelen
maar
omdat zij
maar omdat
expeditie uit
uit teterusten,
rusten,ten
teneinde
eindeNapoleon
Napoleonvan
van
zouden
zouden vinden
vinden om
om eene
eene expeditie
Hijverklaarde,
verklaarde,dat
dathijhijenen
zijnekrijgsmakkers,
krijgsmakkers,
St. Helena
Helena teteontvoeren.
ontvoeren.Hij
zijne
dankenhadden,
hadden,ook
ookbereid
bereidwaren
waren
die
alles aan
aan den
den gewezen
gewezen keizer
keizeI'tetedanken
die alles
tewagen,
wagen,ja,
ja,dat
datzijzijmet
metblijdschap
blijdschapvoor
voorhem
hemhun
hunleven
levenzouden
zouden geven.
geven.
alles te
Om
hem verdere
verdere onthullingen
onthullingen te ontlokken,
ontlokken, trachtte
trachtte de
deminister
ministeraan
aan
Om hem
te toonen,
toonen, dat
datdit
ditplan
planonmogelijk
onmogelijkhad
hadkunnen
kunnenslagen.
slagen.Latapie
Latapieontkende
ontkende
ergroote
grootebezwaren
bezwarenaan
aanverbonden
verbondenwaren,
waren,doch
doch
onuitvoerbaar
niet,
dat er
niet, dat
onuitvoerbaar
hetniet
nietvoor
voordappere
dapperemannen,
mannen,die
dienergens
nergensvoor
voorzouden
zouden
achtte
hij het
achtte hij
terug
deinzen. Op
Op een
een aantal
aantal stoomschepen
stoomschepen zouden
zouden zij
zij naar
naar St.
St.Helena
Helena
terug deinzen.
overgestoken
Terwijl sommige
sommige de
dealdaar
aldaarkruisende
kruisendeoorlogsschepen
oorlogsschepen
overgestoken zijn.
zijn. Terwijl
op het
het
zouden
hebben beziggehouden,
beziggehouden, zouden
de overige
ovel'ige een
een aanval
aanval op
zouden hebben
zouden de
eiland
gedaan. Dat
Dat zij
zij dit
dithadden
haddenkunnen
kunnenbemachtigen,
bemachtigen, geloofde
geloofde
eiland hebben
hebben gedaan.
Latapie
was ook
ook niet
niet noodig
noodig geweest.
geweest. Hij
Hij hoopte
hoopte
Latapieniet,
niet, maar
maar dat
dat was
en
vertrouwde, dat
dat Napoleon
Napoleon gelegenheid
gelegenheid zou
zou hebben
hebben gevonden
gevonden uit
uit
en vertrouwde,
zijn
banningsoord
te
ontsnappen,
terwijl
zij
met
de
Engelsehen
handzijn banningsoord te ontsnappen, terwijl zij
de Engelschen handgemeen
waren en
en zich
zich desnoods
desnoods tot
tot den
den laatsten
laatsten man
manzouden
zouden hebben
hebben
gemeen waren
laten
dooden.
iaten dooden,
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uitkomst van
vandit
ditverhoor
verhoorwerd
werd
doorden
denheer
heerMaler,
Maler,zaakgelastigde
zaakgelastigde
De uitkomst
door
en
en consul-generaal
consul-generaal van
van Frankrijk
Frankrijk in
in Brazilië
Brazilië medegedeeld
medegedeeld aan
aan den
den
Markies de
Markies
de Montchenu, commissaris
de Fransche
regeering op
commissaris van
van de
Fransche regeering
St.
Helena, die
die niet
nietverzuimde
verzuimde ererden
dengouverneur
gouverneur mede
mede in
in kennis
kennis te
te
St. Helena,
op het
heteiland
eilanddede
grootsteontsteltenis.
ontsteltenis.
stellen.
Het veroorzaakte
veroorzaakte op
stellen. Het
grootste
Hudson
Lowe geraakte
geraakte inineen
eentoestand
toestandvan
vanopgewondenheid,
opgewondenheid, die
die aan
aan
Hudson Lowe
krankzinnigheid
Hij verdubbelde
verdubbelde de
wachten en
en liet
lietterstond
terstond
krankzinnigheidgrensde.
grensde. Hij
de wachten
de
om het
heteiland
eiland
kruisendeoorlogsschepen
oorlogsschepen voor het dreigend
dreigend gevaar
gevaar
de om
kruisende
waarschuwen.
Dag noch
noch nacht
nacht gunde
gunde hij zich
zich rust.
Als een
een bezetene
bezetene
waarschuwen. Dag
rust. Als
vloog hij
hij heen
heen enenweder
wederom
omzich
zichpersoonlijk
persoonlijk teteovertuigen,
overtuigen, dat
dat zijne
vloog
bevelen
nagekomen. Te Jamestown
Jamestown kwam
kwam alles
alles in
in rep
rep en
enroer.
roer.
bevelen waren
waren nagekomen.
Ieder oogenblik vreesde
vreesde men,
men, de
de Amerikaansche schepen voor de haven
te· zullen
zullen zien
verschijnen. Eerst
nadat men
men uit
uit de
de Nieuwe-Wereld
Nieuwe-Wereld de
de
tezien verschijnen.
Eerst nadat
meest
stellige berichten
berichten ontvangen
ontvangen had,
had,dat
datdede
ondernemingalthans
althans
meest stellige
onderneming
voor· het
het oogenblik verijdeld
kwam er
ereenige
voor
verijdeld was,
was, kwam
eenige ontspanning
ontspanning en
keerde
langzamerhand de
kalmte terug.
terug.
keerde langzamerhand
de kalmte
De Engelschen twijfelden
niet aan,
aan, of
of de
de Franschen op
twijfelden er
er niet
op St. Helena
in geslaagd
geslaagd betrekkingen
betrekkingen aan
aan te
te knoopen met de
de ontwerpers
ontwerpers
waren
waren er in
hunneplannen
plannen ingewijd.
ingewijd. Niets
Niets was
was
van
den aanslag
aanslag en
en geheel
geheel ininhunne
van den
minder
waar
dan
dat.
Toen
de
loopende
geruchten
ook
tot
Longwood
minder waar dan dat. Toen de loopende
ook tot Longwood
doordrongen,
enenvrees.
bDat
doordrongen,verwekten
verwektenzezedaar
daarslechts
slechtsbekommering
bekommering
vrees. Oat
zou
de grootste
grootsteramp
rampzijn,
zijn,diedieonsons
kon
overkomen,"sprak
sprakBertrand,
Bertrand,
zou de
kon
overkomen,"
l>want
geentwijfel
twijfel
aan,
of zouden
ze zouden
keizer
vermoorden,
mant er
er isisgeen
aan,
of ze
denden
keizer
vermoorden,
alvorens zijne redders
gehad hadden
hadden om
om te
te landen."
landen." En
En inderdaad,
redders tijd
tijd gehad
al
waren Napoleons
Napoleons aanhangers
aanhangers er
geslaagd aan
wal te
te komen
komen en
en
al waren
er in
in geslaagd
aan wal
zelfs het
het eiland
eilandtetebemachtigen,
bemachtigen,dan
danzouden
zouden zij
zij vrij
vrij zeker slechts
het
zelfs
slechts het
lijk
van hunnen
hunnen meester
meester teruggevonden
teruggevonden hebben.
hebben.
lijk van
Intusschen, hoe
goed Bezena ook
ingelicht meende
meende te
te zijn,
zijn, toch
tochhad
had
ook ingelicht
hoe goed
slechts dedehalve
halvewaarheid
waarheidmedegedeeld.
medegedeeld. Het
Hetplan
planhad
had
Latapie hem
hem slechts
reeds
een veel
veelvaster
vastervorm
vorm gekregen,
gekregen, dan
dan de
de kolonel
kolonel het
het deed
deed voorreeds een
een aantal
aantal Bonapartisten uit
de
Achtereenvolgens waren
waren een
komen. Achtereenvolgens
uit de
Vereenigde-Staten in de Braziliaansche havens aangekomen. Nog
Nog meerdere
meerdere
werden verwacht,
verwacht, ook
ook uit
uit Europa.
Europa. De
De laatsten
laatstenzouden
zouden zich
zichinin Engeland
werden
inschepen.
Het meerendeel der saamgezworenen
zou zich
zich te
teRio
RioJaneiro
Janeiro
saamgezworenen zou
inschepen. Het
vangeneraal
generaalBoyer
Boyerstellen,
stellen,terwijl
terwijldedeoverigen
overigen inin
onder
de bevelen
bevelen van
onder de
een haven
haven op
op de
deNoordkust
Noordkustzouden
zouden samenkomen
samenkomen onder
onder den
denleiding
leidingvan
van
kolonel
Latapie.
kolonel Latapie.
Meerdere stoomschepen
stoomschepen hadden
hadden zij
zijtetehunner
hunnerbeschikking.
beschikking.Gebruik
Gebruik
Meerdere
makende van
van de
de verwarring,
verwarring, door
doord-en
den opstand te Pernambuco
Pernambuco veroormakende
zou men
men een
een aanval
aanval doen
doen op
op het
het eiland Pernambuco de Noranha.
zaakt, zou
de verblijfplaats
verblijfplaats van
van omstreeks
omstreeks 2000 ballingen,
ballingen, voor
het
was de
voor het
Dit was
meerendeel kerels,
kerels, die
geen vrees
vrees kenden
kenden en tot
tot alles
alles ininstaat
staatwaren.
waren.
die geen
Daar
men alle
alle krachten
krachten noodig had
had voor
voor het
het dempen van den opstand te
Daar men
Pernambuco,
het eiland
eiland slechts
slechtsdoor
dooreen
eenzwak
zwakgarnizoen
garnizoenbewaakt.
bewaakt.
Pernambuco, werd
werd het
meende men
men gemakkelijk
gemakkelijktetekunnen
kunnenoverrompelen.
overrompelen.Daarna
Daarnazou
zoumen
men
Dit meende
de
verloste ballingen
ballingen inschepen
inschepen en
en terstond
terstond naar
naar St.
St.Helena
Helenaoversteken,
oversteken.
d e verloste
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Dat
plan goed
goed overlegd
overlegd was,
was,valt
valtniet
niette te
ontkennenenenbetwijfeld
betwijfeld
Dat. het plan
ontkennen
het worden,
worden, ofofdedeopopSt.St.
Helenaaanwezige
aanwezigekrijgsmacht
krijgsmacht bestand
bestand
mag het
mag
Helena
zou
zijn geweest
geweest tegen
tegen een
eenzoo
zoogroote
grootebende
bende avonturiers,
avonturiers, die
die tot
tot het
het
zou zijn
uiterste
besloten waren.
waren. Maar
Maar niet
niet minder
minder twijfelachtig
twijfelachtig is
het, of
ofde
de
uiterste besloten
is het,
onderneming
hebben tot
totbevrijding
bevrijding van
vanden
dengevangen
gevangenkeizer.
keizer.
onderneming geleid
geleid zou hebben
Zooals we
we reeds
reedszeiden,
zeiden, het
hetgevaar,
gevaar,waarop
waarop Bertrand
Bertrand wees,
wees, was
wasvolvolZooals
strekt niet
niet denkbeeldig.
denkbeeldig.
Hoe dit
dit ook
ookzij,
zij,reeds
reedsininden
denaanvang
aanvangwerd
werdhet
hetplan
planverijdeld.
verijdeld. Of
Of
Hoe
er heeft
heeftverraad
verraad geschuild
geschuildonder
onderdedeBonapartisten,
Bonapartisten,die
diezich
zichininEngeland
Engeland
óf sommigen
sommigen hunner
hunner hebben
hebben zich
zich inin hunne
hunne opgeopgezouden
inschepen, 6f
zouden inschepen,
het,dat
datdedeFransche
Franscheambasambaswondenheid te
veel uitgelaten.
uitgelaten. Zeker
Zeker isis het,
wondenheid
te veel
kwam en
en weldra
weldra
sadeur
Londen, Markies
Markies d'Osmond,
d'Osmond, achter
sadeur te Londen,
achter de
de zaak
zaak kwam
met
alles
bekend
was.
Hij
zond
er
bericht
van
aan
den
Fransehen
met alles bekend was. Hij zond er bericht van aan den Franschen
Brazilië. Deze
Deze verzuimde
verzuimde niet
niet er
erde
deautoriteiten
autoriteiten mede
mede
zaakgelastigde
zaakgelastigde in
in Brazilië.
in
kennis te
te stellen
stellen en
enterstond
terstondwerden
werden dedenoodige
noodigemaatregelen
maatregelen genogenoin kennis
te laat
laatgekomen
gekomenzijn,
zijn,
men. Toch
Toch zouden
zouden wellicht
wellicht die
diewaarschuwingen
waarschuwingen te
men.
de uitvoering
uitvoering van
van den
den aanslag
aanslagniet
nietvertraagd
vertraagdgeworden
geworden ware
ware
wanneer
wanneer de
door
betrekkelijk toevallige
toevallige gevangenneming
gevangenneming van
van Latapie.
Latapie.
door de betrekkelijk
reeds in
in Brazilië
Brazilië aanwezige
aanwezige aanhangers
aanhangers van
van
Ontmoedigd
Ontmoedigd keerden
keerden de
de reeds
omnieuwe
nieuweplannen
plannenteteberaberaNapoleon naar
Vereenigde-Staten terug
terugom
Napoleon
naar de Vereenigde-Staten
men,
die echter
echter niet
niettot
totuitvoering
uitvoeringkwamen.
kwamen.
men, die
Terwijl
alles aan
aan gindsche
gindsche zijde
zijde van
van den
den oceaan
oceaan plaats
plaats had,
had, ontontTerwijl dit
dit alles
de gevangene
gevangeneopopSt.St.Helena
Helenazelf
zelfkort
kortna
naelkander
elkander twee
tweeainbiedingen,
aanbiedingen,
ving de
ving
om
hem te
te doen
doenontvluchten,
ontvluchten, beide
beide van
van Engelsche
Engelsche zijde.
zijde.
om hem
op de
de reis
reis van
vanIndië
Indiënaar
naarEuropa
Europa het
heteiland
eilandaanaanWanneer schepen
schepen op
Wanneer
de
deden,
verzuimden de
de officieren
officieren enenaanzienlijke
aanzienlijkepassagiers
passagiers zelden
zelden de
deden, verzuimden
gelegenheid
waar te
tenemen,
nemen, om
omhunne
hunneopwachting
opwachting te
te maken
maken bij
bij den
den
gelegenheid waar
eerstejaren
jarenvan
vanzijn
zijnververdoorluchtigen
doorluchtigen gevangene.
gevangene. Gedurende
Gedurende de
de twee eerste
blijf
op St.
St.Helena
Helenaschepte
scheptehij
hijbehagen
behageninindie
diebezoeken,
bezoeken, welke
welke hem
hem
blijf op
een heilzame
heilzame afleiding
afleiding gaven.
gaven. Later,
Later,toen
toenzijne
zijnegezondheid
gezondheidachteruitging
achteruitging
aanhoudende
en
zijn gemoed
gemoedmeer
meerenen
meer
verbitterdwerd
werddoor
doordede
en zijn
meer
verbitterd
aanhoudende
hij ondervond
ondervond van
van de
dezijde
zijdevan
van
beleedigingen en
vernederingen, die
beleedigingen
en vernederingen,
die hij
zijnen onbarmhartigen
onbarmhartigen cipier,
werd hij
hij minder
mindertoegankelijk.
toegankelijk.
zijnen
cipier, werd
bezoek van
van een
een Engelsch
Engelsch
In den
den zomer
zomer van
van 1817
In
'1817 ontving
ontving hij
hij een bezoek
beschikking des
des keizers
keizers en
enbood
bood
kapitein. Deze
Deze stelde
stelde zijn
zijn vaartuig
vaartuig ter beschikking
kapitein.
aan
hem te
te brengen,
brengen, werwaarts
werwaarts hij
wenschte. Hij
tot dit
dit
aan hem
hij wenschte.
Hij was
was tot
deverontwaardiging
verontwaardiging over
overdedehandelingen
handelingen der
der
besluit
gekomen door
door de
besluit gekomen
Engelsche
regeering en
en van
van haren
haren handlanger
handlanger op
op St.
St.Helena.
Helena.De
Dekeizer
keizer
Engelsche regeering
hoorde
den
goeden
zeeman
met
welgevallen
aan,
doch
weigerde
met
hoorde den goeden zeeman met welgevallen aan, doch weigerde met
beslistheid
tegaan
gaan op
opzijn
zijnplan,
plan,dat,
dat,naar
naarhet
hetschijnt,
schijnt,meer
meergoed
goed
beslistheid in
in te
gemeend
dan goed
goed overdacht
overdacht was.
was.
gemeend dan
Eenige weken
weken later
later ontving
ontving graaf
graafdedeMontholon
Montholon een
eenongeteekenden
ongeteekenden
brief,
waarin hij
hij werd
werd uitgenoodigd
uitgenoodigd tot
tot een
eensamenkomst
samenkomst met
metden
den
brief, waarin
schrijver
een zeer
zeer eenzaam
eenzaam punt
punt van
van het
het eiland.
eiland. De
Degraaf
graafaarzelde
aarzelde
schrijver op
op een
niet op
op het
het bepaalde
bepaalde uur
uur tetebestemder
bestemderplaatse
plaatseteteverschijnen.
verschijnen.Hij
Hijtrof
trof
niet
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er
een jongen
jongenman
manaan,
aan,die
diezich
zichbekend
bekendmaakte
maakteals
alseen
eenofficier
officier van
van
er een
het garnizoen
garnizoen van
vanSt.St.Helena.
Helena.
Ook
verklaardeverontwaardigd
verontwaardigd tete
het
Ook
hijhij
verklaarde
zijn
over de
de gedragingen
gedragingen van
van Hudson
Hudson Lowe,
Lowe, die
die volgens
volgens hem
hem door
door de
de
zijn over
overgroote
meerderheid der
der Engelsche
Engelsche natie
natie streng
strengwerden
werdenafgekeurd.
afgekeurd.
overgroote meerderheid
Hij had
had zich
zich inin verbinding
verbinding gesteld
gesteld met
met een
eender
dergezagvoerders
gezagvoerders van
van de
de
Hij
voor
St. Helena
Helenakruisende
kruisende fregatten,
fregatten,die
diebereid
bereidwas,
was,den
dengevangene
gevangene
voor St.
aan
boord van
van zijn
zijn schip
schip te
te ontvangen
ontvangen en
en hem
hemnaar
naarAmerika
Amerika over
over tete
aan boord
brengen.
Hij nam
nam aan,
aan, den
denkeizer
keizerininden
dennacht
nachttetegeleiden
geleidennaar
naar de
de
brengen. Hij
kust aan
aan dedeoverzijde
overzijdevan
vanhet
het
eiland,wat
wathem
hemalsals
Engelschofficier
officier
kust
eiland,
Engelsch
zou vallen.
vallen. In
Ineen
eenkleine
kleinebaai,
baai,voor
voor
vaartuigenvan
vaneenigseenigsniet
moeilijk zou
niet moeilijk
vaartuigen
een sloep
sloep gereed
gereed liggen
liggen om
om
zins
grooter diepgang
diepgang ontoegankelijk,
ontoegankelijk, zou
zins grooter
zou een
den keizer
keizer aan
aan boord
boord van
van het
het freg'at
fregat te
te brengen.
brengen.
den
vormde een
een punt
puntvan
vanernstige
ernstigeberaadslaging
beraadslagingtusschen
tusschen
Deze aanbieding
aanbieding vormde
de laatsten
laatsten waren
waren er,
er, die
die ererop
op
Napoleon en
zijne vrienden.
vrienden. Onder
Onder de
Napoleon
en zijne
aandrongen,
zou wagen
wagen en
en hij
hij zelf
zelfschijnt
schijnt
aandrongen,dat
dathun
hun meester
meester deze
deze kans
kans zou
hij er
er niet
niet
een
oogenblik geaarzeld
geaarzeld te
te hebben.
hebben. Weldra
Weldra echter
echter wilde
wilde hij
een oogenblik
meer van
van hooren,
hooren, vermoedelijk
vermoedelijk omdat
omdathij
hijdedezaak
zaak
niet
rechtvertrouwde
vertrouwde
niet
recht
toelegde
hem
in een
hinderlaagtetelokken.
lokken.
en
vreesde, dat
datmen
menhet
heter er
en vreesde,
op op
toelegde
hem
in een
hinderlaag
de
volgende
drie
jaren
schijnen
er
geen
plannen
tot
vlucht
of
In
In de volgende drie jaren schijnen er geen plannen tot vlucht of
te zijn
zijn;
docheenige
eenigemaanden
maanden voor
voor zijnen
zijnen
ontvoering
beraamd te
ontvoering meer
meer beraamd
; doch
dood
ontving Napoleon
Napoleon nog
tot twee
tweemalen
malentoe
toeeen
eenaanbieding,
aanbieding, om
om
dood ontving
nog tot
hem uit
uit zijn
zijn gevangenschap
gevangenschap te
te verlossen.
verlossen.
hem
1820ontving
ontvingMontholon
Montholoneen
eenschrijven
schrijvenvan
van een
eentijdelijk
tijdelijk op
op
In Juli
Juli 1820
In
St. Helena
Helena vertoevend
vertoevendAmerikaansch
Amerikaansch kapitein,
kapitein, waarin
waarin hij
hij aanbood
aanbood den
den
te ontvoeren.
ontvoeren. Hij
Hijzou
zouhem
hemeen
eenveilige
veiligegelegenheid
gelegenheidverschaffen,
verschaffen,
keizer
keizer te
zich op
op een
een aangewezen
aangewezen punt
punt op
opdedekust
kustin ineen
een
bootininteteschepen.
schepen.
om
om zich
boot
Voor
zich zelven
zelvenverlangde
verlangdehij
hijgeenerlei
geenerleibelooning,
belooning, maar
maar wel
weleischte
eischte
Voor zich
hij,
dat
één
millioen
francs
te
zijner
beschikking
werd
gesteld
ten
bate
hij, dat dén millioen francs te zijner beschikking werd gesteld ten bate
plan te
tedoen
doen
van personen,
personen, wier
wier medewerking
medewerking onmisbaar
onmisbaar was
van
was om
om het plan
Hij stelde
stelde verder
verder de
devoorwaarde,
voorwaarde, dat
datZ.Z.M.
M.zich
zichdoor
doorniet
nietmeer
meer
slagen.
slagen. Hij
zou doen
doen vergezellen.
vergezellen.
dan
personen zou
dan twee personen
Napoleon vroeg
vroeg nadere
nadere inlichtingen
inlichtingen omtrent
plan en
en een
eenopgave
opgave
Napoleon
omtrent dit
dit plan
de personen,
personen, die
die er
erbij
bijbetrokken
betrokkenzouden
zouden zijn.
zijn.Een
Eenenenander
anderwerd
werd
van de
van
opdracht,den
denkapitein
kapitein
hem verstrekt,
verstrekt, doch
dochdaarna
daarnaontving
ontvingMontholon
Montholondedeopdracht,
den
dank des
des keizers
keizers tetebetuigen
betuigenvoor
voordedeaanbieding
aanbieding en
enhem
hemteveirs
tev~
den dank
mede te
te deelen,
deelen, dat
datZ. Z.
ofschoonhijhijgeloofde,
geloofde,dat
dathet
hetplan
planzou
zou
mede
M.,M.,ofschoon
kunnen slagen,
toch niet
niet op
opininzou
zougaan,
gaan,omdat
omdatzijn
zijnbesluit
besluitonwanonwankunnen
slagen, er toch
kelbaar vast
niet tegen
tegen het
het noodlot
noodlot te
teverzetten.
verzetten.
kelbaar
vast stond,
stond, zich
zich niet
In
dien zelfden
zelfden tijd
tijd werd
werdnog
nogeen
eenplan
plan
ontworpen
omden
dengevangene
gevangene
In dien
ontworpen
om
ontvoeren door
door middel
middel van
van een
eenvaartuig,
vaartuig,dat
datzich
zichgedurende
gedurendeeenigen
eenigen
te ontvoeren
tijd onder
onder water
waterkon
konvoortbewegen.
voortbewegen.Het
Hetis isniet
niet
onwaarschijnlijk, dat
dat
tijd
onwaarschijnlijk,
Napoleons
gewezen
lijfarts
O'Meara
daar
de
hand
in
had
j
althans
een
Napoleons gewezen lijfarts O'Meara daar de hand in had ; althans een
à zesduizendlouis-d'or
louis-d'oruitgegeven
uitgegeven
van diens
diens vrienden
vrienden had
hadreeds
reeds
van
vijfvijf
A, zesduizend
voor de voorbereidende
voorbereidende maatregelen
maatregelen om het
het schip
schiptetebouwen.
bouwen.Dan,
Dan,ook
ook
voor
dit
plan werd
werd van
van de
de hand
hand gewezen.
gewezen.
dit plan
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:DOp al
al die
die aanbiedingen,"
aanbiedingen," aldus
aldus spreekt
spreekt Montholon,
Montholon, »antwoordde
Jantwoordde de
de
»Op
DMen moet
moet niet met
met zijn
zijn noodlot
noodlot twisten.
twisten. Alles
Alles isis
Keizer mij steeds
steeds:: »Men
Keizer
daar
daar boven
boven beschreven.
beschreven. Bovendien,
Bovendien, al bereikte
bereikte ik
ikAmerika,
Amerika, binnen
binneneen
een
jaar zou
zouik ik
vallen
slachtoffer
sluipmoordenaars,
half jaar
vallen
als als
slachtoffer
vanvan
eeneen
derder
sluipmoordenaars,
in het
het gevolg
gevolg van
van den
den
uitgezonden door
door het
hetroyalistisch
royalistisch comité,
comité, dat
dat in
uitgezonden
van Artois
Artois in
in Frankrijk
Frankrijk isisteruggekeerd.
teruggekeerd.Ginds
Gindsgrijnst
grijnstmij
mijslechts
slechts
Graaf van
geefde
devoorkeur
voorkeur aan
aan St.
St.Helena."
Helena. "
sluipmoord of vergetelheid
vergetelheid aan.
aan. Ik
Ik geef
sluipmoord
Vergetelheid, dat
dat was
WilS voor
voor hem
hemeen
eenschrikbeeld.
schrikbeeld. Hij
Hij was gebroken
gebroken
Vergetelheid,
Qoch
lichaam en
en ziel
ziel;; zijn
zijn geestkracht
geestkracht was van
van hem
hem geweken,
geweken,doch
naar lichaam
zijn trots
trots was
was gebleven.
gebleven. Hij
Hij begreep,
begreep, dat
dat hij
hijop
ophet
het groot wereldtooneel
wereldtooneel
zijn
zoukunnen
kunnen spelen.
spelen. Liever
Lieverkwijnde
kwijnde hij
hij weg
weg als
als de
de
geen rol
rol meer
meer zou
geen
beroemde balling
Helena, dan
dan als
als een
eenvergeten
vergetenburger
burgerinin
beroemde
ballingop
op St. Helena,
Amerika te leven.
leven.
Amerika
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Papa was
was overgeplaatst
overgeplaatst van
vanAmsterdam
Amsterdam naar
naarHellevoetsluis
Hellevoetsluis!Wij,
Wij,
Papa
in een
eenluid
luidgejubel,
gejubel, toen
toenons
onsbet
betnieuws
nieuwswerd
werd
kinderen, barstten
barstten uit
uit in
kinderen,
daverden de trappen
trappen af
af en
enhielden
hieldeneen
eenIndianenIndianenbekend gemaakt
bekend
gemaakt j ; wij
wij daverden
in de
de gang.
gang. Naar
Naar
Hellevoetsluis,heerlijk
heerlijk!!
dans in
dans
Hellevoetsluis,
De meid
meid schoot
schoot uit
uitde
dekeuken
keukenenenstond
stondverbaasd
verbaasdnaar
naarons
onstetekijken.
kijken.
De
zij mij
mij bij
bij den
denschouder
schouder en
en schudde
schudde mij
mij driftig.
driftig. Ik
Ik
Eindelijk greep
Eindelijk
greep zij
de oudste
oudste en
en moest
moest het
het nog
nogalaleens
eensbijbijhaar
haarontgelden.
ontgelden.
was de
was
zoo niet
niet aan,"
aan," riep
riep zij
zij spinnig,
spinnig, »waar
»waar woon
woon je
je liever,
liever, zeg,
zeg,
»8tel je zoo
»Stel
in
een
mooie
groote
stad,
zooals
Amsterdam,
of
in
een
klein
gat,
een
in een mooie groote stad, zooals Amsterdam, of in een klein gat, een
nest van
van een
eenzeeplaatsje
zeeplaatsje?"
?"
Ik keek
keek haar
haarverslagen
verslagen aan
aan met
met een
eengevoel,
gevoel,alsof
alsofiemand
iemand mij
mij met
met
Ik
De zusjes,
zusjes,drie
drieenenzes
zesjaar
jaaroud,
oud,dansten
dansten nog
nog
koud water
water overgoot.
overgoot. De
koud
op
de mat,
mat, onbewust
onbewust van
van den
den slag,
slag, die
diemij
mijhad
hadgetroffen.
getroffen.
op de
jedat
datvan
vanHellevoetsluis
Hellevoetsluis?? Ben
Ben jejeererwel
weleens
eensgeweest
geweest?"
»Hoe
»Hoe weet je
?"
vroeg
ik, met
met een
eenflauwe
flauw!l hoop
hoop hare
hare woorden
woorden tetekunnen
kunnen logenstraffen.
vroeg ik,
)Ieder weet
weet dat
datvan
vanHellevoetsluis,"
Hellevoetsluis," verklaarde
verklaarde zij
zijminachtend,
minachtend,
»Ieder
er geweest,
geweest,maar
maarhij
hijdankte
dankte den
den hemel,
hemel, toen
toen hij
hij er
er
:unijn
»m'ijn vrijer
vrijer isis er
weer
uit was.
was. IkIkgagaook
ookniet
nietmee
meemet
metjullie,
jullie,ikikpas
pasererlekker
lekkervoor,
voor,
weer uit
....
in
zoo'n eendenkooi
in zoo'n
eendenkooi
. .""
»8tientje,
moet de
de kinderen
kinderen niet
niet tegen
tegenHelvoet
Helvoetopzetten,"
opzetten," kwam
kwam
»Stientje, je moet
de
zachte stem
stemmijner
mijnermoeder
moedertusschenbeide
tusschenbeide ;j zij
zijwas
wasongemerkt
ongemerktde
de
de zachte
trap
afgekomen. »Men
»Men kan
kanoveral
overaltevreden
tevredenenengelukkig
gelukkigzijn,"
zijn,"voer
voer
trap afgekomen.
zij
voort, kleine
kleine Mies,
Mies,die
diezich
zichtegen
tegenhaar
haaraandrong,
aandrong,over
overhet
hetgladde
gladde
zij voort,
Hèllevoetsluis zullen
een tuintje
tuintje hebben,
hebben, is
is dat
dat
kopje
kopje strijkend,
strijkend, »in
»in Hellevoetsluis
zullen we
we een
niet prettig,
prettig, kinderen
kinderen?"
?"
dol, ma,
ma, heerlijk
heerlijk!"
riepen wij
wij twee
tweeoudsten.
oudsten.
»Het
»Het is dol,
!" riepen
"Heewlijk,"
ons na.
na.
babbelde kleine
kleine Mies
Mies ons
»fleewlijk," babbelde
de schouders
schouders op
op en
entrok
trokzich
zichmajestueus
majestueus terug
terug in
in
Stientje haalde
haalde de
haar
heiligdom.
haar heiligdom.
zult leeren
Ieeren marcheeren
marcheeren : een,
een,
)Jullie
daar kleine
kleine Mariniers
Mariniers en
wordt daar
en zult
»Jullie wordt
in de
de pas
pas!"
schertste mama,
mama, »want
»walltverbeeld
verbeeld je,
je, wij
wij gaan
gaan
twee,
drie, in
twee, drie,
!'' schertste
in
de kazerne
kazerne wonen."
wonen."
in de
die bij alles
de lichtpuntjes
lichtpuntjes zocht.
zocht.
Lieve
moeder,
Lieve moeder, die
alles de
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Onderwijl liepen
wij met
met ons vieren
vieren de
op en
en neer.
neer. Mama's
Mama's
liepen wij
de gang
gang op
ik had
had een
eenhand
hand door
door haar
haar
rechterhand drukte
drukte Miesje tegen
tegen zich
zich aan,
aan, ik
rechterhand
linkerarm gestoken
Jo liep
liep naast
naast mij,
mij, maar
maal' had
had een slip
van
linkerarm
gestoken en
en Jo
slip van
toch ook
ook deel
deel aan
aan haar
haal' te
te hebben. Mama
moeders kleed
moeders
kleed gepakt,
gepakt, om
om toch
vertelde van
van de
de aanstaande
aanstaande woonplaats
woonplaats allerlei
allerlei aardige,
aardige, prettige
prettigedingen,
dingen,
vertelde
het kopje
kopje streelen, zij
wij
luisterden gretig.
gretig. Miesje liet
zich over
over het
wij luisterden
liet zich
maakte tevreden
tevreden geluidjes
geluidjes als
als van
van een
eenspinnend
spinnend poesje
zij natuurmaakte
poesje ;j dat zij
lijk niets
van het
hetmedegedeelde
medegedeelde begreep,
begreep, deed
deed geen
geen afbreuk
afbreuk aan
aan de
de
niets van
algemeene stemming.
hetliefst
liefstvan
vanallen
allenheengaan,"
heengaan," zei
zeimama
mama op
op eens,
eens,
»Jo zal
zal erel'nog
noghet
»Jo
»want
het isishaar
haargeboorteplaats."
geboorteplaats." IkIk
benijddeJoJoditdit
buitenkansje
»want het
benijdde
buitenkansje
keekgewichtig.
gewichtig.
niet weinig.
weinig. Jo
Jokeek
niet
»Hoe
gaan
we
el'
heen,
ma?"
?"
»Hoe gaan we er heen, ma
Mama
»Per schip,"
schip," zeide zij
zij toen
toen kortaf.
kortaf.
Mama aarzelde
aarzeldeeven.
even. »Per
vind ik
ik ook
ookheerlijk,
heerlijk, maatje
toen we
we
»Maar dat
dat vind
maatje ;j weet U 't nog,
nog, toen
dat was
was echt!"
ik opgetogen j; »Joeke
»Joeke ging
ging toen
toen
hierheen reisden,
reisden, dat
hierheen
riep ik
echt !" riep
helpen?"
mee, komt
komt die
die nu
nu ook
ook helpen
mee,
?"
»'k Wou
Wou dat
dat 't waar
zuchtte mama,
mama, ])Joeke
waar was," zuchtte
»Joeke zou
zou een onwaardeerbare hulp
hulp zijn,
is ziek.
ziek. Jij
Jij moet
moet nu
numaar
maal'helpen,
helpen, als
alseen
een
zijn, maar
maar ze
ze is
wordt al
al negen
negen jaar."
jaar."
dochter, je
je wordt
groote dochter,
Of
er veel
veel van
vandit
dithelpen
helpen kwam
kwam?
verwarde roezemoezige
roezemoezige tijd
tijd
? Een
Of er
Een verwarde
volgde. Tegenwoordig
Tegenwoonlig laat
laat zelfs
zelfs een
eenonbemiddeld
onbemiddeld officiershuishouden
volgde.
vrouwen
kinderenvermoeien
vermoeien
den
boel meestal
meestaldoor
doorvreemden
vreemdeninpakken,
inpakken,vrouw
den boel
en kinderen
zich niet
niet zwaar.
zwaar. Maar
Maar inindien
dientijd
tijd deed
deed men
men alles
alles zelf,
zelf, de
de regeering
zich
zoo dikwijls,
dikwijls, de
de kosten
kosten liepen
liepen
verplaatste.
den gehuwden
gehuwden officier
officier zoo
verplaatste. ook
ook den
hoog,
als dedehuishouding
huishouding groot
groot en
ende
deinboedel
inboedel dus
dus niet
niet klein was
was te
te
hoog, als
achten.
vergoeding gaf
land ditmaal
ditmaal precies
precies zoo
zoo veel,
veel, dat
dat men
men
achten. Als
Als vergoeding
gaf het land
er
de fooi
fooivan
vanden
denschippersknecht
schippersknecht van
van kon
kon betalen.
betalen. Wie
Wie geen
geen eigen
eigen
er de
middelen bezat,
moest schulden
schulden maken,
maken, leenen van »vrienden" die vijf,
vijf,
middelen
bezat, moest
zes %
interest
eischten
of
el'ger
....
Vo
erger .. . .
Het glaswerk
glaswerk en porselein
porselein kwam
kwam uit
uit de
de kasten,
kasten, stuk
stuk voor stuk werd
werd
Het
alles
in papier
papier gewikkeld
gewikkeld en
en tusschen hooi
in groote kisten
gepakt.
alles in
hooi in
kisten gepakt.
er heele dagen
mee bezig
mocht wel
wel eens
eens iets
iets aanMama
bezig ;j ik
Mama was
was er
dagen mee
ik mocht
mijn eigenlijke
eigenlijke taak
taak was
was op
op klein
klein zusje te passen, die een
geven, doch
doch mijn
half
jaar oud,
oud, juist
juist toen
toen bijzonder lastig
lastig was
was ;j ik
vrees achterna,
achterna, dat
dat
half jaar
ik vrees
deze
lastigheid wel
wel eenigszins in
oorzakelijk verband
verband zal hebben gestaan
deze lastigheid
in oorzakelijk
met de
de onbedrevenheid
onbedl'evenheid van
van het
hetachtjarig
achtjarigkindermeisje.
kindermeisje.
eer we
we naar
naar Hellevoetsluis
Hellevoetsluis ververOch,
hoe oneindig
oneindig lang duurde
duurde het,
06, hoe
het, eer
j
hoe
fel
brandde
de
zon
op
de
ramen
van
het
vertrek,
waal'
trokken
trokken ; hoe fel brandde de zon op de ramen van het vertrek, waar
het grootste
grootste deel
deel van
van den
den dag
dag sleten
hoe misten
misten wij
wij de
de koele
koele
wij
wij het
sleten ;j hoe
gang,
onze speelplaats,
speelplaats, nu
nu ingenomen
ingenomen door
door kisten
kisten en
en koffers en manden
gang, onze
die geduchte
geduchte woorden
woorden: : »Breekbaar
])Br'eekbanr!"
op, die
die zelfs
zelfs Miesje had
!" er
met die
er op,
Zij sloop
sloop zulke
zulke geteekende kisten
op de
de teenen
leeren eerbiedigen.
eerbiedigen. Zij
kisten op
er giftige
giftige dieren
dieren in
in sliepen,
sliepen, die,
die, wakker
wakker
voorbij, als
als vreesde
vreesde zij, dat
voorbij,
dat er
gemaakt,
haal'
zouden
bijten.
gemaakt, haar zouden
1906. lIl.
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En wat
wat werden
werden de
de kamers
kamers ongezellig
ongezellig!! Vreemde
Vreemde mannen verschenen,
verschenen,
En
sloten er
er zich
zich op
openenalsalszijzijaftrokken,
aftrokken,geen
geenkleed
kleedmeer
meeropopden
denvloer.
vloer.
sloten
Jo deed
deed ook
ook vreeselijke
vreeselijke ontdekkingen.
ontdekkingen.
Jo
met het
hetgouden
gouden vrouwtje
vrouwtje isis weg,"
weg,"kwam
kwam
DPapa, papa,
papa, de
de pendule
pendule met
»Papa,
zij eens
eensboodschappen.
boodschappen.
zij
DIngepakt," zei papa
papa lakoniek. »Nu
DNu moet
moet jejemaar
maarnaar
naarden
den blauwen
»Ingepakt,"
bakker
kijken,om
om te
te zien
zien hoe
hoe laat
laat het
het isis;; als
als de
de pluim
pluim op
op zijn
zijn muts
muts
bakker kijken,
beetje
schuin
het een
een heel
heeluur
uurenenals
alsdie
dieeen
een
beetje
schuinneervalt,
neervalt,
recht staat, is het
IS het
het een
een half."
half."
is
lapje," lachte mama.
mama.
DPapa houdt
houdt Jo
Jo voor
voor 't lapje,"
»Papa
Jo posteerde
posteerde zich
zich voor
voor 't raam
raam en
en tuurde
tuurde ijverig
ijverig naar
naar den
den
Maar Jo
Maar
zoogenaamd
genaamdnaar
naarzijn
zijnhuis.
huis.
overkant, waar
waar de
de blauwe
blauwe bakker
bakker woonde,
woonde,zoo
overkant,
zie het
het nog
nog voor
voor mij,
mij,
schuw-Ieelijk, lichtblauw
lichtblauw geverfd
geverfd huis! Ik
Ik zie
Een schuw-leelijk,
gracht in
in opspraak,
opspraak, het trok
trok aller
aller blikken,
bracht de
de heele gracht
de kleur bracht
afkeuring;; maar
maar de blauwe
blauwe bakker
bakker oogstte
oogstte een
een en
enander
ander
ieders afkeuring
wekte ieders
als bewondering,
bewondering, de
man was
was stellig
stellig kleurenblind
kleurenblind;; zijn
zijn broodjes
brooJjes waren
waren
als
de man
proefondervindinglijk bewezen.
echter goed, proefondervindinglijk
Waarom we
we niet
niet van
vanAmsterdam
Amsterdam hielden
hielden?
Ik denk,
denk, omdat
omdat wij
wij
? Ik
Waarom
voordien buiten
buiten hadden
hadden gewoond,
gewoond, en
enkinderen,
kinderen, gewend
gewendaan
aanvrijheid,
vrijheid,
voordien
aan
open landwegen,
landwegen, aan
aan eeuwig
eeuwig groene
groene dennenbosschen, aan zonnige
aan open
stad.
vergezichten over
akkers en weiden,
weiden, zich
zich opgesloten
opgesloten voelen
voelen inindedestad.
vergezichten
over akkers
waren natuurlijk
natuurlijk veel
jong om
omoog
oogtetehebben
hebbenvoor
voor schoone
veel te jong
Wij waren
graniet;; de hooge
hooge boomen
boomen
bouwkunstige lijnen,
lijnen, voor
voor trapgevels
trapgevels en
en graniet
bouwkunstige
maar matig
matig voldoen,
voldoen, zij
zij vormden
vormden geen
geen
langs de
de grachten
grachten konden
konden ons
ons maar
langs
arme grond,
grond, opgesloten
opgesloten onder
onder zware
zware keien,
mocht zelfs
zelfs
Dlaantjes;"
die arme
keien, mocht
»laantjes
;" die
geen grasje
grasje voortbrengen. Oude
vrouwtjes, wij noemden ze:
DAnneke
Oude vrouwtjes,
ze : »Anneke
met mesjes en
krabbers en
en
Tannekes," verschenen dan, gewapend
gewapend met
en krabbers
haalden
elk
spiertje
tusschen
de
steenen
vandaan.
Miesje
volgde
elk
steenen
vandaan.
Miesje
volgde
elk
haalden elk spiertje
harer
bewegingen met
met belangstelling
belangstelling en
en drukte
drukte haal'
plat tegen
tegen
haar neusje
neusje plat
haver bewegingen
de
ruiten,
om
goed
te
kunnen
zien;
maar
Jo
schold
ze
uit.
de ruiten, om goed te kunnen zien ; maar Jo schold ze uit.
»Zij
moeten het
het doen,
doen,Jo,"
Jo,"leerde
leerdeikikinindoffe
doffeberusting,
berusting, »de
Dde menschen
»Zij moeten
op straat
straat isis het
het
hier
bouden niet
niet van
van gras.
gras. Stientje zegt,
»Gras op
zegt, »Gras
hier houden
leelijkst wat
je hebben
hebben kan."
kan."
wat je
Maar
ding was er
er toch,
toch, waarvan
waarvan het
hetons
onszwaar
zwaarviel
vieltete scheiden,
Maar een
een ding
dat
was Artis. Papa
beloofde er
nog eens
eens met
met ons
ons heen
heen te
te gaan
gaan
Papa beloofde
er nog
dat was
voor
vertrek. Herman
Herman en
en Betsy,
Betsy, de
de Nijlpaarden, waren
onze
waren onze
voor ons
ons vertrek.
zoo
lievelingen;
wij,
peuters,
bewonderden
de
reusachtige
logge
dieren
wij,
peuters,
bewonderden
de
reusachtige
logge
dieren
zoo
lievelingen ;
lang, tot
pa het
hetgeduld
geduld verloor.
verloor. Van
Van de
de apen
apen moesten
moesten we
we niet
niet veel
veel
tot pa
hebben,
sinds een
een mij
mij mijn
mijnparasolletje
parasolletje had
had ontrukt
ontrukteneninineen
eenoogwenk
oogwenk
hebben, sinds
moet erkennen,
erkennen, dat
dat ik
ik het
het dier
dier er even
aan flarden had gescheurd;
ik moet
gescheurd ; ik
mee
had gedreigd
gedreigd en
en dus
dus nog
nog bel'Ïspt
Jo en
en
berispt werd
werd op
op den
den koop
kooptoe.
toe. Jo
mee had
ik
hadden de
de apen
apendaarom
daarom voor
voor goed
goed afgezworen.
afgezworen. Destemeer plezier
ik hadden
in de
deherten,
herten, die
diekokosnoot
kokosnoot van
van ons
ons kregen,
kregen, en
enininallerlei
allerlei
hadden
hadden we in
gevedert en
schreeuwend gedierte,
gedierte, waar
waar wij
wij goede
goedemaatjes
maatjesmee
meewaren.
waren.
en schreeuwend
De
roofdieren maakten
maakten een
een zeer
zeersterken
sterkenmaar
maarminder
minder gewenschten
De roofdieren
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indruk op
op onze
onze jonge
jonge hersens
hersens;; toen
toenwij
wijdiedievoor
voorhet
heteerst
eerst
hadden
indruk
hadden
donkernaar
naarboven
boven;
gezien, durfden
durfden Jo
Jo enenikikdes
desavonds
avondsniet
nietin in
gezien,
hethet
donker
;
daar kon
kon zoo'n
zoo'n dier
dier in
in een
eenhoek
hoek zitten
zitten en
en op
opons
onstoeschieten.
toeschieten. UitUitdaar
lachen, vermanen,
vermanen, niets
niets hielp,
hielp, de
devrees
vreesvoor
voordeze
dezemonsters
monsters bleef
bleefons
ons
lachen,
jaren lang
lang bij.
bij.
jaren
}) Wolven !"
t" riep
riep Stientje,
Stientje, »spoken,
llspoken, meen
meen je."
je."
»Wolven
DSpoken bestaan
ik wijsneuzig,
wijsneuzig, Imaar
llmaar wolven
wolven en
enleeuwen
leeuwen
»Spoken
bestaan niet,"
niet," zei ik
je."
heb ik
ik zelf
zelf gezien,
gezien, die
die verbergen
verbergen zich
zich in
in een
eenhoek
hoekenenbespringen
bespringen je."
heb
l>Malle kinders,"
kinders," lachte
Stientje, Dja,
llja, een
een wolf
wolfschelt
schelthier
hier aan
aan de
de
»Malle
lachte Stientje,
voordeur, net
in het
hetsprookje
sprookje van
van Roodkapje,
Roodkapje, ik
ik doe
doe open,
open, de
dewolf
wulf
voordeur,
net als in
eet mij
mij op,
op,zet
zetdan
danmijn
mijnmuts
mutsop,
op,en
engaat
gaatop
opjullie
jullie loeren
loeren ....
zij
eet
. . ."" zij
schaterde
het
uit.
Wij
liepen
verlegen
weg,
maar
de
vrees
bleef.
schaterde het uit. Wij liepen verlegen weg, maar de vrees bleef.
Kort voor
voor we
we afreisden,
afreisden, gingen
gingen we
wedus
dusnog
nogeens
eensnaar
naar Artis
Artis met
met
Kort
papa, voerden
voerden onze
onze lievelingen,
lievelingen, voor
voorzoover
zoovergeoorloofd
geoorloofdwas,
was,knikten
knikten
papa,
zelfs een
eenwolf
woU'goedendag
goedendagmetmet
heimelijke
blijdschap,bewonderden
bewonderden de
de
zelfs
heimelijke
blijdschap,
ijsberen en namen
namen hunne
hunne bewegingen,
bewegingen, hun
hunrusteloos
rusteloosheen-en-weerheen-en-weerijsberen
te geven
geven
loop en nauwkeurig
nauwkeurig waar,
plan dien
dien avond
avond een
een vertooning
vertooning te
loopen
waar, van
van plan
in ons
ons bed,
bed,waarbij
waarbijdede
lakens
ijsveld
zoudenvoorstellen
voorstellen en
enwij
wij
in
lakens
eeneen
ijsveld
zouden
den beer
beer en
enzijn
zijngemalin.
gemalin. Een
Een
lorre,bijbijwie
wie
bijzonderiningunst
gunst
den
lorre,
wijwij
bijzonder
lang en
en innig
innig door
door ons
ons geliefkoosd.
geliefkoosd. Bij
Bij de
de witte
wittemuizen
muizen
stonden, werd
stonden,
werd lang
vragen, een
een paar
paar van
van die
dieschattige
schattigediertjes
diertjes
verstoutte Jo
papa te vragen,
verstoutte
Jo zich
zich papa
koop en en
enmee
meetete
nemen
naardede
nieuwe
woonplaats;
maarpapa
papa
te koopen
nemen
naar
nieuwe
woonplaats
; maar
zei, dat
dat hij
hij al
al vier
vier kleine
kleine muizen
muizen in
in Helvoet
Helvoet zou
zou hebben,
hebben, dus
dus was
was dat
dat
zei,
meer dan
dan genoeg.
genoeg. Met
Mettranen
tranenvan
vanweemoed
weemoednamen
namen we
weeindelijk
eindelijk den
den
meer
terugweg
Hetlangst
langstbleef
bleefons
onsdede
herinneringbij
bijaan
aaneen
eenzieken
zieken
terugweg aan.
aan. Het
herinnering
achter
Orang-oetang, die,
zijn dekentje
dekentje over
over een
eenschouder
schoudergeslagen
geslagen achter
Orang-oetang,
die, zijn
zich aan
aan sleepend,
sleepend, met
metzwakke
zwakkebewegingen
bewegingenzijn
zijnbedje
bedjeopzocht,
opzocht, ons
ons
zich
aanziende met
oogen als
van een
een ziek
ziek kind,
kind, dat
dat zeggen
zeggen wilde
wilde:: »Och,
DOch,
aanziende
met oogen
als van
kom
toch niet
niet naar
naar me
mekijken,
kijken,zie
ziejejeniet
niethoe
hoeellendig
ellendig ikikme
mevoel,
voel,
kom toch
dat
ik
liefst
alleen
ben?"
dat ik liefst alleen ben ?"
Gelukkig
kregen we
we spoedig
spoedigvroolijker
vroolijkerindrukken.
indrukken.
Gelukkig kregen
De
dag van
van het
hetinladen
inladen was
waseen
eenheerlijke
heerlijkedag
dag;
hetwoei
woeienentochtte
tochtte
De dag
; het
door
dat onze
onze rokjes
rokjes op
op de
de trap
trap bol
bolgingen
gingenstaan,
staan,zoodat
zoodat we
wewel
wel
door huis,
huis, dat
iets
van luchtballonnen
luchtballonnen hadden.
AI gauw
gauw werden
werden we
we uit
uitdeze
dezeluchtige
luchtige
iets van
hadden. Al
veiliger schouwplaats
schouwplaats verbannen.
Voor de
deramen
ramender
der
atmospheer
atmospheer naar
naar veiliger
verbannen. Voor
bovenvoorkamer
inladen zien.
zien. Als
Alshulpelooze
hulpelooze zieken,
zieken, stijf
stijf
bovenvoorkamerkonden
kondenwe
we het inladen
gezwachteld
verbonden, werden
werden onze
onze Laren
Laren en
enPenaten
Penatenopopdedeschuit
schuit
gezwachteld en verbonden,
gebracht.
Sommige voorwerpen
voorwerpen konden
konden we
we niet
nietherkennen
herkennen inin hunne
hunne
gebracht. Sommige
gaf tot
totlevendige
levendigediscussies
discussiestusschen
tusschenons
onsaanleiding.
aanleiding.
vermomming,
vermomming, dit
dit gaf
Op
eens ontdekten
ontdekten wij
wij een
een meisje
meisje op
op het
hetschip,
schip,ininvreemde
vreemde kleederkleederOp eens
zij knikte
knikte ons
ons vriendelijk
vriendelijk toe
toe en
enwij
wijwuifden
wuifden uit
uit alle
alle macht.
macht.
dracht,
dracht, zij
Het
bleek later
later Sjoukje
Sjoukje tetezijn,
zijn,
schippersdochter, die
die een
eengroote
groote
Het bleek
de de
schippersdochter,
vriendin
ons zou
zou worden.
worden.
vriendin van
van ons
het laatst
laatst gebruikten
gebruikten wij
wij een
een maaltijd
maaltijd in
in het
hetstoffige,
stoffige, leeggeleeggeVoor
Voor het
vertrek:
brood
met
vleesch
en
koude
rijstebrei.
Mama
zag
haalde
haalde vertrek : brood met vleesch en koude rijstebrei. Mama zag
III.
14'
14*
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er vermoeid
vermoeid uit,
zoo bleek
bleek en
stil was
was moedertje
moedertje zelden.
zelden. Papa
Papadrong
drong
uit, zoo
en stil
haar
toen
haar een
een glas
glas wijn
wijn tetedrinken
drinkenopopponze
Donzegoede
goedereis,"
reis,"
toenglimlachte
glimlachtezij
zij
weer, met
met iets
ietsdroevigs
droevigs inin dedeoogen.
oogen. Jaren
Jarenlater
laterheb
hebikikbegrepen,
begrepen,
weer,
er achter
achterschool.
school.
wat die
die glimlach
glimlach beteekende,
beteekende, hoeveel
hoeveel smart er
wat
Hetwas
wasalaldonker.
donker.Papa
Papa
voerde
Des
Des avonds
avonds scheepten
scheeptenwe
weons
ons in.
in. Het
voerde
hetgriezelig
griezeligprettig.
prettig.
ons
over de
deloopplank
loopplank aan
aan boord.
boord. Wij
Wijvonden
vondenhet
ons over
Het
was een
eensmal
smalplankje
plankje over
overhet
hetzwarte,
zwarte,geheimzinnige
geheimzinnige water,
water, dat,
dat,
Het was
door
een harden
harden wind
windgezweept,
gezweept,opklotste
opklotste tegen
tegen de
de kade,
kade, klokte
klokte en
en
door een
weer
zijdeachtigglad
glad
gorgelde als
als een
een levend
levendmonster,
monster,enen
toch
gorgelde
toch
weer
zoozoo
zijdeachtig
het schip
schip sloot,
sloot, juist
juist waar
waar het
het licht
licht van
van een
eenlanlanom
de wanden
wanden van
van het
om de
taarn een
een breede
breede sidderende
sidderende baan
baan veegde
veegde over
over de
de gracht
gracht en
endedelooplooptaarn
het heelemaal
heelemaal niet
nietgevaarlijk
gevaaI"lijk was.
was. Sjoukje
Sjoukje
plank
goed uitkwam,
uitkwam, zoodat
zoodat het
plank goed
nam
ons in
in ontvangst,
ontvangst, Stientje
Stientje deed
deed ons
ons uitgeleide.
uitgeleide. Op
Op stuk
stukvan
van
nam ons
zij meegewild
meegewild;; zoo'n
zoo'n reisje
reisje per
per schip
schip lachte
lachte haar
haar aan,
aan, en
en
zaken had
had zij
zaken
met
haar vrijer
vrijer was
washethet
toch
beweerde
grienend;
maar
met haar
nu nu
toch
uit,uit,
beweerde
zijzijgrienend
; maar
papa
verklaarde, dat het
hettetelaat
laat
was
voor
zulkeredenaties
redenaties;
wijhadden
hadden
papa verklaarde,
was
voor
zulke
; wij
af tetekomen.
komen.
heusch
moeite goedschiks
goedschiks van
heusch moeite
van haar
haar af
Stientjes tranen en
en geweeklaag
geweeklaag beletten
beletten echter
echterniet,
niet,dat
datwijwij
vroolijk
vroolijk
een
ladder afklommen
afklommen en
enininhet
hetaardigst
aardigsttooverpaleis
tooverpaleisrondkeken,
rondkeken, dat
dat
een ladder
ooit kinderoogen
kinderoogen aanschouwden.
aanschouwden. Zachtgeel
Zachtgeellicht
lichtstroomde
stroomde ons
ons tegemoet.
tegemoet.
ooit
Een deel
deel van
"an het
hetruim
ruimwas
wasvoor
voorons
ons
afgeschotenenen
»woonvertrek"
Een
afgeschoten
tottot
Dwoonvertrek"
met
ingericht.
Daar stond
stond onze
onze goede
goede oude
oudetafel
tafeluit
uitdedehuiskamer,
huiskamer, met
ingericht. Daar
wat stoelen
stoelen er
er om
omheen,
heen,een
eenbrandende
brandendelamp
lamphing
hingererboven,
boven, een
een
wat
met een
een bijeengeraapt
bijeengeraapt servies
servies stond
op. Het
Hettheelichtje
theelichtje
theeblad met
theeblad
stond er
er op.
brandde al
onder de
de trekpot,
trekpot, dus
dus de
de thee
theewas
was reeds
reeds gezet.
gezet. Achter
Achter
brandde
al onder
het
theeblad stond
stond een
een kleine
kleine berg,
berg, met
met een
een wit
wit servet
servet er
erover
over;; dat
dat
het theeblad
trok
niet aanstonds
aanstonds onze
onze aandacht,
aandacht, maar
maar wel
wel de
deomgeving.
omgeving. Een
Eenphanphantrok niet
paar
hoeken
doorgebloemde
gebloemde
tastisch verlichte
verlichte holle
holle ruimte,
ruimte, waarin
waarineen
eenpaar
tastisch
hoeken
door
gordijnen
afgeschoten. Er
Erwaarden
waardendiepe
diepeschaduwen,
schaduwen,afgewisseld
afgewisseld
gordijnen waren afgeschoten.
zachtgele lamplicht,
lamplicht, dat
dat rossig
rossig afschampte
afschampte tegen
tegen den
denbruinen
bruinen
door 't zachtgele
scheepswand.
Langs een
een der
derzijden
zijdenwaren
warenriggels
riggelsaangebracht,
aangebracht,daarin
daarin
scheepswand. Langs
stonden
borden en
en ander
andervaatwerk
vaatwerkschilderachtig
schilderachtigvastgezet
vastgezet;; dan
dan zag
zag
stonden borden
datvan
vanden
denvloer
vloertot
totden
denzolder
zolder
men als
als een
eenhoog,
hoog, breed
breedievaarte,
gevaarte,dat
men
reikte:
het was
was bruin
bruin geteerd
geteerd zeildoek,
zeildoek, een
een wand
wand tusschen
tusschen ons
ons en
en de
de
reikte : het
bergplaats van
van onzen
onzen inboedel.
inboedel. Aan
Aanden
dentegenovergestelden
tegenovergestelden langen
langen
bergplaats
kant,
die ingebogen
ingebogen opliep,
opliep, stonden
stonden enkele
enkele dingen,
dingen, haastig
haastig op
op den
den
kant, die
grond
geplaatst,
in
schildemchtige
wanorde;
ook
zag
ik
daar
de
wieg
grond geplaatst, in schilderachtige wanorde ; ook zag ik daar de wieg
met
kleine zus
zus ererin,
in,die
diegenoeglijk
genoeglijk sliep.
sliep. Wij
"Vijhadden
hadden er
erniets
niets van
van
met kleine
gemerkt, dat
dat zij
zij aan
aanboord
boordwas
wasgebracht
gebracht;
mamatrok
trokons
onshaastig
haastigterug,
terug,
gemerkt,
; mama
toen
we haar
haarluidruchtig
luidruchtig wilden
wilden begroeten.
begroeten.
toen we
»Laat 't kind
in vredesnaam
vredesnaam slapen,"
slapen," zei
zei de
de moede
moede vrouw.
vrouw.
kind in
Dus
richtten we
we onze
onzeblikken
blikken elders.
elders. DeDegordijnen
gordijnen ininde
dehoeken
hoeken
Dus richtten
werden
opgelicht;
wij
ontdekten
er
bedden
achter,
op
den
grond
werden opgelicht ; wij ontdekten er bedden achter, op den grond
hetbruine
bruine
gespreid.
Hagelwit blankten
blank ten de
de lakens
lakens enenkussens
kussenstegen
tegenhet
gespreid. Hagelwit
er achter
achterstond
stondgespannen.
gespannen. 't Waxen
Waren »doddige
)doddige kleine
kleine
zeildoek af,
zeildoek
af, dat
dat er
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bedjes",
verklaarden we.
Hetlamplicht
lamplichtschemerde
schemerdedoor
doorde
deschutgorschutgorbedjes'', verklaarden
we. Het
dijnen
wat zouden
zouden wd
wedaar
daarheerlijk
heerlijkslapen
slapen!
dijnen heen,
heen, wat
!
DMogen we
nu aan
aan dek
dek?"
vroeg ik.
ik.
»Mogen
we nu
?" vroeg
donker, jullie
jullie zoudt
zoudt een
een ongeluk
ongelukkrijgen."
krijgen."
»Geen denken
denken aan,
aan, 't is donker,
DHier,
komt
hier,
kinderen,
je
kunt
eerst
thee
drinken
en
dannaar
naar
»Hier, komt hier, kinderen, kunt eerst thee drinken en dan
is nog
nog wat
wat .••..."
"
bed,
maar er
bed, maar
er is
II
Wat dan
dan?"
»Wat
?"
DZiet maar
maar!"
»Ziet
!"
Langzaam
mama het
het witte
witte servet
servet op
opvan
vanden
denkleinen
kleinen berg
berg
Langzaam lichtte
lichtte mama
wij
achter
het theeblad.
theeblad. Een
Een stapel
stapelgoudgele
goudgelewafels
wafelstrok
trokons
onsoog
oog;
achter het
; wij
juichten het
het uit
uit enenschoven
schovenallen
allenom
omdedetafel,
tafel,waar
waarieder
iederzijn
zijndeel
deel
juichten
kreeg
van de
de hooggeroemde
hooggeroemde lekkernij.
lekkernij.
kreeg van
llFriesche
wafels
zijn
het,"
zeideMama,
Mama,»daar
Ddaarheeft
heeftSjoukje
Sjoukje ons
ons
»Friesche wafels zijn het,'' zeide
mede verrast."
verrast."
mede
zij uitbundig
uitbundig bedankt
bedankt en moest
moest zij
zij mede
medeaanzitten.
aanzitten.
Natuurlijk werd
werd zij
Natuurlijk
Op
Toen
het wafelmaal
wafel maal was
wasafgeloopen,
afgeloopen, hielp
hielpSjoukje
Sjoukje ons
onsuitkleeden.
uitkleeden. Op
Toen het
eens
sprong Jo onder
onder hare
hare handen
handen vandaan,
vandaan, liep
liep naar
naar de
de ingebogen
ingebogen
eens sprong
haar oor
oor tegen
tegen het
hethout.
hout.
zijde van
ons verblijf
verblijf en
legde haar
zijde
van ons
en legde
het water
water
DLuister," fluisterde
fluisterde zij,
zij, een
een vingertje
vingertje omhoog,
omhoog, Dik
llik hoor
hoor het
»Luister,"
spelen.
spelen.""
DNog
al natuurlijk,"
natuul'lijk," lachte
lachte Sjoukje,
Sjoukje, »het
llhetspeelt
speeltom
omhet
hetheele
heeleschip."
schip."
»Nog al
DMaar dan
huisje op
op het
het water,"
water," riep
riepJo.
Jo.
»Maar
dan zijn
zijn wij
wij in
in een huisje
maargaf
gafons
onsoudsten
oudsten
Deze
»ontdekking" deed
deed ons
onsallen
allenveel
veelgenoegen,
genoegen,maar
Deze »ontdekking"
tevens
een gevoel
gevoel van
van heimelijken
heimelijken angst.
angst.
tevens een
DEn nu
nu ingerukt,
ingerukt, marsch
marsch!"
commandeerde papa.
papa.
»En
!" commandeerde
Dus verdwenen
verdwenen de
de kleine
kleinewitte
wittekobolden
koboldenachter
achterdederespectievelijke
respectievelijke
Dus
van vader,
vader, moeder
moeder en
enSjoukje.
Sjoukje.
gordijnen,
innige omhelzing
omhelzing van
gordijnen, na
na een innige
Op
dit
oogenblik
stak
een
hoofd,
een
groot
hoofd
met
een
bruinrood
Op dit oogenblik
een hoofd, een groot hoofd met een bruinrood
metzware
zwarestem
stem:
gezicht
en een
een ringbaard,
ringbaard, door
door een
een luik
luik en
en riep
riep met
gezicht en
:
DAlles wel
wel aan
aanboord
boord?"
»Alles
?"
Wij
schrokken ons
wit van.
van,
Wij schrokken
ons dood.
dood. Jo
Jo werd
werd el'
er wit
»Alles
wel, vader,"
vader," antwoordde
antwoordde Sjoukje.
Sjoukje,
»Alles wel,
Papa klom
klom de
de ladder
ladder op.
op.
Papa
»Papa! ! Papa
met ons
ons mee,"
mee," riepen
riepen we
weangstig.
angstig.
»Papa
Papa gaat
gaat toch
toch met
»Stellig,
houdt je
jebedaard,
bedaard, kinderen.
kinderen. Naar
Naar bed,
bed, gaat
gaat nu
nu liggen
liggen en
en
»Stellig, houdt
zoet slapen,"
slapen," suste
suste mama.
mama.
zoet
Slapen!
Jawel. Gemakkelijker
dan gedaan.
gedaan. Wij
Wijknipoogden
knipoogden
Slapen ! Jawel.
Gemakkelijker gezegd dan
tegen de
de vreemde
vreemde omgeving
omgeving en
entrachtten
trachttente te
spemen
doordedegordijnen,
gordijnen,
speuren
door
wat
er nog
nogmeer
meervoorviel.
voorviel.Een
Een
vreemdgevoel
gevoelbekroop
bekroop ons,
ons, ik
ik had
had
wat er
vreemd
kunnen schreien.
schreien.
wel kunnen
DIk ruik
ruik toch
zoo'n nare
nare lucht
lucht overal,"
overal," klaagde
klaagde ikikeindelijk.
eindelijk.
»Ik
toch zoo'n
teerenen
heel
gezond,"verklaarde
verklaardemama
mama resoluut,
resoluut, die
die met
met
llDat
»Dat is
is teer
heel
gezond,"
niet?"
het
kleintje bezig
bezig was,
was, »maar
Dmaar slaap
slaap je
je nu
nunog
nogniet
het kleintje
?"
»Ik
ook niet,"
niet," riep
riep Jo,
Jo, »het
Dhet isis hier
hier zoo
zoo akelig."
akelig."
»Ik ook
in den
den dut,
dut.
Miesje was
was in
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Mama
legde zusje nu
in de
de wieg
wieg en
en trad
trad nog
nog eens
eens op
op ons
ons toe
toe;; zij
Mama legde
nu in
kuste ons,
ons, babbelde
babbelde nog
wat met
met ons
ons over
over het
het schip,
schip, toen,
toen, zoo
zoonaast
naast
kuste
nog wat
op den
dengrond
grondgeknield,
geknield,sprak
sprakzijzijmet
met
hare
rustige,melodieuze
melodieuze
ons
ons op
hare
rustige,
stem
een paar
paar verzen
verzen van
van den
den 107 psalm
psalm::
stem een
»Zij,
DZij, die
zee bevaren
bevaren
die de zee
schepen rijk
rijk bevracht
bevracht .....
Met schepen
. . .""

en
wat daar
daar verder
verder volgt
volgt tot
tot::
en wat
....•
Daar God
leidt,
. . . . »Daar
God hen
hen veilig leidt,
In
hun begeerde
begeerde haven
In hun
haven..•.
. . ,""

Wij luisterden
werden zelve
zelveook
ookkalm,
kalm,vertrouwd
vertrouwdmet
metde
devreemde
vreemde
luisterden en werden
omgeving,
met het
hetbeangstigend
beangstigendgeluid
geluid van
vanklotsend
klotsend water
water naast
naast en
en
omgeving, met
meer;; de
vreemde stemmen
stemmen
onder
ons, de
de teerlucht hinderde
hinderde ons
niet meer
ons niet
onder ons,
de vreemde
het loopen en
bonzen boven
boven ons
ons hoofd,
hoofd, al het
het ongewone
ongewone om
om
aan
dek, het
aan dek,
en bonzen
ons
heen smolt
smolt samen
samen in
in een
een stillen,
stillen,wazigen
wazigendroom.
droom.
ons heen

Il.
Den volgenden morgen
een vroolijke, ietwat schelle
schelle stem.
stem.
morgen wekte
wekte ons een
))vWat,
Wat, slapen
die marmotten
marmotten nog
nog allemaal? En 't is zulk mooi
mooi weer
weer
slapen die
en
wij varen
varen zoo
zoo lekkertjes."
lekkertjes." Sjoukje sloeg zonder
zonder omslag
omslag de
de gordijnen
en wij
op
en sliepte
sliepte ons
ons uit.
uit.
op en
een gelach
gelach en
en pleizier;
waren gauw
gauwop
open
enin
in de
de kleeren
Dat
Dat gaf een
pleizier ; wij
wij waren
kleeren ;;
Sjoukje hielp
hielp ons
ons daarbij.
daarbij. Papa
Papa beyond
bevond zich
lang aan
aan dek,
dek, bij
bij den
den
zich al
al lang
het ontbijt.
ontbijt. Zij
Zij had
had den
den halven
halven nacht
nacht met
met
schipper.
Mama bezorgde
bezorgde het
schipper. Mama
kleine
zus opgetrokken,
opgetrokken, die
die braaf
braaf lastig
lastig was
was geweest;
wij hadden
hadden als
als
kleine zus
geweest ; wij
rozen
Nu hoorden
hoorden wij
wij de
de zware
zware stappen
stappen der
der mannen aan dek,
rozen geslapen.
geslapen. Nu
het geklots van
van het water,
water, waar
waar wij met snelle vaart
vaart doorheen
doorheen sneden,
het
steunen en
enkraken
kraken van
vanhet
hetschip,
schip,
eigenaardigevoor
voor ons
ons
het steunen
al al
diedie
eigenaardige
dat de
de vloer
vloer niet
nietvast
vastscheen,
scheen,wij
wij
vreemde geluiden.
geluiden. Het
gekste was,
was, dat
vreemde
Het gekste
tolden
en ,buitelden
het onverwachtst,
onverwachtst, tot
tot groote pret van
van Sjoukje.
.buitelden op
tolden en
op het
op," riep
riep Miesje driftig,
toen zij
zij voor
voor den
den derden
derden
even op,"
toch even
driftig, toen
»Houd toch
keer
omver viel
viel;; zelfs
Mama lachte,
lachte, dat
dathaar
haardedetranen
tranenover
overde
dewangen
wangen
keer omver
zelfs Mama
een stoel,
stoel, in
in een
een veilig
veilig hoekje,
hoekje,
door Sjoukje op
liepen. Miesje werd
werd door
op een
om haar
haar boterhammetje
boterhammetje te
tekunnen
kunnen eten.
eten.
achter
tafel vastgebonden,
vastgebonden, om
achter de tafel
zij
welgemeend.
»Miesje mag
mag straks
straks aan
aan dek,"
troostte
dek,'' troostte zij welgemeend.
niet aan
aan dek,"
dek," verklaarde
verklaarde de
de kleine.
kleine.
»Miesje wil heelemaal niet
beter, dan
dan gaan
gaan wij
wijprentjes
prentjes kijken,''
kijken," beloofde
Mama.
»Des
»Des te beter,
beloofde Mama.
Wij, oudsten,
oudsten, klommen
klommen alalgauw
gauwnaar
naarboven.
boven. Maar
Maar even
even het
hethoofd
hoofd
Wij,
het luik
luik stekend,
stekend, bleef
bleef ik
ik staan,
staan, geheel
geheelonder
onder den
den indruk
indruk van
van het
het
uit
uit het
ongewone.
Zon, wind,
wind, water,
water, het
hetglanzende
glanzendescheepsdek,
scheepsdek,de
de groote wijde
ongewone. Zon,
teverblinden.
verblinden.
hemel, alles scheen
mij te
scheen mij
Ter
»Maak toch voort," klonk
een klagend
klagend stemmetje
stemmetje onder
onder mij.
mij. Ter
klonk een
wille
van Jo
Jo stapte
stapte ik
ik vreesachtig
vreesachtig op
op het
het dek,
dek, Papa
greep mij
mij bij
bij de
de
wille van
Papa greep
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hand;
hem vaster.
vaster. Jo
Jo was
wasmoediger,
moediger, ofofminder
minderonder
onder
hand ; nooit
nooit klemde
klemde ik
ik hem
zij werd
werd goed
goed vastgegrepen
vastgegrepen en
en zoo
zoo stonden
stonden wij,
wij,
den
indruk, maar
den indruk,
maar ook
ook zij
kleine nietige
nietige figuurtjes,
figuurtjes, onder
onder den
den hoogen
hoogen stralenden
stralenden hemel.
hemel. De
Dezeilen
zeilen
kleine
bol naar
naar ons
ons toe,
toe, als
alsreuzenwangen,
reuzenwangen, die
die met
met lucht
lucht waren
waren gegebliezen bol
bliezen
vuld;
schoon gepoetste
gepoetste dek
dek was
was nog
nogvochtig,
vochtig,dedenaden
nadenschitterden
schitterden
vuld ; het
het schoon
in
demorgenzon
morgenzon;j de
de schipper
schipper stond
stond aan
aan het
hetroer,
roer,zijn
zijnbruinrood
bruinrood gegein de
Hij
zicht
boezemde mij
haast zooveel
zooveel schrik
schrik in,
in, als
alsden
denvorigen
vorigenavond.
avond.Hij
zicht boezemde
mij haast
stond
daar zoo
zoo vierkant,
vierkant, zoo
zoo zwaar,
zwaar, zoo
zoo welbewust
welbewustvan
vanzijn
zijngewichtige
gewichtige
stond daar
Pa had
had ons
onsverteld,
verteld,dat
datniemand
niemandhier
hiel'te te
commandeerenhad
haddan
dan
taak. Pa
taak.
commandeeren
deze
man en hij
hij leek
leek zoo
zoo geweldig,
geweldig, ik
ik zuchtte
zuchtte er
ervan.
van.
deze man
llZeg:
Goeden morgen,
morgen, schipper,"
schipper," fluisterde
fluisterde papa.
papa.
DZeg : Goeden
~Goeden
morgen, goeden
goeden morgen,"
morgen," riepen
riepen we,
we,en
enonze
onzedunne
dunne stemmen
stemmen
,Goeden morgen,
in den
den sterken
sterken wind.
wind.
verstierven
verstierven haast
haast in
De schipper
schipper knikte
knikte ons
ons vriendelijk
vriendelijk toe
toeenenverschoof
verschoofzijn
zijnpijp
pijpvan
van
De
naar den
den anderen.
anderen. Het
Hetwoei
woeikrachtig
krachtig uit
uit het
het
den
eenen mondhoek
mondhoek naar
den eenen
Noordwesten, zei
papa, juist
juist goed
goed voor
voor ons,
ons, wij
wijmoesten,
moesten,immers
immersnaar
naar
Noordwesten,
zei papa,
het Zuiden.
Zuiden.
llMooi
kindertjes," galmde
galmde de
de schipper.
schipper.
weer, kindertjes,"
DMooi weer,
II
Wat een
een wiewaai
wiewaai I"
zij hield
hield niet
niet van
van wind.
wind.
1" riep
riep Jo,
Jo, zij
DWat
Het
was goed,
goed, dat
dat Mama
Mama ons
ons warm
warm had
had ingepakt,
ingepakt, eer
eerwij
wijnaar
naardek
dek
Het was
gingen, doekjes
doekjes en
en mutsjes
mutsjes flink
flink vast
vastgebonden.
gebonden.
gingen,
Er
was nog
nog iemand
iemand aan
aan dek
dek;
deschippersknecht,
schippersknecht, een
eenstoere
stoereknaap,
knaap,
Er was
; de
metdiedievan
van
den
schipperverschilde,
verschilde, alleen
alleen
wiens
kleeding niet
niet veel
veelmet
wiens kleeding
den
schipper
had hij
hij geen
geen zuidwester
zuidwester op,
op, maar
maar een
een mutsje
mutsje met
met een
een lint
lint en
en een
een
had
vuurroode
den hals
hals;; ik zag
zag hem
hem nooit
nooit zonder
zonder dat
dat ding,
ding,
vuurroode bouffante
bouffante om
om den
dat hij
hijerermee
meesliep.
sliep.
Hijheette
heetteKrelis
Krelis
ik
heb een
een heimelijk
heimelijk vermoeden,
vermoeden, dat
ik heb
Hij
en
was bezig
bezigiets
ietsaan
aan
touwente te
verrichten.die
diealsalseen
eenspiraalspiraalen was
dede
touwen
verrichten,
naarbeneden
benedenalalwijder
wijderen
enwijder
wijder
vormig weefsel
weefsel van
van de
demasten
mastenafafnaar
vormig
uitliepen. AI
die touwen,
touwen, hoe
hoe hield
hield iemand
iemand ze
ze uit
uitelkaar.
elkaar. Nooit
Nooithad
hadikik
uitliepen.
Al die
bij en
en om
om het
hetgroote
grootezeil
zeilwaren
waren en
en
opgemerkt, dat
el' zooveel
zooveel zeilen
zeilen bij
opgemerkt,
dat er
wat klapperden
klapperden zij
in
de
westerkoelte!
zij in de westerkoelte !
Wij zochten
zochten een Doppertje"
)loppertje" voor
een beetje
beetje meer
meer gegeWij
voor den
den wind,
wind, en
en een
schip,zagen
zagenwijwijmet
met
belangstelling
wend aan
aan de
debeweging
bewegingvan
vanhethet
wend
schip,
belangstelling
terweerskanten,
weerskanten,
de
oevers aan
aan ons
onsvoorbijglijden.
voorbijglijden. Alles
Allesgroene
groeneboorden
boordenter
de oevers
weiden, weiden
weiden en
en nog
nog eens
een$weiden,
weiden,met
metgrazend
grazendvee,
vee,een
eenenkele
enkele
weiden,
boerenplaats,
molen .. .. .. ..
boerenplaats,een
een hooischelf,
hooischelf, een
een molen
En
de lucht
luchtzoo
zooheerlijk
heerlijk ruim,
ruim, een
eenheele,
heele,heele
heelegroote,
groote,lichtblauwe
lichtblauwe
En de
stolp,
die inindederondte
rondteopop
aarderustte.
rustte.InInhet
hetmidden
middenvan
van dien
dien
stolp, die
dede
aarde
stolp,
een
beetje'
schuin,
stond
de
zon,
als
een
reusachtig
gouden
oog;
stolp,
beetje. schuin, stond de zon, als een reusachtig gouden oog ;
naar
alle kanten
kanten scheen
scheen gouden
gouden warmte
warmte van
van haar
haar tot
tot ons
ons tetekomen
komen;
naar alle
;
zij drenkte
drenkte de
de lucht,
lucht, het
het water,
wateI', ons
onsschip
schipiningouden
goudengloed
gloed;
veegde
zij
; zijzijveegde
lichtende
banen over
over de
de diepblauwe
diepblauwe vaart,
vaart, die
dieininden
denwind
windkroezig
kroezig
lichtende banen
witte golfjes
golfjes kreeg,
kreeg, met
metgouden
goudensterren
sterren
bezaaid.Gedurig
Gedurigdacht
dachtikik:
witte
bezaaid.
:
nu komen
komen die
die sterren
sterren over
over het
hetdek,
dek.enentoch
tochgebeurde
gebeurde dit
dit niet.
niet. De
De
nu
vaart
zelf was
wasniet
nietbijzonder
bijzonderbreed,
breed,maar
maarnaar
naarmijne
mijnetoenmalige
toenmalige opopvaart zelf
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vatting was
was het
het een
eenwijde,
wijde,oneindig
oneindig lange
lange vlakte.
vlakte. Ik
Ikvermoed,
vermoed, dat
datwe
we
vatting
toen op
op den
denAmstel
Amstelwaren
waren
tussehendedeveenderijen
veenderijen;
later werd
werd het
het
toen
tusschen
; later
landschap anders,
met meer
meerdorpen
dorpenen en
alleenstaande
boerenhoeven,
landschap
anders, met
alleenstaande
boerenhoeven,
warmoezerijen, buitenplaatsen,
buitenplaatsen, tuinen....
"Vij legden
legden wel
wel eens
eenshier
hier
warmoezerijen,
tuinen . . . . Wij
daar aan
aan om
omversche
verschemelk,
melk,brood,
brood,eieren
eieren
zulke
dingentete
koopen;
of daar
en en
zulke
dingen
koopen
;
dan kwamen
kwamen ererbuitenkinderen
buitenkinderen toeloopen,
toeloopen, die
die ons
onsaanriepen
aanriepen en
ensoms
soms
dan
uitscholden. In
hooge sluizen
sluizen moesten
moesten we
weschutten,
schutten,dan
danwerden
werden wij
wij
uitscholden.
In hooge
bij mama
mama gecommandeerd,
gecommandeerd, die
diezich
zichalleen
alleen
gewoonlijk naar
naar beneden
beneden bij
gewoonlijk
hetschip
schiprustig
rustigvoortgleed
voortgleed en
en er
ergeen
geenomomaan dek
dek vertrouwde,
vertrouwde, als
als het
aan
te nemen.
vrijmoedigheid,waarmede
waarmede
standers waren
waren om
om ons
onsopop
standers
te nemen.
De De
vrijmoedigheid,
men dit
dit meestal
meestal deed,
deed,maakte
maaktezelfs
zelfs
mijnachtjarige
achtjarigehersens
hersens den
den
men
opop
mijn
indruk
van
vrijpostig
in
hooge
mate.
De
vrijgevochten
Nederlanders
indruk van vrijpostig in hooge mate. De vrijgevochten Nederlanders
zijn voor
voor geen
geenkleintje
kleintjevervaard.
vervaard. Gelukkig
Gelukkig verstonden
vel·stonden we heel
heel weinig
weinig
zijn
men ons
ons toeriep.
toeriep.
van wat men
van
met
overweldigendgevoel
gevoelvan
van
bracht ik
ik aan
aan dek
dekdoor,
door,met
Uren bracht
datdat
overweldigend
vrije geurige
geurige lucht
lucht en
en onberekenbare
onberekenbare ruimte
ruimte om
om mij
mij heen.
heen. Noode
Noode ging
ging
vrije
maaltijdendeel
deeltetenemen
nemen;
begreep
ik naar
naar beneden,
beneden, om
omaan
aandede
ik
maaltijden
; ikikbegreep
niet, dat
dat mania
mama en
en de
de zusjes
zusjes niet
nieteven.
evengeestdriftig
geestdriftig gestemd
gestemd waren
waren als
als
niet,
ik.
Kon er
er iets
ietsheerlijkers
heerlijkers zijn,
zijn, dan
dan zich
zich zoo
zoo tetevoelen
voelenvoortglijden
voortglijden en
en
ik. Kon
te
vangen,
die
op
ijle
terwijl
in
zalig
nietsdoen
den
luwen
wind
op
terwijl in zalig nietsdoen den luwen wind op te vangen, die op ijle
wieken de
de geuren
geuren van
van de
de oevers
oevers tot
totons
onsbracht,
bracht,dederoken
rokenvan
vanversch
versch
wieken
Soms
hooi, van
van pas
pas gesneden
gesneden gras,
gras,van
vanbloemen
bloemenen en
vruchten. ..•.
hooi,
vruchten
. ??Soms
het vee
vee loeien,
loeien, ofofdedewind
wind
voerdeden
dengalm
galmvan
vaneen
een
hoorde men
hoorde
men het
voerde
klokkenspel tot
ons over,
over, den
den roep
roepvan
vaneen
eenvrouw,
vrouw,het
hetlachen
lachenvan
van
klokkenspel
tot ons
spelende
eenig genoeglijk
genoeglijk daar
daar te liggen
liggen op
op een
een
spelende kinderen.
kinderen.Ja,
Ja,het
het was
was eenig
beschut
plaatsje, half
half in
in het
hetzeildoek
zeildoekweggekropen,
weggekropen, en
enzoo
zoodoor
door die
die
beschut plaatsje,
wondervol\e wereld
reizen, die
die wereld
wereld stralend
stralend van
vanzonnegeluk,
zonnegeluk, van
van
wondervolle
wereld te
te reizen,
Ik begreep
begreep dat
dat natuurlijk
natuurlijk toen
toen niet
niet zoo,
zoo, ikikvoelde
voelde
rijpe levensweelde.
levensweelde. Ik
rijpe
het mooie
mooie er
er van,
van, ikikzag
zagtoen
toenalleen
alleenschakeersels
schakeerselsvan
van groen
groen en
en
alleen
alleen het
in
de
hand
der
natuur.
bruin
en
goud,
als
waren
de
oevers
reuzenruikers
bruin
goud, als waren de oevers reuzenruikers in de hand der natuur.
In
de rietbosschen
rietbosschen hier
hierenendaar
daardoken
dokenvogels
vogelsweg,
weg,diedieverschrikten,
verschrikten,
In de
als
wij langs
langsvoeren
voeren;
dochik ik
duidelijk,hoe
hoezijzijons
onsbespiedden.
bespiedden.
als wij
; doch
zagzag
duidelijk,
o0 schelmen,
schelmen, zei
zei ikikdan,
dan,je je
wacht
maar,tottot
voorbijzijn
zijn om
om jeje
wacht
maar,
wewe
voorbij
vroolijk
hervatten.
vroolijk liedje
liedje te hervatten.
Ook
over de
de verschansing
verschansing lag
lag ikikbeengebogen
beengebogen en
en keek
keek naar
naar het
het
Ook over
schubbenvolkje,
datdatinin de
diepte dartelde.
dartelde. Hier
Hiel· en
endaar
daarkon
kon men
men
schubbenvolkje,
de diepte
hielden.Kleine
Kleineroofvogels
roofvogels
den
bodem zien,
zien, als
als we
wedicht
dichtlangs
langsden
denwalwal·
den bodem
•hielden.
visschen, schoten
schoten als
als een
eenpijl
pijlopophen
henneder,
neder,pikkend
pikkendhun
hun
aasden
aasden op
op de visschen,
buit.
Zij schreeuwden
schreeuwden elkaar
elkaar toe,
toe, kringen
kringen om
om het
hetsclip
scbipbeschrijvend,
beschrijvend,
buit. Zij
sierlijke
bochten; ook
ook waagden
waagden zij
zijhet
hetdonzen
donzenborstje
borstjewel
welaan
aande
degolven
golven
sierlijke bochten;
zoo bevallig
bevallig als
alseendjes
eendjes inineen
eenkom.
kom.Zwaluwen
Zwaluwenjoegen
joegen
en
dreven dan
dan zoo
en dreven
muggen
na, ooievaars
ooievaars stapten
stapten deftig
deftig ininde
deweiden,
weidelI,duiven
duiven kirden
kirden om
om
muggen na,
....
de
boerenwoningen
de boerenwoningen . . . .
Des
avonds werd
op het
het water,
water, er
er kwam
kwam iets
iets ernstigs,
ernstigs, iets
iets
Des avonds
werd het
het stil
stil op
droevigs
velden. Het
was de
de bode
bode van
van den
den nacht,
nacht,
droevig8 aansluipen
aansluipenover
over de
de velden.
Het was
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de schemering,
schemering, die
die alles
allesbeval
bevaltetezwijgen
zwijgenen
entetegaan
gaanslapen,
slapen,nu
nuhet
het
de
vroolijke licht
licht was
was heengegaan,
heengegaan, daarginds
daarginds in
in het
het Westen,
Westen, waar
waar ikikdede
vroolijke
zon had
hadzien
zienonderduiken,
onderduiken, met
methaar
haarlaatste
laatstekrachten
krachtendedelucht
luchtbepluibepluizon
mend, zoodat
zoodat die
die bloedroode
bloedroode en
en hooggele
hooggele veeren
veeren torste,
torste,die
diealsalsdonzen
donzen
mend,
vlokjes nog
nog lang
lang hier
hier en
endaar
daarbleven
blevenzweven.
zweven.Maar
Maarikikmocht
mochthet
heteinde
einde
vlokjes
werdgeroepen
geroepenenenachter
achterdede
van dit
dit schouwspel
schouwspel niet
nietafwachten,
afwachten, ikikwerd
van
gordijnen
gestopt. Nog
hetwas
was
gordijnen gestopt.
Nog lang
lang kon
konikikden
denslaap
slaapniet
nietvatten,
vatten,het
alles, wat
wat ik
ik dien
dien dag
dag had
had gezien,
gezien, zoo
zoorijk
rijken
enzoo
zoovreemd,
vreemd,zoo
zooonveronveralles,
getelijk mooi
mooi geweest.
geweest.
getelijk
Minst hadden
hadden mij
schepen geboeid,
geboeid, die
die ons
ons langs
langs zij
zijkwamen,
kwamen,
mij de
de schepen
't't Minst
diewij
wijmoesten
moestenontwijken.
ontwijken. Jo
Jo had
had met
metdedekinderen
kinderen ereropopgroeten
groeten
of die
of
haar
van
een
der
vaartuigen
gewisseld,
en
toen
een
driftige
keeshond
gewisseld, en toen een driftige keeshond haar van een der vaartuigen
het water
watertetespringen,
springen,om
om
woedend had
aangeblaft en
gedreigd had
had in het
woedend
had aangeblaft
en gedreigd
te bereiken,
bereiken, had
had zij
zij het
het uitgegierd
uitgegierd van
van het lachen.
lachen. Het
Hetwas
wasook
ook
ons te
ons
datkleine
kleinedier
dierbuiten
buitenons
ons
heel koddig
koddig de
de machtelooze
machtelooze woede
woede van
van dat
heel
vandien
dienkeeshond,
keeshond,dat
dathijhijrnij
mij
bereik. Des
Des nachts
nachtsdroomde
droomde ikikjuist
juistvan
bereik.
lee lijk te
tepakken
pakkenhad,
had,ikikwerd
werd
oneindigver
verdoor
doorhem
hemmedegesleurd,
medegesleurd,
leelijk
oneindig
Jo stond
stondmij
mHaldoor
aldooruituitte te
lachen;
was
geen
waardigedroom
droomvoor
voor
en Jo
lachen
; datdat
was
geen
waardige
dat zulke
zulkeverheven
verhevenindrukken
indrukken had
had ontvangen.
ontvangen. Zon
Zon en
enwind
wind
meisje, dat
een meisje,
hetafafbijbijhethet
nietig
gekef
van
een
ondeugendmormel.
mormel.
en golven
golven legden
legden het
nietig
gekef
van
een
ondeugend
De aan
aan afwisseling
afwisseling zoo
zoo rijke
rijke eerste
eerste dag
dag onzer
onzer reis
reis had
had ons
ons nog
nogeen
een
De
tot dusver
dusver niet
nietsprak.
sprak. Wij
Wij
ander
genoegen gebracht,
gebracht, waarvan
waarvan ik
ik tot
ander groot
groot genoegen
het woon-,
woon-, slaapslaaphadden
Sjoukjes heiligdom
kajuitje, het
hadden Sjoukjes
heiligdom mogen
mogen zien,
zien, het kajuitje,
haar vader,
vader, waar
waar hij
hij werkelijk
werkelijk alleen
alleen de
de rustrusteetvertrek
haar en
en haar
eetvertrek van
van haar
uren
doorbracht.
uren doorbracht.
De
zon scheen
scheen ererjuist
juisthelder
helder
doordederaampjes
raampjesenenhet
hetkacheltje
kacheltje
De zon
door
zood at het
het ereropophet
heteerste
eerstebinnenkomen
binnenkomen heel
heel veel
veel van
van
brandde
brandde er,
er, zoodat
een
broedoventje
had,
doch
daar
wenrlen
wij
spoedig
aan.
Overigens
een broedoventje had, doch daar wenden wij spoedig aan. Overigens
het een
een feeënpaleis
feeën paleis ininonze
onzeoogen.
oogen.Het
Het
vriendelijkeSjoukje
Sjoukjevoelde
voelde
was
was het
vriendelijke
zich
keurig net
net en
en
zich bepaald
bepaald gevleid
gevleiddOOl'
dooronze
onze bewondering.
bewondering. Alles
Alles was keurig
zindelijk.
Voor de
de raampjes
raampjes schuinden
schuindenhagelwitte
hagelwittegordijntjes
gordijntjesen
enbloeiende
bloeiende
zindelijk. Voor
op de
de miniatuurvensterbankjes.
miniatuurvensterbankjes. Langs
Langs de
de wanden
wanden
geraniums
st.onden op
geraniums stonden
liepen
banken, die
die tot
totallerlei
allerlei
doeleindendienden
dienden;
geheimzinnige
liepen banken,
doeleinden
; opopgeheimzinnige
om in
in breede
breede slaapkooien,
slaapkooien, ook
ook bevatten
bevatten zij
zij kasten,
kasten,
wijze
tooverden zij
wijze tooverden
zij om
de onmogelijkste
onmogelijkste dingen,
dingen, van
van touwwerk
touwwerk en
en zeildoek
zeildoek af tot
tot
gevuld
gevuld met
met de
minst zou
keukengerei
\Vaar men
men het
het 't't minst
zou vermoeden,
vermoeden,
keukengereien
en eetwaren
eetwaren toe.
toe. Waar
waren
bergplaatsen, laadjes
laadjes en
en zulke
zulke dingen
dingen aanwezig
aanwezig;; van
alles, het
het
waren bergplaatsen,
van alles,
Er
stond
een
tafel
in
het
midden,
kleinste
hoekje,
was
partij
getrokken.
kleinste hoekje,
partij getrokken. Er stond een tafel in het midden,
met kap
kap hing
hing
goed
bevestigd door
door klampen
klampen aan
aan den
den vloer,
vloer, een
een lamp
lamp met
goed bevestigd
er
boven, ook
ook was
er een
een spiegel
spiegel en
en hingen
hingen er
er schilderijtjes.
schilderijtjes. Er
Er lag
lag
er boven,
was er
een
bijbel met
koperen sloten
sloten op
op een
een ininden
denmuur
muurvastgehaakt
vastgehaakt
een groote
groote bijbel
met koperen
uitsteek
tafeltje, en
broze beeldjes,
beeldjes, poppetjes
poppetjes van
van biscuit,
biscuit, borden
borden en
en
uitsteektafeltje,
en broze
dergelijke
dingen
hingen
of
stonden
te
pronk.
dergelijke dingen hingen of stonden te pronk.
zij met
metstorm
stormzulke
zulkebreekbare
breekbarevoorwerpen
voorwerpen
Sjoukje
vertelde, dat
dat zij
Sjoukje vertelde,
wegborg,
stonden »vast",
])Vast", beweerde
beweerde zij.
zij.
wegborg,doch
dochde
de meeste
meeste stonden
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Zij liet ons
ons ook
ook hare
hare kleederen
kleed eren kijken
kijken en
enhaar
haarFriesche
Friescllekap
kapbewonbewonZij
deren; ; wij
zagen ook
ook haar
haar kleine,
kleine, witte
witte bed
bedmet
metdedegebloemde
gebloemdedeken,
deken,
deren
wij zagen
het af
afvan
vande
dekajuit.
kajuit.
een even
even bont
bont gordijn
gordijn sloot
sloot het
een
vader . ". het
het
Daar huisden
huisden nu
nu de
de volwassen
volwassl'm Sjoukje
Daar
Sjoukjeen
en haar
haar reuzen
reuzenvader
leek tooverij.
tooverij. Op
Op het
het eerste
eerste gezicht
gezicht zou
zoumen
mengemeend
gemeendhebben,
hebben,dat
dat het
het
leek
Dekachel
kachel nam
nam vrij
vrij wat
watruimte
ruimte in,
in,
een
moest wezen.
wezen. De
een poppenverblijf
poppenverblijf moest
het middageten
middageten voor
voor de
de geheele
geheelebemanning
bemanning en
en
Sjoukje kookte
kookte hierop
hierop het
Sjoukje
zoo vriendelijk
vriendelijk er
er nu
nuook
ookeenige
eenigegroenten
groentenenen
aal'dappelenvoor
voorons
ons
was zoo
aardappelen
op gereed
gereed te
te maken.
maken. Verder
Verder moesten
moesten wij
wijhet
hetstellen
stellenmet
met
koudvleesch,
vleeseh,
op
koud
op deze
deze
'brood en
en koude
koude rijstebrei.
rijstebrei. Maar
Maar eten
etenwas
wasbijzaak
bijzaak voor
voor ons
ons op
'brood
sprookjesachtige reis.
reis.
geheele sprookjesachtige
datonze
onzeouders
oudersover
overalles
alles
nog
wat
geheelanders
andersdachten
dachten
Ik vrees,
vrees, dat
Ik
enen
nog
wat
geheel
hoordepapa
papaeen
eenpaar
paarmalen
malenhet
hetwoord
woord
en oordeelden
oordeelden dan
dan wij
wij;; ikikhoorde
en
)misère" bezigen
bezigen tegen
tegen mama,
mama, en
en zooveel
zooveel Fransch
Fmnsch had
had ikik alalgeleerd,
geleerd,
'rnisère"
dat ik wist,
wist, hoe
hoe dit
ditniet
nietveel
veelgoeds
goedsbeteekende.
beteekende.
dat
ik niet
niet meer.
meer. Als
Als ikikereraan
aanterugterugHoe lang
lang de
de reis
reis duurde,
duurde, weet
weet ik
Hoe
Er
denk, lijken
lijken ruimte
tijd in
in elkaar
elkaar gesmolten,
gesmolten, een
een oneindigheid.
oneindigheid. Er
denk,
ruimte en
en tijd
viel een
een Zondag
Zondag in,
in,waarop
waaropde
deschipper
schipper niet
niet voer
voer;; wij
wij lagen
lagen stil
stil bij
bij
viel
kleine plaats,
plaats,aan
aaneen
eenbrug,
brug,met
meteen
eenpaar
paarhuisjes
huisjesen
eneen
eengroote
grooteweide.
weide.
een kleine
Den
geheelen
morgen
speelden
wij
er
in
het
gras,
zochten
veldDen geheelen morgen speelden wij er in het gras, zochten velder kransjes
kransjes en
en ruikers
ruikers van.
van. Mama
Mamawas
wasbij
bijons.
ons.
bloemen, maakten
maakten er
bloemen,
haarvader
vader waren
waren naar
naar de
de kerk.
kerk. Krelis
Krelis sliep
sliep op
op een
eenhoop
hoop
Sjoukje
en haar
Sjoukje en
zeildoek aan
aan dek,
dek, zijn
zijn onvermijdelijke
onvermijdelijke das
das schitterde
schitterde vurig
vurig rood
rood uit
uit de
de
zeildoek
Papa had
had eerst
eerst met
metons
onsgespeeld
gespeeld en
en was
was
verte,
als een
eenkleine
kleine vlam.
vlam. Papa
verte, als
toen op
op mama's
mama's verzoek
verzoek een
een eind
eind gaan
gaan wandelen.
wandelen. Kleine
Kleine zus
zus was
was ook
ook
toen
bij ons
ons en
en allen
allen genoten
genoten van
van het
hetheerlijke,
heerlijke, zonnige
zonnige weer.
weer.
bij
»Konden wij
hier een
een huisje
huisje bouwen
bouwen en
en blijven
blijven wonen,"
wonen," zeide
zeide ik.
ik.
wij hier
»Ja,"
knikte mama,
mama, »was
lIwasdie
diereis
reismaar
maar
goed
welachter
achterden
denrug."
rug."
»Ja," knikte
goed
enenwel
»Vindt
op 't schip,
maatje?"
vroeg ik
ik vertrouwelijk.
vertrouwelijk.
schip, maatje
?" vroeg
prettig op
»Vindt uu 't niet prettig
,Ja
kind,
het
schip
is
goed
en
wel,
maar
't
is
zoo'n
behelpen en
en
is zoo'n behelpen
»Ja kind, het schip is goed en wel, maar
is 's nachts
zoo onrustig."
onrustig."
kleine
zus is
nachts zoo
kleine zus
Arme
moeder, zoo
zoo teer
teer en
en zwak,
zwak, wij
wijkonden
kondenmet
metalalonze
onzeliefde
liefdehare
hare
Arme moeder,
zorgen
niet noemenswaard
noemenswaard verlichten
verlichten .....
zorgen niet
...
Papa
bracht iets
iets lekkers
lekkers voor
voor ons
ons mee
mee en
endes
desmiddags
middags gingen
gingen wij
wij
Papa bracht
een
eind wandelen,
wandelen, terwijl
terwijl Sjoukje
Sjoukje op
op zusje
zusje paste.
paste. Wij
Wij zaten
zaten in
in een
een
een eind
tuin,
waar ons
ons een
eenvrij
vrijgoed
goed
maal
werd
opgedischt,door
door papa
papa des
des
tuin, waar
maal
werd
opgedischt,
op
verkenning
uitging,
naar
hij
't
noemde.
morgens
besteld,
toen
hij
morgens besteld, toen hij op verkenning uitging, naar hij
Wij
waren allen
allen heel
heel vroolijk
vroolijk en
en vonden
vonden den
den Zondag
Zondag een
een waren
warenfeestfeestWij waren
dag,
ofschoon papa
papa liever
liever was
was doorgevaren
doorgevaren dan
dan een heelen
heelen dag
dag opontopontdag, ofschoon
Hetkwam
kwamons
onsinindedegevolgen
gevolgen ook
ook
houd
hebben, naar
naar hij
hijzeide.
zeide.Het
houd te hebben,
duur
staan.
duur t.e
te staan.
Mijn
ontzag voor
voor den
den schipper
schipper werd
werd er
er niet
nietminder
minder om,
om, daar
daar hij
hij
Mijn ontzag
man!
zelfs
papa
commandeerde.
Ja,
het
was
een
geducht
zelfs papa commandeerde. Ja, het was een geducht man !
Ik
herinner mij
mij ook,
ook, dat
dat we
wedoor
dooreen
eenstad
stadvoeren,
voeren,waar
waarveel
veeldrukte
drukte
Ik herinner
heerschte.
Wij. moesten
onder bruggen
bruggeu door,
door, die
die voor
voor ons
ons werden
werden opopheerschte. Wij.
moesten onder
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getrokken, of wij
wij moesten
moesten den
denmast
maststrijken
strijkenenendan
danwas
washet
heterg
ergdonker
donker
getrokken,
onder zoo'n
brug. Het volk
volk op
op de
dezonnige
zonnigekaden
kadenkeek
keekweinig
weinignaar
naar ons,
ons,
onder
zoo'n brug.
het
had teteveel
veelte doen
te doen
met
eigen
zaken.ErErwerd
werdgeladen
geladen en
en
het had
met
zijnzijn
eigen
zaken.
eropgestapeld
opgestapeld of
ofgingen
gingen vogelvlug
vogel vlug van
van
gelost.
Hoopen kazen
kazen stonden
stonden er
gelost. Hoopen
met allerlei
allerlei goederen
goederen reden
reden afafenenaan.
aan.Sjouwers
Sjouwers
hand tot hand.
hand. Karren
Karren met
hand
schreeuwden,
een troep
troepschapen
schapenop
opinschepen
inschepen tete
schreeuwden, geduldig
geduldigstond
stond er
er een
wachten en
en huppelde
huppelde een
een jonge,
jonge, dwaze
dwaze stier
stierspeelsch
speelschtusschen
tusschen eenige
eenige
wachten
groentenmanden,
eigenaressen gillend
gillend aan
aunden
denhaal
haalgingen.
gingen.Sjoukje
Sjoukje
groentenmanden, wier
wier eigenaressen
kocht eieren
eieren en
groenten, toen
we even
even stil
stil lagen
lagen bij
bijeen
eenbrug.
brug.
kocht
en groenten,
toen we
o0 kleine,
kleine, aardige,
aardige, drukke
zoeken dan
dan in
in
drukke stad,
stad, waar
waar anders
anders zal
zal ik
ik uu zoeken
het land
land mijner
mijner herinneringen
herinneringen?? Het vergankelijke
vergankelijke is
is daar
daal' blijvend,
blijvend, het
het
tijdelijke
misschien eeuwig
geworden. Ik
zie uumet
metuwe
uwesmalle
smalle
tijdelijke er
er misschien
eeuwig geworden.
Ik zie
ter
weerszijden
van
het
water,
grachten,
uwe
vele
bruggen,
de
boomen
grachten,
vele bruggen, de boomen ter weerszijden van het water,
hetgejoel
gejoelenengewoel
gewoelder
der
waarachter
huizen schuil
waarachterdede stille
stille huizen
schuil gaan,
pan, het
marktdrukte ; ;alles
en beweegt,
beweegt, een
een verward
verward spiegelbeeld
spiegelbeeld in
in een
een
marktdrukte
alles leeft
leeft en
rimpelend watervlak
watervlak;; de
de wind
wind strijkt
strijktererhaastig
haastigover
over;
allesisis uitgewischt.
uitgewischt.
rimpelend
; alles

IIT.
»De
lucht bevalt
bevalt me
me niet,
niet, schipper,"
schipper," hoorde
hoorde ik
ik papa
papa zeggen.
zeggen.
»De lucht
De
schipper bromde
bromde bij
bij wijze
wijze van
van instemming.
instemming.
De schipper
was naar
naarmijn
mijnkinderlijk
kinderlijkgevoelen
gevoelenjuist
juistheerlijk
heerlijkweer
weer;
zoozacht,
zacht,
Het was
; zoo
haast geen
geen wind,
wind, slappe
slappe zeilen,
zeilen, telkens
telkens laveeren
laveeren om
om een
een zuchtje
zuchtje op
op te
te
haast
vangen, wij
wij kropen
kropen voorwaarts
voorwaarts .....
vangen,
...
Dien avond
avond draaide
draaide de wind,
wind, werd
werdZuidwest.
Zuidwest.
Dien
wat je
je hebben
hebben kan,”
kan," zei
zeiSjoukje.
Sjoukje.
»Het
)Het slechtste
slechtste wat
Er kwamen
kwamen groote,
groote, grijze
grijze wolken
wolken opzetten,
opzetten, 't ging
regenen, zoo
zoo van
van
Er
ging regenen,
weer
niets;
wij
hoorden
in
onze
bedjes
die
grijze
flarden
regen
en
dan
die grijze flarden regen en dan weer niets ; wij hoorden in onze bedjes
af en
en toe
toeeen
eenverwijderd,
verwijderd, vreemd
vreemd gefluit,
gefluit, het
het was
waseen
eenwindvlaag,
windvlaag, die
die
het touwwerk
touwwerk gierde
gierde ;j ook
ook letten
letten we
weopopeen
eeneentonig
eentoniggetikkel,
getik kei,
door
door het
't waren
waren regendroppels
regendroppels op
dek, de
deregen
regendie
diedoorkwam.
doorkwam. Het
Hetwater
water
op het dek,
sloeg
ook met
met sterker
sterker geklots
geklotsdan
dananders
anderstegen
tegenhet
hetschip,
schip,het
hetgorgelde
gorgelde
sloeg ook
zoo
diep en klokte
klokte zoo
zoo hard,
hard, het
het deinde,
deinde, alsof
alsof het
hetde
derug
rugwas
wasvan
vaneen
een
zoo diep
levend
dier, zoo
zoo schoof
schoof enenschuifelde
schuifelde enenwrong
wronghet
hetzich
zichonder
onderons.
ons.
levend dier,
hu!! blies
blies de
dewind
winden en
hop!
hop!
ginghet
hetschip,
schip,het
hetreed
reedaan
aan
Hu! hu
Hu!
hop
! hop
! ging
erom
omlachten
lachtenenenal al
gauwinsliepen.
insliepen.
sterke
boeien gemeerd,
gemeerd, zoodat
zoodat we
we er
sterke boeien
gauw
»0, voel
voel eens,
eens, het
hetschip
schipdanst
danst!"
riepJoJodes
desmorgens,
morgens,en
enwij
wijdansten
dansten
)0,
!" riep
mee,
niet
zuinig
ook.
mee, niet zuinig ook.
dag!!
Dat
werd me
me een
een dag
Dat werd
Toen
ik naar
naar gewoonte
gewoonte naar
naarboven
bovenwilde,
wilde,nadat
nadathet
hetontbijt
ontbijt was
was
Toen ik
veel gegeopgeruimd,
opgeruimd,dat
datnog
nog alal redelijk
redelijkverloopen
verloopenwas,
was,met
metniet
niet alal te
te veel
mors en
en gejammer,
gejammer, werd
werd mij
mij dat
datbelet.
belet.Slechts
Slechtseven
even mocht
mocht ik
ik het
het
mors
hoofd
buiten
het
luik
steken.
Wat
was
dat?
Wij
bevonden
ons
op
een
hoofd buiten het luik steken. Wat was dat ? Wij bevonden ons op een
veel breeder
breeder grauwachtig
grauwachtig water,
water, de
de lucht
lucht was
was grijs,
grijs, de
degolven,
golven,alles
alles
veel
Hetwoei
woeizoozoo
geducht,dat
datikikalalgauw
gauwnaar
naar
zag
er troosteloos
troosteloos nit.
uit. Het
zag er
geducht,
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adem snapte
snapte;; wel
wel regende
regende het
het niet
niet op
op dat
dat oogenblik,
oogenblik, maar
maar het
het dek
dek
adem
het
droop, de
de verschansing,
verschansing, het
het zeildoek,
zeildoek, over
over de
de geheele
geheele lengte
lengte van
van het
droop,
ruim gelegd,
gelegd, de
de zeilen
zeilen en
en touwen,
touwen, het
hetroer
roerenendedeschipper,
schipper,alles
allesglom
glom
ruim
van
het vocht.
vocht. De
Deschipper
schipper zag er
er gek
gek uit,
uit, inin een
eengele
gelestijve
stijve jas,
jas,
van het
raar
soort
ding
op
het
hoofd,
dat
hem
breed
en
proppig,
en
met
een
breed en
en met een raar soort ding op het hoofd, dat hem
bedekte;; het water
water siepelde
siepelde langs
langs zijn
zijn kleeren, in
ook nek
nek en
en ooren bedekte
ook
zijn ringbaard
ringbaard schitterden
schitterden tallooze
tallooze droppels,
droppels, zijn
gezicht zag
zag nog
nog rooder
rood er
zijn
zijn gezicht
dan anders
anders en
en zijn
zijn oogen vlogen
vlogen naar
naar alle
alle kanten,
kanten, ik
ik rilde van
van angst.
angst.
dan
maar gauw
gauw naar
naar beneden,"
beneden," ried
»Er is
is hier
hier niets
nietsmoois
moois
»Ga maar
ried papa.
papa. »Er
zien, ellendig
ellendig weer
weer!"
te zien,
!"
Sjoukje kwam
kwam over
dek, met
met een
een melkkan, waar zij aardig mee
mee
Sjoukje
over het
het dek,
morste;; wij
wij gingen
gingen een
een beetje
beetje over
over stag,
stag, zei
zeipapa,
papa, om
omden
denwind
wind op
op·
morste
daardoor kreeg
kreeg men
men telkens
telkensonverwachte
onverwachteschokken,
schokken, maar
maar
te vangen, daardoor
lachte toch.
toch. Zij
Zij hielp
hielp mij
mij naar
naar beneden,
beneden, met
met melkkan en
en al
al ;j
Sjoukje lachte
papa bleef
bleef aan
aan dek.
dek.
papa
Beneden was
was het
het niets
nietsaardig
aardigmeer,
meer,vooral
vooral niet
nietnu
nude
delamp
lampwerd
werd
Beneden
luik dicht
dicht moest,
moest, vanwege
vanwege de
de stortzeetjes.
stortzeetjel>.
opgestoken, omdat
opgestoken,
omdat het
het luik
Sjóukje stelde
stelde voor
voor ininhaar
haarkajuitje
kajuitje tetekomen,
komen,maar
maarmama
mamaweigerde
weigerde
Sjoukje
beleefd doch
doch beslist.
beslist.
beleefd
vallen, spreide Sjoukje
Sjoukje
Daar wij
wij niet
niet konden
konden blijven
blijven staan,
staan, zonder
zonder tetevallen,
Daar
matras
voor
ons
op
den
vloer
en
daar
beproefden
wij
een
soort
een
een matras voor ons op den vloer en daar beproefden
met blokken
blokken;; wij
wij bouwden
bouwden allerlei
allerlei gevaarten
gevaarten en lieten
lieten die
die
van spel
spel met
van
schip omgooien,
omgooien, wat
wat telkens
telkens gebeurde.
gebeurde. Mama
Mama hield
hield
onderwijl door
onderwijl
door het
het schip
zag bleek
bleek en
en bekommerd.
bekommerd. Papa
Papa liep
liep af
af
zich bezig
bezig met
met kleine
kleine zus,
zus, zij zag
zich
deed wat
wat hij
hij kon
konom
om
en
aan. Hij sprak
en aan.
sprak opgeruimd,
opgeruimd,schertste
schertste met
met ons,
ons, deed
de
gemoederen in
opgewekte stemming
houden. Af
Af en
en toe
toeklaarde
klaarde
de gemoederen
in opgewekte
stemming te
te houden.
het een
een beetje op;
het eenigszins kon,
werd het
het luik
luik geopend
geop,end en
kon, werd
het
op ; als
als het
een
stroom frissche lucht
lucht en
en licht
lichtverkwikten
verkwikten »de
»dekinderen
kinderen in
in het
een stroom
roovershol",
zooals wij zeiden.
roovershol", zooals
Maar
wind nam
nam tegen
tegen den
den middag
middag nog
nog toe
toe in
inkracht,
kracht, het
het luik
luik
Maar de
de wind
bleef een
geruim
en
tijd
gesloten
en
toen,
door
een
onhandigheid
van
een geruimen tijd gesloten en toen, door een onhandigheid van
bij het
het wegnemen en viel naar beneden. Een seconde,
Krelis, kantelde
kantelde het
het bij
die
onze harten
harten deed
deed stilstaan
stilstaan van
van schrik:
zware luik
luik trof met een
het zware
schrik : het
die onze
zijdelingsche beweging
moeder, die
juist over
over de
de wieg
wieg stond
stond gebeweging onze
onze moeder,
die juist
bogen;
zag, hoe
hoehet
hethout
houthaar
haarhoofd
hoofdraakte
raakteenenhoe
hoezijzijwankelde
wankelde
ik zag,
bogen ; ik
op de
de knieën
knieën viel,
viel, met
met een
eenschreeuw,
schreeuw,die
dieons
onsalien
allendeed
deed toevliegen.
en
en op
Papa
belette de
de wieg
wiegte te
kantelenenen
ving
half
bezwijmdevrouw
vrouw
Papa belette
kantelen
ving
de de
half
bezwijmde
dat
wat
nu
tegen
zijn
borst
in
de
armen.
Zulk
een
wit
gelaat,
als
een wit gelaat, als dat wat nu tegen zijn borst
in de armen.
Het duurde
duurde alles
alles maar heel kort.
steunde, hadden
hadden wij nog
nooit gezien.
gezien. Het
nog nooit
Mama
de oogen op
en beproefde te glimlachen.
glimlachen. Hare
Hare zware
zware
op en
Mama sloeg
sloeg de
zij als
alseen
eenkroon
kroonopop
hoofd
geschiktdroeg,
droeg,hadden
hadden
vlechten,
die zij
vlechten, die
hethet
hoofd
geschikt
val gebroken,
gebroken, maar
maar toch
toch had
had zij nog
pijn genoeg
genoeg
de kracht van
den val
nog pijn
van den
dieplek
plekjaren
jarengevoeld.
gevoeld. Zij moest stil gaan
liggen met
met een
een
en
heeft die
pan liggen
en heeft
natte
kompres
op
het
hoofd,
die
telkens
werd
ververscht;
goede
Sjoukje
ververscht
;
natte kompres op het hoofd, die telkens werd
den steek
steek en
en kwam
bij het
kleintje zitteIl.
liet haal'
kokerij in
zitten. Papa
het kleintje
kwam bij
in den
haar kokerij
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de kompressen,
kompressen, daar
daar mocht
mocht ik
ik ook
ookaan
aanmeehelpen
meehelpenen
endaar
daar
zorgde
zorgde voor
voor de
we allen
allen zoo'n
zoo'nmedelijden
medelijden hadden
hadden met
met onze
onze lieve
lieve moeder,
moeder, hielden
hielden we
we
ons
doodstil, als
als verschrikte
verschrikte muizen.
muizen.
ons doodstil,
Mama lag
heel rustig,
rustig, met
met het
het hoofd
hoofd op
op een
een kussen,
kussen, de
de oogen
oogen gegeMama
lag heel
op de
dewitte
witte
sloten,
een heel
heel klein
klein beetje
beetjekleur
kleurwas
wasteruggekomen
teruggekomen op
sloten, een
zij viel
viel eindelijk
eindelijk ininslaap.
slaap.En
Enpapa
papahield
hield ons
ons stil,
stil,hoe,
hoe,dat
dat
wangen, zij
wangen,
weten;
vertelde
sprookjes,met
metMiesje
Miesjeopopschoot.
schoot.
mag de
de hemel
hemelweten
mag
; hijhij
vertelde
sprookjes,
opden
denvloer,
vloer,daar
daarmama
mamanu
nuop
opdedematras
matrasrustte.
rustte.Miesje
Miesje
Wij zaten
zaten op
Wij
ook in
in slaap
slaapenenwerd
werd
haar
bedjegelegd,
gelegd,Sjoukje
Sjoukje ging
ging weer
weer
viel
viel ook
in in
haar
bedje
haar eten
eten kijken,
kijken, ook
ook het
hetkleintje
kleintjeshell
sliep;j het
hetbeste
bestewat
watieder
ieder
naar haar
naar
maar wij,
wij, Jo
Jo en
enik,
ik,hadden
hadden daar
daar geen
geen zin
zin in.
in.
doen
kon, vond
vond papa,
papa, maar
doen kon,
rollen van
van het
hetschip,
schip,windgebulder
windgebulderen
engolfgebruis,
golfgebruis,dedecommando's
commando's
Het rollen
ons angstig.
angstig.
van
den schipper,
schipper, de
devoetstappen
voetstappen aan
aan dek,
dek, alles
allesmaakte
maakte ons
van den
bij de
de hand
hand gevat
gevat en
enzaten
zatenteteluisteren
luisterennaar
naarden
den
Wij hadden
hadden elkaar
elkaar bij
Wij
hevigheidtoenam.
toenam.»Homp,
»Homp,
homp,klok,
klok,klok,
klok,jsoet!"
jsoet!"
storm,
die steeds
steedsininhevigheid
storm, die
homp,
de golven
golven tegen
tegen het
hetschip,
schip, dat
datsteunde
steunde en
enkraakte.
kraakte. »Tik,
»Tik, tik,
tik,
riepen de
riepen
rikketiktik,"
hagel. Dan
Danweder
wederstroomde
stroomde de
de regen
regen met
met
rikketiktik," kletterde
kletterde de
de hagel.
op het
het dek,
dek, dedewind
windjoeg
joeg
achter,
blazendenen
fluitend.
geweld
geweld op
er er
achter,
blazend
fluitend.
het op
op eens
eensstil,
stil,maar
maarhet
hetschip
schipdeinde
deinde en
enhobhob»Husch!"
was het
!" daar
daar was
men er
er »raar"
»raar" van
van werd.
werd.
belde
draaide, dat
belde en draaide,
dat men
Wij
hadden geen
geen twaalfuurtje
twaalfuurtje gehad,
gehad, papa
papa had
had ons
ons kaakjes
kaakjes gegeven
gegeven
Wij hadden
weover
overhonger
hongerklaagden.
klaagden. Nu
Nu gingen
gingen we
we
en
een bekertje
bekertje melk,
melk, toen
toenwe
en een
maar wat
wat zachtjes
zachtjes zitten
zitten zingen,
zingen, het
het eene
eene liedje
liedje voor,
voor, het
het andere
andere na,
na,
maar
men hoorde
hoorde ons
ons toch
toch niet
niet bij
bij alalhet
hetleven
levenaan
aandek.
dek.Papa
Papaging
gingnaar
naar
men
boven om
om eens
eens poolshoogte
poolshoogte te
te nemen,
nemen, zooals
zooals hij
hU schertste.
schertste. Wij
Wij bebeboven
loofden
blijven zitten.
zitten. Daar
Daar op
opeens
eenskreeg
kreeghethet
schip
een
schok; j
loofden zoet
zoet te blijven
schip
een
schok
een
oorverdoovend geweld,
geweld, gekraak,
gekraak, gebons
gebons en
en geschuif
geschuifontstond
ontstond om
om
een oorverdoovend
ons,
boven ons,
ons,ininonze
onze
onmiddellijkenabijheid.
nabijheid.Het
Hetbruine
bruinezeildoek
zeildoek
ons, boven
onmiddellijke
raakte in
in beweging,
beweging, dat
datonze
onzeruimte
ruimteaan
aantwee
twee
zijden
vandedebergplaats
bergplaats
raakte
zijden
van
j
het
golfde,
het
kreeg
vreemde
afsloot,
waar
de
goederen
stonden
afsloot, waar de goederen stonden ; het golfde, het kreeg vreemde
vormen,
alsof
er
monsters
achter
vochten
en
tegen
aandrongen.
Mama
vormen, alsof er monsters achter vochten en tegen aandrongen. Mama
wijbegonnen
begonnen
rees
verschrikt overeind,
overeind, slapende
slapende Miesje
Miesje werd
werdwakker,
wakker,wij
rees verschrikt
schreien, maar
maar een
een tweede
tweerle schok
schok nog
nog erger
erger dan
dan de
deeerste
eerstedeed
deedons
ons
te schreien,
verstommen.
achter het
het
verstommen. Doffe,
Doffe, bonzende
bonzende geluiden
geluiden herhaalden
herhaalden zich
zich achter
zeildoek, dat
dat als
als een
eenlevend
levend
schepseldieper
dieperonze
onzeruimte
ruimteinschoof
inschoofen
en
zeildoek,
schepsel
tezelfdertijd, veel
vlugger dan
dan ik
ik het
hetkan
kanbeschrijven,
beschrijven.rolde
roldeons
onsservies
servies
tezelfdertijd,
veel vlugger
gedeeltelijk
scherven over
over den
den vloer
vloeraan
aanonze
onzevoeten,
voeten,terwijl
terwijl de
de
gedeeltelijk in
in scherven
lamp
slingerde, dat
dat het
heteen
eenaard
aardhad.
had.Mama
Mamawas
wasteruggeworpen
teruggeworpen op
op
lamp slingerde,
de
matras, wij
wij lagen
lagenopopdenden
grond,
Miesjegilde.
gilde.Op
Opditditoogenblik
oogenblik
de matras,
grond,
Miesje
vloog
papa
de
ladder
af,
met
verschrikte
oogen,
zeer
bleek,
zijn
haren
vloog papa de ladder
met verschrikte oogen, zeer bleek, zijn haren
op armslengte
armslengte van
van zich
zich af,
af, een
een
verward door
verward
doorden
den wind,
wind, hij
hij droeg
droeg iets
iets op
kannetje, waaruit
waaruit heete
heete damp
damp opsteeg.
opsteeg.
kannetje,
»Wat
is er,
er, wat
watgebeurt
gebeurterer?''
?" riep
riepmama.
mama.
:oWat is
is niets,
niets, 't is
niet erg,''
erg," stelde
stelde papa
papa haar
haar gerust,
gerust, p't
»'t isis alles
alles
»Het is
»Het
is niet
in
de
sluizen."
goed
afgeloopen,
Goddank,
we
zijn
goed afgeloopen, Goddank, we zijn in de sluizen."
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En rad
rad vertelde
vertelde pa
pa al
al gesticuleerend
~esticuleerend met
met het
het kannetje,
kannetje, dat
dat hij
hijeineinEn
hetgevaar
gevaarnunuvoorbij
voorbij was,
was,van
van welk
welk
delijk
lachend neerzette,
neerzette, hoe
hoe het
delijk lachend
verhaal ik niet
niet de
dehelft
helftbegreep
begreep;
hoorde over
overde
deMaas
Maasspreken
spreken en
en
verhaal
; ikikhoorde
te vallen
vallen
over Rozenburg
Rozenburg en
en zijn
zijn draai
draai nemen,
nemen, om
om binnen
binnen de
de sluizen
sluizen te
over
en
tegenwind ..•..
abrecadabra voor
voor mij.
mij.Miesje
Miesjewas
wasnaar
naarmama
mama
en tegenwind
. . . 't was abrecadabra
toegekropen
snikte, het
hethoofdje
hoofdjeinindedeplooien
plooienvan
vanhaar
haarkleed.
kleed.JoJo
toegekropen en
en snikte,
ik begonnen
begonnen nu
nuopopte te
rapen,wat
watheel
heelwas
was
gebleven,waarbij
waarbij Jo
Jo
en
en ik
rapen,
gebleven,
tot de
deontdekking
ontdekkingkwam,
kwam,datdat
de suikerpot
onbeschadigdomgekeerd
omgekeerd
tot
de suikerpot
onbeschadigd
stond
zijn inhoud
inhoud in
in een
een aardig
aardig rond
rond vormpje
vormpje op
op den
dengrond,
grond, waarwaarstond en zijn
over
zij veel
veelpleizier
pleizierhad
hadenen
vroolijklachte.
lachte.Ook
Ookzamelden
zamelden we
we voorvoorover zij
vroolijk
zichtig de
scherven en
en veegden
veegden de
de splinters
splinters op.
op.
zichtig
de scherven
Het
op eens
eens zoo
zoo rustig
rustig om
om ons
ons heen,
heen,ofofwij
wijeen
eenboozen
boozendroom
droom
Het was
was op
hadden gehad.
gehad. Het
Het schip
schipwerd
werd na
naeen
eenpoosje
poosjeaan
aanden
denwal
walgemeerd,
gemeerd,
hadden
de
wind bulderde
bulderde nog
nog hevig
hevig en
en de
de golven
golvendansten,
dansten, maar
maarhet
hethinderde
hinderde
de wind
wijlagen
lagenveilig
veiliggeborgen
geborgenininhethet
Voornschekanaal.
kanaal. Het
Het
niets meer,
meer, wij
niets
Voornsche
was reeds
reeds laat
laat op
op den
denmiddag.
middag.
was
»Maar, pa,
pa, wat
wat gebeurde
gebeurde daar
daarachter
achterdat
datzeildoek
zeildoek?"?" riep
riepikikop
opeens,
eens,
toen wij
wij allen,
allen, om
omdede
tafel
geschaard,
poogden
gebruiken:
toen
tafel
geschaard,
ietsiets
poogden
te te
gebruiken
:
warme
koffie en
en melk,
melk,ons
onsdoor
door
Sjoukjegebracht.
gebracht.Zij
Zijwas
wasook
ookblij,
blij,
warme koffie
Sjoukje
zij, dat
datwij
wijererheelshuids
heelshuidswaren
warenafgekomen.
afgekomen. D'k
D'k Docht,
Docht, dat
dat we
we
zeide
zeide zij,
zóó
naar den
denkelder
keldergingen,
gingen,daar
daar!
Mijn kop
kop af
afals
als 't niet
waar is,"
is,"
niet waar
z66 naar
! Mijn
riep
zij met
met groote
grooteovertuiging.
overtuiging.
riep zij
Niemand
scheen
mijn
vraag gehoord
gehoord tetehebben,
hebben,ikikherhaalde
herhaaldedie
diedus.
dus.
Niemand scheen mijn vraag
hetschokken,"
schokken,"verklaarde
verklaarde
:.De
lading ging
ging een
eenbeetje
beetjewerken
werkendoor
doorhet
»De lading
papa eindelijk
eindelijk met
met de
de meeste
meeste kalmte.
kalmte. Later
Laterhoorde
hoorde ik,
ik, dat
dat we
we aan
aan
papa
ontsnapt;; de
de opgestapelde
opgestapelde kisten
kisten en
enmeubelen
meubelen
een groot
groot gevaar
gevaar waren
waren ontsnapt
hadden ons
kunnen verpletteren
verpletteren in
hun val.
val.
hadden
ons kunnen
in hun
Onder
al deze
deze bedrijven
bedrijven had
had kleine
kleine zusje
zusje als
als een
eenengeltje
engeltjedoorgedoorgeOnder al
slapen
en lachte
lachte vroolijk
vroolijk kraaiend,
kraaiend, toen
mama haar
haar uit
uit de
de wieg
wiegnam.
nam.
slapen en
toen mama
opdezen
dezenstormdag
stormdagvolgde,
volgde, heb
heb ik
ik een
eenzeer
zeer
Van
den avond,
avond, die
die op
Van den
verwarde
herinnering, alsof
alsof wij
wij kinderen
kinderen heel
heel stout
stout waren
waren en
ensamen
samen
verwarde herinnering,
kibbelden; ; misschien
na den
den doorgestanen
doorgestanen angst.
angst.
kibbelden
misschien de
de réactie
réactie na
Mama,
nog
onder
den
invloed
van
den
slag,
haar
door het
het luik
luik
Mama, nog onder den invloed van den slag, haar door
toegebracht, had
Zij moest
moest liggen,
liggen, zij
zij kon
kon zich
zich niet
niet
toegebracht,
had hevige
hevige hoofdpijn.
hoofdpijn. Zij
met
ons bemoeien.
bemoeien. Sjoukje
Sjoukje liep
liep met
metkleine
kleine zus
zus op
open
enneer,
neer, die
dienu
nu
met ons
ook
dreinde.
ook dreinde.
Papa
beknorde ons,
doch het
het hielp
hielp niet
niet veel.
veel. Het
Hetregende
regendenog
nog
Papa beknorde
ons, doch
steeds,
zoodat wij
wij niet
nietaan
aandek
dek
mochtengaan,
gaan,maar
maal'het
hetluik
luikstond
stond
steeds, zoodat
mochten
open,
de lamp
lamp was
wasuitgedraaid.
uitgedraaid.
open, de
,Weest
gehoorzaam," voegde
voegde papa
papa ons
ons wanhopig
wanhopig toe,
toe, Dmoet
llmoet
»Weest toch
toch gehoorzaam,"
mama
heel ziek
ziek worden
worden?? Kinderen,
Kinderen, jullie
jullie bent
bent het
hetzwaard
zwaardzonder
zonder
mama heel
genade."
Deze
beeldspraak liet
ons volkomen
volkomen koud.
koud. Wij
Wijhadden
hadden geen
geen lust
lust
Deze beeldspraak
liet ons
meer in
in onze
onze spelletjes,
spelletjes, het
hetschip
schipverveelde
verveelde ons,
ons, alalhet
hetmooie
mooie was
was
meer
er
af, nu
nu wij
wij daar
daar opgesloten
opgesloten bleven
bleven om
om den
den regen
regen
er af,
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Eindelijk
kind gesust,
gesust, legde
legde het
het in
in de
de wieg
wieg en
en
Eindelijk had
had Sjoukje
Sjoukjehet
het kind
naar ons
ons toe.
toe.WijWij
gaven
al kibbelend
acrobatische
voorstellingen
kwam
kwam naar
gaven
al kibbelend
acrobatische
voorstellingen
op
de matras.
matras.
op de
lIKom
me nu
nu eens
eenshier,"
hier,"zeizei
ze haar
in haar
eigenaardigtaaltje.
taaltje.
»Kom je
je me
ze in
eigenaardig
van jullie
jullie kent
kentdedegeschiedenis
geschiedenisvan
vanGroote-Pier
Groote-Pier?"
»Wie van
»Wie
?"
dat?"
riepen we in
in koor.
koor.
:.Groote-Pier?
was dat
»Groote-Pier ? Wie
Wie was
?" riepen
»Een beroemd
beroemd zeeman,
zeeman, een
een Friesch
Frieschkoning
koning zou
zou ikikhaast
haastzeggen,"
zeggen,"
op haar
haar landsman,
landsman, »een
:.een baas
baas over
over vele
veleschepen,
schepen,
vertelde
Sjoukje, fier
fier op
vertelde Sjoukje,
zijntanden
tanden. .•..
ja, over
over een
een heele
heele vloot,
vloot, een
eenman
manmet
methaar
haaropopzijn
ja,
. . .""
opzijn
zijntanden
tanden!"I"herhaalden
herhaaldenwe,
we,
haarverbaasd
verbaasdaankijkend.
aankijkend.
»Met
haar op
»Met haar
haar
weet jejeme,"
me,"ging
gingSjoukje
Sjoukjevoort,
voort,over
overdedegewaagde
gewaagde
:.Ja,
met durf,
durf, weet
»Ja, met
uitdrukking
schrik der
der zee
zee;; waar
waarhij
hijkwam
kwam
uitdrukking heenglijdend,
heenglijdend, »hij
»hij was
was de schrik
met zi,jn
zijn vloot,
vloot, gaf
gafieder
iederzich
zichdadelijk
dadelijk over,
over, en
enwaagde
waagdeeen
eenmatroos
matroos
met
al
soms zich
zich te
te verzetten,
verzetten, dan
dan spoelde
spoelde hij
hij hem
hem de
devoeten."
voeten."
al soms
»Wat is
is dat
dat nu
nu weer
weer?? Is
Is dat
dat een
eenstraf?"
straf?"
»Het
is de
dedoodstraf,"
doodstraf," zei
zeiSjoukje,
Sjoukje,een
eenlugubere
luguberestem
stemopzettend,
opzettend, »de
,de
»Het is
ongehoorzame matrozen
matrozen werden
werden over
overboord
boordgeworpen
geworpenenenverdronken.
verdronken.
ongehoorzame
Op die manier
manier heeft
heefthij
hijover
overdede
duizendHollanders
Hollandersvan
vankant
kantgemaakt."
gemaakt."
Op
duizend
»Hoe
gemeen, wat
wat een
een slechte
slechte man,
man,akelige
akeligeman
man!"
riepen we
we
»Hoe gemeen,
!" riepen
ontsteld.
»Neen, een
dapper man
man was
was het,
het, een
een echte
echteFries
Fries;
hijstreed
streedvoor
voor
een dapper
; hij
de
vrijheid van
Wij, Friezen,
Friezen, zijn
zijn altijd
altijd vrij
vrij geweest,
geweest, weet
weet
de vrijheid
van Friesland.
Friesland. Wij,
me, vrije
vrijeFriezen
Friezen!"
je me,
!"
»Nu
maar zooveel
zooveel menschen
menschen teteverdrinken."
verdrinken."
»Nu ja, maar
»'t
Vlas in
in oorlogstijd
oorlogstijd en
en 't is lang
lang geleden."
geleden."
:et Was
.)»Wanneer
Wanneer leefde
die Pier
Pier?"
vroeg ik.
ik. IkIkbezat
bezatreeds
reedseen
eenjaarjaarleefde die
?" vroeg
tallenlijstje van
geschiedenis en
moest er meer
meer uit
uit leeren,
leeren, dan
dan mij
mij
tallenlijstje
van de
de geschiedenis
en moest
lief was.
was.
weet ik
ik zoo
zoo net
net niet,
niet,maar
maardat
datkomt
komt
»Nou
wanneer precies
»Nou ja,
ja, wanneer
precies dat
dat weet
er
ook
niet
op
aan,"
zei
Sjoukje
met
souvereine
minachting,
:.geleefd
er ook niet op aan," zei Sjoukje met souvereine minachting, »geleefd
heeft ie
ie en
enfel
felook
ook!
\Vas eerst
eerst een
een vreedzaam
vreedzaam boer
boer;; de
de Saksers,
Saksers,
heeft
! 't Was
de
zwarte bende
bende werden
werden die
diegenoemd,
genoemd,hadden
haddenhem
hemzijn
zijnhoeve
hoevevernield
vernield
de zwarte
en
alles verbrand,
verbrand, wat
wat zezeniet
niet
konden
sleepen
; deGeldersche
Geldersche
en alles
meemee
konden
sleepen
; de
gaf hem
hem schepen,
schepen, om
omzich
zichopopdedeSaksers
Saksers tetewreken,
wreken, en
en hij
hij
hertog
hertog gaf
viel
hun vloot
vloot —- die
dietweemaal
tweemaalsterker
sterker was
was—- aan
aanenenhijhijvernielde
vernielde
viel hun
heelemaal."
ze heelemaal."
:.Hoe
kon dat
dat.?"
ongeloovig, wij
waren niet
niet in
in een
een stemstem»Hoe kon
?" riepen
riepen we
we ongeloovig,
wij waren
ming om
om de
de opsnijderijen
opsnijderijen van
van Sjoukje
Sjoukje over
overhaar
haarlandgenoot
landgenoot voor
voorgoede
goede
ming
te nemen.
nemen.
munt aan
aan te
munt
zichhooren,
hooren, hij
hijook
ook
»Het
is de
dewaarheid,
waarheid, kinderen,"
kinderen," liet
liet papa
papazich
»Het is
had
lachend toegeluisterd,
toegeluisterd, »met
,metzestien
zestienschepen
schepenversloeg
versloegLange-Pier
Lange-Pier
had lachend
er zes-en-dertig.”
zes-en-dertig."
hoor je me
me dat
datikikwaarheid
waarheidspreek,"
spreek,"triomfantte
triomfantteSjoukje.
Sjoukje.
»Nou hoor
verder?"
vroegen
Wij
stonden paf.
paf. »Nou,
»Nou,enen
ging
Wij stonden
hoehoe
ging
het het
toentoen
verder
?" vroegen
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we, onze
onze belangstelling
belangstelling was
was gewekt
gewekt;
papa zag
zaghet,
het,gaf
gafSjoukje
Sjoukje een
een
we,
; papa
vroolijk
aan dek.
dek.
vroolijk knikje
knikje en
en ging
ging aan
? Och,
"»Verder
Verder?
natuurlijk werd
werd Groote-Pier
Groote-Pier een
een.. .. .. ..een
eenadmiraal,
admiraal,
Och, natuurlijk
zouden we
tegenwoordig zeggen.
zeggen. Hij
zouden
we tegenwoordig
Hij vreesde
vreesdemensch
menschnoch
nochduivel,
duivel,
dat
voer de
dat was
was zijn
zijn spreuk.
spreuk. Hij
flij voer
de Noordzee
op ...
.""
Noordzee op.,
~ Met zulk
zulk weer
weer als
als van
vandaag
daag?"
»Met
?"
)Natuurlijk, denk
dan, dat ie
ie ooit
ooit..bang
bang was
was?
Dat zijn
zijn alleen
alleen
»Natuurlijk,
denkjeje me
me dan,
? Dat
veldmuizen, die
piepen van
van angst."
angst."
veldmuizen,
die piepen
Wij kleurden
kleurden en
Miesje speelde
speelde met
metdedeblokken,
blokken,zij
zijvond
vond
en zwegen.
zwegen. Miesje
die
geschiedenis
niets
belangrijk.
die geschiedenis niets belangrijk.
JlNou,
op de
deNoordzee
Noordzee overwon
overwon hij
hij alle
alle vijanden
vijanden en
en toen
toen kreeg
kreeg
»Nou, en
en op
hij een titels,
titels, een
een namen,
namen, te
teveel
veelom
omopoptete
noemen:
Verwoestervan
van
hij
noemen
: Verwoester
de
Denen, Aanhaler
Aanhaler van
van de
deHamburgers,
Hamburgers,,Kruis
.Kruis der
der Hollanders
Hollanders ....
de Denen,
. . . .""
maar
groote
woordenoverbluften
overbluften
Wij begrepen
niet de
de helft,
helft,maar
begrepen niet
de de
groote
woorden
ons,
en jaren
jaren later
laterlaslasik de
ik geschiedenis
de geschiedenis
Groote-Pierop
opmijn
mijn
ons, en
vanvan
Groote-Pier
gemak, mij
mij lachend
lachend Sjoukjes
Sjoukjes geestdrift
geestdrift herinnerend.
herinnerend.
gemak,
JlHoe weet je
je dat
datallemaal,
allemaal,Sjoukje
Sjoukje?"
vroeg ik.
ik.
»Hoe
?" vroeg
JlO,
heb ik
ik alalvan
vanm'n
m'ngrootvader
grootvader gehoord
gehoord en
en die
die z'n
z'nbetoverbetover»0, dat
dat heb
misschien van
van Groote-Pier
Groote-Pier zelf."
zelf."
grootvader
grootvader had
had het misschien
~Er zullen
zullen nog
nog wel
welwat
watgrootvaders
grootvaders tusschen
tusschen zijn,''
zijn," liet
lietmama
mamazich
zich
»Er
vernemen, die
bed lag,
lag, maar
maar niet
niet kon
kon slapen.
slapen.
vernemen,
die te
te bed
~Hindert
U,mevrouw,
mevrouw, dat
datikikdedekinderen
kinderen wat
watvertel?"
vertel?" vroeg
vroeg
»Hindert het
het U,
Sjoukje
bezorgd,
Sjoukje bezorgd.
heellief
liefvan
vanje,je,
Sjoukje,
doet
meveel
veelplezier
pleziermee."
mee."
])Ik
vind het heel
Sjoukje,
je je
doet
ererme
»Ik vind
Dus
aangemoedigd ging
het meisje
meisje voort.
voort.
Dus aangemoedigd
ging het
land,hijhij
plunderdevele
velesteden,
steden,
JlMaar
hij was
was ook
ook geweldig
geweldig teteland,
plunderde
»Maar hij
Hoorn
Alkmaar b.Y.
hij hield
hield de
de menschen zoo ieuk voor
Hoorn en
en Alkmaar
b.v. En
En hij
'den
'den gek."
»Hoe dan
dan?"
?"
Jl Wel, eens
was hij
hij aan
aan het
hetploegen
ploegen;; hij
hij was
wastoen
toenvoor
vooreen
eenpoosje
poosje
eens was
»Wel,
weetjejememe;
daarkomt
komteen
eentroep
troepvan
vandedeZwarte
Zwartebende
benrle
weer
boer, weet
weer boer,
; daar
op
hem af,
af, die
die hem
hem niet
niet kent.
kent,
op hem
er een,
een, »weet
:tweetje altemet
je altemet
waar
Groote-Pier
»Zeg, boer,"
boer," vraagt
vraagt er
waar
Groote-Pier
woont ?"
?"
woont
ie," zegt
zegt Groote-Pier,
Groote-Pier, en
en wees
weesop
opde
dehoeve,
hoeve, die
die 't
JlDaar woont
woont ie,"
»Daar
dichtst
bij
was,
»en
hier
staat
ie!"
dichtst bij was, Den hier staat ie !"
Maar eer de
desoldaten
soldatenvan
vanhun
hunverbazing
verbazingzijn
zijnbekomen,
bekomen, zwaait
zwaait hij
hij
Maar
zijn ploegijzer
ploegijzer en slaat
slaat zezemorsdood."
morsdood."
zijn
vreeselijk ;; ik
dacht in
in stilte,
stilte, dat
datSjoukjes
Sjoukjes vader
vader ook
ook
Wij
vonden 't vreeselijk
ik dacht
Wij vonden
we1 tot
tot zoo
zoo iets
iets in
in staat
staatzou
zou zijn.
zijn.
wel
)lIs hijzelf
hijzelf ook
ook doodgeslagen
doodgeslagen ?"
7" vroeg
vroeg Jo
Jo strijdlustig.
strijdlustig.
»Is
~O
neen, toen
toen hij
hijzijn
zijnland
land gered
gered had,
had, isishij
hijkalm
kalm ininSneek
Sneekgaan
gaan
»0 neen,
daar
gestorven.
Hij
werd
overal
met
eere
genoemd,
en
wonen
en
wonen en daar gestorven. Hij werd overal met eere genoemd, en
is nog
nog tetezien
zienininLeeuwarden,
Leeuwarden, op
op het
het stadhuis.
stadhuis. Ik
Ikheb
heb
zijn zwaard
zwaard is
zijn
het
daar zelf
zelfgezien,"
gezien,"zeide
zeideSjoukje
Sjoukjemet
meteerbied.
eerbied,
het daar
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D't Is
»'t
honderden jaren
er aan
aan toe.
toe.
Is honderden
jaren oud,"
oud," voegde
voegde zij
zij er
Wij waren
Wij
waren stil
stil van
van ontzetting.
ontzetting.
D't Heeft
])'t
iets van
van een
eensprookje
sprookje van
vanBlauwbaard,"
Blauwbaard," zei
zei ik.
ik.
Heeft wel iets
DDaar heeft
J)Daar
hetjuistement
juistementniks
niksvan,"
van,"vond
vondSjoukje,
Sjoukje,»Blauwbaard
»Blauwbaard
heeft het
was
een leelijke
leelijke moordenaar
moordenaar en
en Groote-Pier
Groote-Piel' was
waseen
eenheld.
held.Hij
Hijoverwon
overwon
was een
de Saksers,
de
Saksers, de
de Zwarte
Zwarte bende."
bende."
DMaar de
ik weer
weer
"Maar
Saksers deden
deden ook
ook geweldige
geweldige dingen,"
dingen," begon
begon ik
de Saksers
ijverig,
J)ik heb
heb gelezen
gelezen van
van twee
tweeprinsen,
prinsen,die
dieheetten
heettenHengist
Hengist en
en
ijverig, Dili
."
Horsa
Horsa...
. .."
DDat waren
J)Dat
stellig paarden,"
paarden," schaterde
schaterde Sjoukje.
Sjoukje.
waren stellig
illeelemaal niet,
,Heelemaal
het waren
warenprinsen,"
prinsen," hield
hieldikikvol,
vol,Dhun
J)hunvader
vader heette
heette
niet, het
Wilgistus
en was
waseen
een
Saksisch
koning.
Zijn
zonenvonden
vondenFriesland
Friesland
Wilgistus en
Saksisch
koning.
Zijn
zonen
veel
te klein
klein voor
voor zich
zich en
ensprongen
sprongen over
over zee,
zee,naar
naarEngeland,
Engeland, en
endaar
daar
veel te
werden
zij
koningen."
werden zij koningen."
Sjoukje. .zette
Sjoukje
zette groote oogen
oogen op.
DOver zee,
" riep
riep zij,
zij, Dwel
J)wel allemachtig,
allemachtig,
])Ûver
naar Engeland
Engeland springen
springen ....
zee, naar
. . . ."
wat kan
wat
kan jij
jij liegen."
liegen."
mama een
een beetje
beetje te
tekras.
kras.
Deze
onvervalschte tegenspraak
tegenspraak was
Deze onvervalschte
was ook
ook mama
het wordt
wordt bedtijd,"
bedtijd," riep
riep zij
zij met
met zwakke
zwakke stem.
stem.
J)Kinderen, het
DKinderen,
Wij vlogen
vlogen naar
naar haar
haar toe
toe en
en zongen
zongenhet
hetliedje
liedjevan
vanverlangen.
verlangen.Maar
Maar
Sjoukje
was
het
met
mama
eens,
dat
er
aan
alle
dingen
een
einde
Sjoukje was het met mama eens, dat er aan alle dingen een einde
metstormweer
stormweer;; met
met lach
lach en
enscherts
schertswist
wist
komt, dus
dus ook
ook aan
aan een
een dag
dag met
komt,
zij
ons te
tedoen
doengehoorzamen.
gehoorzamen.Werkelijk
Werkelijkwaren
warenwij
wijmoe
moe;
denvolgenden
volgenden
zij ons
; den
dag zouden
zouden we
weininHellevoetsluis
Hellevoetsluiskomen
komen;; met
metditditheerlijke
heerlijkevooruitzicht
vooruitzicht
dag
sliepen wij
wij spoedig
spoedig in.
in.
sliepen

IV.
Ik vermoed,
vermoed, dat
dat wij
wij met
metmama
mamabezig
bezigwaren
warenallerlei
allerleiinintetepakken
pakken en
en
Ik
op teteruimen,
ruimen,toen
toenhethet
schip
te Hellevoetsluisbinnenviel
binnenviel;; ook
ook zie
zieikik
op
schip
te Hellevoetsluis
flauweenige
vreemde heeren
heeren enendames,
dames,die
dieaan
aanboord
boordkwamen
kwamen en
en
flauw
eenige vreemde
ons welkom
welkom heetten.
heetten.
ons
Het afscheid
afscheid van
van Sjoukje
Sjoukje enenhaar
haargeduchten
geduchtenvader,
vader,welke
welkelaatste
laatste
Het
voortaan voor
voor mij
mij vereenzelvigd
vereenzelvigd werd
werd met
met Grooten-Pier,
Grooten-Pier, liep
liepgauw
gauwvan
van
voortaan
hetnieuwe
nieuweverlangend,
verlangend, zooals
zooalsniet
nietalleen
alleenkinderen
kinderendoen,
doen,
stapel. Naar
Naar het
stapel.
het oude
oude plotseling
plotseling voor
voor ons
ons afgedaan.
afgedaan.
had het
had
Jo en
enMiesje
Miesjewerden
werdendoor
dooreene
eene
bevriendefamilie
familiemeegenomen.
meegenomen. IkIk
Jo
bevriende
mocht met
met mijne
mijne ouders
oudersnaar
naarhet
hetnieuwe
nieuwehuis.
huis.Een
Eenvreemd
vreemdmeisje,
meisje,
mocht
veel jonger
jonger dan
danStientje,
Stientje,Klaasje
Klaasje geheeten,
geheeten, reed
reedzusje
zusjeininden
denkinderkimlerveel
wagen en ging
ging met
met ons
ons mede.
mede.
wagen
Mama was
opgewekt en
en praatte
praatte vroolijk,
vroolijk, wij
wij allen
allenwaren
waren ininde
de
Mama
was opgewekt
ter wereld.
wereld. Ik
Ik weet
weetniet
nietofofhet
hetaan
aanmij
mijligt,
ligt,maar
maar
beste stemming
stemming ter
beste
schijnt mij
mijvaak,
vaak,ofof
menschen
vroeger
hunnewederwaardigheden
wederwaardigheden
het schijnt
de de
menschen
vroeger
hunne
hetinnerlijk
innerlijk
gelijkmoediger verdroegen
verdroegen dan
dan tegenwoordig.
tegenwoordig. Wellicht
Wellicht was
washet
gelijkmoediger
meer inwendige
inwendige vrede
vredeenengemoedsrust,
gemoedsl'Ust,
leven rijker,
rijker, had
had men
men daardoor
daardool' meer
leven
1906. III.
111.
15
1906.
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bezag rampen
rampen en
en moeilijkheden
moeilijkheden uit
uit kalmer
kalmer oogpunt
oogpunt en
enoverwon
overwon ze
ze
bezag
zich met
met berusting te schikken
schikken in het
het onverdaardoor
daardoorlichter,
lichter,of
of wist
wist zich
Het nieuwe
nieuwe huis
huis maakte
maakte niet
niet veel
veel indruk
indruk op
mij, het
hrt was
was
mijdelijke. Het
op mij,
mama dikwijls
hooren zeggen,
zeggen, dat zij met
met de
de meuzeer klein
klein;; ik
heb mama
ik heb
dikwijls hooren
belen haast geen raad
wist. Het
Het prettigst
prettigst werd
werd later
later onze
onze woonkamer,
mad wist.
hetuitzicht
uitzichtniet
niet
bijzonder,
een
vriendelijk, zonnig
vertrek, al
al was
was het
een vriendelijk,
zonnig vertrek,
bijzonder,
aan de
de
zooals
ieder weet,
weet, die
die Hellevoet kent.
De eentonige
eentonige gebouwen
gebouwen aan
zooals ieder
kent. De
overzijde lagen
gelukkig nog
!log al
al een
een eind
eind af
afen
endes
deszomers
zomers voor
voor een
een
lagen gelukkig
deel
verborgen achter
achter riijen
rijen olmen;
de roode
raode kleur
deuren
deel verborgen
olmen ; maar
maar de
kleur der deuren
en
luiken, de
de schavotkleur,
zooals papa
zei, was
was verre
verre van
vanmooi.
mooi. Later
Later
en luiken,
schavotkleur, zooals
papa zei,
heeft
men dat
dat rood
rood door
dool' grijs
grijs vervangen,
vervangen, naar
naar ik
ik gehoord
gehoord heb.
heb.
heeft men
De
meubels werden
werden binnengedragen, papa
verdeelde zijn
zijn aandacht
aandacht
De meubels
papa verdeelde
tusschen het
het lossen
lossen en
en de
deaankomst
aankomst onzer bagage.
Hoe
ver
het
schip
bagage. Hoe ver het schip
lag, weet
weet ik
ik niet
niet meer; ik
herinner mij
mij alleen,
alleen, dat de
van ons
huis af
van
ons huis
af lag,
ik herinner
schippersknecht
meesjouwde, zoodat
zoodat zijn
zijn gezicht
gezicht zoo
zoo rood
rood.zag
zag
schippersknecht geweldig
geweldig meesjouwde,
dat eenige mariniers
ook medeals
zijn onvermijdelijke
onvermijdelijke bouffante en
als zijn
en dat
mariniers ook
er van,
van,die
dieonze
onzeoppasser
oppasserlater
laterbleek,
bleek,commandeerde
commandeerde zoo'n
hielpen;
hielpen ; een
een er
»üok liever
liever lui
lui dan
dan moe," zei Krelis.
beetje. DOok
een en
en antler
ander te
te ontpakken en te rangrangMama
Mama was
was boven
boven bezig
bezig met
met een
schikken, Klaasje
Klaasje hielp
Er kwam
kwam een
een oogenblik, waarin
ik
niets
hielp haar.
haar. Er
waarin ik niets
te doen
doen had
had en
en zonder
zonder toezicht
toezicht alleen
alleen aan
aan de
de voordeur
voordeur stond.
stond. Er
Er was
was
een
straat voor
VOOI' ons
ons huis,
huis, met
met een
een rij
boomen;; die
straat moest
moest men
me.u
een straat
rij boomen
die straat
oversteken, dan
liep el'
wegjerechtover
rechtover en
en rechtaan
rechtaan naar
naar ons
ons tuintje,
tuintje,
dan liep
er een wegje
dat
tegen een
eenmuur
muurof of
schuttinggrensde,
grensde,die
diegrasvelden
grasvelden ter
ter weersdat tegen
schutting
van den
den tuin
tuin ook
ook afsloot.
afsloot.
zijden van
Het woei
woei nog
nog altijd
altijd geducht,
geducht, maar
maar 't was
was een
een bolle
bolle wind,
wind, geen
geen
Het
regen,
veel veeren
veel'en en
strepen in
in de
de lucht en
lapjes blauw,
blauw, prettig
prettig
regen, veel
en strepen
en lapjes
opmonterend
weer!! Ik
had zoo
zoo lang
lang naar de
lucht gekeken,
gekeken, dat
dat ik
ik de
de
opmonterend weer
Ik had
de lucht
aarde
een beetje vergeten
was. Plotseling
Plotseling hoorde ik zeggen:
kind,
aarde een
vergeten was.
zeggen : »Dag kind,
hier komen
komen wonen
wonen?"
ben
?"
ben je hier
Ik schrikte
schrikte een
een bee1je
zag eenige meisjes,
meisjes, een
een zestal,
zestal, denk
denk ik,
ik,
Ik
beeije en
en zag
in een
een kring
kring voor
voor mij
mij staan.
staan. Ik
Ikknikte
kniktemaar
maareens.
eens.Stom
Stomaanschouwen
aanschouwen
in
volgde,
scherp opnemen
opnemen met
met flikkerende oogjes
oogjes van
van weerskanten.
weerskanten.
volgde, scherp
»Hoe oud
oud ben
ben je
je ?''
7" vroeg
er een
een eindelijk.
eindelijk.
»Hoe
vroeg er
"Acht."
Acht."
Gefluister
beweging.
Gefluister en
en beweging.
"Ben
hier nog
nog pas,
pas, kind
kind?? Hoe
heet je? Kom
Kom je
hier op
op school
school??
aen je hier
Hoe heet
je hier
r,
Zijn er
nog
meer
kinderen?
Heb
je
broers,
oudere
zusters
....
?"
er nog meer kinderen ? Heb broers, oudere zusters
»Ik
geen broers
broers en
en ik
ik ben
ben de
de oudste,"
ik verwal'd
DIk heb
heb geen
oudste,'' stamelde
stamelde ik
verward
onder dit
dit kruisverhoor,
kruisverhoor,dit
ditvuur
vuurvan
vanlevendige
levendigeblikken,
blikken,die
diedrukke
drukke gebaren.
)Heb
het fort
fort al
al gezien
?"
)11eb je het
gezien ?"
"Het
DI-letfort!
fort! Neen,
Neen, wat isis dat?"
dat?''
Luid
gelach.
Luid gelach.
»Kom mee,
mee, dan
dan zullen
zullen we
wehet
hetjejelaten
latenzien,"
zien," zei
zeieen
eenlief
liefmeisje
meisje
IKom
uitnoodigend.
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»Is
het ver
ver?"
vroeg ik
ikweifelend.
weifelend.
»Is het
?" vroeg
»Wel neen,
neen, het
het isis vlak
vlak bij."
bij."
»Wet
Meteen
werd ik door
door twee
twee paar
paararmpjes
armpjes aan
aanbeide
beidekanten
kantenomstrenomstrenMeteen werd
geld.
»Kom nou
nou mee,"
mee," zei
zei een
eender
deraanhaligen
aanhaligen ongeduldig.
ongeduldig. »Zullen
»Zullen we
we
geld. »Kom
het oor.
oor.
vriendin doen?"
vriendin
doen ?"fluisterde
fluisterdedede andere
andere mij
mij in
in het
Door zoo
veel teederheid
ging mee
mee met
met
Door
zooveel
teederheidbetooverd,
betooverd,vergat
vergatikik alles
alles en
en ging
troepje, zooals
zooals ikikwas,
was,inineeneen
JVerhuisjurk",
zonderhoed
hoedofofmantel,
mantel,
het troepje,
»verhuisjurk",
zonder
weg, in
in de
de
zonder medeweten
medeweten mijner
mijner ouders
ouders;; alles
vergetend liep
zonder
alles vergetend
liep ik
ik weg,
met een
eentroepje
troepjevreemde
vreemdekinderen.
kinderen. De
De
nieuwe onbekende
onbekende woonplaats,
woonplaats, met
nieuwe
wind speelde
speelde los
los enenluchtig
luchtigom
omons
onsheen,
heen,deed
deeomijn
mijnharen
harenfladderen
fladderen
wind
en
de witte
witteboezelaars
boezelaars der
dermeisjes
meisjesopbollen.
opbollen. Wij
Wijwaren
warenallen
allenvlinders,
vlinders,
en de
pas ontwaakte
ontwaakte vlinders,
vlinders, die
diehare
harevleugelen
vleugelenprobeerden.
probeerden.Vroolijk
Vroolijkstapten
stapten
pas
Het kwam
kwam niet
niet bij
bij mij
mij op,
op, dat
dat ik
ik iets
iets
wij
al babbelend
babbelend voorwaarts.
voorwaarts. Het
wij al
het zelfs
zelfs op
op zijn
zijn minst
minstgenomen
genomen vreemd
vreemd was,
was,zoo
zoo
ongepasts
ongepasts deed,
deed, dat
dat het
met
onbekende meisjes
loopen. Ik
Ik zou
zou »het
»hetfort"
fort"zien,
zien,dedehemel
hemel
met onbekende
meisjes op
op te loopen.
wat ikikme
medaarvan
daarvanvoorstelde.
voorstelde.
mag weten,
weten, wat
mag
ware op
op eens
eenskwam
kwamikiktottotbezinning
bezinning en
enbleef
bleef staan
staan
Maar
als 't ware
Maar als
waar de
de golven
golventegen
tegendedepijlers
pijlersdartelden.
dartelden.
bij een brug,
brug, waar
bij
l>
Waar is nu
nu het
hetfort
fort?"
riep ikikwantrouwend.
wantrouwend.
?" riep
»Waar
»Wij zijn
immers, gans."
gans."
zijn er immers,
i:; niet
niet aardig
aardig me
mete te
foppen,"ikikwerd
werdangstig
angstig met
met alal die
die
»Het
»Het is
foppen,"
op
mij
gericht.
»Wat
is
het
fort?
Wat
is
een
fort
?"
lachende
oogen
lachende oogen op mij gericht. »Wat is het fort ? Wat is een fort ?''
Een hopeloos
hopeloos aanstaren
aanstaren van
van mijne
mijne verleidsters.
verleidsters. Niemand
NiemalHl kon
kon dit
dit
Een
Wat isiseen
eenfort
fort?
\Vijwaren
warenallen
alleneven
evenonwetend
onwetendopopdit
ditpunt.
punt.
uitleggen. Wat
uitleggen.
? AVij
J) Dit
is
het fort,"
fort," herhaalde
herhaalde er
er een,
een, met
methaar
haarkleinen
kleinen voet
voet op
op den
den
»Dit
is het
grond
stampend.
grond stampend.
DO,"
riep ik
ik plotseling,
plotseling, lIwat
zal mama
mama zeggen,
zeggen, dat
dat ik
ik zoo
zoo ver
ver ben
ben
»wat zal
»0," riep
0, oo!"
weggeloopen, o,
weggeloopen,
!"
»Nou, dat
dat isis niks,
niks, we
we brengen
brengen je
je weer
weer thuis,
thuis, wees
wees maar
maar niet
niet bebedroefd,
huil
maar
niet,
we
gaan
allen
met
je
mee,
we
zijn
in
een
droefd, huil maar niet, we gaan allen met je mee, we zijn in een
ommezientje
ommezientjeweer
weeraan
aanjeje huis
huis....
. . .""
Met
deze en
en nog
nogveel
veelmeer
meertroostreden
troostredenwerd
wel·ddedeterugweg
terugwegaanvaard.
aanvaard.
Met deze
een angstig
angstig gezicht
gezicht aan
aan de
dedeur,
deur,ikikholde
holde de
de
Mama stond
Mama
stond met
met een
haar toe.
toe.
meisjes vooruit
vooruit naar
naar haar
meisjes
)0
ik heb
heb zoo
zoo naar
naar je
je gezocht
gezocht ....."
" bevend
bevend trok
trok zij
zij mij
mij in
in
kind, ik
"0 kind,
hare
armen.
hare armen.
berouwen
begon te
te snikken.
snikken. Daar
Daarverscheen
verscheen
Ik
voelde een
een pijnlijk
pijnlijk berouw
Ik voelde
en begon
straat; hij
hij was
wasblijkbaar
blijkbaar gaan
gaan zoeken,
zoeken, waar
waarik
ik
papa
om den
den hoek
hoek der
der straat;
papa om
gebleven
was.
De
meisjes
drongen
nieuwsgierig
naderbij.
Met
een
gebleven was. De meisjes drongen nieuwsgierig naderbij. Met een
oogopslag
papa den
oen strategischen
strategisch en toestand.
toestand.
oogopslag overzag
overzag papa
D
Wat moet
jullie hier
hier?"
vroeg hij
hij barsch
barschaan
aandedelachende
lachendedeerntjes.
deemtjes.
moet jullie
?" vroeg
»Wat
J»We
We hebben
hebben haar
haar thuisgebracht,”
thuisgebracht," riep
riep er
er een,
een, op
opmij
mijwijzend,
wijzend, die
die
angstig rondkeek.
rondkeek.
»
Weggelokt hebt
jullie haar,
haar, stoute
stoute kinderen,"
kinderen," zei
zeipapa
papastreng,
streng,
hebt jullie
»Weggelokt
weg kornt."
komt."
»maakt dat
»maakt
dat je weg
lIl.
15*
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])Och
dat eentje,
eentje, dat
dat wil
wil een
eenvriendinnetje
vriendinnetje zijn,''
zijn," trachtte
trachtte ik
ik tete
pa, dat
»Och pa,
verbidden.
) Vriendinnetje, gekheid,"
riep papa,
»ingerukt, marsch,
marsch, kinderen,
kinderen, en
en
»Vriendinnetje,
gekheid," riep
papa, »ingerukt,
in huis.”
huis."
jij in
jij
De
meisjes deinsden
deinsden al
al lachend
lachend af,
af, ikikstapte
staptehet
hethuis
huisbinnen,
binnen, de
de
De meisjes
deur
werd gesloten
gesloten achter
achter den
den geknipten,
geknipten, wilden
wilden vogel.
vogel.
deur werd
Lieve, lachende,
lachende, stoute
stoute meisjes,
meisjes, die
diezoo
zooheerlijk
heerlijkmet
metmij
mijvlogen
vlogendoor
door
Lieve,
wie waart
waart gij
gij?? Nooit
Nooit ben
ben ikikdaardaarden
bollen wind
den bollen
wind naar
naar »het
»het fort,"
fort," wie
achter
gekomen, nooit
heb ik
ik uuweergezien.
weergezien. Maar
Maargij
gijduikt
duiktop
op inin
achter gekomen,
nooit heb
mijn herinneringen,
herinneringen, met
met uwe
uwefrissche,
frissche, roode
roodewangen,
wangen,uwe
uwevrijpostige
vrijpostige
mijn
manieren,
uwe jonge,
jonge, gezonde
gezonde dartelheid
dartelheid en
enuwe
uwewitte
witteboezelaartjes
boezelaartjes
manieren, uwe
mij toe
toe als
alsvredevaantjes
vredevaantjes ten
tenafscheidsgroet.
afscheidsgroet.
wuiven mij
wuiven
Ons
huis was
was klein,
klein, maar
maar de
de zolder
zolder was
was groot,
groot, was
wasiets
ietseenigs.
eenigs.Alle
Alle
Ons huis
kinderen, die
hiervan hooren,
ons zulk
zulk een
een zolder
zolder benijden.
benijden. Die
Die
kinderen,
die hiervan
hooren, mogen
mogen ons
zolder
over de kazerne
kazerne en
en had
had diepten,
diepten, die
diezich
zichininduistere
duistereverten
verten
zolder liep
liep over
verloren, waar
nooit durfden
durfden komen.
Op dien
dien zolder,
zolder, in
in een
een afgeafgeverloren,
waar wij
wij nooit
komen. Op
schoten
ruimte, lagen
lagen de
dewinterappelen
winterappelen;; zoete
zoete en
enzure
zurereinetten
reinetten en
en
schoten ruimte,
ze ons
ons verkocht
verkocht;; ik
ik zou
zou op
op
gouden
pippelingen. Een
Een oud
oud boertje
boertje had
had ze
gouden pippelingen.
den
man niet
niet hebben
hebben gelet,
gelet, als
als hij
hij ons
ons niet
niet allen
allen aan
aan het
hetlachen
lachen had
had
den man
gebracht,
door,
toen
hij
in
de
huiskamer
met
papa
afrekende,
op
de
gebracht, door, toen hij in de huiskamer met papa afrekende, op de
treden,waar
waarmijn
m\jngroote
groote
pop,Anna
Anna
Maria,ininlange
langekleeren
kleeren
sofa
toe tetetreden,
sofa toe
pop,
Maria,
te slapen,
slapen, en
enverbaasd
verbaasd naar
naar haar
haar kijkend
kijkend tetevragen
vragen::
lag
lag te
»Is
dat een
eenkynd
kynd?"
»Is dat
?"
Dat vonden
vonden we
onbedaarlijk grappig.
De boer
boer zag
zag ons
onswantrouwig
wantrouwig
Dat
we onbedaarlijk
grappig. De
aan
en nam
nam Anna
Anna Maria
Maria maar
maar zoo
zooininzijn
zijngrove,
grove,bruine
bruinehanden,
handen, zoodat
zoodat
aan en
ik
het uitschreeuwde
uitschreeuwde van
van angst.
angst.
ik het
])'t
alevel aardig,"
aardig," zei
zei dedeman,
man,daar
daarAnna
AnnaMaria
Maria hem
hem nu
nu met
met
Is alevel
v't Is
gl'oote
oogen aankeek
aankeek enenleilei
poppenkindweer
weervoorzichtig
voorzichtigneder,
neder,
groote oogen
hethet
poppenkind
dat
onmiddell\jk gehoorzaam
De boer
boer had
hadook
ookkinderen
kinderen
dat onmiddellijk
gehoorzaamininslaap
slaapviel.
viel. De
maar
ze
was
niet
thuis
en
had
Anna
Maria
wel
mede
willen
nemen,
thuis en had Anna Maria wel mede willen nemen, maar ze was niet
te koop,
koop, voor
voor al
al zijn
zijn appelen
appelen niet.
niet.
Die
appelen vonden
vonden we
intusschen heel
lekker en
en kaapten
kaapten er
er
Die appelen
we intusschen
heel lekker
meenigeentje,
we op
op zolder
zolder aan
aan het
hetspelen
spelenwaren,
waren,ons
onsverstoppend
verstoppend
meenigeentje, als
als we
achter
de geweldige
geweldige schoorsteenen,
schoorsteenen, om
om zezeininzoo'n
zoo'nrustig
rustighoekje
hoekje op
op
achter de
te muizen.
muizen.
Wij
hadden veel
veel meer
meer vrijheid
vrijheid dan
dan in
in Amsterdam.
Amsterdam. Wij
Wij speelden
speelden inin
Wij hadden
het
tuintje en
en op
op het
hetgrasveld
grasveld en
enliepen
liepen langs
langs de
dekazerne,
kazerne, een
eenlange,
lange,
het tuintje
lange
straat,
in
onze
oogen.
Dan
zagen
we
de
Mariniers
knoopen
lange straat, in onze oogen. Dan zagen we de Mariniers knoopen
poetsen van
van kapotjas
kapotjas of
mouwvest. Dat
Dat leek
leek een
een aardig
aardig werk.
werk. De
De
poetsen
of mouwvest.
knoopen
sleuf van
van een
een houten
houten plankje
plankje geregen
geregen en
en
knoopen werden
werdenrrt!
rrt ! in
in een sleuf
dan
gepoetst, dat
datzij
zijglommen
glommen als
alsgoud
goud;; dedegeheele
geheeleuitrusting
uitrustingwerd
werd
dan gepoetst,
dan
netjes in
in orde
orde gebracht,
gebracht, en
endedemanschappen
manschappen zongen
zongen luid
luid bij
bij
dan weer netjes
werk, allerlei
allerlei liederen,
liederen, waarnaar
waarnaar Jo
Jo en
enikikmet
metgroote
grootebelangstelling
belangstelling
het werk,
luisterden.
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1>
De
»De

koning, die zat
zat er
erala.lopopzijn
zijntroon,
troon,hoezee
hoezee!
koning,
!
En de
de Potter
Potter maakte
maaktezijn
zijnschoenen
schoenenschoon,
schoon,hoezee
hoezee!
En
!
De koning,
koning, die
er al
al ininzijn
zijnkoe(t)s,
koe(t)s,
De
die zat er
En
hij gooide
gooide de
de Potter
Potter met
metappelemoes,
appel emoes,
En hij
Hoezee, hoezee, hoezee!
hoezee!
Hoezee,
Weg
met dat
dat Brabantsche
Brabantsche vee."
vee."
Weg met

Wat
die potter
potter er
er bij deed
wie het
het Brabantsche vee voorstelde,
voorstelde,
deed en
en wie
Wat die
zoo mooi,
mooi, dat
dat ik
ik het
het
boven mijn
mijn bevatting,·
maar ik
vond dit
lied zoo
ik vond
dit lied
bevatting, maar
ging boven
thuis nazong.
nazong. Mama
Mama maakte
maakte gauw
gauw een
een einde
einde aan
aan deze
deze muzikale
thuis
soldatenoefeningen,
dool' mij ernstig
onder het
het oog te brengen, dat een soldatenernstig onder
oefeningen, door
lied
niet paste
paste in
in den
denmond
mondvan
vaneen
eenklein
kleinmeisje
meisje;; ik moest haar
haal' beloven
beloven
lied niet
zingen, of
of het
het was
was uit
uitmet
met onze vrije wandeniets van
van dien
dien aard
aard na
niets
na te zingen,
ik voortaan
voortaan in
in stilte
stilte van
van dit
dit en
en
lingen
langs de
kazerne. Dus
Dus genoot
genoot ik
de kazerne.
lingen langs
brokstukke~ in
mijn geheugen bleven hangen
dergelijke
liedjes, waarvan
waarvan brokstukkep
in mijn
dergelijke liedjes,
het bekende
bekende::
als wolkenflarden aan lentelucht. Zoo o. a.
a. het
»8ara, je
rok zakt af,
a~
»Sara,
je rok
Moeder, 't
me sleep
sleep ......""
't is me

en
een ander,
ander, dat
dat ik
ik nu
nu nooit meer
meer hoor
hoor zingen
zingen::
en een
»»..
.. , Toen
Toen kwam
in het
het land
land van
vanRome,
Rome,
kwam ik
ik in
Daar zat een
een walvischje
walvischje in
in de
deboomen,
boomen,
Daar
Die zong
zong een
een liedje
liedje in
in't'tLatijn,
Latijn,
Al met
met een
een stenametje,
stemmetje, heel
heel zacht
zacht en
en fijn.
fijn.
Orgel,
om,
Orgel, om,
diedel, diedel,
diedel, diedel,
diedel,diedeldom.
diedeldom ...
Diedel, diedel,
. .""
.

Het was
was een
een lustig
lustig lied
lied met
met vele
vele strophen, bij
bij het slot
slot daverde
daverde de
de
Het
zaal
van
de
jolige,
jonge
mannenstemmen,
die
in
koor
invielen.
zaal van de jolige, jonge mannenstemmen, die in koor invielen.
niet altijd
altijd vrede
vrede en eensgezindheid.
eensgezindheid. Als
Als er
er twist
twist ontMaar er
Maar
er was
was niet
op eens
eens vloeken
vloeken hagelde,
hagelde, dan
dan
stond en
ruwe woorden
woorden vielen, als
het op
en ruwe
als het
in huis,
huis, als
alsarme
armehaasjes,
haasjes, die
die
vloden wij verschrikt
verschrikt naar
naar ons
ons tuintje
tuintje of in
het geblaf
geblaf der
der jachthonden
jachthonden hebben
hebben gehoord.
gehoord.
II
't Zijn
weer stoute
stoute jongens," zei
zei Jo
Jo dan
dan met
met veel
veelwijsheid,
wijsheid, van
van
Zijn weer
D't
dezulken
moesten wij niets hebben.
hebben.
dezulken moesten
met papa
papa de
de kazerne
kazerne van
van binnen
binnen zien.
zien. Al
AI die
die zalen,
Eens
mocht ik
ik met
Eens mocht
reeksen bedden en
het bruine
bruine kastje
kastje van
van den
den eigenaar
eigenaar er
erboven,
boven,
en het
met reeksen
de keuken.
keuken. met
in het
het
de wapenkamer,
wapenkamer, de
de groote benedenruimten,
benedenruimten, de
met de
de in
de
wit gekleede koks,
die mij
mij lieten
lieten proeven
proeven wat
wat zij
zij kookten in
in den
den
koks, die
maakte niet
niet zooveel indruk
op mij, als
een klein
klein
reuzenketel, dat alle-s
indruk op
als een
allers maakte
in arrest
arrest
hok, dat plotseling
plotseling voor
voor mij
mij werd
werd geopend en waarin
waarin een
een man
man in
hok,
zat, die
die straf
straf had,
had, »die
lIdie stout
stout was
was geweest",
geweest", zei
zeipapa
papa
zat,
De
gestrafte sloeg
sloeg aan voor
zijn kapitein
kapitein en
en keek
keekhopeloos
hopeloosverlegen.
verlegen.
voor zijn
De gestrafte
Ik begon
begon te
te schreien.
schreien.
Ik
»0, laat
hem er
el' nu
nu uit,
uit, papa,
papa, 0o hoe vl'eeselijk
dat donkere
donkere hok,
hok,
laat hem
vreeselijk in
in dat
zal het
het nooit
nooit weer
weer doen."
doen."
hij
hij zal
Maar de deur ging dicht,
dicht.
Maar

230

UIT
HET MIDDEN
MIDDEN DER
DER VORIGE
VORIGE EEUW.
EEUW.
UIT HET

lJStoute
meisjes moeten
moeten de
de straf
strafuitzitten
uitzitten en
enstoute
stoutejongens
jongens ook,"
»Stoute meisjes
zei
papa.
zei papa.
dat men
men mij
mij den
den arrestant
arrestant had
had laten
laten zien
zien;; hij
hij
Hij was
was ontevreden,
ontevreden, dat
Hij
was
er niet
nietopopverdacht
verdachtgeweest,
geweest,hoorde
hoordeikikhem
hemlater
latertegen
tegenmama
mama
was er
zeggen. lk
Ik bedwong
bedwong mijn
mijn snikken,
snikken, maar
maar was
was zeer
zeerbedroefd.
bedroefd.
zeggen.
Het gevolg
gevolg was
was echter,
echter, dat
dat de
de arrestant
arrestant en
en ik
ik groote vrienden
Het
zoo vaak ik hem
werden,
hetwelk zich
zich uitte
uitte door
door wederzijdsch groeten,
groeten, zoo
werden, hetwelk
tegenkwam.
Ook kreeg
kreeg ikikin inhethet
voorjaar
kransjeuitgeblazen
uitgeblazen
voorjaar
eeneen
kransje
tegenk warn. Ook
vogeleieren
aan een
een snoer
snoer geregen
geregen;; het prijkte
prijkte lang
langop
opmijn
mijn
vogeleieren van
van hem,
hem, aan
kamertje, een ietwat
ietwat lugubere
lugubere trophee.
kamertje,

v.
V.
Mama werd
nadat we
we·• met \ ons vieren
vieren de
de kinkhoest hadden
Mama
werd ziek,
ziek, nadat
doorworsteld;
bestond waarschijnlijk
waarschijnlijk wel
welverband
verband tusschen onze ongedoorworsteld ; er bestond
zij met
met ons
ons
steldheid en
mama's latere
latere ziekte.
ziekte. Dag
Dag en
en nacht
nacht had
had zij
en mama's
met Miesje.
getobd, vooral
vooral met
getobd,
Klaasje was
was weggezonden
weggezonden; ; wij
wij hadden
hadden nu
nu een
een Betje, een forsch
Klaasje
meisje, dat
dat heel
heel aardig
aardig voor
voor ons
ons was.
was. Klaasje
Klaasjekneep
kneep ons
ons wel
wel eens,
eens,
meisje,
zij dacht,
dacht, dat
dat niemand
niemand er
er erg
erg in
in had
had en
enheette
heettedan
dan alles
alles liegen;
als
als zij
liegen ;
wij
waren blij,
blij, toen
toen zij aftrok. Betje had
een broertje,
broertje, iets
iets ouder
ouder dan
dan
wij waren
had een
harmonica speelde
speelde en
endan
dan mede
mede mocht
mocht eten
eten
wij, die
die voor
voorons
onsopopdedeharmonica
wij,
op een
een kooktoestel
van
de pannekoeken
pannekoeken en
en rijstpuddingen, die
die wij
wij op
van de
werden., ook
ook wel
wel daagjes
daagjes bij kennissen
bij
Wij werden
kennissen gevraagd,
gevraagd, bij
bereidden. Wij
andere wijze
wijze gevonden
gevonden dan
dan den
deneersten
eersten dag
dag
vriendinnetjes,
vriendinnetjes,door
door ons
ons op
op andere
te Hellevoetsluis; maar,
maar, het
het was
was toch
toch 't rechte niet,
van ons
ons verblijf
verblijf te
van
mama ziek
ziek was.
was.
alles
was anders nu
nu mama
alles was
De
lust, de
de vroolijkheid, het zonnetje
zonnetje van
van ons huis,
wie kon
kon haar
haar
huis, wie
De lust,
missen? Somber,
stil, donker
donker leek
leek ons
ons alles
alles toe.
toe. Papa
Papadeed
deedernstig
ernstig
Somber, stil,
op de
de
zijn werk,
werk, wijdde
wijdde elk
elk vrij
vrij oogenblik aan
mama. Wij
Wij slopen
slopen op
aan mama.
zijn
ik, om
om de
de lieve
lieve zieke
zieke niet
niettetehinderen.
hinderen. Miesje
door huis,
huis, Jo
Jo en
en ik,
teenen door
haar schoentjes,
schoentjes, want
wantdedekleine
kleinevoeten
voetentrippelden
trippeldenen
en
kreeg sokjes
sokjes over
over haar
kreeg
kind was
was te jong om
om
draafden
den ganschen dag,
nu hier
hier dan
dan daar;
daar ; het kind
dag, nu
draafden den
zich stil
stil te
te houden
houden;; ik
ook maar al
al te
te vaak
vaak vergaten.
vergaten.
zich
ik vrees, dat Jo en ik het ook
Reeds
werd het
hetvoorjaar.
voorjaar.
Reeds werd
wel eens
eens bij
bij mama
mama zitten
zitten en
enhaar
haarzachtjes
zachtjesvoorlezen,
voorlezen,
Wij mochten wel
hare
kussens
opschudden,
een
glas
water
aanreiken,
daar
hielden
onze
hare kussens opschudden, een glas water aanreiken, daar hielden onze
liefdediensten al
mede op.
op. Dikwijls
Dikwijlsverveelden
verveelden wij
wij ons
ons schromelijk en
al mede
gingen door
door de ramen
ramen kijken
kijken van
van een
een vertrek,
vertrek, dat
datopopeen
eenbinnenplaats
binnenplaats
gingen
der kazerne
kazerne uitzag.
uitzag.
der
in een
een kring
kring aardappelen te jassen.
jassen.
zaten de
de manschappen
manschappen vaak
vaak in
Daar zaten
Wat ging
ging dat
dat gauw!
en ik
ik wedden er
om, wie
wie het
het eerst
eerst met
met zijn
zijn
Wat
Jo en
er om,
gauw ! .Jo
er
viel
geen
oog
op
aardappel
klaar
was,
als
ze
gelijk
begonnen;
doch
doch
er
viel
geen
oog
op
aardappel klaar was, als ze gelijk begonnen ;
te
houden,
snel
draaiden
de
mesjes,
alsof
machines
ze
in
beweging
te houden, snel draaiden de mesjes, alsof machines ze in beweging
brachten,
in een
een soort
soort van
van vat
vat of
of kuip,
brachten, en
en plons,
plons, plons,
plons, plons,
plons, ging
ging het
het in
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half met
met water
watergevuld,
gevuld,waar
waarelke
elkegeschilde
geschildeofof
zijn
Djasje"ontdane
ontdane
half
vanvan
zijn
»jasje"
aardappel inin terecht
terecht kwam.
kwam. Dit
Ditvat
vatstond
stondininhet
hetmidden,
midden,de
demanmanaardappel
er
om
heen
en
babbelden,
dat
het
een
aard
had.
Er
schappen
zaten
schappen zaten er om heen
babbelden, dat het een aard had. Er
wordt gezegd,
gezegd, dat
dat vrouwen
vrouwen gaarne
gaarnepraatjes
praatjesverkoopen
verkoopen onder
onderhet
hetwerk,
werk,
wordt
maar mannen
mannen doen
doen voor
voor haar
haar niet
niet onder.
onder.
maar
viel er
er meer
meer tetezien,
zien,dan
danwerden
werdenallerlei
allerleidingen
dingen uit
uit
Des Zaterdags
Zaterdags viel
Des
de kazerne,
kazerne, tafels
tafels en
enbanken
bankenb.v.
b.v.naar
naar
buitengedragen,
gedragen, met
metzand
zand
de
buiten
bestrooid, met
met steenen
steenen afgeboend
afgeboend en
met water
water begoten,
begoten, alsof
alsof er
ereen
een
bestrooid,
en met
manzondvloed loskwam.
Geen deel
deel van
van de
detafel
tafelwerd
werdvergeten,
vergeten,dedemanzondvloed
loskwam. Geen
schappen werkten
onder toezicht
toezicht en
en met
met lust.
lust. DeDegespierde,
gespierde,naakte
naakte
schappen
werkten onder
armen kwamen
kwamen tot
totaan
aandedeellebogen
ellebogen
opgestrooptemouwen
mouwenkijken,
kijken,
armen
uituit
dede
opgestroopte
de roode
roode handen
handen zaten
zaten vol
vol zand
zand en
endropen
dropen van
vanhet
hetwater
water;
steenen,
de
; dedesteenen,
zand over
over de tafelbladen,
tafelbladen, er
er
klauwachtig vastgegrepen,
klauwachtig
vastgegrepen,krasten
krasteninin het
het zand
allerlei figuren
figuren in
in snijdend,
snijdend, die
die door
door den
denhelderen
helderen stroom
stroom uit
uitvolle
volle
allerlei
emmers plots
plots vverden
werden weggevaagd
weggevaagd;; dan
dansprong
sprong de
dekorporaal
korporaal van
van de
de
emmers
op zi,j
zij en
en ook
ook sommige
sommige anderen,
anderen, op
op wie
wie de
de guiten
guiten met
met
week lachend
lachend op
week
de emmers
emmers het
het gemunt
gemunt hadden.
hadden. Was
Wasalles
allesafgeboend,
afgeboend,afgedroogd
afgedroogd en
en
de
weer naar
naar binnen
binnen gedragen,
gedragen, dan
danwerd
werdde
debinnenplaats
binnenplaatszelf
zelfschoongemaakt,
schoongemaakt,
men erel'wel
welrijstebrei
rijstebreivan
vanhad
hadkunnen
kunneneten,
eten,enen
eenige
manschappen
tot men
eenige
manschappen
hielden tot
tot nabetrachting
nabetrachting hoofd
hoofd en
en armen
armen ook
ook onder
onder de
de pomp.
pomp. Er
Er
hielden
waren er echter,
echter, die
diemeer
meerpommade
pommadedan
danwater
wateraan
aanhun
hunhaar
haarverdeden
verdeden
waren
en
vooral des
desZondags
Zondagseen
een
vettigen
schoonheidsglimpafstraalden,
afstraalden, als
als
en vooral
vettigen
schoonheidsglimp
zij met
met hun
hun»meisje"
Dmeisje"gingen
gingenwandelen.
wandelen. »Chacun
,Chacunavec
avecsasachacune,"
chacune,"
zij
heette
het.
heette het.
Ik
ging
dien winter
winter niet
niet naar
naar school.
school. Elken
EIkendag
dagmoest
moestikikbijbijpapa
papa
Ik ging dien
mijne
rekenen, geschiedenis
geschiedenis vertellen,
vertellen, kleine
kleinevertalingen
vertalingen
mijne lessen
lessen opzeggen,
opzeggen, rekenen,
uit
het Hollandsch
Hollandsch ininhet
hetFransch
Fransch maken
maken..
als het
heteenigszins
eenigszins kon,
kon,
uit het
. . .. als
leerde
bij mama,
mama, maar
maar nu
vermoeide het
veel. Jo
Jo
leerde ik
ik bij
nu vermoeide
het haar
haar meestal
meestal te
te veel.
had
ook lezen
lezen en
en schrijven
schrijven bij
bij mama
mamageleerd
geleerdenenoefende
oefendezich
zichnu
nuverder
verder
had ook
in
die edele
edele kunsten
kunsten bij
bijpapa
papa;
metrekenen
rekenenwerd
werdzijzijnog
nogniet
nietgeplaagd.
geplaagd.
in die
; met
Mij
moet ininhet
hetlaatst
laatst
van
Februarizijn
zijngeweest,
geweest,toen
toenmama
mama
Mij dunkt,
dunkt, het moet
van
Februari
heviger
ziek was
was dan
dan ooit
ooit;
koortssloopte
sloopte haar
haar en
en zelfs
zelfs wij,
wij, kleine
kleine
heviger ziek
; koorts
kinderen,
worden voor
voor een
een groot,
groot,onzegbaar,
onzegbaar,
kinderen, begonnen
begonnenangstig
angstigtete worden
dreigend
den dood.
dood. Wij
Wijwisten
wisteneigenlijk
eigenlijkniet
nietrecht,
recht,wat
watdood
dood
dreigend iets,
iets, den
beteekende
dood hondje,
hondje, een
eendood
doodvogeltje,
vogeltje, een
eendoode
doode
beteekendej ; maar
maar toch,
toch, een dood
vlinder,
zien, daar
daar huiverde
huiverde men
men van,
van, zij
zij
vlinder,die
die waren
waren treurig
treurig om
om aan
aan te zien,
werden
meer. Nu
Nukonden
konden we
we ons
ons niet
niet
werden begraven
begravenen
enmen
men zag
zag ze
ze niet
niet meer.
voorstellen,
met onze
onze lieve
lievemoeder
moederzou
zoukunnen
kunnengebeuren
gebeuren;j
voorstellen, dat
dat zoo
zoo iets
iets met
toch
bekroop ons
ons die
diegeheimzinnige
geheimzinnige angst,
angst, was
washet
hetdedeafschaduwing
afschaduwing
toch bekroop
van
de worgende
worgende vrees
vrees in
in papa's
papa's oogen
oogen?
van de
?
Wij
zaten
op
een
avond
stil
en
triest bij
bij elkaar.
elkaar. Mama
Mama lag
in het
het
Wij zaten op een avond stil en triest
lag in
vertrek
voortdurend. Papa
en aan.
aan. De
Dedokter
dokter
vertrek daarnaast
daarnaast en
en ijlde
ijlde voortdurend.
Papa liep
liep af en
was
er geweest,
geweest,had
haddedeschouders
schoudersopgehaald
opgehaald en
en gezegd,
gezegd, dat
dat hij
hij het
het
was er
zwaar
Papa had
hadeven
evendedehanden
handenineengewrongen
ineengewrongen ;j doodsbleek,
doodsbleek,
zwaar inzag.
inzag. Papa
met
groote oogen
oogen had
hadhij
hijden
denarts
artsaangestaard,
aangestaard,toen
toenhad
hadhij
hijde
destramme
stramme
met groote

232

UIT HET
HET MIDDEN
MIDDEN DER
DER VORIGE
VORIGE EEUW.
EEUW.
UIT

hernomen, die
wij zoo
zoo goed
goedvan
vanhem
hemkenden,
kenden, en
enhad
hadden
den
die wij
houding hernomen,
dokter beleefd
beleefd uitgeleide
uitgeleide gedaan.
gedaan.
dokter
Het was
was nog
nog vroeg
vroeg ininden
denavond,
avond,dedekleinste
kleinstezusjes
zusjeswaren
warenreeds
reedstete
Het
bed gebracht
gebracht;; wi,j
wij zaten
zaten met
metprentenboekjes
prentenboekjes voor
voor ons,
ons, maar
maar ikikkon
kon
bed
niet
lezen,
het
was
of
iets
mijn
keel
dichtkneep,
mijn
oogen
star
niet lezen, het was of iets mijn keel dichtkneep, mijn oogen star
maakte; ; doch
doch ik
ik wist
wistdat
datikikdoodstil
doodstilmoest
moestblijven
blijvenzitten,
zitten,anders
anderszou
zou
maakte
onmiddellijk zijn
weggezonden, dus
evenals papa
papa beheerschte
beheerschte ik
ik mij
mij
ik onmiddellijk
zijn weggezonden,
dus evenals
en bleef
bleef uiferlijk
uiterlijk kalm.
kalm. Papa
Papakeek
keekmij
mijaan,
aan,wijwijbegrepen
begrepenelkaar.
elkaar.
en
De zieke
zieke ijlde.
ijlde. Wij
Wij verstonden
verstonden duidelijk,
duidelijk, dat
zij om
om iets
iets vroeg,
vroeg, riep,
riep,
De
dat zij
smeekte:: »Patrijs,
»Patrijs, patrijs
patrijs !"
I" herhaalde
herhaalde zij
zij vele
vele keeren
keeren achter
achter elkaar,
elkaar,
smeekte
inmurmelend
murmelend wegsterven
wegsterven:: »Patrijs,
llPatrijs,patrijs."
patrijs."
luid, gebiedend,
gebiedend, toen
toen in
luid,
Papa sloeg
sloeg de
de hand
hand aan
aan het
hetvoorhoofd,
voorhoofd, stond
stond op
op en
en verliet
verliet het
hetververPapa
terugmet
meteen
een
bordje,waarop
waarop
trek. Na
Naeenige
eenigeminuten
minutenkeerde
keerdehijhijterug
trek.
bordje,
een doorschijnend
doorschijnend sneedje
sneedje brood
brood en
eneenige
eenigedunne
dunneplakjes
plakjeskoud
koudrundrundeen
er bij.
bij. Hij
Hij ging
gingerermee
meenaar
naarmama's
mama'sledikant,
ledikant,
vleesch, een
vorkje lag er
vleesch,
een vorkje
ik stond
stond op
op en
en keek
keek om
omhet
hethoekje
hoekje.der
.derdeur.
deur.
ik
llLieve, hier
hier is
is patrijs,"
patrijs," zeide
zeide papa."
papa."
»Lieve,
II Waar, waar
waar?"
riep de
de zieke
zieke begeerig.
begeerig.
?" riep
»
Wel,
proef
een
stukje,
heerlijke
patrijs!"
I" fabelde
fabelde papa.
papa.
stukje, heerlijke patrijs
vWel,
De lijderes
lijderes rees
reesovereind,
overeind,hare
harekoortsachtige
koortsachtige oogen
oogenglinsterden,
glinsterden,bij
bij
De
zwakke nachtlicht
nachtlicht zag
zag ikikduidelijk,
duidelijk, hoe
hoededevermagerde
vermagerdeteere
teerevingers
vingers
het zwakke
vorkje vastgrepen,
vastgrepen, maar
maar machteloos
machteloos lieten
lieten vallen.
vaIlen.
het vorkje
llLaat mij
mij je bedienen,"
bedienen," zei
zei papa.
papa.
»Laat
~O ja,
goed, man."
man."
DO
ja, dat
dat is goed,
Mama at
een stukje
stukje van
van het
het vleesch.
vleesch.
Mama
at een
llGeen
brood,
alleen
patrijs,"
zeide
zij.
»Geen brood, alleen patrijs," zeide zij.
Papa sprak
sprak tegen
tegen haar,
haar,als
alstegen
tegen
kind,
roemdededelekkernij
lekkernijen
en
Papa
eeneen
kind,
enen
roemde
zij
was
zoo
dankbaar,
zij
lachte
en
keek
hem
aan
met
eenig
bewustzij was zoo dankbaar, zij lachte en keek hem aan met eenig bewustzijn
in de
de schitterende
schitterende oogen.
oogen. Nog
Nog een
eenstukje
stukjeenennog
nogeen
eenstukje,
stukje,
zijn in
zij op,
op, ook
ookhet
hetbrood,
brood,toen
toendankte
danktezij,
zij,legde
legdezich
zichneder,
neder,vleide
vleide
alles
alles at zij
het
hoofd met moede
moede beweging
beweging in het
het kussen,
kussen, sloot
sloot de
deoogen
oogenenen. ....
het hoofd
...
sliep
in. Maar
Maar het
hetwas,
was,God
God
gedankt,niet
nietdede
slaapdes
desdoods,
doods,
sliep in.
zij zij
gedankt,
slaap
het
was die
diedes
deslevens,
levens,van
van
een
leven,dat
datnog
nogmaar
maarenkele
enkelejaren,
jaren,
het was
een
leven,
helaas,
zou gespaard
gespaard blijven.
De dood
dood had
had aan
aan den
dendrempel
drempel
helaas, voor
voor ons
ons zou
blijven. De
gestaan,
ditmaal trok
trok hij
hijnog
nogterug
terug;
eenverkwikkende
verkwikkendeslaap
slaap bracht
bracht
gestaan, ditmaal
; een
den weg
weg ter
ter genezing.
genezing.
mama
mama op
op den
Papa
bracht den
den geheelen
geheelennacht
nachtwakende
wakende door,
door, de
dezieke
ziekesluimerde
sluimerde
Papa bracht
rustig
uren achtereen.
achtereen.
rustig uren
Den
volgenden dag
kwam de
de dokter
dokter reeds
reeds vroeg,
vroeg, ikikdeed
deedhem
hemopen.
open.
Den volgenden
dag kwam
llHoe
het met
metmama
mama?"
vroeg hij
hijbezorgd.
bezorgd.
»Hoe is het
?" vroeg
st!! Mama
Mama slaapt
heel'lijk," zei
ik zacht.
zacht.
llSt!
»St ! st
slaapt heerlijk,"
zei ik
Hij
mij ongeloovig aan,
een droeve
droeve beteekenis aan
aan mijn
mijn woorden
aan, een
Hij keek mij
hechtend.
Maar toen
toen hij
hij zich
zich over
over mama
mama heenboog
heenboog en
en haar
haar daar
daar zoo
zoo
hechtend. Maar
kalm,
een glimlach
glimlach om
om de
delippen,
lippen,zag
zagslapen,
slapen,vertrouwde
vertrouwde hij
hijzijne
zijne
kalm, met een
oogen
niet.
oogen niet,
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Hij
richtte zich
zich op
op en
enwenkte
wenktepapa
papa; jopopdedeteenen
teenenslopen
slopen beide
beide
Hij richtte
mannen weg
weg j ; toen
toen vertelde
vertelde papa,
papa, wat er
er gebeurd
gebeurd was.
was.
mannen
»'t
een soort
soort van
van wonder,
wonder, maar
maar het
hetzal
zalde
decrisis
crisis geweest
geweest
D't Lijkt
Lijkt een
zijn," zeide
dokter, Dik
»ik geloof
geloof dat
dat mevrouw
mevrouw gered
gered is."
is."
zijn,"
zeide de dokter,
o0 onze
blijdschap, onze
onze stille
stilleblijdschap,
blijdschap, die
die niet
nietmocht
mochtuitbarsten
uitbarsten
onze blijdschap,
in
gejubel, maar
maal' ons,
ons, papa
papa en
en mij,
mij, de
detranen
tranen ininde
deoogen
oogendreef,
dreef, die
die
in gejubel,
heet maakte
maaktetegelijkertijd,
tegelijkertijd,die
diemij
mijeen
eengevoel
gevoel
ons
doorsidderde, koud
ons doorsidderde,
koud en
en heet
gaf,
alsof ikikhad
had'kunnen
"kunnen vliegen,
vliegen, zoo
zoo licht
licht voelde
voelde ik
mij. Ach,
Ach, wij
wij
gaf, alsof
ik mij.
bemerken
zwaarte der zorg,
zorg, als
als zij
zijvan
vanonze
onzeschouders
schouders
bemerken dikwijls
dikwijlspas
pas de
de zwaarte
wordt genomen.
wordt
genomen.
Het
ging zeer
zeerlangzaam,
langzaam, maar
maarvan
vandat
datoogenblik
oogenblikafaf
hersteldemama.
mama.
Het ging
herstelde
Op een
Op
een rniddag
middag stond
stond ik
ik voor
voor 't open
raam
van
haar
kamer
het
open raam van haar kamer ;j het
regende,
lucht was
was zacht,
zacht, een
eengeur
geurvan
van
ontbottendgroen,
groen,van
van
regende, de
de lucht
ontbottend
naar binnen.
binnen. Op
Op eens
eens
vochtige
zwellende aarde,
aarde, van
van bloesems
bloesems drong
drong naar
vochtige zwellende
het lente
lente was.
was. Ik
Ik ademde
ademde met
met wellust
wellust de
de zoete
zoete roken
roken
begreE'p
begreep ik,
ik, dat
dat het
hetjonge
jonge
in
en nam
nammet
meteen
een
langenblik
blikdedegroenende
groenenderij
rijboomen,
boomen, het
in en
langen
gras,
het ontluikende
ontluikende leven
leven waar
waar ;j toen
toen keerde
keerde ik
ik mij
mij tot
tot mama,
mama, die
die
gras, het
op
een sofa
sofalag,
lag,hethet
lieve
gezichtnog
nogzoo
zoobleek
bleekenensmal,
smal,maar
maarzoo
zoo
op een
lieve
gezicht
rustig,
zoo gelukkig,
gelukkig, dat
dat zij
zijzich
zichelken
eIkendag
dag
sterkervoelde
voeldeworden,
worden,
rustig, zoo
sterker
dat
zij naar
naar haar
haar eigen
eigen uitdrukking
uitdrukking nog
nog wat
wat bij
bij ons
onsmocht
mochtblijven.
blijven.
dat zij
DO mama,
Nuwordt
wordtUUgauw
gauwheeleheeleDO
mama, hoe
hoe heerlijk,
heerlijk,de
de lente
lente isis er.
er. Nu
maal beter."
beter."
maal
»Ja,
kind, ik
ik voel
voel het
hetenenwat
wateen
een
lekkeregeur
geurkomt
komtnaar
naar
DJa, beste
beste kind,
lekkere
binnen, mij
mij dunkt,
dunkt, ik
ik ruik
ruik viooltjes."
viooltjes."
binnen,
het eten
etenzeizeipapa
papategen
tegen
DMaaktjejegauw
gauwklaar,
klaar,
Na het
Na
Jo Jo
en en
mijmij:
: DMaakt
kinderen, wij
gaan een
een wandeling
wandeling doen."
doen."
kinderen,
wij gaan
Het had
had alal lang
langopgehouden
opgehouden met
met regenen,
regenen, 't was
was een
een zoele,
zoele, zachte
zachte
Het
lenteavond.
Beneden in
de gang
gang fluisterde
fluisterde papa
papa:: INeem
»Neem ieder
ieder een
eenklein
kleinmandje
mandje
Beneden
in de
mee, wij
wij gaan
gaan viooltjes
viooltjes plukken
plukken voor
voor mama."
mama."
mee,
Onze harten
harten sprongen
sprongen op
op van
van genot.
genot.
Onze
naar »de
»de wallen."
wallen." Daar
Daarininhet
hetgras
grasgroeiden
groeiden
Wij gingen
gingen met
met papa
papa naar
Wij
honderden viooltjes.
Wij plukten
plukten zezebehoedzaam,
behoedzaam, voorzichtig,
voorzichtig, met
met
honderden
viooltjes. Wij
onze kleine
kleine vingers
vingers elk
elk steeltje
steeltjezoo
zoolaag
laagmogelijk
mogelijkafknippend.
afknippend. Er
Er was
was
onze
een weelde,
weelde, een
een overvloed,
overvloed, het
het leek
leekwel
welof of
iedere
regendropdien
dien
een
iedere
regendrop
middag een
viooltje had
had gebracht.
gebracht. Wij
Wijbukten
buktenmet
methoogroode
hoogroodewangen
wangen
middag
een viooltje
op den
den akker,
akker, wij
wij wisten
wisten van
van geen
geen rusten,
rusten, van
van geen
geen
als arenleesters
arenleesters op
als
violettebloempjes
bloempjesvielen
vielen als
alsvan
van zelf
zelf
ophouden, van
geen einde.
einde. DeDeviolette
ophouden,
van geen
in onze
onze mandjes
mandjes en
en telkens
telkens wilden
wilden we
we er
ernog
nogmeer.
meer.Papa
Papagaf
gaflachend
lachend
in
totopbreken.
opbreken. »Anders
,Anders wordt
wordt het
het te
te laat
laat en
enisismama
mama moe
moe
het sein
sein tot
het
op ons,"
ons," zeide
zeide hij.
hij.
van het
het wachten
wachten op
van
Daar gingen
gingen wij
wij beladen
beladen met
metonzen
onzen schat
schat en
en stortten
stortten hem
hem uit
uit in
in
Daar
mama's schoot,
handen, op
tafel, op
op den
denvloer
vloervoor
voorhare
hare
mama's
schoot, over
over hare
hare handen,
op de tafel,
voeten, viooltjes,
viooltjes, echte
echte Maartsche
Maartsche viooltjes,
viooltjes, teedere
teedere kinderen
kinderen der
derlente.
lente.
voeten,
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De
zoete geuren
geuren wiekten
wiekten door
door het
het vertrek.
vertrek. Mama
Mamaboog
booghaar
haarbleek
bleek
De zoete
gelaat
over de
de kleine
kleine bloemen.
bloemen.
gelaat over
ze nog
nog te
temogen
mogen zien,''
zien," zeide
zeide zij,
zij,
lJLenteboden, ik
ik had
had niet
niet gedacht
gedacht ze
»Lenteboden,
zij ons
ons innig.
innig.
papa's
papa's hand
hand drukkend,
drukkend, toen
toen kuste
kuste zij
Wij raapten
op. Alle
Wij
raapten nu
nu elk
elkbloempje
bloempje voorzichtig
voorzichtig op.
Alle vaasjes
vaasjes en
en vele
vele
er mede
medegevuld.
gevuld. AlsAls
wierookverspreidde
verspreiddezich
zichde
de
schoteltjes
werden er
schoteltjes werden
wierook
geur
door het
het heele huis,
was de
de wierook
wierook der
der lente.
lente.
geur door
huis, het was
paar viooltjes
viooltjes legde
legde zij
zij in
in
Mama
ons glimlachend
glimlachend begaan.
Een paar
Mama liet ons
begaan. Een
haar
bijbel, bij
bij den
den Psalm
Psalm::
haar bijbel,
»De
God des
des heils wil mij
mij ten
ten herder
herder wezen,
wezen,
»De God
'k Heb
geen gebrek,
gebrek, 'k heb
gevaar te
te vree.zen,
Heb geen
heb geen gevaar
Hij zal
mij zacht,
zacht, in
in liefelijke weiden,
Hij
zal mij
stille waat'ren
waat'ren leiden
van zeer stille
leiden....
....""
Aan d' oevers van

............

,

..

Het
was onze
onze laatste
laatste lente
lente in
in Hellevoetsluis. Papa
werd gecom.
Het was
Papa werd
gecomVlissingen. Als
Als ik
ik nu,
nu,na
naalaldie
diejaren,
jaren,aan
aande
deoude
oude
naar Vlissingen.
mandeerd naar
harewallen
wallenvoor
voormij
mijininliefelijken
liefelijken lentetooi.
vesting
terugdenk, zie
zie ikikhare
vesting terugdenk,
nog Maartsche viooltjes
de wallen
wallen van
van Hellevoetsluis?
Groeien
Hellevoetsluis ?
viooltjes op
op de
Groeien er
er nog
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!"
"Nóg
pak!"
„Nóg een pak
Het
was Kerstavond.
Kerstavond. De
De kerstboom
kerstboom had
geschitterd in
den glans
glans
Het was
had geschitterd
in den
zijner bonte
boute versierselen
versierselen en
enmenigte
menigtevan
vankaarsjes
kaarsjes;
hetvroolijk
vroolijkenendankbaar
dankbaar
zijner
; het
bij het
hetuitpakken
uitpakken der
der geschenken
geschenken was
was nu
nu over.
over. Het
Hetkalmer
kalmer tweede
tweede
gejuich
gejuich bij
kaarsjesbranden
brandenflauwer
flauwer;
keukenmeid
gedeelte van
van den
denavond
avondbegon
begon:
gedeelte
: dedekaarsjes
; dedekeukenmeid
zin van
van dat
dat woord
woord —
- in
in de
de
zit met
met haar
haar schat
schat —
- inindenden
onschuldigenzin
zit
onschuldigen
keuken
een glas
glas punch
punch en
enbraad
braadworst
te genieten,
genieten, en
eniedereen
iedereen in
in
keuken van
van een
worst te
mindereof of
meerderemate
mateonder
onderden
denindruk
indrukvan
vanwel
weldriemaal
driemaal
huis
huis isis ininmindere
meerdere
hij bergen
bergen kan.
kan. Toch
Toch miste
miste ook
ook nu
nu de
deblijde
blijde
zooveel te hebben
hebben gekregen,
gekregen, als
als hij
zooveel
kreet:
"Nóg een
eenpakje
pakje!"
nietdedeprikkelende
prikkelendewerking.
werking. De
Dekinderen
kinderenliepen
liepen
kreet : „Nóg
!" niet
te hoop
hoop als
alsrnieren,
mieren, ininwier
wiernest
nestmet
meteen
eenstok
stokis isgewoeld
gewoeld;
immers, het
het isis
te
; immers,
zoo begeerig
begeerig is
is als
als op
ophet
hetoogenblik,
oogenblik,
beketld
een menschenkind
menschenkind nooit
nooit zoo
dat een
bekend dat
wanneer
goede gaven
gaven overladen
overladen work.
wordt.DeDe
nàkomers,met
methunne
hunnelate
late
wanneer hij
hij met
met goede
nà,komers,
St. NikolaasNikolaas- en
enKerstgeschenken,
Kerstgeschenken, kunnen
kunnen teugevolge
tengevolgevan
vandeze
dezemenschelijke
mensehelijke
dubbelop
prijsteteworden
worden gesteld.
gesteld. Ook
Ook nu
nu
zwakheid er
op rekenen,
rekenen, dan
dan dubbel
zwakheid
er op
op prijs
dringt
alles naar
naar den
denheer
heerdesdes
huizes,
nieuwsgierigroepend:
"Laateens
eens
dringt alles
huizes,
nieuwsgierig
roepend
: „Laat
zien!
Toe, laat
laat het
hetonsons
eens
zien!"
Maarhij
hijgeeft
geeftopopdat
datdriftig
driftigvragen
vragen:
zien ! Toe,
eens
zien
!" Maar
:
en „Voor
"Voorwien
wiell?"
eerstgeen
geenantwoord
antwoord;
hijblijft,
blijft,hoofdschudhoofdschud"Van
wien?" en
„Van wien?"
?" eerst
; hij
vanalle
allekanten
kantenmonsteren.
monsteren.Eindelijk
Eindelijk zegt
zegt hij,
hij, als
als gevolg
gevolg
dend,
het pakje
pakje van
dend, het
van zijn
zijn onderzoek
onderzoek: : „Voor
"Voor mij
mij!"
eene uitspraak,
uitspraak, die
die met
meteen
eenzucht
zucht van
van
van
!" eene
teleurstelling door
door de
dekinderen
kinderenbeantwoord
beantwoordwordt,
wordt,waarop
waarop vader
vader hun
hun toetoeteleurstelling
druipenafafmet
mrt
voegt:
"hebjullie
julliesoms
somswignóg
genoeg
gekregen?"
voegt „heb
nietniet
genoeg
gekregen
?" ZijZijdruipen
vuurroode
wangen.
vuurroode wangen.
vader het
hetererlos
losbijgevoegd
bijgevoegdadres
adres aan
aan moeder.
moeder. „Lees
"Lees dat
dat
Intusschen gaf
gaf vader
uit worden."
worden." En
En terwijl
terwijl een
een pas
pas ontonteens,
Adolphine; ; ik
kan er
er niet
niet wijs
wijs uit
eens, Adolphine
ik kan
uitdedetimmerkist
timmerkistzijn
zijn
eerste
bewijs
van
bruikbaarheid
vangen
hulpmiddel uit
vangen hulpmiddel
eerste
bewijs
van
bruikbaarheid
gaf,
om een
een doos
doosopen
opentetemaken,
maken,laslas
Adolphine
voor
denkring
kringvan
vankinderen,
kinderen,
gaf, om
Adolphine
voor
den
waarbij zich
ook enkele
enkele volwassenen
volwassenen gevoegd
gevoegd hadden,
hadden, wat
wat er
er op
ophet
hetkaartje
kaartje
waarbij
zich ook
aan
den achterkant
achterkant geschreven
geschreven stond
stond::
aan den
"Bij
het vieren
vierenvan
vandenden
en twintigsten
verjaardagonzer
onzerverloving,
verloving,
„Bij het
vijfvijf
en twintigsten
verjaardag
zenden
stichter van
ons geluk
geluk den
den stichter
stichter van
van ons
ons geluk."
geluk."
zenden wij
wij aan
aan den
den stichter
van ons
Die raadselachtige
raadselachtige woorden
woorden waren
waren niet
niet onderteekend.
onderteekend. De
Depoststempels
poststempels
Die
maakten den
den ontvanger
ontvanger ook
niet wijzer.
Iedereen schoof dicht
dicht naar
naar vader
maakten
wijzer. Iedereen
ook al niet
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toe
allealle
dingen
bewaarde,
haalde
voorzichtig,
toe en
endeze,
deze,diedie
dingen
bewaarde,
haalde
voorzichtig,om
omhet
hetkistje
kistje
niet tetebeschadigen,
eruit en
en legde
beschadigen, de
de spijkertjes
spijkertjes eruit
legde die
die zoo
zoo zorgvuldig
zorgvuldig in
inhet
het
van een
eendiamant
diamant had.
had.Op
Op
bakje, alsof iedere
iedere draadnagel
draadnagel minstens
minstens de
de waarde
waarde van
bakje,
vermaning toch
wat vlugger
vlugger te
te werk
werk tetegaan,
gaan,zeide
zeidehijhij:
"julliebehoeft
behoeft
eene vermaning
toch wat
: „jullie
er niet
niet bij
bij teteblijven
blijvenstaan;
staan; als
als 't't je
je tete lang
langduurt
duurt naar
naar je
je zin,
zin,gaat
gaat dan
dan
er
gerust naar
naar jejeeigen
eigenpresenten
presenten;
dit is aan
aan mijn
mijn adres,"
adres," welk
welk voorstel
voorstel met
met
gerust
; dit
zwijgend hoofdschudden
hoofdschudden werd
werdafgewezen.
afgewezen.
een zwijgend
Eindelijk was
was 't't gewichtig
gewichtig oogenblik
oogenblik gekomen
gekomen: : het
deksel van
van het
het kistje
kistje
Eindelijk
het deksel
ging open,
open,een
eenlaagje
laagjehoutwol
houtwolwerd
werd
er uit
genomen
met
blijdewoorden
woorden:
ging
er uit
genomen
enen
met
dedeblijde
:
"Wel, dat
dat vind
vindik ik
alleraardigst!"
tilde
mijnheerBirch
Birch
onberispelijk
„Wel,
alleraardigst
!" tilde
mijnheer
eeneen
onberispelijk
exemplaar van
zoogenaamd „Apostelkruikje"
"Apostelkruikje" op,
en hield
hielddit
ditdedeanderen
anderen
exemplaar
van een zoogenaamd
op, en
de oogen.
oogen.Overal
Overalhoorde
hoordemen
men:
"O!! —
- Zie
Zie eens
eens!! —
- Wel,
Wel, wel
wel!"
"Enwie
wie
voor de
: „O
!" „En
geeft je
je dat
datding?"
ding?"vroeg
vroegmevrouw,
mevrouw, die
diegehoopt
gehoopthad
hadiets
ietsanders
anders tetezullen
zullen
geeft
zien, b.v.
b.v. een
een mooi
mooi likeurstel,
likeurstel, en
endie
diedus
dusnunu
tamelijkteleurgesteld
teleurgesteldwas.
was.
zien,
tamelijk
,,~'eitelijk niemand,"
niemand," klonk
klonk het
het antwoord
antwoord met
meteene
eenevan
vanaandoening
aandoening triltril„Feitelijk
lende stem;
stem; „die
"dieknaap
knaapwas,
was,lang
lang
geleden,
mijnmet
metrecht
rechtenenbillijkheid
billijkheid
lende
geleden,
mijn
verworven eigendom
alseen
eentrouwe
trouwehond,
hond,komt
komthij
hijweer
weerbij
bijzijn
zijnbaas
baas
verworven
eigendom en,
en, als
thuis. Met
Met hem
hemstaat
staatdedegeheele
geheelegeschiedenis
geschiedenismij
mijweder
wederlevendig
levendigvoor
voorden
den
thuis.
was men
mennog
nogjong
jongenen
vroolijk,"voegde
voegdehijhijerermet
meteen
een
geest. Ja,
Ja, toen
toen was
geest.
vroolijk,"
bij.
zucht bij.
"Nu,
vroolijk ben
ben jejenog
nog;
endat
datjejeininvijf
vijfenentwintig
twintigjaar
jaarook
ookvijf
vijfen
en
„Nu, vroolijk
; en
jaren ouder
ouder geworden
geworden zijt,
zijt, dat
datgaat
gaatmet
metdede
meesten
vanons
onsevenzoo
evenzoo ;
twintig jaren
meesten
van
trek
je dat
datdus
dusniet
niet
aan,
vadertje,maar
maarvertel
vertelons
onsliever
lieverdie
diegeschiedenis,
geschiedenis,
trek je
aan,
vadertje,
waarop je
zinspeelde; ; vreemd
daar niets
niets van
van weet."
weet."
waarop
je zinspeelde
vreemd dat
dat ik daar
"Daarvoor
voor, dat
dat ieder
ieder die
die boven
boven de
de dertig
dertig
„Daarvoorisis wel
wel een
een middel.
middel. Ik
Ik stel voor,
is, met
met ons
ons inindedehuiskamer
huiskamerom
omdederonde
rondetafel
tafelgaat
gaatzitten.
zitten.DeDejongere
jongerebende
bende
blijft
hier en
en als
alsjij,jij,Adolphine,
Adolphine,voor
vooreen
eenglas
glaspunch
puncheneneen
eenbakje
bakjezoute
zoute
blijft hier
zal ik
ik jullie
julliededt:geschiedenis
geschiedenisvertellen
vertellen van
vanmijn
mijn
krakelingen
zorgen, dan
dan zal
krakelingen wil
wil zorgen,
Apostelkruik.
"Ik
had die
die in
inhet
hetbegin
beginvan
vanmijne,
mijne,sedert
sedertflink
flinkuitgebreide,
uitgebreide,verzameling
verzameling
„Ik had
gekocht
voor een
een winstje
winstje uit de
de loterij,
loterij, het
het eerste
eerste en
en laatste
laatste wat
wat mij
mij in
in dit
dit
gekoeht voor
aal'dsche
ik was
was erertrotsch
trotseh op,
op,want
want dit
dit
aardschetranendal
tranendalten
ten deel
deel gevallen
gevallen is;
is ; ik
echt als
als 't maar
kan. En
Enwat
watdaaraan
daaraan
kruikje
onbetwistbaar echt,
maar zijn
zijn kan.
kruikje is onbetwistbaar
echt, zoo
zoo echt
voor
mij verdubbelde
verdubbelde waarde
ik het
heteen
eenouden
oudenkennis
kennis
voor mij
waardegaf,
gaf, was
was het
het feit,
feit, dat ik
weg
gesnapt.Hij
Hijgold
goldinindie
diedagen
dagenvoor
voorden
dengrootsten
grootsten
juist voor
voor den
denneus
neushad
hadweg
gesnapt.
verzamelaar
zijn huis
huis had
hadhij
hijinineen
eenmuseum
museumvan
van oude
oude
verzamelaarvan
vanoudheden
oudheden en
en zijn
meubeleu
wat daarbij
daarbij behoort,
behoort, herschapen.
herschapen. Hij
snoefde er
er gaarne
gaarne op,
op, dat
dat
meubelen en
en wat
Hij snoefde
zijne
dochter het
het éenige
éenige voorwerp
voorwerp op
op zijn
zijngebied
gebiedwas,
was,jonger
jougerdan
danvijftig
vijftig
zijne dochter
jaar.
had een
een buitengewoon
buitengewoon scherpen
scherpen blik
blik voor
voor rariteiten,
rariteiten, die
die ergens,
ergens, alal
jaar. Hij
Hij had
was
het ook
ookinin
verborgen
hoekje,bewaard
bewaardwerden.
werden.Onze
Onzegemeenschapgemeenschapwas het
eeneen
verborgen
hoekje,
pelijke
bracht ons
ons vaak
vaak bij
bij elkander,
elkander, b.v.
b.v. in
in de
dewoning
woning van
van een
een
pelijke neiging
neiging bracht
wel bij
bij hem
hem aan
aan huis.
huis. Op
Op
handelaar
handelaarin
in antiquiteiten
antiquiteitenen
en later
later kwam
kwam ik
ik ook
ook wel
den
dag van
van mijn
mijninkoop
inkoopvan
van
"Apostelkruik"kwam
kwammijn
mijnmededinger
mededinger
den dag
de de
„Apostelkruik"
bezigwas
wasmijn
mijnschat
schat zorgvuldig
zorgvuldig in
in tetepakken.
pakken.
juist
den winkel
winkel in,
in, toen
toenikikbezig
juist den
Hij
werd paars
paars van
van boosheid,
boosheid, toen
toenhet
hetdoor
doorhem
hemvurig
vuriggewenschte
gewenschtevoorvoorHij werd
werp
hem aldus
aldus voor
voor den
den neus
nens werd
werd weggekaapt
weggekaapt en
en nog
nog wel
wel door
dooriemand,
iemand,
warp hem
hij als
als beginner
beginner in
in 't't dierbaar
van verzamelaar
verzamelaar van
dien
vak van
van oudheden
oudheden nog
dierbaar vak
dien hij
niet
als
mededinger
had
geteld.
Verdrietig
voegde
hij
mij
toe:
"Waarom
niet als mededinger had geteld. Verdrietig voegde hij mij toe : „Waarom
koop
jij
dat
ding?
Ik
heb
er
al
acht
dagen
op
geloerd."
koop jij dat ding ? Ik heb er al acht dagen op geloerd."
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Weltevreden
het kruikje
kruikje op
op mijne
mijne hand.
hand.
Weltevreden woog
woog ik
ik het
„Ik wil
verschaffen,
"Ik
wil mijne
mijne oogen
oogenook
ookeens
eensgenot
genot
versehaft'en,Mijnheer,"
Mijnheer,"zeide
zeideikikzegezege·
viereud.
"Gun uumij
mijden
denouden
oudenApostel
Apostelmaar,
maar, —
- u uhebt
hebteene
eenebekoorlijke
bekoorlijke
viereud. „Gun
voor uuzeker
zekereen
eennog
nogveel
veelgrooter
grootergenot."
genot."
dochter
aan te zien
zien isis voor
dochter en
en die
die aan
„Als of zij
zij eene
eene antiquiteit
antiquiteit was,"
was," bromde
bromde hij.
hij.
"Als
. een, neen
!" klonk
mijn
zijnog
noglang
langniet
niet!"
klonk
mijnantwoord,
antwoord,
"Neen,
neen;; eene antiquiteit
antiquiteit isis zij
„N
lachend ;"maar
„maar- — in
lachend;
in elk
elk geval
geval —
- de
deApostelkruik
Apostelkruik is van
van mij
mij en
en —
- ik
ik
groet u."
u."
groet
Met
die woorden
woorden verliet
verlietikikden
den
winkel
thuis
gekomentimmerde
timmerde ik
ik
Met die
winkel
enen
thuis
gekomen
een
muurplankje van
in de
dewoonkamer
woonkamer wilde
wildeophangen.
ophangen.
een muurplankje
van dennenhout,
dennenhout, dat
dat ik in
Dr. Hedler
Hedler zat
zat tegenover
tegenover mij
mij met
met goedgoedMijn
vriend en
en kamergenoot
kamergenoot Dr.
Mijn vriend
hartige
verbazing naar
kijken en
en zijne
zijne verwondering
verwondering werd
werd nog
nog
hartige verbazing
naar mijn
mijn werk
werk te
te kijken
hij zag,
zag,dat
dat
"Apostelkruik"daarop
daaropkwam
kwam tetestaan
staan;; toch
toch
grooter,
toen hij
grooter, toen
dede
„Apostelkruik"
was
bij hem
hem geen
geen zweem
zweem van
vanafgunst
afgunsttetebemerken.
bemerken.Hij
Hijwas
waseen
eenvan
vande
de
was bij
beklagenswaardige
zesde zintuig
zintuig —
- dedekunst
kunstoudheden
oudheden
beklagenswaardigestervelingen,
stervelingen,wien
wien het
het zesde
wasof of
nieuw,
eene
op
prijs te
te stellen,
stellen, —
- geheel
geheelontbreekt.
ontbreekt. Of
Ofiets
ietsoud
oudwas
op prijs
nieuw,
ofof
erereene
geschiedenis
niet, kon
kon hem
hem geen
geen greintje
greintje schelen.
schelen. Als
Als
geschiedenis mede
mede gepaard
gepaardging
ging of
of niet,
eenantiek
antiekbeeldje,
beeldje,of of
eenspaarpot
spaarpot
er
maar iets op
op zijne
zijne schrijftafel
schrijftafel stond
stond —
- een
er maar
een
in den
denvorm
vormvan
vaneen
eenroodwangigen
roodwangigen glimmenden
glimmenden appel
deed er
er niet
niet
appel -— dit deed
toe.
Mijn beste
beste Alois
Aloïs lette
letteopopdiedie
dingen
volstrekt
geen
smaak.
toe. Miju
dingen
nietniet;
; hijhij
hadhad
volstrekt
geen
smaak.
Maar neen,
mij niet onbillijk
onbillijk zijn
zijn;; op
op een
een punt
punt—- een
een
kapitaalpunt
punt—
Maar
neen, laat
laat mij
kapitaal
had hij,
hij. een
een bijzonder
bijzonder fijnen
fijnen smaak.
smaak. Hij
Hij was
was tot
totover
overzijne
zijneroode
roodeooren
ooren
had
verliefd op
op het
het straks
straks genoemde
genoemde mooie
mooie dochtertje
dochtertje van
vannotaris
notarisBrandoif
Brandotf
verliefd
zij —
- dit
ditwas
waswel
welvreemd,
vreemd, maar
maar toch
toch waar
waar —
- zij
zij had
had hem
hem ook
ook
en
en zij
hartelijk lief.
Zij had
had geen
geen ongelijk.
ongelijk. Nlijn
Mijn vriend
vriendAlois
Aloï~was
waseen
eendoor-en-door
door-en-door
hartelijk
lief. Zij
- hij
hij had
hadden
dentitel
titelvan
van
goede, betrouwbare
betrouwbare jongen;
goede,
jongen ;knap
knapinin zijn
zijn vak,
vak, —
wij konden
konden het
hetbest
bestsamen
samen vinden.
vinden.Maar,
Maar, ininmijne
mijne
Doctor medicinae
medicinae -— en
en wij
Doctor
oogen was
was hij
hij nu
nu juist
juist niet
nietgeschapen
geschapen om
om op
opteteverlieven.
verlieven.Daarom
Daarom moest
moest ik
ik
oogen
meisje aanzien,
aanzien, dat
dit punt
puntzulk
zulkeen
een
met verwondering
verwondering het
het bekoorlijke
bekoorlijke meisje
met
dat op dit
vreemden smaak
smaak toonde.
toonde. Dat
Dat zij
zij allerliefst
allerliefst was,
was, zou
zouhaar
haar ergste
ergste vijand,
v~anrl, als
als
vreemden
zij dien
dien had
had gehad,
gehad, niet
niet kunnen
kunnen loochenen.
loochenen. Als
Alseen
eencompliment
complimentaan
aandedeliefliefzij
echt
rococo-gezichtje;
aschblond, hoog
hoog van
van
hebberij van
papa, had
hadzijzijeeneen
hebberij
van papa,
echt
rococo-gezichtje
; aschblond,
het voorhoofd
voorhoofd opgestreken
opgestreken haar
een schalksch
schalksch kuiltje
kuiltje in
indedewangen,
wangen,
het
haar en
en een
waarover eene
eene herderin
herderin op
op Watteau's
Watteau's schilderijen
schilderijen zich
zich niet
niethad
hadbehoeven
behoeven tete
waarover
meisjeverliefd
verliefdben
bengeraakt,
geraakt,begrijp
begrijp
schamen. Waarom
Waarom ik
niet op
opdat
datmooie
mooiemeisje
schamen.
ik niet
van
verliefdworden
worden
nu nog
nogmar
maar
half.
Misschienbestaat
bestaaterer
gebied
ik nu
half.
Misschien
opop
hethet
gebied
van
verliefd
en „daarom"
"daarom";; misschien
misschien was
was het
hetdedewetenschap,
wetenschap,dat
datzijzijhaar
haar
gecn „waarom"
"waarom" en
geen
aan mijn
mijn vriend
vriendgeschonken
geschonkenhad;
had;want
wantvoor
vooreen
eenongelukkig
ongelukkigminnaar
minnaar
hart aan
hart
was ik
ik niet
nietgeschikt;
geschikt;
veeleernam
namik,ik,
onbaatzuchtigenenhulpvaardig
hulpvaardig als
als de
de
was
veeleer
onbaatzuchtig
mij gescbapen
geschapen heeft,
heeft, de
de rol
rolvan
vanden
denGoeden
GoedenGenius
Genius bij
bij het
hetjonge
jonge
natuur mij
natuur
paar voor
mijne rekening.
leidde Aloïs
Aloïs Hedler
Hedlerbij
bijdedefamilie
familieBrandorf
Brandorfin
in
paar
voor mijne
rekening. Ik
Ik leidde
en terwijl
terwijl wij
wij met
met ons
ons beiden
beiden ons
onsverblijdden
verblijdden over
over een
een ofofander
anderpas
pas
en
verworven oud
stuk, kon
kon mijn
mijn vriend
vriend ongestoord
ongestoord zijn
zijn hof
hofaan
aanBeate
Beatemaken,
maken,
verworven
oud stuk,
zoo veel hij
hij maar
maar wilde.
wilde.
zooveel
He(ller en ikikwaren
wareneigenlijk
eigenlijkgroute
groutetegenstellingen
tegenstellingen op
op bijna
bijna elk
elkgebied,
gebied,
Hedler
zonder dat
dat dit
ditfeit
feiteeneen
beletsel
voor
onze
vriendschapopleverde.
opleverde. Hij
Hij was
was
zonder
beletsel
voor
onze
vriendschap
even zoo houterig
houterig als ik
ik beweeglijk,
beweeglijk, evenzoo
evenzoo beredeneerd
beredeneerd als
als ikikdriftig,
driftig,evenevenevenzoo
zoo bescheiden
bescheiden als
alsikikovermoedig
overmoedigenenbrutaal
brutaalwas.
was.Om
Omdeze
dezelaatstgenoemde
laatstgenoemde
zoo
hoedanigheid mag
mag geen
geen van
van jullie
julliemij
mijminachten,
minachten,want
wantzonder
zonderdeze
dezezou
zouerereen
een
hoedanigheid
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gelukkig
menschenpaar minder
wereld zijn.
zijn. Daarvan
Daarvan zal
zal ik nu
nu de
de
gelukkig menschenpaar
minderinin de
de wereld
creschiedenis vertellen.
vertellen.
geschiedenis
Hedler was
Hedler
dien dedemeeste
meestemenschen
menschengaarne
gaarnetot
totschoonzoon
schoonzoonzouden
zouden
was iemand, dien
hebben,
Brandorf behoorde
behoorde juist
juistniet
niettot
tot„die
"diemeeste
meestemenschen."
menscheII."
hebben, maar
maar collega Brandorf
Hij
kon met
met den
den dokter
dokter niet
nietoverweg
overweg;; Alois'
Aloïs'gebrek
gebrekaan
aanzin
zinvoor
vooroudheden
oudheden
Hij kon
deed
Beate's vader
vader evenzoo
even zoo aangenaam
aangenaam aan,
het geluid
geluid van
van een.
eeu" stijf
stijf
deed Beate's
aan, als
als mij
mij het
rechtop
grifje, waarmee
waarmee over
over eene
eene lei wordt
wordt gekrast,
gekrast, als
als hij
hij b.v.
b.v.
rechtop gehouden
gehouden grifje,
bij
echt rococo-tafeltje
rococo-tafeltje staande,
"Dat isis
bij een
een echt
staande,met
meteen
eenonnoozel
onnoozelgezicht
gezichtzeide:
zeide „Dat
zeker
antiek?" Het
Het was
was jammer,
jammer, maar
maar toch waar,
waar, hij
hij kon
kon 't
zeker ook
ook antiek?"
't niet vinden
met den
den man,
met
man, dien
dien hij
hij zoo
zoo gaarne
gaarne zijn schoonvader
schoonvader zou
zou hebben
hebben willen noemen,
en deze
en
deze evenmin
evenmin met
met hem.
hem.
Laat
erjullie
jullienog
nogeven
evenaan
aanherinneren,
herinneren, dat
dat de
deoude
oudenotaris
notaris het
het mij
mij
Laat ik er
nooit
had vergeven,
vergeven, de
deApostelkruik
Apostelkruik tetehebben
hebbenweggesnapt.
weggesnapt.Wanneer
Wanneer hij
hij
nooit had
nn
en dan
daneens
eensbijbij
kwam,
ging
voor
muurplankjestaan,
staan,nam
nam
nu en
onsons
kwam,
ging
hijhij
voor
hethet
muurplankje
de
kruik eraf
eraf en
en monsterde
monsterde ze
ze van
van alle
allekanten,
kanten,om
omzezedaarna
daarna met
met een
een
de kruik
diepen
de vorige
vorige plaats
plaats te
te zetten.
zetten. Soms
Soms hoorde
hoorde ik
ik hem
hem wel
wel
diepen zucht
zucht op
op de
mompelen:
moest van
van rechtswege
rechtswege in
mijn bezit
bezit zijn."
zijn." En
En dan
dan
mompelen : "Die
„Die Apostel
Apostel moest
in mijn
liet
ik niet
niet na
natetezeggen
zeggen:
"Maar hij
hij isiavan
vanmij."
mij."Op
Opeen
eenmet
metlist
listverzonnen
verzonnen
liet ik
: „Maar
ruilhandel
nooit in.
in. Zelfs
Zelfs voor
voor een
een aardig
aardig kistje
kistje met
met een
eendeksel
dekselvan
van
ruilhandelging
ging ik
ik nooit
kunstig mozaiekwerk
mozaiekwerk en een
een keurig
keurignaaldenboekje
naaldenboekjemet
metpetit-point
petit-pointborduursel
borduursel
bedankte
hoewel ik
ikdie
diedingen
dingen
gaarne
gehad
hebben,maar
maarmijn
mijn
bedankte ik,
ik, hoewel
gaarne
zouzou
gehad
hebben,
Apostelkruik was
Apostelkruik
was mij
mij meer
meer waard.
waard.
"Je
moest mijnheer
mijnheer Brandorf
Brandor! dat
genoegen maar
maar doen,"
doen," zeide
zeide Alois
Aloïs'eens
eens
„Je moest
dat genoegen
tot
mij, „ik
"ikzou
zouhem
hemdiedie
kruik,
waarop
zoo
gesteldis,is,
zekerhebben
hebben
tot mij,
kruik,
waarop
hijhij
zoo
gesteld
zeker
afgestaan,
die mij
mij behoorde."
behoorde."
afgestaan, als
als die
"A.ls
de aardige
aardigc Beate
Beate verliefd
verliefd was,
was, zou
zou ik
ik 't misschien
misschien ook doen,"
doen,"
ik op
op de
„ Adsik
lachte
ik, „maar
"maar zeker
zeker is
is het
het nog
nogniet
niet;
zooiets
ietsbegrijp
begrijpjijjijnatuurlijk
natuurlijk niet."
niet."
lachte ik,
; zoo
eenverstaanbaar
verstaanbaar gemompel
gemompel:
" Barbaar!"
!" keerde
keerdehij
hijzich
zichom
omen
enliep
liepweg.
weg.
Met een
: „Barbaar
In die
diedagen
dagenhad
hadde de
oude
hecr
bijzondermooie
mooievaas
vaas ininzijn
zijnbezit
bezit
In
oude
heer
eeneen
bijzonder
gekregen; ; zij
was van
van 't fijnste
fijnste Fransche
}<'ransche porselein,
porselein, keurig
keurigbeschilderd
beschilderd:
gekregen
zij was
:
tusschen fraaie
fraaie gouden
goudenarabesken
arabesken een
een blauw
blauwmedaillon,
medaillon,waarop
waarop een
eensierlijke
sierlijke
tusschen
tak rozen
rozen ininongeëvenaarde
ongeëvenaardevolmaaktheid
volmaaktheid gelegd
gelegd scheen.
scheen. Deze
Deze yaw;
vaa~ met
met de
de
tak
fijne vergulde
vergulde oortjes
oortjes vormde
vormdededekroon
kroon
zijnerverzameling.
verzameling.Maar
Maar erermoest
moest
fijne
zijner
van dit
ditpronkstuk
pronkstukeen
eenpendant
pendantbestaan,
bestaan,—- hethet
zoekendaarnaar
daarnaar liet
liethem
hem
van
zoeken
geen rust.
rust. Zoodra
Zoodrahij
hij meende
meende die
dietweede
tweedevan
vanhet
hetstel
steltetehebben
hebbengevonden,
gevonden,
geen
was geene
geene moeite
moeite hem
hem teteveel,
veel,geene
ge enereis
reiste te
j maar
teleurgesteldkwam
kwam
was
verver
; maar
teleurgesteld
hij telkens
telkens weer
weer tehuis.
tehuis.
hij
Acht dagen
dagen voor
voor Kerstmis,
Kerstmis, toen
Aloïs en
en ik
ik den
denavond
avondbij
bijdedeBrandorf's
llrandorPs
Acht
toen Alois
doorbrac~ten,
moesten
wij
wederom
het
oude
klaaglied
hooren:
"Daar
staat
doorbrachten, moesten wij wederom het oude klaaglied hooren : „Daar staat
mijne vaas
vaas; ; ik
ik weet
weet dat
dat erereen
eentweede
tweedezoo
zoo is
ia en dagelijks
dagelijks hindert
hindert het
het mij,
mij,
mijne
het stuk
stuk hier
hier alleen
alleen te
tezien
zienstaan."
staan."
het
"Zou er
er geen
geen tweede
tweedebij
bijgeschilderd
geschilderdkunnen
kunnenworden
worden?"
vroegmijn
mijnvriend
vriend
„Zou
?" vroeg
bedeesd.
bedeesd.
notaris keek
keek hem
hem nijdig
nijdig aan.
aan. Hij
Hijvoegde
voegdehem
hemtoe
toe:
"Zeg,Dokter,
Dokter, als
als
De notaris
: „Zeg,
je maar
maar liever
liever niet
niet mee
meewilde
wildepraten
pratenover
overdingen,
dingen,waarvan
waarvan jejegeen
geenzier
zierververje
stanel hebt
hebt!! Men
Men schildert
schilderttegenwoordig
tegenwoordig zulk
zulk eene vaas
vaas niet
niet meer
meer en
en dan
dan
stand
een nieuw
nieuw exemplaar
exemplaar voor
voor mij
mij niet
nietdedeminste
minstewaarde
waardehebben
hebben—- maar
maar
zoude een
daar begrijp
begrijp je
je geen
geen jota.
jota. van,"
van," liet
liet hij
hij verontwaardigd
verontwaardigd volgen
volgen;; en
en toen
toen tot
tot
daar
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mij gewend:
gewend : "Wie
„Wie mij
mij
mij die tweede
tweede vaas
vaas bracht,
bracht, zoude
zoude van
van mij
mij veel,
veel,zeer
zeerveel
veel
gedaan
wel zeggen."
zeggen." Die
Diewoorden
woorden werkten
werkten ververgedaan kunnen
kunnen krijgen,
krijgen, dat
dat kan
kan ik wel
bazend
mijn anders
anders kalmen
kalmen vriend.
vriend. Hij
Hij drong
drongerernanadien
dienavond
avondonoponopbazend op mijn
houdelijk
op aan,
aan, hem
hem toch
toch dat
dattweede
tweedeexemplaar
exemplaar der
der vaas
vaas te
te bezorgen,
bezorgen, op
op
houdelijk op
de
cen of
ofandere
andere manier.
manier. Hierin
Hierin zag
zag hij
hijten
tenminste
minsteeene
eenemogelijkheid
mogelijkheidom
ombij
hij
de een
papa
Brandorf in
in de
degunst
gunsttetekomen.
komen.M.aar,
Maar, zooals
zooals tetebegrijpen
begrijpen is,
i~,vonden
vonden
papa Brandorf
wij
tweede vaas
vaas niet.
niet. Ieder
Iederverzamelaar
verzamelaar van
van oudheden
oudheden weet
weet uit
uitervaring,
ervaring,
wij die
die tweede
dat men
men dingen,
dingen, die
diemen
menop
opeen
eenbepaalden
bepaaldentijd
tijdwenscht
wenschtte te
hebben,dan
danjuist
juist
dat
hebben,
niet krijgt.
krijgt. Als
Als een
eenjager
jagermoet
moetmen
men
gednldig
wachten,
weken,
maanden,
geduldig
wachten,
weken,
maanden,
jaren lang
lang soms
soms;; dan
dan kan
kan 't gebeuren, dat
men het
hetbegeerde
begeerdestuk,
stuk,om
om 't'teven
even
jaren
dat men
wat het
het is, plotseling
plot~eling in
in het
hetoog
oogkrijgt.
krijgt.Dan
Dankomt
komthet
hetereropopaan
aanererdadelijk
dadelijk
wat
beslag op
te leggen.
leggen.
beslag
op te
Kerst.avond naderde.
naderde. Wij
Wij wareu
waren beiden
beiden bij
bij dedeBrandorf's
Brandorf'sgenoodigd
genoodigden
en
De Kerstavond
na veel
veel hoofdbrekens
hoofdbrekens over
overdededoor
doorons
onsaan
aante te
biedengeschenken,
geschenken,hadden
hadden
na
bieden
wij tot
tot de
demoderne
modernepresenten
presentenvan
vaneeneen
bloemenmand
voormevrouw
mevrouwAdolphine
Adolphine
wij
bloemenmand
voor
en
een doos
doosmet
met
fijne
confituren
voor
mejuffrouwBeate
Beatebesloten
besloten;
behalve
en een
fijne
confituren
voor
mejuffrouw
; behalve
deze zoetigheid
zoetigheid wilde
wilde Alois
AloïsHedler
Hedler haar
haar op
opdien
dienavond
avondzijn
zijn hart
hart en
enzijne
zijne
deze
hand
aanbieden.
hand aanbieden.
Onze
geschenken lieten wij
wij laat
laat op
op den
denavond
avondbezorgen
bezorgen;; wij
wij wilden
wilden den
den
Onze geschenken
schijn
vermijden deze
deze uit
uit dankbaarheid
dankbaarheid voor
voor de
de vriendelijke
vriendelijke uitnoodiging
uitnoodiging tete
schijn vermijden
hebben gezonden.
éenige die
die niet
niettot
totdededoor
door
bedeelden
konworden
worden
hebben
gezonden. De
De éenige
onsons
bedeelden
kon
gerekend,
was mijnheer
mijnheer Brandorf
Brandorfzelf.
zelf.Hij
Hijwas
wasenkel
enkelteteverblijden
verblijdenmet
metzeldzame
zeldzame
gerekend, was
voorwerpen en
daarvan kou
geen afstand
afstand doen.
doen.Na
Nazijn
zijnlangdurig
langdurigzeuren,
zeuren,
voorwerpen
en daarvan
kon ik geen
had ik
ik een
eentinnen
tinnenkruikje
kruikjemet
metmooi
mooi
gegraveerdefiguren
figurenaan
aanHedler
Hedlerafgestaan
afgestaan
had
gegraveerde
voor
zijn toekomstigen
toekomstigen schoonvader
schoonvader; ; maar
op het
hetallerlaatste
allerlaatste oogenblik
oogenblik
voor zijn
maar op
berouwde het
trokhem
hemhet
hetkannetje
kannetje
berouwde
het mij,
mij, zoo
zoo vrijgevig
vrijgevig te
te zijn
zijn geweest.
geweest. lkIktrok
uit de
de hand
hand en
enzette
zettehet,
het,met
meteeneen
zucht
verlichting,
wederopopzijn
zijnvorige
vorige
zucht
vanvan
verlichting,
weder
plaats, veinzend
veinzend van
van den
denbedroefden
bedroefdenblik
blikvan
vanmijn
mijnteleurgestelden
teleurgesteldenvriend
vriend niets
niets
plaats,
te zien.
zien. Op
Op het
hetbepaalde
bepaalde uur
uurstapten
staptenwij
wijnaar
naarhet
hethuis
huisder
der
Braudorf's,waar
waar
13randorrs,
de verdeeling
verdeelingder
derKe.rstgeschenken
Kehtgeschenkenininden
denvriendenkring
vriendenkringreeds
reedsafgeloopen
afgeloopenwas.
wa~.
De oude
oude heer
heer had
had allerlei
allerleiaardigheden
aardigheden en
en antiquiteiten
antiquiteitengekregen,
gekregen,onpracoupracDe
tische
dingen natuurlijk
natuurlijk;; en
en als
alshoofdgeschenk
hoofdgeschcnk pronkte
pronkte een
eenallerliefste
allerliefste
tische dingen
rococo-kop-en-schotel
porselein en
en dun
dun als
alseen
eenlelieblad,
lelieblad,met
methet
het
rococo-kop-en-schotelvan
van fijn
fijn porselein
hooge vergulde
ver~ulde oor,
oor, keurig
keurig beschilderd
beschilderd met
metdansende,
dansende,gepruikte
gepruiktepaartjes.
paartjes. Ik
Ik
hooge
stond
met mijn
mijnouden
oudenvriend
vriendbij
bijdedetafel
tafelditdit
kostbaarstuk
stukte te
bewonderen
stond met
kostbaar
bewonderen
met veel
veel warmte
warmte en
en vele
velewoorden,
woorden, ten
teneerste
eersteoprecht
oprecht gemeend
gemeend en
en dan
dan ook
ook
met
om mijn
mijn jongen vriend
vriend gelegenheid
gelegenheid te
te geven,
geven,ongestoord
ongestoordinindedeschaduw
schaduwvan
van
om
den
Kerstboom zijne
zijne liefde
liefde te
te verklaren.
verklaren. Op
Opzijn
zijnverzoek
verzoekpolste
polste ikikden
den
den Kerstboom
vader
van Juffrouw
Juffrouw Beate,
Beate, om
om zoo
zoo mogelijk
mogelijk tetevernemen
vernemen hoe
hoehij
hijzich
zichhouden
houden
vader van
zou,
wanneer aanstonds
aanstonds de bom,
bom, volgens
volgens afspraak,
afspraak, tot
totspringen
springen kwam.
kwam. Maar
Maar
zou, wanneer
daarbij
worden gerekend
gerekend op
opeen
eengunstig
gunstigantwoord
antwoordvan
vandien
dienkant.
kant .
daarbij mocht
mocht niet
niet worden
..,Dat
, Dat kan
alles waar
waar zijn
zijn —
- het
hetzalzalwel
welwaar
waarzijn",
zijn",bromde
bromde de
denotaris
notaris
kan alles
hij heeft
heeftzoo
zoovolstrekt
volstrektgeen
geengevoel
gevoel
op mijne
mijne hoogdravende
hoogdravende lofrede,
lofrede, „maar
"maarhij
op
voor
datgeen, waaraan
waaraan ik
ikveel
veelwaarde
waardehecht
hecht;
daaromheb
hebikikbepaald
bepaaldiets
ietstegen
tegen
voor datgeen,
; daarom
hem. Ja,
Ja, als
als jij
jij het
het was,
was, mijn
mijn vriend,
vriend, dan
,"
hem.
dan ..
. . ."
begon hartelijk
hartelijk te
te lachen.
lachen.
Ik begon
"Maar,
beste Notaris,
Notaris, het
het isiswel
weljammer,
jammer,maar
maardaartegen
daartegenbestaan
bestaan een
een
„Maar, mijn
mijn beste
paar
vrij groote
groote hinderpalen
hinderpalen: : ten
eerste geeft
geeft uwe
uwe dochter
dochter niets
niets om
ommij
mijenen
paar vrij
ten eerste
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tweede houdt
houdt zij
zij wel,
wel,enenzelfs
zelfsveel,
veel,van
van
mijn
besten
vriend.
Dat
zoueen
een
ten tweede
mijn
besten
vriend.
Dat
zou
bijzonder slechte
zijn om
om 't gebouw
gebouw van
van huiselijk
huiselijk geluk
geluk erop
erop te
te
bijzonder
slechte grond
grond zijn
stichten."
stichten."
omdie
dievoorstelling
voorstellinglachen.
lachen.DeDe
schoudersoptrekoptrek·
oude heer
heer moest
moest zelf
zelfom
De oude
schouders
ernstig:
kende, zeide
zeide hij
hij daarna
daarna weder
weder ernstig
kende,
:
"Geloof mij
mij —
- daar
daar kan
kan niets
niets van
van inkomen.
inkomen. Wij
Wijzullen
zullendedezaak
zaaklaten
laten
„Geloof
zij is.
is. IN
Hijzal
zalzich
zichwel
weltroosten.
troosten.Wie
Wiekan
kanalles
alleskrijgen,
krijgen,wat
wat
blijven, zoo
blijven,
zoo als
als zij
hij
hij verlangt
verlangt!! Ik,
Ik,bijvoorbeeld,
bijvoorbeeld, heb
hebreeds
reedszoo
zoolang
langgehoopt
gehoopthet
hetpendant
pendantvan
van
krijg het
Hetgaat
gaat zoo
zoo in
in
mijne antieke
bezitten en
mijne
antieke vaas
vaas te
te bezitten
en ik
ik krijg
het ook
ook niet.
niet. Het
wereld. En
Ennu,
nu,praat
praater er
maarDiet
nietmeer
meerover
over;
hetzou
zoujammer
jammerzijn
zijnden
den
de wereld.
maar
; het
aangenamen avond
Ennaar
naar de
detafel
tafelterugkeerende,
terugkeerende,
aangenamen
avond hierdoor
hierdoorte
te bederven."
bederven." En
hij met
met zijn
zijn nieuw
nieuw speelgoed
speelgoed als
als een
een groot
groot kind.
kind. Toch
Toch ben
benikikoveroverspeelde hij
speelde
datondanks
onc1ankszijne
zijnegroote
grootewoorden
woordenzijn
zijnvaderhart
vaderhart op
opden
denKerstavond
Kerstavond
tuigd, dat
juist niet
niet op
op did
dàt
de overhand
overhand zou
zou hebben
hebben gekregen,
gekregen, indien
indien het
het noodlot
noodlot juist
de
oogenblik mijn
mijn vriend
vriend Hedler
Hedler een
eenleelijk
leelijk trekje
trekje gespeeld
gespeeld had.
had. Hij
Hijkwam
kwam
oogenblik
naar binnen
binnen stappen,
stappen, onder
onder den
denindruk
indrukvan
vanhethet
voorafgegaan,zeer
zeerbelangrijk
belangrijk
naar
voorafgegaan,
dathijhijzijn
zijnaanzoek
aanzoekbij
bijmoeder
moederen
endochter
dochter
gesprek met
met de
de beide
beide dames
dames —
- dat
gesprek
gedaan had
bad en
en door
door dezen
dezen niet
nietwas
wasafgewezen,
afgewezen, stond
stond duidelijk
duidelijk op
op zijn
zijn van
van
gedaan
blijdschap stralend
- en
en regelrecht
regelrecbt naar
naar den
den ouden
ouden heer
beer toe.
Hij
blijdschap
stralend gelaat
gelaat —
toe. Hij
liet het
het eene
eene:: „Beelderig!
"Beelderig!Hoe
Hoebijzonder
bijzonder!
Pijnenenzeldzaam
zeldzaam!"
nahet
hetandere
andere
! Fijn
!" na
hooren en
nam den kop-en-schotel
kop-en-schotel in
de hand,
hand, terwijl
terwijl de
de eigenaar
eigenaar van
van dien
dien
hooren
en nam
in de
schat elke
elke beweging
beweging van
van die
diehand
bandmet
metArgus-oogen
Argus-oogen bespiedde.
bespiedde. Op
Opdat
dat
schat
oogenblik moest
moest helaas
helaas!! Beate
Beate zich
zich bij
bij 't gezelschap voegen
voegen en
in zijne
zijne vervcren in
oogenblik
liefdheid niet
niet naar
naar het
het kopje
kopjeziende,
ziende,stiet
stietdede
ongeluksvogel
methet
hetschoteltje
schoteltje
liefdheid
ongeluksvogel
met
tegen de
de toevallig
toevallig juist
juist opengaande
opengaande deur
het kopje
kopje kantelde,
kantelde, viel
viel en
enhet
het
tegen
deur -— het
sierlijke
knapte eraf.
eraf.
sierlijke oor knapte
maar een
eengreintje
greintjegevoelt
gevoeltvoor
voordedegewaarwordingen
gewaarwordingenvan
vaneen
eenverzamelaar,
verzamelaar,
Wie maar
die zal
zal begrijpen,
begrijpen, mijnheer
A.oe mijnheer
Brandorf
oogenblik
was.IkIkgeloof
geloofdat
dathij
hij
Brandorf
op op
datdat
oogenblik
was.
zijn gast liefst
liefst zou
zou hebben
hebben willen
willenvermoorden;
vermoorden; hij
hijschreide
schreidebijna
bijnavan
vanwoede.
woede.
zijn
Ik
konkon
daarin komen.
Ik
daarin komen. •
• afloopen.
De
feestavond beloofde
beloofde bijzonder
bijzonder aangenaam
aangenaam te zullen
zullen
afloopen. Beate
Beate
De feestavond
konhet
hetopophare
haretien
tien
kreeg
een rood
rood hoofd
hoofd —
- toen
toenroode
roodeoogen
oogen;
immers,zijzijkon
kreeg een
; immers,
dit kunstkunstvingers
berekenen, hoeveel
hoeveel sporten
sporten haar
haar handige
handige minnaar
minnaar door
door dit
vingers berekenen,
stukje
gedaald was
was op
opdedeladder
ladderder
der
achting
genegenheid
vanharen
harenvader.
vader.
stukje gedaald
achting
en en
genegenheid
van
tunrue strak
strakop
opdedetafel.
tafel.Alois
AloïsHedler
Hedlerzat
zatalsalsverpletterd.
verpletterdinin
Hare
moeder tunrde
Hare moeder
elkander
ik deed
deedmijn
mijnbest
best
grappige
verhalenopoptetedisschen,
disschen,
elkander gezakt
gezakt en
en ik
grappige
verhalen
waarvoor
zweem van
van een
een glimlach
glimlach mocht
mocht oogsten.
oogsten. Zoodoende
Zoodoende
waarvoorik
ik echter
echter geen
geen zweem
verflauwde
mijn moed
moed om
om den
den wagen
wagen weder
weder in
inhet
hetspoor
spoortetebrengen.
brengen.
verflauwde ook
ook mijn
En
deoude
oudeheer
heer!
Doodongelukkig
ongelukkigpaste
pastehij
hij de
degebroken
gebroken stukjes
stukjes van
van dat
dat
En de
! Dood
kopjes-oor
elkaar, met
metvijandige
vijandigezijdelingsche
zijdelingscheblikken
blikkennaar
naarmijn
mijnbeklagensbeklagenskopjes-oor aan elkaar,
waardigen
Hij wenschte
wenschte dezen
dezen naar
naar de
de maan,
maan, zoo
zoo duidelijk
duidelijk dat
dat elk
elk
waardigenvriend.
vriend. Hij
woord
overbodig kan
Hij scheen
scheen dit
ook in
in tetezien
zien;; want
want
woord overbodig
kan worden
wordengeacht.
geacht. Hij
dit ook
hij
sprak vooreerst
vooreerst niet met
met Aloïs
Aloïs—- die
diebestond
bestondeenvoudig
eenvoudigniet
nietvoor
voorhem
hem —
hij sprak
en
slechts met
met veel
veel moeite
moeite en
enlist
listkregen
kregenwijwijhem
hem
vreeselijkekopjeskopjesen slechts
vanvan
hethet
vreeselijke
thema
af, door
door hem
hemvoorzichtig
voorzichtig opopzijn
zijn
andergeliefkoosd
geliefkoosdonderwerp,
onderwerp, de
de
thema af,
ander
brengen.
vaas,
vaas, te brengen.
"Ja,
zooals ik
onlangs nog
nog gezegd
gezegd heb
heb -_.wie
wiemij
mijeene
eenevaas
vaasbracht,
bracht,juist
juist
„Ja, zooals
ik onlangs
het
evenbeeld der
der mijne,
mijne, dien
dien blauwen
blauwen grond
grond van
van 't medaillon
clie ververmedaillon en
en die
het evenbeeld
nietskunnen
kunnenweigeren
weigeren; jeenvoudig
eenvoudig
rukkelijke
daarop —
- hem
hemzou
zouikikniets
rukkelijke rozen
rozen daarop
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niets!" herhaalde
herhaalde hij,
droefgeestigen blik
blik naar
naar de
de zoldering
zoldering in
inden
den
hij, met
met een droefgeestigen
niets!"
hoek der
der kamer.
kamer.
eenen hoek
eenen
zweeg.
Iedereen zweeg.
Iedereen
Op
mijne
rechtvaardiging
bier
dadelijk
Op dat
dat oogenblik,
oogenblik, —
- tottot
mijne
rechtvaardigingzijzijhethet
hier
dadelijk
een
bliksemstraal
vermeld —
- niet
nietvroeger,
vroeger,schoot
schooteeneen
brutale
gedachte
vermeld
brutale
gedachte
mijmij
alsals
een
bliksemstraal
meer gaat
gaat in de
de wereld
wereld —
- als
alseen
eenbrave,
brave,
door het
het hoofd.
hoofd. En
Enzooals
zooals 't't meer
door
ten uitvoei.
uitvoer had
had willen
willenbrengen,
brengcn,zouden
zouden
verstandige, eerlijke
eerlijke knaap
knaap zoo
verstandige,
zoo iets ten
en kleine
kleinesteenen
steenenhem
hemhinderlijk
hinderlijkvoor
voordede
voetenhebben
hebben
honderd groote
groote en
honderd
voeten
dwaze,ongeloofelijk
ongeloofelijkdrieste
driestestreek
streekzalzalworden
worden
Maarwanneer
wanneererereen
eendwaze,
gerold. Maar
zaak
uitgehaald, dan
dan schuilt
schuilt altijd
altijd in
in de
debuurt
buurteen
eenklein
kleinduiveltje,
duiveltje, dat
datde
dezaak
uitgehaald,
getouw zet
zet enenvoortspint,
voortspint,daarbij
daarbijwel
welzorgende,
zorgende,dat
datdedeboosdoener
boosdoener
op 't getouw
zich niet bedenkt
bedenkt en
en tetevroeg
vroegdoor
doorberouw
berouwwordt
wordtgekweld.
gekweld.
zich
Dit duiveltje,
duiveltje, —
- het
het was
was misschien
misschien in
in een
een guitige
guitigefeeststeniming
feeststemming —
- trok
trok
en ik —
oogenblik aan
aan de
de huisschel
huisschel en
- onder
onder de
deingeving
ingevingvan
van
op 't gegeven oogenblik
wensch om
om teteredden
reddenwat
watteteredden
reddenwas,
was,—- riep
riep:
,,0,daar
daarkomen
komen
mijn wensch
mijn
: „O,
onze presenten!"
presenten!" sprong
sprong op
op en
enstormde
stormdededekamer
kameruit,
uit,hethctportaal
portaalop.
op.Lang:,
Langt:;
onze
een omweg
omweg holde
holde ikikdedekamer
kamervan
vanden
dennotaris
notarisin,
in,rukte
ruktededevaas
vaasvan
vanhaar
haar
een
voorzichtigin in
stuk
vloeipapier,dat
datvan
van't'teen
een
standpunt en
enpakte
paktezezevoorzichtig
hoog standpunt
eeneen
stuk
vloeipapier,
was achtergebleven.
achtergebleven. En
Entoen
toenliep
liepikik
bedaardnaar
naar de
de
ander geschenk
geschenk was
of ander
bedaard
de bloemenmand
bloemenmand en
doos met
met confituren
confituren in de
de eene
eenehand
hand
familie terug,
familie
terug, de
en de
de doos
vaas inindedeandere
anderehoudende.
houdende. „Ziedaar
"Ziedaar Alois",
Aloïs", zeide
zeide ik
ik op
op
en de
de ingepakte
ingepaktevaas
en
vriendelijk beschermenden
beschermend en toon „geef
"geef nu
nuzelf
zelfjejeKerstgeschenk".
Kerstgeschenk",Daarbij
Daarbij
een vriendelijk
mij verbluft
verbluft aanstarenden
aanstarenden jongen
pakje in
in de
dehand.
hand,
drukte
den mij
drukte ik den
jongen het pakje
hem!" en
Hij
kon mij
mij alleen
alleen toevoegen
toevoegen:: „"WienP"
siste terug:
terug:„Aan
"Aan kem!"en
Hij kon
Wien ?" en
en ik siste
aanstonds
oude heer
heer zijn
zijn geschenk
geschenk ontvangen.
ontvangen. Hij
Hij pakte
pakte het
hetvoor.
vooraanstonds had
had de oude
en bij
bij 't gezicht
het vermeende
vermeende tegenstuk
tegenstuk zijner
zijner kostelijke
kostelijke
zichtig
gezicht van het
zichtig uit
uit en
vaas
hij een
eenkreet
kreetvan
vanblijdschap
blijdschap hooren,
hooren, die
diemij
mij door
doorhet
hethart
hartsneed.
sneed.
vaas liet hij
eenellendige
ellendigestreek
streektetchebben
hebbenuitgehaald.
uitgehaald.
Ik
had het
het besef
besefeen
Ik had
Mijnhecr
Aloïs in de
de overmaat
overmaat zijner
zijner vreugde
vreugdeen
enschoof
schoof
Mijnheer Braudorf
Braudorf omhelsde
omhelsde Aloïs
hem
toen in
in de
dearmen
armen zijner
zijner dochtcr,
dochtc!, die
dievoldoende
voldoendcopopdeze
dezeverloving
verlovingvoorvoorhem toen
doet dan
dan wat
wat ge
ge wilt!"
wilt!"
bereid
bereid was,
was, met
met zijn
zijn vriendelijk:'
vriendelijk :"Nu,
„Nu,-— doet
bij dit
dit alles
alles isisniet
niettetebeschrijven.
beschrijven. Ik
Ik
Hct
gelaat van
van mijn
mijn goeden
goeden Aloïs
Aloïs bij
Het gelaat
zou 't willen schilderen
schilderen!! De
De verblufte,
verblufte, domme
dommeverbazing,
verbazing,zonder
zondereen
eengreintje
greintje
doOI' woorden kunnen worden
worden geschetst.
geschetst.
begrip van
van den
den toestand, zou onmogelijk door
flink:: „Nu,
"Nu. vooruit,
vooruit, jongelui!"
jongelui!" bracht
bracht de dingen
dingen weldra
weldra in het
het
Maar
Maar mijn
mijn flink
gejuich en zacht
zacht snikken,
snikken, van
van zegenen
zegenen
gewenschte
gewenschte vaarwater.
vaarwater.De
De drukte
drukte van
van gejuich
bij mij
mij ondanks
ondanks de
de zegeviezegevieen
gelukwenschen onder
onder den
dèn kerstboom,
kerstboom, wekte
en gelukwenschen
wekte bij
rende
gewaarwording van
van hier
hier den
denGoeden
GoedenGenius,
Geuius,den
dengeluk-aanbrengenden
geluk-aanbrengen den
rende gewaarwording
vanonbehagen
onbehagen in de
de
Engel
te hebben
hebben vertegenwoordigd,
vertegenwoordigd, toch
toch een
eengevoel
gevoelvan
Engel te
maagstreek.
.
maagstre,ek.
De
oude heer
heermaakte
maakte met
metzijn
zijnvaderlijken
vaderlijken zegen
zegen spoedig
spoedig een
een einde
einde aan
aan
De oude
dit gedeelte
van 't
stormde weer
weel' terug
terug naar
naar
programmavan
van den
den avond;
avond ; hij
hij stormde
't programma
gedeelte van
was neergezet
neergezet:: hij
hij betastte
betasttehet
heten
enkeurde
keurde
de
tafel, waarop
waarop zijn
zijn dierbaar
dierbaar stuk was
de tafel,
en
riep
daarbij
den
totaal
overbluften
Aloïs
toe:
"Maar,
goede
hemel,
het
het
riep daarbij
totaal overbluften „Alois toe : „Maar, goede hemel,
beste
jongen,
waar
heb
je
het
stuk
dan
toch
opgediept
P"
Ik
moest
mijn
beste jongen, waar heb je het stuk dan toch opgediept ?" Ik moest mijn
eenondeugend
ondeugendlachje
lachje tetezeggen
zeggen::
armen
te hulp
hulpkomen,
komen,door
doormet
meteen
armen vriend
vriend te
wijhebben
hebbenonze.
onze:hulpbronnen
hulpbronnen!"!" Nu
Nu echter
echter
"Ja,
ja —- mijnheer
mijnheerBrandorf,
Brandorf,wij
„la, ja
mijeen
eenhalf
halfuur
uurwaarin
waarinik,ik,naar
naarrecht
rechtenenbillijkheid,
billijkheid, was
was
volgde
er voor
voormij
volgde er
voorbeschikt
pijnen van
vanden
denzedelijk
zedelijkgemartelden
gemarteldenzondaar
zondaar te
te verduren.
verduren.
voorbeschikt om
om alle pijnen
1906.
16
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Want in
inzijne
zijneblijdschap
blijdschap riep
riepdedenotaris,
notaris,wat
wattrouwens
trouwenszeer
zeernatuurlijk
natuurlijkwas,
was,
Want
met
met een
een vroolijk
vroolijk gelaat
gelaat:: „Nu
"Nu moet
moet ikikdedetwee
tweevazen
vazennaast
naastelkander
elkanderzetten.
zetten.
wezenop
opdedeKersttafel
Kersttafel!"!"
Zoo'n stel
stel mag
mag er
erwezen
Zoo'n
„Kom,
ga
maar
mede,"
riep
"Kom, ga maar mede," riep hij
hij mij
mij toe,
toe,„laat
"laatons
onsdedeandere
anderevaas
vaas uit
uit
mijne kamer
kamer gaan
gaan halen
halen!"
mijne
!"
In
zuinigheid
vanvan
moeder
dedevrouw,
In die
diekamer
kamer was
was het,
het,dank
dankzijzijdedeedele
edele
zuinigheid
moeder
vrouw,
donker.
de de
vermaning
donker. lnlnplaats
plaatsvan
van
vermaningvan
vanmijn
mijngastheer
gastheertetegehoorzamen
gehoorzamen en
en
de lamp
lamp op
optetenemen
nemenomom
daarmedevoor
voortetegaan,
gaan, pakte
pakte ik
ik een
een der
der
de
onsons
daarmede
waskaarsen van
van den
denkerstboom,
kerstboom, nam
namdit
dittottotverlichting
verlichtingbestemde
bestemdevoorwerp
voorwerp
waskaarsen
in de
de hand
hand en
endroeg
droeghet
hetplechtig
plechtigvoor
voorhem
hemuit
uittottotover
over
den
drempel;
toen
in
den
drempel
; toen
kreeg ik,
ik, terwijl
terwijl de
deverheugde
verheugde eigenaar
eigenaar der
der vazen
vazen mii
mij op
op de
dehielen
hielenvolgde,
volgde,
kreeg
een
een niesbui,
niesbui, zoo
zoohevig
hevigenenzoo
zoonatuurlijk
natuurlijkdreunend
dreunend en
en spattend,
spattend, dat
dat ik
ik het
het
licht uitniesde.
!" riep
uitniesde. „Blijf
"Blijf uustil
stilstaan,
staan,Mijnheer
Mijnheer!"
riep ik
ikden
dennotaris
notaris toe,
toe,„blijf
"blijf
vooral stil staan,
staan, dan
dan zal
zal ikiklucifers
lucifershalen,
halen, ikikben
bendadelijk
dadelijkterug
terug!"
vooral
!"
En
door,
overal
waar
ik ik
lucifers
En nu
nu draafde
draafde ik
ikhet
hethuis
huis
door,
overal
waar
lucifersontdekte
ontdektehet
het
doosje medenemende,
medenemende, zoodat
van was.
was. Ik
Ik holde
holde de
dewoonwoondoosje
zoodat mijn
mijn zak
zak er
er dik
dik van
kamer door
blies in
in 't voorbijloopen
voorbijloopen als
als een
een moderne
moderne windgod
wind god de
de
kamer
door en
en blies
lampen uit.
uit.
lampen
"Is het
het zoo
zooniet
nietveel
veelplechtiger
plechtiger?"
P" riep
riepikikdedeanderen
anderenschertsend
schertsendtoe,
toe, toen
toen
„Is
het
van in
in
het nieuw
nieuw verloofde
verloofdepaar
paaren
endedeaanstaande
aanstaande schoonmoeder,
schoonmoeder, in plaats
plaats van
doorverscheidene
verscheidene lampen
lampenverlichte
verlichtekamer,
kamer,inindedeschemering
schemeringzaten
zatenvan
van
de door
het flauwe
flauwe schijnsel
schijnsel der
der kaarsjes
kaarsjes van
van den
den kerstboom,
kerstboom, „is
"is het
het zoo
zoo niet
nietveel
veel
het
beter ?"
p"
beter
Middelerwijl had
het wachten
wachten den
denheer
heer des
deshuizes
huizesverdroten
verdroten;
opzijne
zijne
Middelerwijl
had het
; op
beurt
begon hij
hij ook
ookdoor
doordedekamers
kamers eene
eene jacht
jacht op
op lucifers.
lucifers. Ik
Ikbleef
bleefvoor
voor
beurt begon
hem
uit loopen,
loopen,met
metscherpen
scherpenblik
blikrondspiedende.
rondspieden<1e. Nergens
Nergens stond
stond meer
meer een
een
hem uit
doosje. Ook
Ook in
in de
doosje.
de keuken
keuken was
was niets
niets dergelijks
dergelijks te
te vinden.
vinden. Hoe
Hoe lang
lang kon
kon dit
dit
duren,
hoe kort
kort P
Aan de
de leelijke
leelijke grap
grap moest
moest ten
ten laatste
laatste een
een eind
eindkomen
komen
duren, of hoe
? Aan
en
mijn bedrog
bedrog aan
aan het
hetdaglicht,
daglicht,laat
laatmij
mijliever
lieverzeggen
zeggenaan
aan het
hetlicht
lichtder
der
en mijn
helder
brandende, weder
weder aangestoken
aangestoken lampen
de
helder brandende,
lampenworden
wordengebracht.
gebracht. In
In de
duisternis
wilde de
denotaris
notarisniet
nietnaar
naarzijne
zijne'vaas
vaasgrijpen,
grijpen, hij
hij zon
zonzezekunnen
kunnen
duisternis wilde
wij weer
weerinindedehuiskamer
huiskamerterug
terug
afstaaten
op een
eenwilde
wildejacht
jachtkwamen
kwamen wij
afstooten; ; als
als op
en
hij riep
riepnijdig
nijdig:
"Heeft niemand
niemand een
een doos
doos lucifers
lucifers P
Wat is dat
dat hier
hier een
een
en hij
: „Heeft
? Wat
ellendige
boel!"
Vlug springt
springt mijn
mijn Alois,
Aloïs,ininzijne
zijnezeer
zeergoed
goedtete
verklaren
ellendige boel
!" Vlug
verklaren
dienstvaardigheid
aanstaanden schoonvader,
op, haalt
haalt
dienstvaardigheidvoor
voor den
den aanstaanden
schoonvader,van
van zijn
zijn stoel
stoel op,
een
kokertje met
den zak
zak en
en toen
toen —
-:was
was't 'tgedaan
gedaanmet
metde
depret
pret I
een kokertje
met lucifers
lucifers uit
uit den
De
oude heer
heel'stak
stakeene
eenelamp
lampaan
aanenenzegevierend
zegevierend stapte
stapte hij
hij voor
voor mij
mij uit
uit
De oude
door
donkere kamers.
kamers. Nu
stonden wij
wij op
op den
den drempel
drempel van
van de
dekamer
kamer —
door de
de donkere
Nu stonden
nu
was het
hetvreeselijk
vrees el ijkoogenblik
oogenblikgekomen
gekomen;; hopeloos
hopeloos zou
zou ik
ikals
alsmisdadiger
misdadiger
nu was
worelen
als een
een offer
offer aan
aan de
de goede
goede zaak
zaak en
en
worden ontmaskerd!
ontmaskerd !Maar
Maar- —bons!
bons! -— als
ter
verzoening van
van het
het door
door mij
mij gebrouwen
gebrouwen onheil,
onheil, stoot
stootikikmijn
mijnhoofd
hoofdtegen
tegen
ter verzoening
den
post van
van de
dedeur,
deur,laat
laateen
eenonberispelijk
onberispelijknatuurlijken
llatuurlijkenkreet
kreetvan
vanpijn
pijn hooren
hooren
den post
en
wankel terug
terug inindede
armenvan
van
notaris,
wiens
teedere,vaderlijke
vaderlijke
en wankel
armen.
denden
notaris,
wiens
teedere,
mij naar
naar de
de huiskamer
huiskamer terug
terug bracht
bracht en
en mij
mij op
op de
de
bezorgdheid,
bezorgdheid,toen
toenhij
hij mij
mijbeschaamd
beschaamdhad
hadmoeten
moetenmaken.
maken.Maar
Maarniets
nietsdaarvan
daarvan
kanapee
neerglijden,mij
kanapee liet neerglijden,
bespeurde
Mijn eenige
eenige gedachte
gedachte was
was:: „Tijd
"Tijd gewonnen,
gewonnen, alles
alles gewonnen
gewonnen!"
bespeurde ik,
ik. Mijn
!"
Het
zorgvuldig en
en met
met kulp
hulpvan
vanmijn
mijnvriend
vriendook
ookgeneeskundig
geneeskundigonderzoek
onderzoek
Het zorgvuldig
van
mijn dierbaar
dierbaar „ik",
"ik", het
hetlaten
latenruiken
ruikenvan
vansalmiak-geest,
salmiak-geest, de
de koude
koude omomvan mijn
~lagen
de uitwerking
uitwerking der
der kalmeerende
kalmeerende droppels,
droppels, zoude
zoude mij
mij zeker
zeker in
in
slagen en
en de
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hooge mate
mate vermaakt
vermaakt hebben,
geweten mij
mij niet
niet zoo
zooontzettend
ontzettend
hebben, als
als mijn
mijn boos
boos geweten
had geplaagd.
geplaagd. Maar
nu was,
was, lag
lagikiklijdende
lijdendeaan
aaneen
eenhersenschudhersenschudhad
Maarzoo
zooals
als 't
't nu
ding,
waarvan uitwendig
uitwendig niets
niets tetebespeuren
bespeuren viel,
viel, stil
stil ininmijn
mijn hoek
hoek op
op de
de
ding, waarvan
en telkens
telkensweer
weerdedevraag
vraagininstilte
stilte
doende:
"Watnunuverder
verder?"
kanapee, telkens
telkens en
kanapee,
doende
: „Wat
?"
en
dit zoo
zoovaak
vaakherhalend,
herhalend, dat
daterel'een
eenwerkelijke
werkelijkehersenziekte
hersenziektehet
hetgevolg
gevolgvan
van
en dit
kwamhet
hettoeval
toevalmij
mijtetehulp.
hulp.DeDenotaris
notaris
had kunnen
kunnen zijn.
zijn. Doch
Doch ook
ooknunukwam
had
bij den
denkerstboom
kerstboom terug
terug en
enininzijne
zijnebewondering
bewonderingder
del'vaas
vaas
naar de
de tafel
tafel bij
liep naar
verdiept, zeide
hij:: „Nu,
"Nu, die
dieheb
hebikikbijna
bijnaevenzoo
evenzoogaarne
gaarneals
alsjejeApostelkruik,
Apostelkruik,
verdiept,
zeide hij
wezen moge.''
moge." Hij
Hij had
hadopopditdit
oogenblik
mijn
bewusteloozen
hoe
kostbaar die wezen
hoe kostbaar
oogeublik
mijn
bewusteloozen
toestand
wist nu,
nu, wat
watmij
mijtetedoen
doenstond,
stond,al al
washet
hethard,
hard,bitter
bitter
toestand vergeten.
vergeten. Ik
Ik wist
was
mo~&t gebeuren.
De Nemesis
Nemesis was
was aan
aan 't woord.
woord. Ik
Ik sprong
sprong
hard! ! Maar
Maar het
het moest
hard
gebeuren. _De
overeind
verklaarde mijne
mijne duizeling
duizeling voor
voor geweken.
geweken.
overeind en verklaarde
Intussehen had
de oude
oudeopnieuw
opnieuwlicht
lichtgemaakt
gemaaktenensidderend
sidderendhoorden
hOOl'denmijne
mijne
Intusschen
had de
schuldige
hem zeggen
zeggen: : "Nu
moet de
de tweede
tweede vaas
vaas er
er bij."
bi;." Terwijl
Terwijlhij
hij
schuldige ooren
ooren hem
„Nu moet
naar zijne
te luisteren
luisteren —
- ieder
iederdenkend
denkemlmensch
mensch zal
zal bebenaar
zijne kamer
kamerging,
ging, lag
lag ik te
zijn -— de
de ledige
ledige plek
plek zien
zien en
en —
- Met
Met
grijpen hoe
koe;; ja
ja - nu
moest hij
nu moest
hij er
er zijn
hijnaar
naardede
kamer,waar
waarwij
wij
vliegende jas-panden
jas-panden en rollende
rollende oogen,
oogen,stormde
stormdehij
vliegende
kamer,
zaten
terug, ons
onsde
deergste
ergsteverwijten
verwijten toebrullend.
toebruIlend. Woorden
Woorden van
van diepe
diepeververzaten terug,
wijze,waarop
waarophij
hijdede
toestemmingvan
vanBeate's
l3eate'svader
vadermet
met
achting
voor de
dewijze,
achting voor
toestemming
list gewonnen
gewonnen had,
had,hagelden
hageldenmet
metverpletterende
verpletteremie zwaarte
zwaarte op
op het
hethoofd
hoofdvan
van
den dood-onschuldigen
dood-onschuldigen Alois.
Aloïs. Maar
Maarthans
thansmoest
moesthet
hetmisverstand
misverstand uit
uit zijn.
zijn.
den
sprak zoo
zoo luide,
luide,dat
datikikden
den
notaris
overschreeuwde,mijne
mijneverklaring
verklaring uit,
uit,
Ik sprak
notaris
overschreeuwde,
van geweten
geweten had.
had. Toen
Toenmijn
mijnvroegere
vroegere begunstiger
begunstiger na
na
dat
Hedler er
er niets van
dat Hedler
die
schuldbelijdenis in
woede zich
zich tot
tot mij
mij keerde,
keerde, bukte
bukte ikikplotseling
plotseling
die schuldbelijdenis
in volle woede
als
een haas
haas onder
onder zijne
zijne armen
armen door,
door, vloog
vloog naar
naar de
dedeur
deurenenstormde
stormdezonder
zon(ler
als een
hoed
of jas,
jas, inineen
eenhevige
hevige
sneeuwbui,naar
naarmijne
mijnewoning,
woning,die
diegelukkig
gelukkig
hoed of
sneeuwbui,
tamelijk
de buurt
buurt was.
was. Daar
Daarsnelde
sneldeikikdede
trap
maakte
kamerdeur
tamelijk in
in de
trap
op,op,
maakte
dede
kamerdeur
met
mijn sleutel
sleutel open,
open, stak
staklicht
lichtaan,
aan,nam
nammijn
mijnApostelkruik
Apostelkruik —
- nu
nu nog
nog
met mijn
van
muurplankenen
draafdeermee
ermeeterug
terugnaar
naar de
de
mijn eigen
eigen kruik!
kruik! —- van
mijn
de de
muurplank
draafde
Brandorrs.
Ik
trof het
hetgezin
gezinnog
nog
in droevige
stemming
onder
den
kerstboombij
bij
Ik trof
in droevige
stemming
onder
den
kerstboom
elkander.
Na mijn
mijnhaastig
haastigtrappenklimmen
trappenklimmen had
had ik
ik nog
nogjuist
juistgenoeg
genoegadem
adem
elkander. Na
over om
den ouden
ouden heer
heel' te
te zeggen
zeggen:: „Als
"Als vergoeding
vergoeding voor
voor de
de vaas".
vaas". Ik
Ik
over
om tot den
beken
dat hiermede
hiermede een
eenflauwe,
flauwe,zeer
zeerflauwe
flauwehoop
hoopgepaard
gepaardging
ging:
misschien
beken dat
: misschien
zoude hij
hij mijne
mijneedelmoedigheid
edelmoedigheid overtreffen
overtreffen en
en 't't•geschenk
. geschenk niet
niet wine)]
willen aanaanzoude
nemen.
Maar die
die hoop
hoopbleek
bleekdadelijk
dadelijk ijdel,
ijdel,toen
toenhij
hijmij
mij toevoegde
toevoegde:: „Dit
"Dit
nemen. Maar
is niet
niet meer
meer dan
dan een
eenstaaltje
staaltje van
vanplicht
plicht!"
!"
Nu —
- ikikhad
hadhethet
geluk
mijnvriend
vriendduur
duur betaald.
betaald. En
Enzelfs
zelfs nog
nog
Nu
geluk
vanvan
mijn
zeer lang
lang na
na dien
dien avond
avond wekte
wektehet
hetgezicht
gezichtvan
vandie
dieledige
ledige
consolebijbijmij
mijeen
een
zeer
console
verdrietig gevoel.
Ik ben
bentottot
hedcnniet
niet
zoo
gelukkiggeweest
geweestde
deledige
ledige
verdrietig
gevoel. lk
heden
zoo
gelukkig
plaats
met een
een waardigen
waardigen opvolger
opvolger te
te vullen.
vullen.
plaats met
Hiermede
de geschiedenis
geschiedenis van
van het
hetgeheimzinnige
gcheimzinnigekistje
kistjeten
teneinde",
einde",zeide
zeide
Hiermede is de
tot
zijne
vaderen
verzameld
papa
Birch,
lachend.
"Mijn
oude
vriend
zal
zeker
papa Birch, lachend. „Mijn oude vriend zal zeker tot zijne vaderen verzameld
Ik heb
hebhiervan
hiervangeen
geenbericht
berichtontvangen,
ontvangen, maar ik weet
weet het
het toch,
toch, want
want
zijn. Ik
zijn.
bij
zijn leven
leven zoude
zoude ik
ik de
dekruik
kruik stellig
stelligniet
nietteruggekregen
teruggekregen hebben.
hebben. Alois
Aloïs en
en
bij zijn
nu blijkbaar
blijkbaar mijne
mijneschandelijke
schandelijke comedie
Beate hebben
hebben nu
comedie uit vriendschap voor hen
wij hebben
hebben sedert vele
vele jaren niets
niets meer
meer van
van elkaar
elkaar vernomen
vernomen —
- wij
niet vergeten
vergeten —
ik wist
wistzelfs
zelfsniet,
niet,
waarheenzijzijverzeild
verzeildwaren
warengeraakt.
geraakt.Haar
Maar aangezien
aangezien die
die
waarheen
twee
den vijf-en-twintigsten
vijf-en-twintigstenterugkeer
terugkeervan
vanhun
hunverlovingsdag
verlovingsdagzoo
zooopgewekt
opgewektinin
twee den
—
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ik hieruit
hieruit op,
op, dat
herinnering houden,
houden, maak
maak ik
dat zij
zij een
een goed
goeden
engelukkig
gelukkigleven
leven
herinnering
hebben.
samen hebben.
voormij
mij tevens
tevens het
het
mijn Apostelkruik
Apostelkruik terug
terug ontvangen
ontvangen heb,
heb, isisvoor
Dat ik mijn
bewijs, dat
dat de
derechtvaardigheid
rechtvaardigheid nog
nog niet
niet de
de wereld
wereld uit
uitisis;
wantalles
alleswel
wel
bewijs,
; want
hetmet
metmijne
mijne brutaliteit
brutaliteit goed
goed bedoeld.
bedoeld. Toch
Tochraad
raad ikik
beschouwd, had
beschouwd,
had ik het
na te
te doen;
doen; —
- het
hetzou
zouook
ookminder
mindergelukkig
gelukkigkuunen
kunnen
niemand aan
niemand
aan mij
mij die
die na
afloopen."
afloopen."
HANSARNOLD.
A"RNOLD.
het Duitsch,
Duitsch,van
van
Naar het
HANS
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Scipio
Sighele, de
de menigte
menigtealsalsmisdadigster.
misdadigster.Eene
Eenestudie
studieover
overcollectieve
collectievepsychologie.
psychologie.
Scipio Sighele,
Uit het
het Italiaansch,
Italiaansch,naar
naarden
dentweeden
tweedengeheel
geheelomgewerkten
omgewerkten
druk
(van1895)
1895)door
doorAnna
Anna
druk
(van
Polak. Wereld-Bibliotheek,
Wereld-Bibliotheek, onder
onder leiding
leiding van
van L.L.Simons.
Simons.
Polak.
Onbekend is dit
dit boek
boek in
inons
onsland
landniet
nietmeer,
meer,want
wantdedeeerste
eersteenentweede
tweede Fransche
druk
door Scipio
Scipio Sighele zelf bewerkt,
bewerkt, zijn in belangstellende
belangstellende kringen
kringen gretig
gretig
druk door
ontvangen.
schrijver heeft den
den loop
loopvan
vande
decollectieve
collectievemisdaden
misdadenin
in bijzonderDe Italiaansche schrijver
en daarmee
daarmee een
een helder
helder licht
licht laten
laten vallen op
en beschreven
beschreven en
heden nagegaan
nagegaan en
op dit
vroeger
duister terrein.
terrein.
vroeger duister
Toch was
was de
de zaak
zaakzelf
zelfreeds
reedsininoude
oudetijden
tijdenbekend
bekend en
en hangt
hangt samen
samen met
met het
het
Toch
gewone verschijnsel, dat vereenigingen ook
van meerendeels werkelijk uitstekende
uitstekende
ook van
menschen dikwijls
dikwijls wanhopig
Zelfs met
met comwanhopig middelmatige
middelmatige resultaten
resultaten opleveren.
opleveren. Zelfs
menschen
missies
vergaderingen in
in 't klein. In
het algemeen
zou men kunnen
algemeen zou
missies is
is dit 't geval, vergaderingen
in het
de bacterie
bacterie van
van de
de minder
mindergunstige
gunstige eigenschappen in elke verzameling
zeggen, dat de
klein, ininbesmettelijkheid
besmettelijkheidtoeneemt.
toeneemt.
van menschen, groot
groot of klein,
het Romeinsche
Romeinsche spreekwoord
spreekwoord:: Senatores
Senatores boni viri, senatus
senatuR autem
autem
Bekend isis het
Bekend
mala bestia, terwijl Tacitus opmerkte
waar velen
velen schuldig
schuldig zijn,
zijn, niemand
niemand
opmerkte dat,
dat, waar
Lescrimes
crimes collectifs n'engagent
n'engagent personne,
personne, sprak
Napoleon I.
strafbaar
strafbaar is.
is. Les
sprak Napoleon
De Retz merkte
merkte op
op:: Qui rassemble
rassemble les hommes,
hommes, les agite,
agite, en
daarmee heeft
heeft
en daarmee
men het
het begin
begin van
vanhet
het
gewoonlijkslechte
slechteverloop
verloop van
van menschenvereenigingen.
men
gewoonlijk
Het individu
individu kan
kan soms
soms groot
groot en
en edel
edelzijn,
zijn,verzamelingen
verzamelingen kunnen
kunnen dat
dat niet wezen,
naar
het schijnt.
schijnt.
naar het
Men kan
kan in
in dat
datgoed
goedenenvlot
vlotvertaalde
vertaaldeboek
boeklezen,
lezen,hoe
hoehet
hetgewoonlijk
gewoonlijkgaat
gaat
Men
hoe een uiting,
uiting, een
een daad,
zenuwachtige menigte
menigte
verloop, hoe
met het verloop,
daa,d, de
de geagiteerde, zenuwachtige
als
met bliksemsnelheid electriseert
electriseert en
meesleept. De
Degeschiedenis
geschiedenis van
van de
de groot
groot
en meesleept.
als met
in dat
dat opzicht
opzicht zeer
zeerleerrijk
leerrijk en Sighele heeft
genoemde Fransche revolutie
revolutie isis in
daarvan
ruim gebruik
gebruik gemaakt.
gemaakt.
daarvan een
een ruim
schrijver legt vooral nadruk
nadruk op
de noodzakelijkheid voor juristen om kennis
De schrijver
op de
nemen van
van zijn onderzoekingen,
onderzoekingen, opdat
zij als
als rechters niet iemand
iemand veroordeelen,
veroordeelen,
te nemen
opdat zij
die
niet meer
meerschuldig
schuldigis isdan
dandedemenigte,
menigte,waartoe
waartoehijhijbehoorde
behoordebij
bijhet
hetplegen
plegen
die niet
de strafdaad.
van de
Men zou
zou echter
echteruit
uithethet
merkwaardige
onderzoeknog
nogeen
eenandere
andereconclusie
conclusie kunnen
kunnen
Men
merkwaardige
onderzoek
trekken, namelijk
namelijk hoe
hoe gevaarlijk
gevaarlijk onder
onderzekere
zekereomstandigheden
omstandighedenverzamelingen
verzamelingen van
van
trekken,
deze nooit lang kunnen
kunnen geduld
geduld worden,
menschen kunnen
zijn, reden
reden waarom
waarom deze
kunnen zijn,
wel, maar
maar zonder
zonder er
er
wil men
men ongelukken
ongelukken voorkomen.
voorkomen. Dat
men vroeger
vroeger ook wel,
Dat wist men
reden van
kunnen geven.
In dagen
dagen van
van volksagitatie, van dreigend
dreigend
voldoende reden
van te
te kunnen
geven. In
doorgaans de
publicatie, dat
dat vereeniging van meer
meer dan
dan drie
drie personen
personen
oproer
oproer volb-t
volgt doorgaans
de publicatie,
De zoogenaamde beschaving
een vernis,
vernis, dat
datnergens
nergens sneller
sneller
niet
niet geoorloofd
geoorloofdis.is. De
beschaving is een
bij straatbewegingen;
dier komt
komt boven
boven en men
men ziet
ziet de
de afschuweloslaat
dan bij
loslaat dan
straatbewegingen ; het dier
lijkste dingen.
Toen
van de
de volksmenigte te Petersburg
Petersburg naar
naar het
het keizerlijk
keizerlijk paleis
paleis
Toen de
de optocht van
een zoo
zoo zonderling
zonderling man
man als
als pater
pater Gapon
werd uiteengedreven,
onder leiding
van een
onder
leiding van
Gapon wérd
brand, maar
aan het
het
schreeuwde
in het
het Westen
Westen raoord
moord en
en brand,
maar men
men dacht
dacht niet
niet aan
schreeuwde men
men in
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gevaar, dat
dat in
in die
dieverzameling
verzameling van
vanopgewonden
opgewonden menschen
menschen gelegen
gelegen was.
De
gevaar,
was. De
Russische politie had
had beter
beter gedaan
gedaanhet
hetzoover
zooverniet
niettetelaten
laten
komenenenden
denoptocht
optocht
Russische
komen
Datis isbeter
beter
dan
salvo'stetegeven,
geven,wanneer
wanneer
hetbegin
beginonmogelijk
onmogelijkmoeten
moetenmaken.
maken.Dat
in het
dan
salvo's
optocht eenmaal
eenmaal gevormd
gevormd is.
is.
de optocht
Deze Hollandsche
Hollandsche vertaling
vertaling naar
naar den
dentweeden
tweedenItaliaanschen
Italiaanschen druk
druk isis van
van het
het
Deze
najaar
van 1894, de
najaar van
de tweede
tweede Fransche
Fransche uitgave,
uitgave, ook
ookdoor
doorSighele
Sighelegegeven,
gegeven,van
vanhet
het
Inhoofdzaak
hoofdzaak stemmen
stemmen de
deuitgaven
uitgavenovereen,
overeen, en
en men
men kan
kan ze
zebeide
beide
najaar
1900. In
najaar 1900.
gebruiken. In de
de Fransche
Fransche uitgave
uitgave heeft
heeftmen
meno.o.a.a.een
eenbelangrijk
belangrijkhoofdstuk
hoofdstukover
over
gebruiken.
Dde openbare
over: Dde
Dde kunst
kunst en
en de
demenigte."
menigte."Waarom
Waaromjuist
juistde
de
Dde
openbare meening"
meening" en
en een over:
ltaliaansche uitgave isis gevolgd
gevolgden
enniet
nietdedeFransche,
l<'ransche,begrijp
begrijpikikniet
niet;
zijntoch
toch
Italiaansche
; zijzijzijn
van Sighele.
Sighele.
beide van
K.
geloof dat
datgeneest
geneestdoor
doorProf.
Prof. J. M.
i\l. Charcot.
Charcot. Bibliotheek van
van moderne
moderne"philosophie
philosophie
Het geloof
No. 3.
3. —
- Amsterdam,
Amsterdam, C.
C. L.
L. G.
G. Veldt.
Veldt.
No.
aardig, wat houterig
houterig vertaald
vertaald boekske.
boekske. Het
Hethandelt
handeltover
overdedefaith-healing,
faith-healing,
Eén aardig,
de geloofsgenezing,
geloofsgenezing, die
die tegenwoordig
tegenwoordig ook
ook wel
wel beproefd
beproefd wordt
wordt met
gebed. Het
Het
de
met gebed.
boekje dagteekent
dagteekent uit
uit den
dentijd,
tijd,toen
toendeze
dezemoderne
modernewonderen
wonderennog
nogalgemeen
algemeen in
in
boekje
werden getrokken
getrokken en
en als
alsvrome
vrome humbug
humbugbeschouwd.
beschouwd.
twijfel werden
Tegenwoordig denken
zelfs de
de meeste
meestemedici
mediciereranders
andersover
overenenmeenen,
meenen, dat
dat
Tegenwoordig
denken zelfs
de geloofsgenezing,
geloofsgenezing, hetzij
onder kerkelijken
kerkelijken vorm,
met behulp
behulp van
van de
de
de
hetzij onder
vorm, hetzij
hetzij met
hypnose, of ook
ook als
als meer
meer of
of minder
minder ingegeven
ingegeven autosuggestie,
autosuggestie, in
in de
de meeste
meeste gevalgevalhypnose,
omhulp
hulpte brengen
te brengen
lijdersaan
aan
hysterie,aan
aan
len het
het eenige
eeuige middel
middel isisom
len
aanaan
lijders
hysterie,
neurose, aan zenuwkwalen.
zenuwkwalen.
neurose,
De naam
naam van
vanCharcot
Charcotstaat
staathoog
hooggenoeg
genoegaangeschreven
aangeschreven om
om overtuigd
overtuigd tetezijn,
zijn,
De
dat hier
hier geen
geen dwaasheden
dwaasheden worden
worden verkocht.
Hij drukt
drukt zich
zich dan
danook
ookvoorzichtig
voorzichtig
verkocht. Hij
en meent,
meent, dat
datdedegeloofsgenezing
geloofsgenezingalleen
alleengeldt
geldtvoor
voorspeciale
speciale
ziektenenenspeciale
speciale
uit en
ziekten
zieken, en
die, welke
welke vatbaar
vatbaar zijn
zijn voor
voor een
een overheersching
overheeTsching van den
den geest
geest op
op
zieken,
en wel die,
lichaam. Toch
Toch zal
zal het
het geval
gevalaan
aanjuffrouw
juffrouw Coirin,
Coirin, -— al worden
worden in de
de uitleguitleghet lichaam.
de kankergezwellen
kankergezwellen verklaard
verklaardvoor
voortumors
tumorsenenverzweringen,
verzweringen,diedie
neurosen
ging de
bijbijneurosen
meer voorkomen
voorkomen en
en bij
bijdeze
dezetetegenezen
genezenzijn
zijndoor
doorgeloof,
geloof,—- tot
totmisverstand
misverstandbij
bij
meer
vele lezers
lezers aanleiding
aanleiding geven.
geven. Charcot
Charcot zegt
zegt wel,
wel, dat
dathet
hetverhaal
verhaalgeillustreerd
geillustreerd is,
is,
vele
maar daar
daar loopt
loopt de
de lezer
lezeroverheen.
overheen.
maar
dit boekje
boekje isisniet
nietafkomstig
afkomstigvan
vanProf.
Prof.Charcot,
Charcot,maar
maargeeft
geeft
Een
goed deel van
van dit
Een goed
een geheel
geheel overzicht
overzichtvan
vandedezonderlinge
zonderlinge
verschijnselen,welke
welkebij
bijhet
hethypnotiseeren
hypnotiseeren
verschijnselen,
zijn
waargenomen, dingen,
vrij wel
wel bekend
bekendzijn.
zijn.Tegenwoordig
Tegenwoordigisisde
degenezing
genezing
zijn waargenomen,
dingen, die
die vrij
door
ernstige zaak
zaak geworden
geworden om
om met
met de
de patienten
patienten zulke
zulke kunsten
kunsten
door hypnose
hypnose een
een te ernstige
uit
tehalen,
halen,kunsten,
kunsten,diedie
zoowel
voor
denhypnotiseur
hypnotiseurals
alsvoor
voorden
dengehypnogehypnouit te
zoowel
voor
den
tiseerde
niet zonder
zonder nadeel
nadeel kunnen
kunnenzijn.
zijn.Men
Menheeft
heeft
tegenwoordigteteveel
veelmenschen
menschen
tiseerde niet
tegenwoordig
en
daardoor te veel
veelboeken,
boeken,die
dieopop
stokpaardjesrijden,
rijden, de
de zaak
zaak van
van één
één kant
kant
en daardoor
stokpaardjes
beschouwen
niet beter
beter weten
weten dan
dan propaganda
propaganda te
te maken
maken voor
voor hun
hun eigen
eigen eeneenbeschouwen en
en niet
terstond idiotig
knikt.
zijdigheid
zijdigheid en
en boos
boos worden,
worden,als
als men
men niet
niet terstond
idiotig ja knikt.
De
genezing van
van somraige
sommige ziekten
ziektendoor
doorsuggestie
suggestiewordt
wordtniet
nietmeer
meerontkend.
ontkend.
De genezing
voordie
diemethode,
methode,terwijl
terwijlhet
hetaantal
aantal
Lang
alle patienten
patientenzijn
zijnechter
echtervatbaar
vatbaarvoor
Lang niet alle
personen,
wie men
men veilig
veiligzulk
zulkeen
eengevaarlijk
gevaarlijkwerk
werkkan
kanoverlaten,
overlaten,ook
ookniet
niet
personen, aan
aan wie
enafdoende
afdoendegeneeswijs
geneeswijszal
zalenenkan
kanhethet
nooit
worden;
groot
Een algemeene
algemeene en
groot is. Een
welwel
nooit
worden
;
het verkeerd
verkeerd ererzooveel
zooveelophef
ophefvan
vantetemaken
makenenennog
nogminder
mindergepast
gepast
daarom
daarom is
is het
het
als een
eenspelletje
spelletjetetebeschouwen,
beschouwen,waarbij
waarbij allerlei
allerleicuriose
curiosedingen
dingenvoor
voorden
den
het als
dag komen.
komen.
K.
Reglementeering der
Mansholt, arts
Tolbert, contra
contra E.
E. A.
A.
der prostitutie:
prostitutie : pro
proDr.
Dr. W.
W. H.
H. Mansholt,
arts te Tolbert,
Keuchenius,
Scheveningen. —
- Baarn,
Haarn,Hollandia-Drukkerij.
Hollandia·Drukkerij.
Keuchenius, arts
arts te Scheveningen.
De
dames, die
diehet
hetzedelijk
zedelijkbewustzijn
bewustzijn trachten
trachten »op
DOp te
te heffen"
heffen" d.
d. w.
verDe dames,
w. z.z. te verheffen
verhoogen, zijn
zijn gewoon
gewoon de
de dingen
dingenDvoor
»voor het
hetvaderland
vaderland weg"
weg" bij
bijden
den
heffen of te verhoogen,
naam
noemen en
en geen
geenblad
bladvoor
voorden
denmond
mond tetenemen.
nemen. Dit
Ditbeur
heurvoorbeeld
voorbeeld
naam te noemen
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huivert referent
referent te volgen.
volgen. De
Devrouwtjes
vrouwtjesschrikken
schrikkenreeds
reeds als
alszij
zij toevallig
toevallig»in
»in
huivert
negligé"
negligé" worden
worden verrast
verrast;; evenwel
evenwel bezoeken
bezoeken zij,
zij, half
halfontkleed,
ontkleed, zonder
zonder blikken
blikken of
of
blozen
deze
blozen glimlachend
glimlachend bal,
bal, komedie,
komedie, concert,
concert, diné.
diné. Kent
Kent men
menden
dengrond
grond van
van deze
en
dergelijke dingen,
dingen, dan
dan ligt
ligtdaarin
daaringeen
geentegenstrijdigheid
tegenstrijdigheid;
puur gewoonte.
en dergelijke
; 't is puur
dat er
ermeer
meervrouwen
vrouwen dan
dan mannen
mannen op
op aarde
aarde krielen.
krielen. AanAan])e
statistiek toont,
toont, dat
De statistiek
genomen
worden, dat
van de
de zwakke
zwakke vaatjes
vaatjes 20%
20% ongehuwd
ongehuwd blijven,
blijven, stellig
stellig
genomen kan
kan worden,
dat van
uit vrije
vrije keuze.
keuze. Dienaangaande
Dienaangaandevermeldt
vermeldtdedeheer
heer
Paul
Sara~in
een
sprekend
niet uit
Paul
Saraein
een
sprekend
Din Gorontálo
Gorontálo zijn
zijn veel
veel meer
meervrouwen
vrouwendan
danmannen,
mannen,zoodat
zoodatde
de
voorbeeld: : ook
voorbeeld
ook Din
man, slechts
slechts f
f]15
5 in
in de
de maand
maand verdienende,
verdienende, dikwerf
dikwerf vier
vier tot
totzes
zesvrouwen
vrouwenonderonderman,
houdt;
ook komt
komt het
het voor,
voor, dat
datmeerdere
meerdere vrouwen
vrouwen zich
zich vereenigen
vereenigen om
om met
met haar
haar
houdt ; ook
te hebben,
hebben, die
die dan
dankan
kan
handenarbeid een
onderhouden, alleen
handenarbeid
een man
man te
te onderhouden,
alleen om
om er
er éen te
leegloofJen. Velen
Velen prostitueeren
prostitueeren zich."
zich." (Paul
(PaulenenFritz
FritzSarasin,
Sarasin, Reisen in
in Celebes
Celebe8
leegloopen.
I 144).
144).
De Engelsche
Engelsche vindt
vindtdeze
dezeechtvrouwelijke
echtvrouwelijketoestanden
toestanden»shocking
»shocking;"
immers, de
de
;" immers,
schuin op
aan. Dit
Dit
eerbare
oordeelt naar
eerbare vrouw
vrouw oordeelt
naar zichzelve;
zichzelve ; en
en ziet
ziet den
den man
man er
er schuin
op aan.
nu
vindt dedenuchtere
nuchterevrouw
vrouw niet
nieteerlijk,
eerlijk, maar
maar doet
doet er
er het
hetzwijgen
zwijgen toe,
toe, wijl
wijl op
op
nu vindt
het ondermaansche
ondermaanscht' drievierde
drievierde schijnvertooning
- de
deschijn
schijn dient
dientgered
gered
schijnvertooningis,is, en —
worden.
te worden.
DReglementeeringder
derprostitutie"
prostitutie"zouden
zoudenbehandelen,
behandelen,
Onze
schrijvers, die
die dede»Reglementeering
Onze schrijvers,
spreken
hoofdzakelijk over
de prostitutie
prostitutie en
enhaar
haarnasleep
nasleep:
devenerische
venerische aanaanspreken hoofdzakelijk
over de
: de
doeningen,
g'eesel onzer
onzer maatschappij,
maatschappij, en
de buitenechtelijke
buitenechtelijke geboorten.
geboorten. De
De
doeningen, dien
dien geese'
en de
heer
Keuchenius, die
die blijkbaar
blijkbaar met
methet
hetambtsgeheim
ambtsgeheimop
opgespannen
gespannen voet
voet staat,
staat,
heer Keuchenius,
er ook
ook het
hetonderzoek
onderzoek naar
naar het
het vaderschap
vaderschap met
met de
dehairen
hairenbij.
bij.
haalt er
De heer
heer Mansholt
Mansholt acht
achtdedeprostitutie
prostitutie
niet
alleen
onvermijdelijk,maar
maarnoodnoodDe
niet
alleen
onvermijdelijk,
zakelijk voor
voor de gezonde
gezonde ontwikkeling
ontwikkeling van
van hen,
hen, die
dieniet
nietkunnen
kunnenhuwen.
huwen.OnthouOnthouzakelijk
ding kan
kan schadelijk
schadelijk zijn.
zijn.
De heer
heer Keuchenius
Keuchenius wijst
wijstopopdedeuitspraak
uitspraakvan
vaneenige
eenigeduitsche
duitschehoogleeraren,
hoogleeraren,
De
de sexueele
sexueelegemeenschap
gemeenschapniet
nietalsals
noodzakelijkefactor
factorvoor
voordedegezondheid
gezondheid
die de
die
noodzakelijke
beschouwen.
Hij atcht
acht bestrijding
bestrijding der
dervenerische
venerischeziekten
ziektenhet
hetvruchtbaarst
vruchtbaarstdoor
door
beschouwen. Hij
bestrijding
zelve.
bestrijding der
der prostitutie zelve.
De voorstander
voorstander schrijft
schrijft vlot,
vlot,helder.
helder,onbevooroordeeld,
onbevooroordeeld,wat
watvan
vanden
dentegenstander
tegenstander
niet kan
kan getuigd
getuigd worden.
worden. Diens
Diensberoep
beroep op
op de
de historie
historie isis niet
nietgelukkig,
gelukkig,ook
ookhet
het
niet
slotwoord
onjuist. Onze
OnzeJan
Janschreef:
schreef:»dispereert
»dispereertniet
niet!"
slotwoord is
is onjuist.
!"
hetden
denschrijvers
schrijvers gelukt
gelukt is,
is,de
delezers
lezersvoldoende
voldoende op
opde
dehoogte
hoogteder
derkwestie
kwestie
Of het
te brengen
brengen om
om zelfstandig
zelfstandig te
te kunnen
kunnen oordeelen,
oordeelen, valt
valt tetebetwijfelen.
betwijfelen. Met
Metdede
te
practijk
hethier
hi~ren
endaar
daar»hommeles."
»hommeles." Dankbaar
Dankbaar mag
mag men
men zijn,
zijn, dat
dat er
erniet
niet
practijk is het
het eind
eind van
van weg.
weg.
met cijfers
cijfcrs wordt
Daar is
met
wordt geschermd
geschermdofofgegoocheld.
gegoocheld. Daar
is het
R. KRUL.
KRUL.
Olie
vrunden in Grönnegerland,
K. E.
E. de
deHaas
Haas geb.
geb. Ok
ken, met een
een woord
woord
door T.
T. K.
Griinnegerland, door
Okken,
011e vrunden
vooraf
G. W.
W. S.
S. Lingbeek.
Lingbeek. 2de
2de Druk. -— Leeuwarden,
en Schaafsma.
Leeuwarden, Meyer en
vooraf van
van Dr.
Dr. G.
Schaafsma.
Havenlicht
jes, door
Lode Baekelmans.
Baekelmans. —
- Antwerpen,
De Nederlandsche
Nederlandsche Boekhandel,
Boekhandel,
Antwerpen, De
door Lode
Havenlichtjes,
Amsterdam,
van Holkema
Holkema en Warendorf.
Warendorf.
Amsterdam, van
Wanneer
een medicus
medicus een
publiek inleidt
inleidt en
en het
het inineen
een
Wanneer een
een litterair
litterair werk
werk bij
bij het publiek
woord
vooraf aanbeveelt,
aanbeveelt, dan
dangeeft
geeftditdit
een
zekerenwaarborg,
waarborg,dat
datzoo'n
zoo'nwerk
werk
woord vooraf
een
zekeren
de »gezonde"
ogezonde" litteratuur.
litteratuur. Dit
Ditnu
nuis ishethet
geval
met
denbundel
bundelschetsen
schetsen
behoort
behoort tot de
geval
met
den
en
vertellingen, getiteld
getiteld Olle
inGr6nnegerland.
GrÖnnegerland. Dr.
Dr. Lingbeek
Lingbeek zegt
zegt hiervan
hiervan
011e vrunden in
en vertellingen,
geestige schetsen,
schetsen, geschreven
geschreven op
op het
hetziekbed,
ziekbed,
in zijn
zijn begeleidend
begeleidend woord
woord: » ... Deze geestige
hebben zoo
zoo iets aparts,
aparts, dat
dat ik
ik er
ertrotsch
trotsch op
op ben,
ben, peetvader
peetvader te
mogen zijn.
De
hebben
te mogen
zijn. De
~chriifster geeft
geeft be
bewijs
van een
eenscherp
scherpobservatievermogen,
observatievermogen, een
een rijke
rijkefantasie
fantasieenen
schrijfster
wijs van
van
vermogen om
om met enkele
enkele pennekrassen
pennekrassen heele
situaties en typen
typen in
in beeld
beeld
van het vermogen
heele situaties
".
brengen ...
te brengen
. .".
Dr.
Lingbeek heeft
niet te veel
veel van
van gezegd.
gezegd. Deze
Dezeschetsen
schetsen en
en typen
typenuit
uithet
het
Dr. Lingbeek
heeft er
er niet
Groningsche
K. E.
E. de
de Haas—Okken
Haas-Okken met
met groot
groot
Groningsche volksleven
volksleven zijn
zijn door
door mevrouw
mevrouw T.
T. K.
talent geschreven.
geschreven.
deliaanvang
aanvangzich
zicheen
eenweinig
weinigmoeten
moeteninspannen
inspannen
De
Hollandsche lezer
lezer zal
zalininden
De Hollandsche
om
hetplat
plat·GrÖnningsche
dialekt, waarin
waarin alle
allegesprekken
gesprekkenzijn
zijngeschreven,
geschreven, goed
goed
om het
-Gr6nningsche dialekt,
. . .
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te
verstaan. Maar
Maar na
na een
eenpaar
paarbladzijden
bladzijden isiahij
hijererin,
in,enendan
danzal
zal't'them
hem een
een
te verstaan.
genot
wezen in
in dat
dateigenaardige
eigenaardigekernachtige
kernachtigedialect
dialectdeze
dezefrissche
frisscheen
enaardige
aardige
genot wezen
vertellingen te lezen
vertellingen
lezen;; »Aibel
llAibel Geldzak",
Geldzak", »Jantien
DJantien oet
oet 't
't stroatje",
stroatje", DDe
»De Kraamvisite"
zijn
in hun
hun soort
soort meesterstukjes.
meesterstukjes. De
De schrijfster
schrijfster heeft
heeft een
eenscherpen
scherpen kijk
kijk op
op
zijn in
menachen
Maar nergens
nergens bespeurt
bespeurt men
men een
een zweem
zweem van
van sentimensentimenmenschenen
en veel
veel gevoel.
gevoel. Maar
taliteit.
Dit isisgezond
gezondrealisme,
realisme, rijk
rijkaan
aanhumor.
humor.
taliteit. Dit
Ditzelfde laat
niet zeggen
zeggen van
van de
de schetsen
schetsen van
van Lode
Lode Baekelmans:
Baekelmaos: RaptInDitzelfde
laat zich niet
Ilavettlichtjes. Ook
deze beschrijvingen
beschrijvingen behooren
behooren tot
hetrealistische
realistische genre,
genre, maar
maar dit
dit
Ook deze
tot het
realisme
dikwijls in het
het platte
platteenenordinaire.
ordinaire.Daarbij
Daarbij zijn
zijnde
deverhalen
verhalenvrij
vrij
realisme vervalt
vervalt dikwijls
onbeduidend
Toch is
iets aardigs
aardigs aan
aan dit
dit
onbeduidenden
en de
de beschrijvingen
beschrijvingenalaltetegerekt.
gerekt. Toch
is er iets
boek
dat isisdedeornslag,
omslag,geteekend
geteekenddoor
doorEug.
Eug.van
vanMieghem.
Mieghem. Deze
Dezebandteekening
bandteekening
boek en dat
va.nden
denavondschemer
avondschemer
toch
voor een
een havenstad
havensta.d bij
bij avondlicht.
avondlicht. Het
Hetwazige
wazigevan
toch stelt voor
met de
de ver
ver verwijderde
verwijderde avondlichtjes
avondlichtjes isis door
door den teekenaar zeer kunstig
kunstig weergegeven.
weergegeven.
M.
M. S.
Alexander
verschenen inin1858-1889.
1858-1889.
Gravenhage,Mart.
Mal·t.Nijhoff.
NijholY.
Alexander Pierson,
Pierson, Feuilletons verschenen
—- 's 'IGravenhage,
Tijdspiegel 1903 I,
In 1903 en 1905 (zie 'l'ijrhpiegel
blz. 227 en 1905 Il,
I, blz.
II, 413) werden
werden wij
verrijkt
door twee
lijvige bundels
bundels van
van stukken
stukken uit
uitde
deverspreide
verspreide geschriften
geschriften van
van
verrijkt door
twee lijvige
Allard
Pierson,'en
ennu
nuverscheen
verscheen bij
bij denzelfden
den zelfden uitgever,
uitgever, Martinus
Martinus Nijhoff,
Nijhoff, eene
eene
Allard Pierson,
kcurgave
Feuilletons, verschenen
Er zijn
zijn er
er 48 opgenomen,
die
keurgave Feuilletons,
verscheneninin1858-1889.
1858-1889. Er
opgenomen, die
te zamen
zamen een
eenlijvig
lijvigboekdeel
boekdeel vormen
vormen van
van 432
432 bladzijden.
bladzijden. Er
Erzijn
zijn er
eronder
onder die,
die,
b.v.
over Mortalerbert
delijvigheid
lijvigheideener
eener studie
studiehebben.
hebben. De
De
b.-v. die
die over
Mortalerbert(blz.
(blz. 258-283),
258-283), de
verscheidenheid
lezer, die
die waardeeren
waardeeren wil,
wil, ze
zeniet
nietonder
onderdén
één
verscheidenheidisis zoo
zoo groot,
groot, dat
dat de lezer,
gezichtspunt
Ja, zelfs
zelfs groepeering
groepeering valt moeilijk.
moeilijk. Taal
Taal en
enletteren
letteren
gezichtspunt kan
kan brengen.
brengen. Ja,
staan
vooraan, en
de bladzijden
bladzijden aan
aan de
de staatkunde
staatkunde gewijd.
gewijd. Onder
Onder de
de
staan vooraan,
en dan
dan volgen de
hand worden
worden er
erkenschetsingen
kenschetsingen gegeven
gegeven van
vanEngeland
Engelanden
en Zuid-Duitschland.
Zuid-Duitschland. Dit
Ditbont
bont
allerlei wordt
wordt uu voorgedragen
voorgedrage'n in
inden
denbekenden
bekendenhelderen
helderenvorm.
vorm.Bliivende
BIüvendewaarde
waarde
hethier
hiergebodene.
gebodene. Merkwaardig
Merkwaardig isisb.v.
b.v.het
hetartikel
artikelover
overHamlet
HamIet
heeft
veel van
van het
heeft veel
(blz.
33 vlg.),
vlg.),dat
datopopeenvoudige
eenvoudigewijze
wijzedede
door
Shakespeare
gedachtepersoonlijkpersoonlijk(blz. 33
door
Shakespeare
gedachte
heid in helder
helder licht stelt.
Rtelt. Ook
Ookmoet
moetikikdedeaandacht
aandachtvooral
voora.l vestigen
vestigen op
op de
de vervcrheid
onzejonge
jongeliberalen
libera.Ienmogen
mogenter
terharte
halte
toogen van
van staatkundigen
staatkundigen aard.
aard. Vooral
Vooralonze
toogen
nemen, wat
er over
over het
hetbegrip
begrip van
vanden
denz.g.
z.g.onzijdigen
Staat wordt
wordt gezegd,
gezegd, (blz.
(blz.
nemen,
wat er
onzijdigen Staat
:J27 vlg.) en
en wat
watererover
overRome's
Rome'sstaatkunde
staatkunde op
op vele
vele bladzijden
bladzijden (348
vlg. 367
367 vlg.
vlg.
327
(318 vlg.
vlg.) op
op zoo
zooheldere
heldere wijze
wijze wordt
wordtgezegd.
gezegd. Het
Hetdoet
doetgoed
goednog
nogeens
eens op
op de
de
404 vlg.)
te zien
ziengesteld
gestelddedeVondelvergoding
Vondelvergodingdoor
doorSchaepman,
Schaepman,en
endedekrachtige
krachtigewoorwoorkaak te
den daartegenover
daartegenover blz.
blz. 416
416:: »Had
DHaddedezaak
zaakgezegevierd,
gezegevierd,waaruit
waaruitdeze
dezeVondelVondelden
devotie ontspruit
ontspruit —
- dan
dan ware
ware onze
onze Republiek
Republiek er
ernooit
nooitgeweest.
geweest.J Ja,a,dat
dattijdperk
tijdperk
devotie
een visioen,
visioen, maar
maar alleen
alleenomdat
omdathet
hetdedefantomeri
fantomender
derInquisitie
Inquisitieheeft
heeftverjaagd.
verjaagd.
is een
geschiedverhaal dier
dier dagen
dagen isis een
een heldendicht,
heldendicht, maar
maar alleen
alleen omdat
omdat het
het de
de
Het geschiedverhaal
eerste bladzijde
bladzijde is
het ernstige
ernstige epos
epos der
der nieuwe
nieuwe geschiedenis,
geschiedenis, van
vanden
denstrijd
strijd
eerste
ie van het
het ultramontanisme.
ultramontanisme. Onze
Onzestadhouders
st.adhouderswaren
warenhelden,
helden,maar
maarinzonderheid
inzonderheid
tegen het
zij het
hetzwaard
zwaardgetrokken
getrokkenhebben
hebbentegen
tegenverroomsching
verroomschingvan
vanhet
hetmenschelijk
menschelijk
omdat zij
geweten." Laat
Laat de
deNederlander
Nederlander der
der 20ste
2()ote eeuw dit
dit goed
goedonthouden
onthouden!! Mag
Mag ik nog
geweten."
wijzen op het
het aandoenlijk
aandoenlijk ernstige
ernstige artikel
artikelover
overeen
eenkinderziekenhuis
kinderziekenhuis(112
(112vlg.)
vlg.)enen
wijzen
op het
het van
vankloeke
kloekedankbaarheid
dankbaarheidgetuigende
getuigendehuldewoord
huldewoord aan
aandede
Utrechtsche
op
Utrechtsche
universiteit (blz.
(blz. 93).
93) ..
Watover
overDr.Dr.
Kuijper'ainwijdingsrede
inwijdingsrede gezegd
gezegd wordt,
wordt, isis
universiteit
. Wat
Kuijper's
kenmerkend voor
calvinisme (397
(397 vlg.).
vlg.).
zeer kenmerkend
voor zeker
zeker onecht calvinisme
Nederlandsche taal
houdt in
in deze
dezestukken
stukkenboogtijd.
hoogtijd.Met
Met
eenekeurige
keurige
De Nederlandsche
taal houdt
eene
keuvelarij over
over tlen
den rijkdom
rijkdom harer
harer synoniemen
synoniemen opent
Naar
keuvelarij
opentde
de bundel
bundel (1(1 vlg.).
vlg.). Naar
aanleiding daarvan
daarvan veroorloof
veroorloof ik mij
mij eene
eeneaanmerking
aanmerking:
opblz.
blz.527
527gebruikt
gebruikt
aanleiding
: op
het bijvoeglijk
bijvoeglijknaamwoord
naamwoord nedere
'II.tI tot
tot aanwijzing
aanwijzingvan
vandedebescheidene
bescheidenetaak,
taak,
Pierson het
de Staat
Staat volgens
volgens sommigen
sommigen heeft.
heeft. Is
Isdit
ditwel
weljuist?
juist?Deze
Dezekleinigheid
kleinigheidverdient
verdient
die de
misschien de aanda,cht
aandacht onzer
onzer taalkundigen.
Dankbaar zijn
hen, die
die de
de
misschien
taalkundigen. Dankbaar
zijn wij
wij aan
aan hen,
uitgevers bij
bij de
de moeilijke
moeilijke keuze
keuze uit
uitgrooten
grootenvoorraad
voorraad ter
terzijde
zijdestonden.
stonden. Somtijds
Somtijds
uitgevers
wij opoptoespelingen,
toespelingen,diedieverwijzen
verwijzennaar
naarb.v.
b.v.een
eenartikel
artikelover
overBach
Bach(blz.
(blz.
stuiten wij
stuiten
210) dat ons
ons niet
niet werd
werd bewaard.
bewaard. De
I)eerfenis
erfenisisiszoo
zoorijk,
rijk,dat
datdedekeuze
keuzezeker
zekerzeer
zeer
210)
en zeer
zeer veel
veelarbeid
arbeidvereischte.
vereischte.
moeilijk was en
moeilijk
B.TIDEMAN
TlDEMAN JZN.
J ZN.
B.

BEWUSTELOOZE
BEWUSTELOOZE POLITIEK.

Staathuishoudkunde
de wetenschap
wetenschap van
vandatgene
datgenewaarvan
waarvanpolitiek
politiek
Staathuishoudkundeisis de
de
kunst is.
is. Als
Als ikikdus
dusdedemerkwaardige
merkwaardige en
enbelangrijke
belangrijke daad
daad van
van het
het
de kunst
bestuur
der Vereeniging
Vereeniging voor
voorStaathuishoudkunde
Staathuishoudkunde en
en Statistiek,
Statistiek, het
het
bestuur der
vragen
van prae.adviezen
praeadviezen en
uitschrijven van
van eene
eenevergadering
vergaderingover
over
vragen van
en het uitschrijven
der verplichte
verplichte ouderdomsouderdoms- en
eninvaliditeitsverzekering,
invaliditeitsverzekering,beschouw
beschouw
de quaestie
quaestie der
in
verband met
met onze
onzepolitiek,
politiek,dan
danleg
legik ik
daarmedegeen
geen
nieuwverband,
verband,
in verband
daarmede
nieuw
erken slechts
slechts een
een bestaand.
bestaand .
ik erken
ik
.• De
genoemde daad
daad nu
nu van
van het
het bestuur
bestuur der
v. S.
S. en
en S.
S. heette
heette
De genoemde
der V.
V. v.
ik
merkwaardig en
en belangrijk,
belangrijk, juist
juist met
methet
hetoog
oogopophaar
haarmogelijke
mogelijke
ik merkwaardig
politieke gevolgen.
gevolgen.
politieke
Het kan
kan zijn
zijn —- maar
maal'
voeg
aanstondsbij,
bij,dat
datdedekans
kansmij
mij
Het
ik ik
voeg
er er
aanstonds
dat
de
vergadering
van
13
October
HI06
met
niet
héél
groot
lijkt
niet héél groot lijkt — dat de vergadering van 13 October 1906 met
de
trits —
- een
een
viertal
eigenlijk— -vanvan
praeadviezendie
dievooraf
vooraf isis
de trits
viertal
eigenlijk
praeadviezen
gegaan, onze
onze politiek
politiek zal
zal doen
doen ontwaken
ontwaken uit
uitden
dentoestand
toestandvan
vanbewustebewu~te
gegaan,
loosheid,
tot nu
nutoe
toeten
tenaanzien
aanzienvan
van
belangrUkstevraagvraagloosheid, waarin
waarin ze
ze tot
hethet
belangrijkste
derhedendaagsche
hedendaagsclle staatkunde,
staatkunde, de
dearbeidersverzekering,
arbeidersverzekering, isisblijven
blijven
stuk der
stuk
verkeeren.
hetbelangrijke,
belangrijke, zij
zijhet
hetnog
nogslechts
slechts
potentieelbelangrijke,
belangrijke,van
van
Dat is
is het
Dat
potentieel
de daad
daad van
van genoemd
genoemd bestuur.
bestuur.
de
En het
het merkwaardige
merkwaardige ervan
ervan is,
is,dat,
dat,welke
welkeook
ookhaar
haarpolitieke
politieke gegeEn
volgen mogen
mogen zijn,
zijn, in
in elk
elkgeval
gevalde
dequaestie,
quaestie, die
diedoor
doorhaar
haar opeens
opeens in
in
volgen
volle daglicht
daglicht werd
werd gehaald,
gehaald,practisch
practisch reeds
reeds scheen te zijn
zijn beslist.
beslist.
't volle
tenonzent
onzentdoor
door
vel'schillende
Ministeriesingediende
ingediendeouderdoms-,
ouderdoms-,
De ten
De
verschillende
Ministeries
invaliditeits- en
en ziekteverzekeringsonts,verpen
ziekteverzekeringsontwerpen beschouwden
beschouwden de
de vraag
vraag:
invaliditeits:
dwang verzekering of
dat isisdedekern
kernder
der
qllaestie,
eenafgedane
afgedane
dwangverzekering
of niet,
niet, dat
quaestie,
alsals
een
zaak. Veel
Veel woorden
woorden werden
werden erel'iniudede
Memoriesvan
vanToelichting
Toelichtingniet
niet
zaak.
Memories
aan verschreven.
verschreven. In
In de
deM.
M.v.v.T.T.van
van
aanhangigeontwerp-ziekteontwerp-ziek teaan
hethet
aanhangige
verzekel'ing komt
zeer sterk
sterkuit,
uit,dat
dat
mendwangverzekering
dwangverzekeringals
alsiets
iets
verzekering
komt het zeer
men
heeft tetebeschouwen,
beschouwen,waarover
waarover geen
geenquaestie
quaestiemeer
meer
vanzelf sprekends
sprekends heeft
vanzelf
kan zijn.
zijn. Nadat
Nadat de
deMinister
Ministervooropgesteld
vooropgesteld heeft,
heeft, dat
dat op
op hen
hen die
die inin
kan
geval van
van ziekte
ziekte dededaarop
daaropvallende
vallendekosten
kostenniet
nietkunnen
kunnenbetalen,
betalen, de
de
geval
rust om
om :bzichzelf
)Zichzelf en hun
hun gezin"
gezin" teteverzekeren
verzekeren
»zedelijke verplichting"
verplichting" rust
nedelijke
datDde
»dejuistheid
juistheidvan
vanditdit
beginsel
tegenwoordigvrij
vrij
verklaard heeft,
heeft, dat
en verklaard
beginsel
tegenwoordig
wordt erkend,"
erkend," wordt
wordt de
desprong
sprongvan
vanzedelijken
zedelijken tot
tot wetelijken
wetelijken
algemeen wordt
kort en
en bondig
bondig aldus
aldus gemotiveerd
gemotiveerd::
plicht kort
plicht
1906. III.
17
1906.
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»Immers,
alleen verplichte
verplichte verzekering
verzekering vermag
vermag de
dewerklieden,
werklieden, tot
tot
Dimmers, alleen
welke zij
welke
zij zich
zich uitstrekt,
uitstrekt, algemeen
algemeen tetevrijwaren
vrijwaren tegen
tegenverarming
verarming tengetengevolge
van ziekte
ziekte ofofbevalling,
bevalling, hun
hunallen
allentetewaarborgen,
waarborgen, dat
dat zij
zij op
op
volge van
voldoende wijze
wijze den
den bijstand
zij
voldoende
bijstand en de
de ondersteuning
ondersteuning verkrijgen,
verkrijgen, welke
welke zij
in
die omstandigheden
omstandigheden behoeven,
behoeven, en
en wel
welzonder
zonder dat
dat hun
hun gevoel
gevoel van
van
in die
zelfstandigheid
daardoor verzwakt
verzwakt wordt."
wordt."
zelfstandigheid daardoor
Ziedaar,
herinnering aan
aan het
het feit,
feit,dat
datreeds
reedsbijbijdedebehandebehandeZiedaar, mèt
mèt een herinnering
ling
der Ongevallenwet
Ongevallenwet inindedebeide
beideKamers
Kamerswerd
werdgerekend
gerekendopopverplichte
verplichte
ling der
vraagofof
Staat
iemandzal
zalvoorschrijven,
voorschrijven,
ziekteverzekering
- alles.
alles.DeDevraag
ziekteverzekering —
dedeStaat
iemand
zorgen,
is hiermee
zesregells
regel~
hoe
hij voor
voor zich
zich en
en de
dezijnen
zijnenheeft
heeftte te
hoe hij
zorgen,
is hiermee
in in
zes
druks
van de
de officieele
officieele stukken
stukken afgedaan.
afgedaan.
druks van
Den
steller van
vandeze
dezeMemorie
l\Iemorietreffe
treffedaarvoor
daarvoorgeen
geen
bijzonderverwijt,
verwijt,
Den steller
bijzonder
niet meer
meer dan
dan het
hetalgemeene
algemeeneverwijt,
verwijt,dat
datschier
schieralalonze
onzepolitici
politici en
en
niet
stellig heel
verwijtvan
vanbewusteloos,
bewusteloos,
stellig
heel onze
onze politiek
politiek moet
moet treffen,
treffen, het verwijt
besefloos, als
als een
heengewandeld
over
de de
beaefloos,
een slaaptvandelaarster,
slaapwandelaarster,tetezijn
zijn
heengewandeld
over
meest principieele
principieele quaestie,
quaestie,die
diem.men
tenhvidigen
huidigen
dage
kan
vinden
en ten
dage
kan
vinden
in in
staathuishoudkunde
en
politiek:
het
dilemma
van
dwang
of
vrijheid.
staathuishoudkunde
politiek : het dilemma van dwang of vrijheid.
Dit algemeene
is, uitteraard,
uitteraard, bijzondel'e
algemeene verwijt
verwijt is,
bijzondere verontschuldiging.
Noch Minister
Minister Veegens
Veegens noch
noch een
een zijner
zijner voorgangers
voorgangers in
in 't bijzonder,
Noch
in 't algemeen
hebben deze
deze quaestie,
quaestie, die
die
doch
schier alle
alle staatslieden
staatslieden in
doch schier
algemeen hebben
tweetegenovergestelde
tegenovergestelde staats!ltaats- en
enmenschmenschde
keuze inhoudt
inhoudt tusschen
tusschen twee
de keuze
in een
eentoestand
toestandvan
vanpolitieken
politiekenslaapwandel.
slaapwandel.
beschouwingen, verwaarloosd
verwaarloosd in
beschouwingen,
dat dit
dit algemeene
algemeeneverwijt
verwijtonbillijk
onbillijk is,
is,omdat
omdatimmers
immersde
de
Meent men,
men, dat
de quaestie
quaestie onder
onder de
de oogen
oogen heeft
heeftgezien
gezien?
Staatscommissie van
Staatscommissie
van 1895
1895 de
?
Toch niet.
niet.
Toch
eerste heeft
heeftdedearbeid
arbeidvan
vandede
Staatscommissieweinig
weinigrichting
richting
Ten
Ten eerste
Staatscommissie
gegeven aan
aan onze
onze politiek.
politiek. le
Ze isisgeen
geenpolitieke
politiekegebeurtenis
gebeurtenis geweest.
geweest.
gegeven
ten tweede
tweede werd
werd de
dequaestie
quaestiereeds
reedsuitgemaakt
uitgemaaktgeacht,
geacht,was
wasonze
onze
En ten
te haren
haren aanzien
aanzien reeds
reeds ininden
dentoestand
toestandvan
vanslaapwandel,
slaapwandel, v66r
VÓÓl'
politiek te
politiek
de Staatscommissie
Staatscommissie haar
haar verslag
verslag openbaar
openbaar maakte.
maakte.
de
bewijzen mogen
mogenvoor
voor deze
deze laatste
laatstebewering
beweringvoldoende
voldoendezijn.
zijn.
Drie sprekende bewijzen
rapport van
van de
de Staatscommissie
Sfaatscommissie verscheen
verscheen in
in 1898.
1898.
Het rapport
In November
November 1896
had de
de Liberale Unie
Unie een Hervormingsprogram
Henormingsprogram
In
4896 had
vastgesteld, waarin,
waarin, zonder
zonder dat
dat er
er eenig
eenigbeduidend
beduidend debat
debat over
over was
was
vastgesteld,
ten
gevoerd, invoering
invoering »van
»van een
een stelsel
stelselvan
vanverplichte
verplichteverzekering"
verzekering" ten
gevoerd,
aanzien van
van ongevallen,
ongevallen, ziekte,
ziekte, invaliditeit
invaliditeit enenouderdom
ouderdom»zoo
»zoonoodig
noodig
aanzien
deele op
op kosten
kosten van
van den
den Staat,"
Staat," was
wasopgenomen.
opgenomen. Men
Men merke
merke op,
op,
ten deele
dat hier
hier ininéén
ééngreep
greep
heele
santekraam
sociale
verzel,ering
dat
de de
heele
santekraam
derder
sociale
verzekering
en dat
dat dus
dusover
overéén
éénkam
kamwerden
werdengeschoren
geschoren de
de
bijeen werd
werd genomen
genomen en
bijeen
bij
ongevallenverzekering
die
door
alle
dwangvoorstanders
plicht
plicht bij ongevallenverzekering — die door alle dwangvoorstanders
steeds isisopgevat
opgevatalsalseen
een
plicht
vanden
denwerkgever
werkgeverom
omden
denarbeider
arbeider
steeds
plicht
van
verzekeren —
- enendedeplicht
plichtbijbijziekte-,
ziekte-,
invaliditeits-enenouderdomsouderdomste verzekeren
invaliditeitsverzekering —
- die
die nagenoeg
nagenoeg even
even algemeen
algemeen werd
werd opgevat als
als een plicht
plicht
verzekering
het ook
ook met
metbehulp
behulpvan
vananderen)
anderen) zichzelf
zichzelf te
den arbeider
arbeider om
(zij het
van den
om (zij
verzekeren. Geen
Geen onderscheid
onderscheid dus
dus tusschen
tusschen het
hetwettelijk
wettelijkafdwingen
afdwingen
verzekeren.
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van
plichtsvervulling jegens
een ander
ander en
envan
vanplichtsvervulling
plichtsvervulling jegens
jegens
van plichtsvervulling
jegens .een
zichzelf. Politieke
Politieke bewusteloosheid
bewusteloosheid of
of niet?
zichzelf.
IJÏet?
Het tweede
hethet
academisch
Het
tweede bewijs
bewijs isisdit.
dit.InIn
academischproefschrift
proefschrift over
over
llArbeidersverzekering"
lid der
der Eerste
Eerste
»Arbeidersverzekering"van
vanMr.
Mr.1.L.H.H.W.
W. Regout
Regout (thans
(thans lid
onthoude, dat
het Rapport
Rapport der
del'
Kamer),
Kamer),verschenen
verschenenininJuni
Juni1896
1896 (men
(men onthoude,
dat het
Staatscommissie
1898 isisverschenen),
verschenen), vindt
vindt men
men precies
precies even
even
Staatscommissieeerst
eerst in
in 1898
korte
metten gemaakt
gemaakt met
met dedequaestie,
quaestie,alsals
thans
doorMinister
Minister
korte metten
er el'
thans
door
Op blz.
blz. 220
220 van
van het
hetproefschrift
proefschrift leest
leest men
men
Veegens
gemaakt. Op
Veegens mede
mede is
is gemaakt.
het volgende
het
volgende::
»»Wil
Wil men
men de
deweldaden
weldadender
derverzekering
verzekeringmeer
meeralgemeen
algemeendoen
doen gevoelen,
gevoelen,
datondernemingen,
ondel'l1emingen, wier
wier personeel
personeel
en
wil men
menbovendien
bovendienverhoeden,
verhoeden,dat
en wil
achter
zullen
staan
andere
concurreerende
verzekerd
niet ten
tenachter
verzekerd is,
is, niet
zullen
staan
bijbij
andere
concurreerende
binnenlandsche
waarin de
de vrijwillige
vrijwilligeverzekering
verzekeringachterachterbinnenlandsche ondernemingen,
ondernemingen, waarin
devoorkeur.
voorkeur.
wege blijft,
blijft, dan
dan verdient
verdient verzekeringsdwang
verzekeringsdwang (*) de
rechtsgrond van
den verzekeringsdwang
verzekeringsdwang ligt
in de
de bevoegdheid
bevoegdheid
»De rechtsgrond
van den
ligt in
Staat om
om op
op tetetreden,
treden,wanneer
wanneerhet
hetparticulier
particulierinitiatief
initiatiefDiet
niet
van
den Staat
van den
toereikend
om eene
eene zaak
zaakvan
vanoverwegend
overwegendalgemeen
!llgemeenbelang
belangtot
totstand
~tand
toereikend isis om
te brengen
brengen (t).
Waal' nu
nugebleken
gebleken is,
is,dat
datalle
alleindirecte
indirectemiddelen
middelen niet
niet
(1). Waar
tot
hetdoel
doelleiden,
leiden,acht
achtikikhethet
directe
middel,dede
verzekeringsdwang,
tot het
directe
middel,
verzekeringsdwang,
gewettigd."
En dat
En
dat is al.
al.
Le tour
tour est fait.
mij er
erbijvoegen,
bijvoegen,dat
datook
ookMr.
MI'.Regout
Regoutniet
nietonderscheidt
onderscheidttusschen
tusschen
Laat mij
den
dwang bij
bij ongevallenverzekering
ongevallenverzekering en bij
bij de
deandere
andereverzekeringen.
verzekeringen.
den dwang
Politieke bewusteloosheid
bewusteloosheid of
of niet?
niet?
Politieke
het derde
derde bewijs
bewijs isis van
van nog
nogouder
ouderdatum.
datum.
En het
En
1886verscheen
verscheenhet
het
bekendewerk
werkvan
vanProfessor
ProfessorCort
Cortvan
van der
der
In 1886
In
bekende
Linden
en Beleid
Beleid der Liberale
LiberalePartij.
Partij. Welnu,
Welnu, reeds
reeds in
in dat
dat
Linden:: Richting en
werk werd
werd de
deheele
heelequaestie
quaestievan
vanden
denverzekeringsdwang
vel'zekeringsdwangeven
evenluchtig
luchtig
werk
terloops behandeld
behandeld als in
in de
deStaatsstukken
Staatsstukken van
vanonze
onzeMinisteries,
Ministeries, de
de
en terloops
hetdaareven
daarevengenoemde
genoemde
programs van
van onze
onze politieke
politieke partijen
partijen en
enhet
programs
academische proefschrift.
blz. 216
216 van
vanhet
hetgenoemde
genoemdewerk
werkvindt
vindt
academische
proefschrift. Op
Op blz.
11regels
regelsdruks
druksgemotiveerd
gemotiveerd;
vaneenig
eenig
den verzekeringsdwang
verzekeringsdwang in
in 11
men den
; van
datdedequaestie
quaestie
dwang
vrijheiddaar
daal'wordt
wordtaangeraakt,
aangeraakt,
bewustzijn, dat
vanvan
dwang
of of
vrijheid
merkt men
men zelfs
zelfs bij
bijdien
dienschrijver,
schrijver,een
eenhoogleeraar
hoogleeraal' en
en een
eenwetenwetenmerkt
schappelijk
schappelijk staatsman, niets.
niets.
niet?
Ik vraag
vraag ten
tenderde
derdemale
male:
Politiekebewusteloosheid
bewusteloosheidofofniet
Ik
: Politieke
?
Met
een
enkele
noemenswaarde
uitzondering
heeft
onze
politiek
dit
Met een enkele noemenswaarde uitzondering heeft onze politiek dit
vraagstuk behandeld
behandeld zonder
zonder besef
besefvan
vanzijn
zijnbeduidenis.
beduidenis. En
En de
dewetenwetenvraagstuk
de kunst
kum;~ (de
(depolitiek)
politiek)dedewekstem
wekstem
schap (de
(de staathuishoudkunde)
staathuishoudkunde) heeft
schap
heeft de
niet doen
doen hooren,
hOOl'en, die
die haar
haal' tot
tot bewustzijn
bewustzijn roepen
roepen kon.
kon. Eerst
Eerst thans
thans isIS
niet
dat geschied
geschied....
nudedepolitiek
politiekdedezaak
zaakfeitelijk
feitelijkreeds
reedsbeslist
beslistheeft.
heeft.
dat
.... nu

n

(*)
(0) De
De cursiveeringen
cursiveeringen zijn
zijn van
vanAir.
Mr. Regout.
Regout.
.(t)
(t) Volkomen
Volkomen denzelfden
denzelfJen gedachtengang heeft
heeft men
men kunnen
kuunenvinden
vindenbijbijMr.
Mr.Maealester
l\lacalester

Loup, in de
de vergadering
vergadering der
der V.
V. v.
v. S.
S. en
enS.S.
Loup,

III.

17'
17*
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dwangverzekering staat
staatnu
nueenmaal
eenmaalop
opde
depolitieke
politiekeprogramma's,"
programma's,"
»De dwangverzekering
klaagde Mr.
Mr. Ter
terecht in
in de
de vergadering
vergadering der
en S.;
S.;
klaagde
Ter SpiJl
Spill terecht
der V.
V. v.
v. S. en
lmen
zit er
er aan
aan vast."
vast."
linen zit
Inderdaad.
bij gelegenheid
gelegenheidvan
vandie
dieééne
ééneuitzondering,
uitzondering,waarop
waaropik
ikzoozooInderdaad. En bij
dat
korte
ontwaken
der
bewustelooze,
bleek
nog
wèl
even
doelde,
van
even doelde, van dat korte ontwaken der bewustelooze, bleek nog wè1
duidelijk
diepte van
van bewusteloosheid,
bewusteloosheid, waaruit
waaruit zezeeven
evengehaald
gehaaldwerd.
werd.
duidelijk de
de diepte
de Tweede
Tweede
behandeling van
van de
de onderwijzerspensioenwetten
onderwijzers pensioenwetten in de
Bij de
de behandeling
het isisdaarop,
daarop, dat
datik,
ik,als
alsopopeen
een
kortstondigontwaken,
ontwaken,het
het
Kamer -— het
Kamer
kortstondig
oog
had —
- kwam
kwam men
men eerst
eersttijdens
tijdensdedeopenbare
openbareberaadslaging
beraadslaging tot
tot het
het
oog had
besef van
van dedebeslissing,
beslissing,die
diemen
menstond
stondtetenemen.
nemen.Dank
DankzijzijProfessor
Professor
besef
Mr.Van
VanIdsinga
Idsinga(daarbinnen),
(daarbinnen), isisereralthans
althans
Fabius
(buiten de
deKamer)
Kamer)enenMr.
Fabius (buiten
wat
aandacht
geschonken
aan
het
feit,
dat
men,
toen
voor
't
eerst,
wat aandacht geschonken aan het feit, dat men, toen voor
Staat
zijn
machtssfeerzou
zouuitbreiden
uitbreiden van
van de
de
had te
te beslissen,
beslissen, ofofdedeStaat
had
zijn
machtssfeer
plichtsverhoudingen
verschillende individuen
individuen tot de
deplichtsverplichtsverplichtsverhoudingen tusschen
tusschen verschillende
echter
houdingen
van een
een individu
individu jegens
jegenszichzelf.
zichzelf.Natuurlijk
Natuurlijk kreeg
kreegmen
men echter
houdingen van
nog
slechts een
eenvrij
vrijslaperig
slaperigschouwspel
schouwspel te
te zien.
zien. Ieder
Ieder wreef
wreefzich
zich de
de
nog slechts
hetwezen
wezen
oogen
uit en
enzocht,
zocht,ininden
denverwarden
verwardenhoop
hoopdenkbeelden
denkbeeldenover
overhet
oogen uit
van
den Staat,
Staat, waaruit
waaruit men
men zich
zichplotseling
plotselingeen
eendragelijke
dragelijkeplunje
plunjemoest
moest
van den
opschommelen,
dommelig en tuitelend
tuitelend naar
naareen
eenhem
hempassenden
passend en»rechtsDrechtsopschommelen, dommelig
grond"
voor den
den pensioendwang.
pensioendwang. 0,0,dedewonderschoone
wonderschooneorechtsgronden"
»rechtsgronden"
grond" voor
rustenin in
vrede!
hebben,als
alstentoontentoondie
toen gevonden
gevonden zijn
zijn!! Dat
Datzijzijrusten
die toen
vrede
! ZeZehebben,
gedaan;; voor
voor duurzame
duurzame bebestellingsgebouwen,
hun gelegenheidsdienst
gelegenheidsdienst gedaan
stellingsgebouwen, hun
wondering waren
niet geschikt
geschikt en
envermoedelijk
vermoedelijk ook
ook niet
nietbestemd.
bestemd.
wondering
waren ze
ze niet
Dat de
de voorstanders
voorstanders van
vanden
denpensioendwang
pensioendwangden
denrechtsgrond
rechtsgronddaarvoor
daarvoor
dat isis
nog
moesten zoeken,
zoeken, toen
toen zezevlak
vlakvoor
voordedebeslissing
beslissingstonden,
stonden, dat
nog moesten
wel het
hetluidst
luidstsprekend
sprekendbewijs
bewijsvan
vandedebewusteloosheid
bewusteloosheidonzer
onzerpolitiek,
politiek,
wel
dat
men kan
kan krijgen.
krijgen.
dat men
De
stemming
van het
hetamendement-Van
amendement-VanIdsinga
Idsinga (facultatieve
(facultatieve ververDe stemming van
zekering)
was
beslist,
vóór
het
amendement
was
ingediend.
De
politieke
zekering)
beslist, v66r het amendement was ingediend. De politieke
uitgemaakt.
programs en
en de
depolitieke
politiekemeetings
meetingshadden
haddende
dequaestie
quaestiealallang
programs
lang uitgemaakt.

** ***
Bewusteloosheid dus
dus in
in onze
onzepolitiek,
politiek,ten
tenopzichte
opzichtevan
vande
degewichtigste
gewichtigste
Bewusteloosheid
quaestie,
kon hebben
hebben te
te beslissen.
beslissen.
quaestie, die
die ze kon
en S.
S. haar
haar —
- beter
beterlaat
laatdan
dan
Maar
Maarmocht
mochtnu
nude
dedaad
daadder
derV.V. v.v. S.
S. en
nooit
nog
doen
ontwaken.
.
..
welken
weg
zal
ze
dan
zich
kiezen?
nooit — nog doen ontwaken . . . welken weg zal ze dan zich kiezen ?
vandwang
dwang?
Den weg
weg van
Den
?
wegvan
vanvrijheid
vrijheid?
den weg
Of den
?
De laatste
laatste weg
weg isisdiedievan
van
liberalisme,hethet
liberalismedat,
dat,
De
hethet
liberalisme,
liberalisme
van
1848 afaftottot
begin
jaren
'90,
onze
politiekbezield,
bezield,
van 1848
aanaan
hethet
begin
derder
jaren
'90,
onze
politiek
zoo
niet beheerscht
beheerscht heeft.
heeft.
zoo niet
Doch
de politiek
politiek heeft,
heeft,tijdens
tijdenshaar
haarslaapwandeling,
slaapwandeling, reeds
reeds een
een heel
heel
Doch de
op den
denanderen
anderen weg
weg afgelegd:
afgelegd: Ze
Ze heeft
heeft op
op den
den weg
wegvan
vandwang
dwang
eind
eind op
zelfs
reeds een
eendaad
daadverricht,
verricht,gelijk
gelijkwijwij
zagen
onderwijzerspensioenzelfs reeds
zagen
(de(de
onderwijzerspensioen-
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wetten, uit
uit het
het voorjaar
voorjaar van
van 1905).
1905).En
Envele
velemijlen
mijleninIngeestesevolutie.
geestesevolutie.
wetten,
Ze kan
kan haast
haast niet
niet meer
meer terug.
terug.
Ze
Toch
- geheel
geheel onmogelijk
onmogelijk is
is zulk
zulk een
eenterugkeer
terugkeer nog
nogniet.
niet.Mits
Mitsalle
alle
Toch —
liberalen
en daarmee
daarmee bedoel
bedoel ikikhier
hieralle
allevrijheidlievenden,
vrijheidlievenden, allen
allen die
die
liberalen -— en
datvrijheid
vrijheidopopden
den
duurden
denmensch
menschsterker
sterkermaakt
maakt
ervan overtuigd
duur
ervan
overtuigd zijn,
zijn, dat
om de
de vrijheid
vrijheid
dan dwang,
dwang, zich
zich nu
nu wakker
wakker houden
houden en
enbeseffen,
beseffen, dat
dan
dat het om
heteindividu
'individu om
om voor
voor zichzelf
zichzelf te
te zorgen,
zorgen, z66
zóó
gaat.
Om de
de vrijheid
vrijheid van
van het
gaat. Om
als
hij dat
dat zelf
zelf wil.
wil.
als hij
l>De
hoofdzaak blijft"
blijft" —
- ikikciteer
citeer
praeadvies
vanMr.
Mr.Ter
TerSpill
SpiJl
»De hoofdzaak
uituit
hethet
praeadvies
van
deze
zeer juiste
juisteformuleering
formuleering van
van den
den verzekeringsdwang
verzekeringsdwang -— »dat
)dat de
de
deze zeer
Staat
den burger
burger verplicht
verplicht om
om een
eendeel
deelvan
vanzijn
zijnvermogen
vermogen op
op een
een
Staat den
eigen bate
bate te besteden."
besteden."
bepaalde wijze
wijze ten eigen
bepaalde
Ik
cursiveer inindezen
dezenzin
zindrie
driewoorden,
woorden, omdat
omdat daarin
daarin de
de kern
kern der
der
Ik cursiveer
quaestie
en deze,
deze, 66k
óókter
tervergadering
vergadering der
der V.
V. v.
v. S. en
en S.,
S., weer
weer
quaestie zit
zit en
vrijwel
overpraat is.
is.
vrijwel overpraat
kent zijn
zijn eigen
eigen belang
belang het
het best
best en
en kan
kan zijn
zijn eigen
eigen belang
belang het
het
Ieder
Ieder kent
zelf behartigen
behartigen —
- ziedaar
ziedaar de
degrondstelling
grondstelling van
van de
deliberale
liberale staatsstaatsbest zelf
leer, zooals
zooals ze
ze door
door Prof.
Prof.Treub
Treub in
in zijn
zijn Sociale Vragen
Vragen nog
in
leer,
nog eens in
herinnering isis gebracht.
gebracht. Die
Die stelling,
stelling, schoon
schoon lang
langniet
nietjuist
juistvoor
voor elk
elk
herinnering
individu,
in haar
haaralgemeenheid
algemeenheid wè1
wèl juist
juist en
en isis het
heteenig
eenigmogelijke
mogelijke
individu, is
is in
in zulk
zulk eenen
een en
richtsnoer van
van Staatsbeleid
Staatsbeleid in
een democratischen,
democratischen, d.
richtsnoer
in een
d. i. in
Staat, welks
welks burgers
burgersdien
dientrap
trapvan
van
ontwikkeling
hebbenbereikt,
bereikt,waarop
waarop
ontwikkeling
hebben
zij allen
allen mondig
mondig worden
worden geacht
geacht(*).
(.).
zij
Die stelling
stelling behoort
behoort door
door alle
allevrienden
vrienden van
vanvrijheid
vrijheidijverig
ijverigteteworden
worden
Die
verdedigd.
verdedigers moeten
moeten daarbij
daarbij niet
niettegen
tegenwat
watonaangenaamonaangenaamverdedigd. De
De verdedigers
beginnen moeten
moeten zij
zij zich
zich er
er op
opvoorbereiden,
voorbereiden, te
te
heden opzien.
Om te beginnen
heden
opzien. Om
worden nagejouwd
nagejouwd als »conservatieven"
l>conservatieven" en te
te worden
worden bemodderd
bemodderd met
met
worden
l>klasse-egoïsme",
'l)gebrekaan
aansociaal
sociaalgevoel"
gevoel"enendergelijke
dergelijkequalificaties,
qualificaties,
vklasse-egoïsme", »gebrek
die
men o.o.a.a.vinden
vindenkan
kanininhet
hetjongste
jongstegeschrift
geschriftvan
van Professor
Professor Treub
Treub (t).
die men
(t).
Nu is
is het
het voor
voor iemand,
iemand, die
die overigens
overigens op
op menig
menig gebied
gebied zich
zich een
eenmedemedeNu
stander,
zelfs een
een volgeling,
volgeling,van
vandien
dienschrijver
schrijverkan
kannoemen
noemen (ik
(ik deel
deel
stander, zelfs
o. a. in
in zijn
zijn denkbeelden
denkbeelden omtrent
omtrent Staatserfrecht
Staatserfrecht en
en omtrent
omtrent het
hetzuiver
zuiver
o.
karakter van
van het
hetprivaat-bezit),
privaat-bezit),makkelijker
makkelijker dan
dan voor
voor een
een
utilistische karakter
utilistische
trekken;
ander
om zich
zich van
vanzulke
zulkeverketteringsformules
verketteringsformulesniet
nietveel
veelaan
aantetetrekker'
ander om
,
maar
toch —
- iedereen
iedereen die
dietegen
tegeneen
een
modedenkbeeldingaat,
ingaat,moet
moetzich
zich
maar toch
modedenkbeeld
tegen zulke
zulke kleine
kleineenengroote
grooteprofessorale
professoralebaldadigheden
baldadighedenweten
wetenteteharden.
harden.
(*) Een
Een onopgelost
onopgelost conflict:blijft-er
contlict~blijfCer voor
voor mij
mij dan
danook
ookinindedehouding
houdingvan
van die AlgemeenKiesrechtmannen, die
dwangverzekering voorstaan.
voorstaan. Hoe
kan men
men iemand
iemand
Kiesrechtmannen,
die tevens
tevens de dwangverzekering
Hoe kan
geschikt
achten tot medebeslissing
medebeslissing over
zaken van
men hem
hem niet
nietgeschikt
geschikt
geschikt achten
over de
de zaken
van Staat,
Staat, als men
acht om
om zijn
zijn eigen
pi gen zaken
zaken te
te behartigen?
behartigen?
acht
(t)
Sociale Verzekering,
Verzekering, blz.
blz. 23.
23. Vermakelijk
Vermakelijk isis het,
het, dat
dat het
het anathema
anathema van
van
Over Sociale
(t) Over
»klasse·egoïsme"
»gebrek aan
aan sociaal
sociaal gevoel"
gevoel" hier
hier wordt
wordt geslingerd
geslingerd tegen
tegenallen,
allen,die
die
»klasse-egoïsme" en
en »gebrek
gelooven inindede
alleenzaligmakendedwangverzekering,
dwangl'erzekering,dus
dus
öóktegen
tegendedesociaalsociaalniet gelooven
alleenzaligmakende
61)1(
democraten en
en andere
anderevoorstanders
voorstandersvan
vanStaatspensionneering
Staatspensionneering! En
I EnCIók
óók tegen
tegenzoo'n
zoo'naartsaartsdemocraten
conservatief
L. Simons.
Simons. (Zie
(Zie diens
diens »Aanteekening"
»Aanteekening" van
van verzet
verzet tegen
tegen het
het
conservatief(!)(!) als
als den
den heer L.
ontwerp·Ziekteverzekering
Kabinet·Kuyper wegens
den dwang,
dwang, dien
dien het
het den
den
ontwerp-Ziekteverzekeringvan
vanhet
het Kabinet-Kuyper
wegens den
2Je Serie,
),0. 1).
l).
werklieden oplegde. —
- Studies
Volkskracht, 2de
werklieden
Studies in Volkskracltt,
Serie,.No.

254

BEWUSTELOOZE POLITIEK,
POLITIEK.
BEWUSTELOOZE

Doch anderzijds
anderzijds hebben
hebben de
deverdedigers
verdedigersvan
vanhet
hetvrijheidsbeginsel
vrijheidsbeginsel scherp
scherp
Doch
te zien,
zien,dat
dathun
hungeen
geen
ondoordachteenenonlogische
onlogischegevolgtrekkingen
gevolgtrekkingen
toe te
ondoordachte
en geen
en
geen verdraaiingen
verdmaiingen van
vanhun
hunbeginsel
beginselmede
medeteteverdedigen
verdedigenworden
worden
gegeven.
Als bijvoorbeeld
bijvoorbeeld Professor
blz. 14
14van
vanhethet
»officiellse
Als
Professor Treub
Treub op
op blz.
D officieuse
zijn jongste
jongste geschrift
geschrift noemde,
noemde, de
de stelling
stelling
praeadvies" , zooals
praeadvies",
zooals Mr.
Mr. Levy
Levy zijn
der
vrijheidsmannen aldus
weergeeft: Ddat
»dat ieder
ieder de
devrije,
vrije,onbeperkte
onbeperkte
der vrijheidsmannen
aldus weergeeft:
beschikkingsbevoegdheid over
behoort te hebben
hebben en
en tete
beschikkingsbevoegdheid
overzijn
zijn inkomen
inkomen behoort
diteen
eenaverechtsche
averechtschevoorstelling
voorstellingvan
vanhet
hetvrijheidsvrijheiJshouden"
- dan
dan isis dit
houden" —
beginsel,
die door
doorverwijzing
verwijzing naar
naardedestraks
straksaangehaalde
aangehaaldeformuleering
formuleering
beginsel, die
Mr. Ter
Ter Spill
Spill afdoende
afdoende wordt
wordtgecorrigperd.
gecorrigf'erd.
van Mr.
van
Als
Professor Treub
Treub verder,
verder, doorredeneerend
doorredeneerend op
op deze
Jeze verkeerde
verkeerde
Als Professor
met den
denleerleerpraemisse,
den verzekeringsdwang
verzekeringsdwang principieel
praemisse, den
principieel gelijk
gelijk stelt
stelt met
dan isisdat
dateen
eenvan
vandedeconsequenties,
consequenties, die
die wij
wij inin alle
alle
plicht
(blz. 17), dan
plicht (blz.
meteen
eenverzoek
verzoekaan
aanden
denhooggeleerden
hooggeleerdenschrij
schrijver,
kalmte kunnen
kunnen afwijzen
afwijzenmet
ver,
in orde
orde tetebrengen
brengenenendan
dantetewillen
willen
om
zijn verkeerde
verkeerde praemisse
pmemisse eerst in
om zijn
het nogal
nogal wat
watverschil
verschilmaakt
maaktofofmen
meniemand
iemandplichtsverplichtsverbedenken, dat
bedenken,
dat het
vulling
een ander
ander ofofjegens
jegenszichzelf
zichzelfafdwingt.
afdwingt.OfOf
mag
zelfmoord
vulling jegens
jegens een
mag
zelfmoord
ook in
in ons
onsland
landweer
weer
strafbaar
wordengesteld
gesteldenendan
daneven
evenzwaar
zwaar
ook
strafbaar
worden
Etmfbaar
zijn
als
moord?
En
moet
verwaarloozing
van
eigen
gezondheid
strafbaar zijn als moord ? En moet verwaarloozing van eigen gezondheid
dezelfde
gerechtelijke gevolgen
gevolgen hebben
hebben als
als die
dievan
vananderen,
anderen,waarvoor
waarvoor
dezelfde gerechtelijke
te dragen
dragen heeft
heeft?
men zorg
zorg te
men
?

** ***

Wie van
van oordeel
oordeel is,
is,dat
dataan
aaneen
een
mondig
burger
verantwoordelijkmondig
burger
dede
verantwoordelijkzake
heid van
van zijn
zijn eigen
eigenverzorging
verzorging moet
moet worden
worden gelaten,
gelaten, kan,
kan,ininzake
heid
arbeidsverzekering,
dan den
den vorm
vorm der
der faculfacularbeidsverzekering,kwalijk
kwalijkiets
iets anders
anders kiezen
kiezen dan
tatieve verzekering
verzekering en
en..stellig
stellig nooit
nooit den
denvorm
vormder
derdwangverzekering.
dwangverzekering.
tatieve
Oók
wanneer men
men alle
allerechtsgronden
rechtsgronden eens
eens voor
voor een
eenoogenblik
oogenblik wil
wil
06k wanneer
dOOl'
de dwang voorstanderszoo
zoo
vergeten en
en zich
zich stellen
stellenwilwilop op
vergeten
het het
door
de dwangvoorstanders
gaarne
ingenomen standpunt
standpunt voor
voor het Dalgemeen
)algemeen belang.”
belang."
gaarne ingenomen
Want zij,
zij, die
diedat
datalgemeen
algemeenbelang
belang
luiddoen
doenklinken,
klinken,toonen
toonen
Want
zoozoo
luid
daarbij steeds
steeds een
eeneigenaardige
eigenaardigebekrompenheid
bekrompenheid enenkortzichtigheid
kortzichtigheid inin
daarbij
dat begrip.
begrip.
hun
opvatting van
van dat
hun opvatting
Zij blijken
zoo op
op te
te vatten
vatten:: datgene
datgene wat
wat het
het materieele
materieele
Zij
blijken het
het steeds
steeds zoo
en onmiddellijke
der betrokkenen
betrokkenen is.
is.
onmiddellijke belang
belang der
Op de
de .moreele
moreele zijde
wordt geen acht
acht geslagen.
geslagen.
Op
zijde wordt
En evenmin
evenmin op
op de
de nawerking.
nawerking.
En
De
vraag ofofmen
menhethet
individu,dat
datmen
mendwingt
dwingtzich
zichteteverzorgen,
verzorgen,
De vraag
individu,
niet
eenmoreele
moreeleschade
schadetoebrengt,
toebrengt,een
eenverzwakking
verzwakking van
van zijn
zijnverantverantniet een
woordelijkheidsbesef, welke
tegen het
hetmaterieele
materieele
woordelijkheidsbesef,
welke minstens
minstens opweegt
opweegt tegen
voordeel van
van de
de verzekering,
verzekering,wordt
wordtdoor
doordede
dwangvoorstandersevenmin
evenmin
voordeel
dwangvoorstanders
overwogen
(of
althans
even
luchtig
behandeld)
als
de
vraag,
wat de
de
overwogen (of althans even luchtig behandeld) als de vraag, wat
gevolgen
zullen zijn
zijn van
invoeren van
beginsel. Toch
Toch isis
gevolgen zullen
van het
het invoeren
van zulk
zulk een
een beginsel.
algemeen belang
belangkortzichtig
kortzichtigenenbekrompen
bekrompenbeschoui,vd,
beschouwd, als
als men
men niet
niet
het algemeen
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het
gebied der
der moreele
moreele werking
werking er
neemt. Het
Het isis hier
hierfeitelijk
feitelijk de
de
het gebied
er bij
bij neemt.
oude fout
fout: : het
het alleen
alleen letten
letten op
op ce qu'
quO on voit
het verwaarloozen
verwaarloozen
oude
voit en
en het
voit pas, waartegen
reeds heeft
heeftgewaarschuwd.
gewaal·schuwd.
van ce qu'on ne voit
waartegen Bastiat reeds
dat deel
deel van
van het
het
De nawerking,
nawerking, de
mogelijke gevolgen
De
de mogelijke
gevolgen- — ook
ook dat
algemeen
belang wordt
wordt verwaarloosd.
verwaarloosd.
algemeen belang
dwang-schablone is
een absurditeit
absurditeit ofofeen
een
monsterachtigheid
De dwang-schablone
is een
monsterachtigheid
zij
allen
over
één
kam
scheert,zonder
zonder
tegenover
de
arbeiders,
omdat
tegenover de arbeiders, omdat zij allen over één kam scheert,
voomf te onderzoeken
onderzoeken of
ofallen
allendie
dieafgedwongen
afgedwongen premie
premie kunnen betalen.
vooraf
ook het
het verzet
verzetder
derSociaal-Democraten
Sociaal-Democraten (*).
C).
Vandaar
Vandaar dan
dan ook
Maal' vandaar
nog iets
iets anders.
anders.
Maar
vandaar dan
dan ook
ook nog
Hoe zal
zal de
de staat,
staat,als
alsdiediedede
individuengaat
gaatdwingen
dwingenom
omeen
eenbepaald
bepaald
Hoe
individuen
zonderenvoor
vooreen
eenbepaald
bepaald doel,
doel, op
op den
den
deel
van hun
huninkomen
inkomenafaftetezonderen
deel van
duur
zich kunnen
kunnen onttrekken
onttrekken aan
aandedeverantwoordelijkheid,
verantwoordelijkheid, om
ook
duur zich
om dan ook
te zorgen
zorgen voor loonen,
loonen, waaruit die
die bedragen
bedragen kunnen worden betaald?
betaald?
Met andere
andere woorden
woorden: : Is
Is de
de Staat,
Staat, die
die met
metdedeeene
eellehand
handverzekeverzekeMet
met de
de
ringspremies afdwingt,
niet redelijk
redelijk en
enzedelijk
zedelijk verplicht
verplicht om
om met
ringspremies
afdwingt, niet
teverschaffen?
verschaffen?
andere
middelen daartoe
daartoe te
andere de middelen
Ik hoor
hoor mij
mij reeds
reeds toeroepen
toeroepen:: En
Endedebelastingheffing
belastingheffingdoor
door den
den Staat?
Staat?
Ik
Maar ten
ten eerste
eerste hebben
hebben wij
wijhier
hierjuist
juisttetedoen
doenmet
metpersonen,
personen, die
die
Maar
tot de
deminvermogenden
minvermogenden behooren.
behooren.
En ten
ten tweede
tweede'
heeftdede
Staat,
aanzienvan
vanwanbetalers
wanbetalers ininde
de
En
heeft
Staat,
tenten
aanzien
dat hier
hiermoet
moetfalen
falen:
executieen
enoninoninbelastingen, tweeërlei
expediënt, dat
belastingen,
tweeërlei expediënt,
: executie
expediënt, toegepast
toegepast op
opverzekeringsverzekeringsvurderbaarverklaring. Het
vorderbaarverklaring.
Het laatste
laatste expediënt,
En het
het eerste
eerste ...
.•.zouden
zouden
premiën,
zou den
den heelen
heelen dwang
dwangillusoir
illusoir maken.
maken. En
premiën, zou
dat aandurven?
aandurven?
de
dwangvoorstanders dat
de dwangvoorstanders
Het
verband tusschen
tusschen loongarantie
loongarantie door
door den
den Staat
Staat en
endwangverzedwangverzeHet verband
kering
is trouwens
trouwens zoo
zooklaarblijkelijk,
klaarblijkelijk, dat
dathet
heterkend
erkendisisdoor
doorde
deTweede
Tweede
kering is
Kamer
en door
door Minister
Minister Kuyper
Kuyperbij
bijdedebehandeling
behandelingvan
vandedeonderwijzersonderwijzersKamer en
heerStaalman
Staal man dat
dat
pensioenwetten.
die gelegenheid
gelegenheid isisdoor
doorden
denheer
pensioenwetten. Bij
Bij die
verband
deswegen verzocht,
verzocht, niet
niet over
over die
die wetten
wetten tete
verband uitgesproken
uitgesproken en
en deswegen
beslissen v66r
vóór men
men de
deL.L.O.-novelle
hebben
behandeld,waarbij
waarbij
beslissen
0.-novelle zouzou
hebben
behandeld,
aan
de schoolbesturen
schoolbesturen de
demiddelen
middelen zouden
zouden worden
worden verschaft
verschaft om
om de
de
aan de
verhoogen, dat
dato.a.
o.a.ook
ookde
deafgedwongen
afgedwongenpensioenpensioensalarissen
zoodanig te verhoogen,
salarissen zoodanig
uit zouden
zouden kunnen
kunnen worden
worden voldaan.
voldaan. De
De Kamer
Kamer en
en de
de
premiën
premiën er
er uit
zoo werd
werd de
deeindeindMinister zagen
de juistheid
juistheid van
van dien
dien eisch
eisch in
in en
en zoo
Minister
zagen de
stemming
na de
de behandeling
behandeling der
der L.
L.O.-novelle.
stemming uitgesteld
uitgesteld tot
tot na
0.-novelle.
Staatsloonregeling na Staatsverzekeringsdwang.
Staatsverzekeringsdwang.
(*)
verzet, dat echter,
echter, dat
dat dient
dient ererbij
bijteteworden
wordengevoegd,
gevoegd,met
metmeer
meergerucht
geruchtdan
dan
(*) Een verzet,
beslistheid
gevoerd. Tegen
Tegen de
de gedwongen
gedwongen ziekteverzekering
ziekteverzekering verzetten
verzetten de
deSociaalSociaalbeslistheid wordt
wordt gevoerd.
Als reden
reden gaf
gafde
de lieer
heer Wibaut
Wibaut ter
tervergadering
vergadering der
der V.
V. v.
Y. S.
S. en
en
Democraten zich
Democraten
zich niet.
niet. Als
S.
op, dat toch
toch reeds
reeds zooveel
zoo veel arbeiders
arbeiders in
in ziekenfondsen
ziekenfondsen zijn.
zijn. Maw
Maar die
die anderen
anderen dan,
dan,die
die
S. op,
er niet
in zijn,
zijn, en
en van
van wie
wie immers
immersmag
magworden
wordenondersteld,
ondersteld,dat
datonder
onder hen
hen zich
zich de
de
niet in
maarmeegedwongen
meegedwongenworden
worden!
armsten bevinden?
bevinden? Die
Die moeten
moeten maar
!
ziekteverzekering afgegleden
afgegleden op
op
Doch
bovendien zijn
zijn de
de socialisten
socialisten reeds
reeds voorbij de ziekteverzekering
Doch bovendien
\'lak van
vanden
dendwang.
dwang.
de behandeling
onderwijzerspensioenwettenhebben
hebben
het vlak
Bij Bij
de behandeling
der der
onderwijzerspensioenwetten
het
alle aanwezige
aanwezige Sociaal-Democratische
Sociaal-Democratische leden
leden van
van de
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer gestemd
gestemd tegen
tegen het
alle
amendement·
Van IJsinga
sc heen sterker
sterkel'dan
dan
amendement-Van
Idsinga(facultatieve
(facultatieveverzekering.)
verzekering.)De
De natuur
natuur scheen
de leer
leer!!
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devrijheid
vrijheid!I
Leve de
Nu kan
bij bij
de onderwijzerspensioenwetten
kanmen
menaanvoeren,
aanvoeren,dat
dathethet
de onderwijzerspensioenwetten
personen gold,
die niet
niet krachtig
krachtig genoeg
genoeg georganiseerd
georganiseerd waren
waren om
om zelve
zelve
personen
gold, die
benoodigde teteverkrijgen
verkrijgen door
door middel
middel van
van een
eenloonactie
loonactie tegen
tegende
de
het benoodigde
dat de
depatroons
patroons(de
(deschoolbesturen)
schoolbesturen) trouwens
trouwens niet
niet bij
bij
patroons en
patroons
en dat
machte zouden
zouden zijn
zijn geweest
geweest om
om de
denoodige
noodigeloonsverhooging
loonsverhooging te
te geven.
geven,
machte
datininandere
anderegevallen
gevallen de
dearbeiders,
arbeiders,
Maar daaruit
daaruit blijkt
blijkt dan
dan ook
ook juist,
juist,dat
Maar
~taatnog
nogniet
nietdedelogische
logischeconsequentie
consequentievan
vanden
denverzekeringsdwang
verzekeringsdwang
de Staat
nu de
(Staats loonregeling) heeft
aangedurfd, zich
zich uit
uitdedemoeilijkheid
moeilijkheidhelpen
helpen
(Staatsloonregeling)
heeft aangedurfd,
met een
een middel,
middel, dat
dat vlak
vlak tegen
tegen het
hetdwangstelsel
dwangstelsel ingaat.
ingaat. Als
Alszij,
zij,daar
daar
met
waar zij
zij de
de noodige
noodigeeconomische
economischekracht
krachtbezitten,
bezitten,hun
hunpremiebetalingen
premiebetalingen
waar
ten laste
laste van
van de
de
dekken door
door loonacties,
loonacties, dan
dan komen
komen die
die premiën
premiën dus
dekken
dus ten
MÜ wel
wel —
- maar
maal'het
hetstelsel
stelsel
van
dwangverzorging wordt
wordt er
er
patroons, Mij
patroons.
van
dwangverzorging
mee overhoop
overhoop gegooid",.
behalve dat
dat de
de vorm
vorm blijft
blijft bestaan
bestaan en
en die
die
mee
gegooid . behalve
vorm den
den arbeider
arbeider er
eraan
aanblijft
blijftherinneren,
herinneren,dat
datde
deStaat
Staathem
hemonbevoegd
onbevoegd
vorm
acht om
om voor
voor zichzelf
zichzelf te
te zorgen.
zorgen.
acht
Daar waar
waar de
de arbeiders
arbeiders geen
geenvoldoende
voldoende economische
economische kracht
kracht tot
tot
Daar
verhaal op
de patroons
patroons hebben,
hebben, moeten
moeten de
dearmsten
armstenonder
onderhen
hen de
de
verhaal
op de
premiën natuurlijk
natuurlijk opbrengen
opbrengen uit
uit besparing
besparing op
op de
deallernoodigste
allernoodigste levenslevenspremiën
moet uit
uit de
de lengte
lengteofofuituitdede
breedte
wordengesneden.
gesneden.
behoeften. Het
behoeften.
Het moet
breedte
worden

** * **
Ook
stelsel van
van Staatspensionneering
Staatspensionneering is
is m.
m.i. i.onaannemelijk.
onaannemelijk.
Ook het stélsel
Daal'tegen bestaat,
bestaat, uit
uit een
eenoogpunt
oogpuntvanvan
vrijheid,van
van
individueele
Daartegen
vrtjheid,
individueele
minder· •bezwaar
het
verantwoordelijkheid,
verantwoordelijkheid,natuurlijk
natuurlijkveel
veel minder
bezwaardan
dan tegen
tegen het
stelsel
van dwangverzekering.
dwangverzekering. Bij
Bijdede
Staatspensionneering erkent
erkent de
de
stelsel van
Staatspensionneering
Staat
een zedelijken
zedelijken plicht
plicht van
vanzichzelf
zichzelfjegens
jegensdedemingegoeden,
mingegoeden, iets
iets
Staat een
dergelijks
als bij
bij de
dearmenzorg,.
armenzorg. Geen
Geen dwang
dwang wordt
wordt aan
aan het
het
dus als
dergelijks dus
individu
verzorgen en
dan nog
nog wel
wel op
op een
een
individuopgelegd
opgelegdom
om zichzelf
zichzelf te
te verzorgen
en dan
wijze,
die de
de Staat
Staathem
hemvoorschrijft.
voorschrijft.
wijze, die
Maar
waar is
is hier de rechtsgrond
rechtsgrond?
?
Maar... .,... waar
Of,
wil men
men van
van rechtsgronden
rechtsgronden niets
niets meer
meer weten,
weten, waar
waar isisdan
danhier
hier
Of, wil
d'e
grond van
van redelijkheid,
redelijkheid, waar
waar is
is de
de logica
logica?
de grond
?
Voor
de Sociaal-Democraten,
Sociaal-Democraten, voor
voor degenen
degenen die
dieden
dentegenwoordigen
tegenwoordigen
Voor de
Staat
een roofstaat
roofstaat achten
achten naar
naaI'zijn
zijnaard
aard en
enwezen,
wezen, isisdederedelijke
redelijke
Staat een
grond
aanwezig.
Voor
hen
is
Staatspensionneering
slechts
teruggaaf
grond aanwezig. Voor hen is Staa,tspensionneering slechts teruggaaf
van
een deel
deel van
van het
hetgeroofde.
geroofde.
van een
Maar anderen
ontzinkt die grond.
grond.
anderen ontzinkt
Zij die
in dedevergadering
vergadering van
van 13
13October
Octoberaanwezig
aanwezig waren,
waren, hebben
hebben
die in
groote aandacht
aandacht de
de motiveering
motiveering aangehoord
aangehoord die,
die, ininkeurigen
keurigen
zeker
zeker met groote
Staatsvorm,
bondig geformuleerd
gefol'mlileerd en
meesterlijk gestyleerd,
gestyleerd, van
van de
de Staatsvorm, bondig
en meesterlijk
pensionneering
werd
gegeven
door
MI'.
J.
A.
Levy.
Een
motiveering
pensionneering werd gegeven door Mr. J. A. Levy. Een motiveering
die
deed zien,
zien, dat
dat deze
dezealtijd
altijd jonge
jonge geleerde
geleerde nog
nog steeds
steeds even
evenfrissche
frissche
die deed
weet te
te geven,
geven, maar
maar
en
aantrekkelijke vormen
vormen aan
aan zijn
zijn denkbeelden
denkbeelden weet
en aantrekkelijke
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die
toch eigenlijk
eigenlijk—
- Sociaal-Democratisch
Sociaal-Democratisch was.
was. Niet
Niet
individualistisch
die toch
individualistisch
En hij
hij
en
niet Sociaal-Democratisch
Sociaal-Democratisch wilde
wilde Mr.
Mr. Levy
Levy zijn,
zijn, doch
doch sociaal. En
en niet
motiveerde
dus de
deStaatspensionneering
Staatspensionneering als
als een
een cijns van
het privaatprivaatmotiveerde dus
van het
datinstituut,
Instituut,misdeeld
misdeeldzijn.
zijn.Terloops
Terloops
bezit aan
aan hen
hen die,
die, tengevolge
tengevolgevan
vandat
bezit
datProfessor
Professor Coil
Cortvan
vander
derLinden
Lindendezelfde
dezelfde
teek
hierbij aan,
aan, dat
teekenen ik
ik hierbij
het
motiveering geeft voor
voor de
de »verevening"
»verevening" van
van de
deongelijkheden,
ongelijkheden, die
die het
motiveering
privaat-bezit schept
dat hij onder
verevening o.a.
de dwangdwangonder die
die verevening
o.a. de
privaat-bezit
schept en
en dat
die wil
wil de
de mismisverzekering begrijpt.
Mr. Levy
Levy isisalthans
althanslogischer
logischer ;j die
verzekering
begrijpt. Mr.
op tete
deelden
dwingen om
om een
eendeel
deelvan
vanden
den
vereveningscijns op
deelden niet
niet dwingen
vereveningscijns
brengen.
Doch
verder gaat
gaat mijn
mijn erkenning
erkenning van
van de
de logica,
logica, in
in deze,
deze, van
van dien
dien
Doch verder
anders
zoo
~cherpzinnig
redeneerenden
jurist
toch
niet.
anders zoo scherpzinnig redeneerenden jurist toch niet.
boetegeld.
Een
cijns. Dus
Dus een
een soort
soort van
van afkoopsom,
afkoopsom, van
van zoenzoen- ofofboetegeld.
Een cijns.
echter een
eenvan
vanbeide
beide:: 6f
Of het
het privaat-bezit
privaat-bezit is
nuttig —
- en
en hoe
hoe
Nu echter
Nu
is nuttig
onredelijk
cijns te doen
doen betalen!
hetis is
gebrekkig
onredelijkom
omhet
het dan
dan een
een cijns
betalen !- 6fàf
het
gebrekkig
of zelfs
zelfs geheel
geheel verkeerd
verkeerd —
- en
endan
danmoet
moetmen
menzijn
zijn
gebrekenverhelpen
verhelpen
gebreken
het geheel
geheelopheffen.
opheffen.
of het
Dit
laatste willen
willendan
danook
ook
Sociaal-Democratenenendaarom
daaromzijn
zijn
Dit laatste
de de
Sociaal-Democraten
zij
logisch
in
hun
motiveering
van
den
eisch
tot
Staatspensionneering.
zij logisch in hun motiveering van den eisch tot Staatspensionneering.
Maar
dan ook
ook de
decijns-redeneering
cijns-redeneering niet
niet sociaal
sociaal doch
doch
Maar daarom
daarom isis dan
Sociaal-Democratisch.
Sociaal-Democratisch.

***
Vrijwillige
eenig redelijke
redelijke oplossing
oplossing voor
voor wie
wie
Vrijwillige verzekering
verzekeringdus
dus als
als eenig
geen
mondige
burgers
onder
curateele
plaatsen
wil?
geen mondige burgers onder curateele plaatsen wil?
- neen.
Als eenig
eenig mogelijke —
- ja.
Als
eenig "edelljke
neen. Als
redeltjke —
Als eenig
Want
ik wil
wil niet
nietverhelen,
verhelen, dat
datmij
mijgeen
geen
aangeprezen
Want ik
derder
driedrie
aangeprezen
mogelijk, ik
ik zou
zou den
denvollen
vollenlast
lastvan
van
middelen ideaal
middelen
ideaal schijnt.
schijnt. 'Vare
Ware het mogelijk,
ongevallen-,
ziekte-, invaliditeitsinvaliditeits-enenouderdomsverzekering
ouderdomsverzekering willen
willen leggen
leggen
ongevallen-, ziekte-,
op den werkgever.
werkgever. Ik
Ik meen
meen ook,
ook, dat
dat dit
ditvolkomen
volkomen gedekt
gedekt zou
zouworden
worden
rechtsgevoel des
desvolks
volksènèndoor
dooreconomische
economischebegrippen
begrippenomtrent
omtrent
door
door het rechtsgevoel
het verband
verband tusschen
tusschen pensioen
pensioen en
Er isisniemand
niemand die
die het
het geen
geen
het
en loon.
loon. Er
schande
als een
eenpatroon
patrooneen
eenouden
oudenversleten
versletendienaar
dienaarniet
nietverzorgt,
verzorgt,
schande heet, als
aantrekt van
van een
eenondergeschikte
ondergeschikte die
die gebrekkig
gebrekkig is
is
als hij zich niets
niets aantrekt
of
als
een
huisvrouw
haar
zieke
dienstbode
niet
verzorgt
geworden,
geworden, als een huisvrouw haar zieke dienstbode niet verzorgt
(wat
dit laatste
laatstebelangt,
belangt, isisde
deplicht
plichtvan
vanden
denwerkgever,
werkgever, zij
zij het
hetook
ook
(wat dit
hetontwerpontwerpvoor
beperkten tijd,
tijd, zelfs
zelfsuitdrukkelijk
uitdrukkelijk omschreven
omschreven in
inhet
voor een beperkten
hetpensioen
pensioen valt
valt bovendien
bovendien op
op te
te
arbeidscontract.) Ten
aanzien van
van het
arbeidscontract.)
Ten aanzien
merken, dat
dat dit,
dit, naar
naar de
deopvatting
opvattingvan
vanalle
alleeconomen,
economen, uitgesteld
»uitgesteldloon"
loon"
merken,
datontheffing
ontheffingvan
vanden
denplicht
plichttot
totbetaling
betalingvan
vanditditloondeel
loondeeldoor
door
is en
endat
is
den
patroon alleen
alleen kan
kan worden
worden bepleit
bepleit door
door -diegenen
diegenen -— ik
ik erken
erken dat
dat
den patroon
het
er
nog
velen
zijn
die
voor
de
loonbepaling
uitsluitend
de
wet
het er nog velen zijn — die voor de loonbepaling uitsluitend de wet
van
vraag en
en aanbod
aanbod willen
willendoen
doengelden,
gelden, zonder
zonder te
te vorderen
vorderen dat
dat de
de
van vraag
metdederedelijke
redelijkebehoeften
behoeftenvan
vanden
denarbeider.
arbeider.
werkgever
rekening houde
houde met
werkgever rekening
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Beschouwt
men de
de verzorging
verzorging van
van den
den arbeider
arbeider bij
bij ongeval,
ongeval, ziekte,
ziekte,
Beschouwt men
invaliditeit
ouderdom althans
beginsel als
als een
een algemeenen
algemeenen humahumainvaliditeit en
en ouderdom
althans in
in beginsel
niteitsplicht
den werkgever,
werkgever, dan
dan heeft
heeft men
menook
ookgeen
geenbehoefte
behoefte
niteitsplicht van
van den
te
aan de
aan
de gewrongen
gewrongenconstructies,
constructies, die
dieanderen
anderenmoeten
moetenopbou
opbou wen
wen om
om te
motiveeren,
zij den
den werkgever
werkgever de
degeheele
geheeleongevallenverzekering
ongevallenverzekering en
en
motiveeren, dat
dat zij
Zijgoochelen
goochelen
een deel
een
deel van
vandedeandere
andereverzekeringen
verzekeringenwillen
willendoen
doendragen.
dragen.Zij
met
publiek- en
en privaatrecht
privaatrecht gelijk
gelijk professor
pl·ofessor Treub
Treub ininzijn
zijnjongste
jongste
met publiekgeschrift
jurist uu maar
maar eerst
eerst»op
»opden
denbodem
bodemvan
vanhet
hetpublieke
publieke
geschrift (als
(als een jurist
recht"
heeft, zie
ziedan
dangoed
goeduituitnaar
naarvoetangels
voetangelsen
enklemmen
klemmen voor
voor uw
uw
recht" heeft,
zUnhoorders
hoorders
rechtsbesef,
zooals bij
bij voorbeeld
voorbeeld toen
toen Minister
Minister Loeff
Loeff zijn
rechtsbesef, zooals
daarhenen lokte
lokte bij
bij de
debehandeling
behandeling van
van de
de Beroepswet
Beroepswet in
in de
de
telkens
telkens daarhenen
Ofzij
zij kruidenieren
kruidenieren met
methet
het:»
bedrijfsrisico",dat
datzij
zij dan,
dan,
Tweede
Kamer) 6f
Tweede Kamer)
lbedrijfsrisico'',
tot
een willekeurig
willekeurig gewicht,
gewicht,geheel
geheelopopdedeschaal
schaaldes
deswerkgevers
werkgeversleggen.
leggen.
tot eén
Dit
laatste lijkt
lijkt mij
mijechter
echtereven
evengezocht
gezocht als
als het
heteerste;
eerste;immers,
immers, uit
uit
Dit laatste
het
oogpunt van
van risicodeeling
risicodeeling beschouwd,
beschouwd, isis erergeen
geenreden
redenwaarom
waarom
het oogpunt
men
risico van
van het
het bedrijf
bedrijf allék
alléénzou
zoulaten
latendragen
dragendoor
doorden
den eenen
eenen
men het risico
factor,
den
werkgever,
en
niet
óók
door
den
anderen,
den
arbeider.
factor, den werkgever, en niet 66k door den anderen, den arbeider.
Neen, zonder
zonder een
eenbreedere
breederebasis,
basis,diedievan
vandede
humanitaireredelijkredelijkNeen,
humanitaire
heid,
komt men
men er
er niet.
niet. En
Enals
alsmen
menmet
met
eenvoudigerechtsinstinct
rechtsinstinct
heid, komt
hethet
eenvoudige
des
volks slechts
slechts rekent,
rekent, hoedt
hoedtmen
menanderzijds
anderzijdszich
zichvoor
vooroverdrijvingen
overdrij vingen
des volks
voorbeeldniet,
niet,
zooals
ontwerp-ziekteverzekering
en
zal men
menbijbij
en zal
voorbeeld
zooals
het het
ontwerp-ziekteverzekering
werkgever een
een deel
deelvan
vandedepremie
premielaten
latenbetalen
betalen ter
ter
doen
wil, den
den werkgever
doen wil,
verzekering van
het gPzin
g...zin des arbeiders.(*)
arbeiders.
verzekering
van het
En toch
toch lijkt
lijktdat
datideaal,
ideaal,verzekering
verzekeringvan
vanden
denarbeider
arbeider geheel
geheeldoor
door
En
bereikbaar
den
werkgever,
vooralsnog
vrij
onbereikbaar,
in
elk
geval
niet
den werkgever, vooralsnog vrij onbereikbaar, in elk geval niet bereikbaar
door wettelijk
wettelijk voorschrift.
voorschrift.
door
Ten eerste
eerste isishet
hetonmogelijk
onmogelijkom
omaan
aanzulk
zulkeen
een
voorschriftdedelenigheid
lenigheid
Ten
voorschrift
geven, die
die het
hetbruikbaar
bruikbaar zou
zou maken.
maken. ErErzullen
zullenaltijd
altijdgevallen
gevallenzijn
zijn
te geven,
zoo langdurige
langdurige ziekte,
ziekte, van
van zoodanige
zoodanige invaliditeit,
invaliditeit, dat
dathet
hetonredelijk
onredelijk
van zoo
van
zou wezen
wezen om
omden
denlast
last
daarvangeheel
geheeldoor
doorden
denwerkgever
werkgever tetedoen
doen
zou
daarvan
dragen, dat
dat het
het rechtsbesef
rechtsbesef des
des volks
volks zulks
zulksniet
nietzou
zouvorderen.
vorderen.Om
Omniet
niet
dragen,
te spreken
sprekenvan
vandede
ontzaglijkesimulatie
simulatiebijbijziekte,
ziekte,ongeval
ongevalen
en
eens te
eens
ontzaglijke
in validiteit.
invaliditeit.
er stellig
stellig onder
onder de
de werkgevers,
werkgevers, even
even goed
goed als
alsonder
onder
Bovendien zijn
zijn er
Bovendien
zwaarzou
zouzijn
zijnen
endie
diedan
dan
de arbeiders,
arbeiders, velen
velen voor
voor wie
wie de
delast
lastte te
de
zwaar
evenveel recht
rechtweer
weerhunnerzijds
hunnerzijdsden
denStaat
Staatzouden
zoudenkunnen
kunnenvragen:
vragen:
met evenveel
verschaf mij
mij de
de middelen
middelen voor
voor den
den last
last dien
dien gij
gij mij
mij oplegt;
oplegt; zoo
zooniet,
niet,
verschaf
executeert gij
gij mij
mij feitelijk.
feitelijk.
dan executeert
dan
En eindelijk
eindelijk kunnen
kunnen wij
wij niet
nietbeoordeelen,
beoordeelen,of of
onze
industrie,onze
onze
En
onze
industrie,
last
handel,
heel
onze
ondernemersstand
in
zijn
geheel
genomen,
dien
handel, heel onze ondernemersstand in zijn geheel genornen, dien last
wel zou
zou kunnen
kunnen dragen
dragen en
endan
dannog
nog
concurreeren met
methun,
hun,veelal
veelal
wel
concurreeren
beschermde, mededingers
mededingers uit
uit het
het buitenland.
buitenland. Die
Diebuitenlandsche
buitenlandscheconconbeschermde,
ter wereld
wereld isishet
hetmotief
motiefvan
vanredelijkheid,
redelijkheid,dat
datden
denwerkgever
werkgeverzal
zaldoen
doenmeemee(*) Wat ter

n

aan de
deverzekering
verzekeringtegen
tegendede
kosten
eener
bevalling
van
vrouweens
eensarbeiders?
arbeiders?
betalen aan
kosten
eener
bevalling
van
dede
vrouw
dat hier
hier met
methet
hetpublieke
publieke recht?
recht? Of
Ofwaar
waar is,
is,inindie
diebevalling,
bevalling, het
hetelement
element
En hoe
hoe zit
zit dat
En
»bedrijfsrisico" .... ?
van »bedrijfsrisico"

BEWUSTELOOZE POLITIEK.

259

currentie beperkt
sterke mate
mate de
de mogelijkheid
mogelijkheid om
om een
een deel
deel
beperkt immers
immers in
in sterke
aftetewentelen
wentelen op
opde
deverbruikers.
verbruikers. Het
Hetgevolg
gevolg van
van het
het
van
dien last
last af
van dien
opleggen
van zulk
zulk een
eenlast
lastzou
zoudus
dusopopvele
veleplaatsen
plaatsenzijn
zijn:
staking
opleggen van
: 6fOfstaking
Of verhaal
verhaal op
op de
dearbeiders
arbeiders ininden
denvorm
vormvan
vanloonsverandeloonsverandevan
bedrijf 6f
van bedrijf
naar
Mr.
Van
Houten
ter
vergadering
zeide,
nu reeds
reeds
ringen,
gelijk,
ringen, gelijk, naar Mr. Van Houten ter vergadering zeide, nu
hier en daar
daar geschiedt
geschiedt met
met betrekking
betrekking tot
totde
deOngevallenwet.
Ongevallenwet.
hier
het leggen
leggenvan
vanden
denverzekeringslast
verzekeringslast op
opde
dewerkgevers
werkgeversmoeten
moeten
Van
Van het
totaanmoediging
aanmoediging
wij
yoorloopig afzien
wij moeten
moetenons
onsdus
dusbeperken
beperkentot
wij voorloopig
afzien en wij
van
de vrijwillige
vrijwillige verzekering,
verzekering, volgens
volgens het
hetBelgische
Belgische stelsel,
stelsel,dat
datMr.
MI'.
van de
Ter
Spill in
in zijn
zijn praeadvies
praeadvies heeft
heeft geschetst.
geschetst.
Ter Spill
trouwensvanzelf,
vanzelf,schoon
schoonlangzaam,
langzaam,
Die
vrijwillige verzekering
verzekering zal
zaltrouwens
Die vrijwillige
totons
onsideaal.
ideaal.Naar
Naar
mate
organisatieder
derwerklieden
werklieden
wel
voeren tot
wel voeren
mate
dede
organisatie
krachtiger
zullen zij,
zij, overal
overal waar
waar zij
zij den
denpatroon
patroonininstaat
staatweten
weten
krachtiger wordt,
wordt, zullen
tot
betalen, een
eensteeds
steeds
gl'ooter
deel
verzekeringspremiënvan
van
tot betalen,
grooter
deel
vanvan
de de
verzekeringspremiën
totdedeverzekering,
verzekel'illg,
hem
afdwingen, hetzij
hetzij ininden
denvorm
vormvan
vanbijdragen
bijdragen tot
hem afdwingen,
hetzij
in den
den vorm
vorm van
vanloonsverhoogingen.
loonsverhoogingen.
hetzij in
Zoo
zullen de
de arbeiders
arbeiders zichzelve
zichzelve helpen
helpen aan
aan hun
hun recht
recht en
endan,
dan,
Zoo zullen
rechtmatigen trots
trots opopwat
watzijzijdoor
dooreigen
eigenkracht
krachthebben
hebbenveroverd,
veroverd,
in
in rechtmatigen
wat sterker
sterker zijn
zUn als
alsindividuen
individuen èn
èn als
alsklasse,
klasse,dan
danwanneer
wanneerzij
zij zich
zich
heel wat
heel
zouden
hebben laten
laten beweldadigen
beweldadigen volgens
volgens Massregeln
Massregeln van
Regeeringszouden hebben
van Regeeringsals kinderen
kinderen wien
wien wordt
wordtvoorgeschreven,
voorgeschreven, hoe
hoeenenwanneer
wanneerzij
zijhun
hun
wege, als
boterham
moeten eten.
eten.
boterham moeten
van wat
wat op
op 't spel
staat, eindelijk
eindel~ik eens
eenszijn
zijn wakker
wakker
Moge
Moge het
het besef van
spel staat,
geschud en aan
aan de
de bewusteloosheid
bewusteloosheid van
van onze
onze politiek
politiek tetedezen
dezenaanzien
aanzien
geschud
een einde
einde zijn
zijn gekomen.
gekomen.
een
En moge
moge bij
bijdedeoplossing
oplossingvan
vandede
quaestiederder
arbeiders verzekering
En
quaestie
arbeidersverzekering
het gulden
gulden woord
woord voor
vooroogen
oogenworden
wordengehouden,
gehouden,waarmee
waarmeeProfessor
Professor
het
Treub
zijn
geschrift
besluit:
Treub zijn geschrift besluit :
:tOnze
Nederlandsche sociale
sociale verzekering
verzekering zij
zijproduct
product van
van eigen
eigendenken
denken
»Onze Nederlandsche
werken; geen
geen copie
copievan
vanhethet
reeds
op zijn
voetstuk
wankelende
en werken;
en
reeds
op zijn
voetstuk
wankelende
Duitsche model"
....
Duitsche
moder....
. . .. Maar
Maar moge
resultaat van
van dat
dat eigen
eigen denken
denken en
enwerken
werkendan
dan
....
moge het
het resultaat
wat meer
meeropopvrijheid
vrijheidlijken
lijkendan
dandat,
dat,waartoe
waartoedie
dieschrijver
schrijver ons
ons
ook wat
ook
wil leiden.
leiden.
wil
K.ELOUT.
ELOUT.
C. K.
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Open
brief aan
aan Prof.
Prof. G.
G.J.J.P.P.J.J.Bolland,
Bolland,door
doorDr.
Dr.G.G.Jelgersma,
Jelgersma,Hoogleeraar
Hoogleeraaraa,n
aande
de
Open brief
Leiden. —
- Leiden,
Leiden, Gebr.
Gebr. van
van der
derHoek.
Hoek.
Rijksuniversiteit
Rijksuniversiteit te
te Leiden.

De bom
bom is
is gebersten.
gebersten. DeDeeene
eene
professorkon
kon
zijn
verontwaardiging
De
professor
zijn
verontwaardiging
jaren
lang
uitgekraamd,
niet meer
meer
over
den
onzin
van
den
anderen,
over den onzin van den anderen, jaren lang uitgekraamd, niet
inhouden.
ergernis dreef
dreefhem
hemdede
vrees
voor
onheilbijbijdedejeugdige,
jeugdige,
inhouden. Naast ergernis
vrees
voor
onheil
:Aanheftigheid
heftigheid laat
laatde
de
voor suggestie
suggestie uitermate
uit-ermate vatbare
vatbare studenten.
studenten. Aan
voor
wenschen over
over en
en herinnert
herinnert aan
aan de
detheologische
theologische felheid
felheid
strijd niets
strijd
niets te wenschen
van weleer.
weleer.
van
heden niet
niet honoris causa gedocterd,
Schold
Schold professor
professor Bolland
Bolland-— tot
tot heden
gebruikelijk isis naar
naardedeacademische
academischezeden
zeden—- schold
scholdprofessor
professor
zooals
zooals dat gebruikelijk
anderen uit
uit voor
voor dom,
dom,Dr.
Dr.Jelgersma
Jelgersma gebruikt
gebruikt
Bolland
Bolland zijn
zijn collega
collega met anderen
maar
slaat
met
zijn
sarcasme
er
duchtig
oplos
los
wel
die
benaming
niet,
wel die benaming niet, maar slaat met zijn sarcasme er duchtig op
DZOOlang
langikiku umoet
moetbeschouwen
beschouwen als
alsiemand,
iemand, die
dieverantveranten
eindigt: : Zoo
en eindigt
voor 't't geen
geen hij
hijzegt,
zegt,enen
ontoerekenbaargroot
groot
woordelijk
woordelijk isis voor
nietniet
alsals
eeneen
ontoerekenbaar
zoo lang
lang kan
kan ik
ik niet
niet anders
anders tot
tot uuspreken,
spreken, dan
dan ikikgedaan
gedaanheb."
heb."
kind, zoo
kind,
De heer
heer Bolland
Bolland kan
kan het
het er
ervoorloopig
voorloopig mee
mee doen.
doen.
De
Er
zal over
over dit
ditpengevecht
pen gevechtverschillend
verschillendgeoordeeld
geoordeeld worden.
worden. De
DeLeidLeidEr zal
totheden
hedentegenover
tegenoverhun
hunveel
veelgeruchtmakenden
geruchtmakenden
sche
professoren hadden
hadden tot
sche professoren
en
als een
eenzonderling
zonderlingaangeschreven
aangeschreven collega
collegaeen
eengereserveerde
gereserveerdehouding
houding
en als
in
acht genomen
genomen en
enzooveel
zoo veelmogelijk
mogelijk vermeden
vermeden met
met hem
hemininhet
hetstrijdstrijdin acht
te
komen.
Toch
zagen
zij
met
leede
oogen,
dat
de
buitensporigperk
perk komen. Toch zagen zij met leede oogen, dat de buitensporigheden onder
onder de
destudenten
studenteneen
een
verrassendenopgang
opgangmaakten,
maakten, terwijl
terwijl
heden
verrassenden
het
ook
minder beschaafde
beschaafde manieren
manieren navolging
navolging vonden.
vonden. Achtte
Achtte men
men het
ook de minder
beneden
de professorale
professorale waard'igheid
waardigheid om
om openlijk
openlijk den
denstrijd
strijdmet
metiemand
iemand
beneden de
heerBolland
Bolland aan
aan tetebinden,
binden,ofofhield
hieldmen
menhet
hettegenover
tegenover de
de
als
den heer
als den
hetdecorum
decorum te
te
studeerende
voor minder
minder gepast
gepast door
door gevecht
gevecht het
studeerende jeugd
jeugd voor
grabbelen
te
gooien?
grabbelen gooien ?
Voor dit
wel iets
iets tetezeggen
zeggenenenvelen
velenzullen
zullenopopdien
diengrond
grond
Voor
dit laatste
laatste is
is wel
brief' afkeuren
afkeuren en
enzoowel
zoowelover
overhet
heteen
een
overhet
hetander
ander
dezen
»open brief'
dezen »open
alsalsover
het openbaar.
openbaar. Daar
Daal' staat
staat echter
echter tegenover,
tegenover, dat
datmen
men
blijven zwijgen
blijven
zwijgen in
in het
met het
hetalalteteconventioneele,
conventioneele,
in
de daad
daad van
van Dr.
Dr. Jelgersma,
Jelgersma, brekend
brekend met
in de
een
daad van
van moed
moedkan
kanzien,
zien,die
dieeen
eentegengift
tegengiftkon
konworden
worden voor
voor de
de
een daad
verdere onlogische
onlogische opvoeding
opvoeding der
der jeugd.
jeugd.
verdere
Dat hooggeleerden
hooggeleerden het·
niet altijd
altijd eens
eenszijn,
zijn,wisten
wistendedestudenten
studenten
Dat
het niet
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vroeger ook
al kwam
kwam het
hetzelden
zeldentot
totopenbaren
openbarenstrijd.
strijd.IkIkherinner
herinner
vroeger
ook wel, al
datin in
hetzelfde
collegelokaaleen
eenprofessor
professorinindeftig
deftigLatijn
Latijn
mij nog,
nog, dat
mij
hetzelfde
collegelokaal
vertelde,
dat iemand,
iemand, die
die zekeren
zekel'en tekst
tekst niet
nietz66
zóóuitlegde,
uitlegde, zedelijk
zedelijk alal
vertelde, dat
heel
heel laag
laag moest
moestgezonken
gezonkenzijn,
zijn,terwijI
terwijlhet
hetvolgende
volgendeuur
uurzijn
zijncollega
collega
dat zulk
zulk een
eenuitlegging
uitleggingeenvoudig
eenvoudigonzin
onzin was
wasen
en
grammatica
bewees, dat
grammatica al
al bewees,
zoo iets in
in het
hethoofd
hoofti zou
zoukrijgen.
krijgen.
geen
verstandig mensch
geen verstandig
mensch licht
licht zoo
watnader,
nader,dan
dankan
kanmen
menerin
erin
Beziet men
men den
den thans
thans gevoerden
gevoerden strip
strijd wat
de ergernis
ergernis van
vanzijn
zijncollega
collega heeft
heeft
komen, dat
dat de
de heer
heer Bolland
Bolland zoodanig
zoodanig de
komen,
opgewekt,
dat, gegeven
gegeven zeker
zekertemperament,
temperament,eeneen
uitbarsting
volgen
opgewekt, dat,
uitbarsting
volgeen
moest.
De
traditie aan
aan de
de Leidsche
Leidsche academie
academie —
- en
enook
ookwel
welelders
elders —
De traditie
dat een
eenhoogleeraar
hoogleeraarinindede
wijsbegeertededejongelieden
jongelieden
schrijft voor,
wijsbegeerte
schrijft
voor, dat
te denken,
denken, logisch,
logisch,zuivere
zuiveresyllogismen
syllogismen tetemaken.
maken.
moet leeren
leeren gezond
gezond te
moet
groot —
Worden de
de verschillende
verschillende wijsgeerige
- hun
hun aantal
aantal isisgroot
Worden
wijsgeerige stelsels
stelsels —
om een
eenofofander
anderstelsel
stelselopoptetedringen
dringen
toegelicht,
dan geschiedt
geschiedt dit
dit niet
niet om
toegelicht, dan
maar om
om het
hetverstand
verstand te
te oefenen,
oefenen, het
het
als
het meest
meest en
en eenig
eenig ware,
ware, maar
als het
scherpen.
oordeel
oordeel te scherpen.
Het
spreekt vanzelf,
vanzelf, dat
datdedestudenten
studentendaarbij
daarbij meer
meerofofminder
minderzien
zIen
Het spreekt
Optwintigjarigen
twintigjarigen leeftijd
leeftijd is
is het
het
door den
den bril
bril van
van den
denhoogleeraar.
hoogleeraar. Op
door
oordeel
weet in
in den
den wijswijsoordeel nog
nog niet
niet zoo
zoo ontwikkeld,
ontwikkeld, dat
dat men
men den
den weg
weg weet
doolhof.
geerigen doolhof.
bij uitzondering
uitzondering deze
deze of
of gene
genestudent
studenttengevolge
tengevolgevan
vanbuitengebuitengeGeeft
Geeft bij
den
wone ontwikkeling
ontwikkeling bewijs
bewijs van
van zelfstandig
zelfstandig oordeel,
oordeel, dan
dan wordt
wordt dit
ditininden
wone
maarbeschouwd
beschouwd
regel
door de
de professoren
professoren volstrekt
\'olstrekt niet
niet euvel
euvelgeduid,
geduid,maar
regel door
als bewi,js
bewijs van
meer dan
dan gewone
gewonebegaafdheid.
begaafdheid.
als
van een meer
Het
ideaal van
van een
een academie
academie is
is niet
niet apen
apen op
optetekweeken,
kweeken,slaafsche
slaafsche
Het ideaal
af
te
richten,
maar
de
methode
te
leeren
van
werken
en
napraters
napraters af te richten, maar de methode te leeren van werken en
langs dien
dien weg
weg zelfstandige
zelfstandige mannen
mannen te
tevormen,
vormen, die
dienadernaderdenken, om
denken,
om langs
hand door
door hun
hun helder
helder oordeel
oordeel in
in de
demaatschappij
maatschappij goede
goede diensten
diensten kunkunhand
nen bewijzen.
bewijzen.
nen
van gegeIk
zou uit
uitmijn
mijnacademietijd
academietijdvoorbeelden
voorbeelden kunnen
kunnen aanhalen
aanhalen van
Ik zou
vierde professoren,
professoren, die
afwijkende opvattingen
opvattingen volstrekt
volstrekt niet
niet uit
uit de
de
vierde
die afwijkende
er redelijke
redelijke gronden
gronden voor
voorwerden
werdenbijgebracht.
bijgebracht.
hoogte afkeurden,
afkeurden, indien
indien er
hoogte
De
studenten, die
die er
er zich
zich alleen
alleen op
optoelegden
toelegdendededictaten
dictateninintetepompomDe studenten,
pen
en nooit
nooit een
eenvoet
voetdaarbuiten
daarbuiten waagden,
waagden, stonden
stonden minder
minder goed
goed aanaanpen en
geschreven. Ook
Ook na
na den
denacademietijd,
academietijd, wanneer
wanneer de
de verhouding
verhouding met
met de
de
geschreven.
professoren,
uit
den
aard
der
zaak
vrijer
was
geworden,
heb
ik
nooit
professoren, uit den aard der zaak vrijer was geworden, heb ik nooit
bijzondere gevoeligheid
ontmoet voor
voor afwijkende
afwijkende meeningen,
meeningen, althans
althansbij
bij
bijzondere
gevoeligheid ontmoet
die professoren
professoren op
op wier
wier oordeel
oordeel men
men prijs
prijs stelde.
stelde. Vorming
Vorming van
van eigen
eigen
die
het hoogste
hoogste doel
doel van
vande
de
oordeel,
oordeel, zelfstandige
zelfstandige ontwikkeling
ontwikkelingwerd
werd als
als het
academische
opleiding beschouwd.
beschouwd.
academische opleiding
totgroote
grooteschade
schade
Met
die traditie
traditie heeft
heeftdedeheer
heer
Bollandgebroken
gebrokentot
Met die
Bolland
de
alma
mater.
Of
laten
wij
liever
zeggen:
de
heer
Bolland
niet
van
van de alma mater. Of laten wij liever zeggen : de heer Bolland isisniet
volgen.HijHijstaat
staat
daarvoorniet
niethoog
hooggenoeg
genoeg
de
man om
om die
die traditie
traditie tetevolgen.
de man
daarvoor
taakals
alshoogleeraar.
hoogleeraar.
of heeft
heeft een
eenminder
minder juiste
juiste opvatting
opvatting van
van zijn
zijn taak
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De heer
heer Bolland heeft
steeds blijk
blijk gegeven
gegeven van
van een
eenzeldzame
zeldzame werkDe
heeft steeds
niemand zal
weigeren in
in dat
dat opzicht
opzicht voor
voor hem
hem den
den hoed
hoed af
af
kracht en
en niemand
zal weigeren
geworden is, werd
te nemen.
nemen. Wat
Wat hij geworden
werd hij door
eigen inspanning,
inspanning, door
door
te
door eigen
een
wil zoo
zoo vast,
vast,dat
datmen
menbejammeren
bejammeren moet,
moet, dat
dat hij
hij in
in 't eind
daar
een wil
eind daar
gekomen
waar hij
hijminder
minderthuis
thuishoort.
hoort.Een
Eenwoord
woord van
van hulde
hulde aan
aan
gekomen is,
is, waar
zulk onvermoeid
succes bekroond
bekroond streven
ware in
in dezen
dezen »open
Dopen
onvermoeiden
en met
met succes
streven ware
brief"
niet misplaatst
misplaatst geweest.
geweest.
brief" niet
Hoeveel onderwerpen
onderwerpen heeft
heer Bolland
Bolland niet
niet aangepakt;
Hoeveel
heeft de heer
aangepakt ; hij verbaasde binnen zeer korten
korten tijd
tijd door
door zijn
zijn groote belezenheid.
belezenheid. Maar
Maar ook
ook
het sterkste
sterkste hoofd
hoofd isis een
eengrens
grensgesteld
gesteldvoor
voorhet
hetverwerken
verwerken en
en inin
bij
bij het
zich
opnemen van
gelezene. Te vlug
vlug ging
ging de
de heer Bolland dikwijls
dikwijls
zich opnemen
van het
het gelezene.
aan
schrijven en
en men
men kreeg
kreeg weleens
weleens den
den indruk,
indruk, dat
dat hij beter had
had
aan het schrijven
gedaan de
de pen
gedaan
pen nog
nog een
een wijle te
te laten
laten rusten
rusten en
enzijn
zijnstudie
studie in
in die
die
te zetten. In
de eerste
verrassing over
ovel' het
het resultaat
resultaat
richting
richting voort
voort te
In de
eerste verrassing
van
het onderzoek
onderzoek van
van anderen gaat een wetenschappelijk
wetenschappelijk man
man niet
niet
van het
het boeken
boeken schrijven.
schrijven. Hij wikt
en weegt
weegt en
entracht
trachthet
hetonderzoek
onderzoek
aan
aan het
wikt en
te strekken,
strekken, vcicir
vóór hij
zijn bevindingen
bevindingen meedeelt.
meedeelt.
nog verder uit
uit te
hij zijn
Een
wetenschappelijk man
man moet
moet de
dekalmte
kalmtevan
vanden
denwijsgeer
wijsgeel'hebben,
hebben,
Een wetenschappelijk
en
dat de
de heer
heer Bolland
Bolland in
in dat
dat opzicht
opzicht te
te l\Ort
schiet, blijkt
blijktook
ookuit
uitzijn
zijn
en dat
kort schie,t,
zoo duister
duister is, dat
datmen
menook
ooknanaherhaalde
herhaaldemoeite
moeite
stijl, die
niet zelden
zelden zoo
die niet
er
niet ininslaagt
slaagtom
omtetebegrijpen
begrijpenwat
wathij
hijeigenlijk
eigenlijk zeggen wil.
Men
er niet
wil. Men
het oude
oude gezegde:
spreken tuigt van
van duister
duister denken.
denken. Ook
Ook
kent het
kent
gezegde : duister
duister spreken
bij ijzeren
ijzeren werkkracht
werkkracht en
en uitnemende
uitnemende vlugheid
vlugheid moet
moet men
men zich
zich den
dentijd
tijd
bij
te denken.
denken. Wat
Watdede
heer
Bollandgaf,
gaf,was
wasdikwijls
dikwijls nog
nog
gunnen
gunnen om
om te
heer
Bolland
temperament heeft hem
hem soms
soms
niet rijp voor
pers en
enzijn
zijnonstuimig
onstuimigtemperamentvoor de pers
zonderlinge
parten
gespeeld,
die
vermeden
zouden
zijn,
indien
hij
minder
zonderlinge parten gespeeld, die vermeden zouden zijn, indien hij rninder
vlug
geweest.
vlug was geweest.
Mi~schien ligt
het ook
ook aan
aan den
den tijd,
tijd, waarin
waarin wij
Als het
het niet
niet
ligt het
Misschien
-wij leven.
leven. Als
hettegenwoordig
tegenwoordig niet.
niet. Stoom
Stoom en
en electriciteit
heel snel
snel gaat,
gaat, deugt
deugt het
heel
electriciteit
wil vliegen.
vliegen, Onze
Onzevaderen
vaderen waren
waren op
op
gaan
alweer tetelangzaam,
langzaam, men
men wil
gaan alweer
het
stuk van
van denken
denken en
en publiceeren wat langzamer en voorzichtiger.
voorzichtiger.
het stuk
Zij lieten
lieten zich niet meesleepen
den eersten
eersten indruk;
herlazen
door den
Zij
rheesleepen door
indruk ; zij
zij herlazen
geschrevene soms meer
dan eens,
eens, om
om zich
zich zooveel mogelijk te overmeer dan
het geschrevene
zij zich
zich zoo
duidelijk mogelijk
mogelijk hadden
hadden uitgedrukt.
uitgedrukt. Vandaar
Vandaar
tuigen, dat
dat zij
zoo duidelijk
dat
men onder
onderhen
henzulke
zulkeuitstekende
uitstekende stylisten
stylisten vindt.
vindt. Zooveel moeite
dat men
acht men
men thans
thans niet
niet noodig, en
de kopij
kopij is
is dikwijls niet
eens goed
goed
en de
niet eens
naar de
pers gaat.
gaat.
droog,
wanneer zij naar
de pers
droog, wanneer
Behalve onduidelijkheid
taal en
en stijl heeft
de vlugge
vlugge manier
manier van
van
onduideliSkheid in
in taal
heeft de
dat men
mentetegemakkelijk
gemakkelijk weer
weer van
van
werken
en denken
denken ook
ook dit
ditnadeel,
nadeel, dat
werken en
men vlug
vluggelezen
gelezen en
enhalf
halfoverdacht
overdacht heeft, zet
opinie
verandert. Wat men
opinie verandert.
zich
niet ininhethet
hoofd
vast
en wordt
straks
gemakkelijkverdrongen
verdrongen
zich niet
hoofd
vast
en wordt
straks
gemakkelijk
Wanneer
iemand
veel
toont
op
te hebben
door
een
anderen
indruk.
door een anderen indruk. Wanneer iemand veel toont op te
met Schopenhauer en Hartmann
Hartmann en
en dan
dan op
op eens
eens voor
voor ons
ons staat, geknield
geknield
voor iemand
dan is dit
dit onderscheid
onderscheid zoo
groot, dat
dat men
men ononvoor
iemand als
als Hegel,
Hegel, dan
zoo groot,
het hoofd
hoofd schudt.
schudt. Niemand
Niemandkan
kandaarin
daarineen
eenregelmatige
regelmatige
willekeurig het
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ontwikkeling zien,
een springen
springen van
van den
denhak
hakopopden
dentak,
tak,een
eenleven
leven
ontwikkeling
zien, wel
wel een
naar
een wetenschappelijk
man zich
naar indrukken,
indrukken, waarvoor
waarvoor een
wetenschappelijk man
zich in
in de
de eerste
eerste
plaats moet
moet wachten.
wachten.
plaats
Wanneer men
men dedegeschiedenis
geschiedenisder
derwijsbegeerte
wijsbegeerteopslaat,
opslaat,dan
danvindt
vindt
Wanneer
men verschillende
verschillende stelsels,
stelsels, het
het een
eenalalingewikkelder
ingewikkelderenen
onbegrijpelijker
men
onbegrijpelijker
dan
het ander
ander en
en men
menkan
kanbegrijpen,
begrijpen, dat
datiemand
iemand van
vandie
diestelsels
stelselseens
eens
dan het
gesproken heeft
heeft als
alsDjenes
»jenesHexengebrdu,
Hexengebräu,vor
VOl'dem
demdie
dieWeltweisen
\Veltweisenratlos
ratlos
gesproken
dastehen."
komt bij,
bij,dat
datnanade de
ontwikkeling
physiologischepsychologie
psychologie
Er komt
ontwikkeling
vanvan
dede
physiologische
sedert jaren
jaren dat
dat stelselmaken
stelsel maken geheel
geheel uit
uit de
de mode
mode isis geraakt
geraakt en
en men
men
sedert
slechts een
eensoort
soortvan
van
hersengymnastiekininziet,
ziet,die
dieeigenlijk
eigenlijktot
totweinig
weinig
er slechts
hersengymnastiek
nut is
is en
enop
opzijn
zijnhoogst
hoogstdient
dienttottot
inspannendtijdverdrijf.
tijdverdrijf.
nut
inspannend
\Vanneer iemand
iemand voor
voor 't eerst kennis
kennis maakt met
metden
denreuzenbouw
reuzenbouwvan
van
Wanneer
Hegel's stelsel,
stelsel,kan
kanhij
hijgetroffen
getroffenworden
wordendoor
dool'dedegrootschheid
grootschheid van
vande
de
Hegers
afmetingen j ; maar
men daarnaast,
daarnaast, wat
wat erel'nanaHegel
Hegelgeschreven
geschrevenis,
is,
afmetingen
maar stelt
stelt men
heeft men
men eenigszins
eenigszins kennis
kennis genomen
genomen van
vanFeuerbach,
Feuerbach, Lotze,
Lotze,Fechner,
Fechner,
heeft
Wundt, om
om van
van Nietzsche
Nietzsche niet
niettetespreken,
spreken,dan
dan
komtons
onseen
eenafgodische
afgodische
Wundt,
komt
vereering van
van Hegel
Hegelininonzen
onzentijd
tijdeigenlijk
eigenlijkondenkbaar
ondenkbaar voor
voor en
enmen
men
vereering
dat de
deheer
heel'Bolland
Bollandvan
vaneen
een
deelvan
vandedenieuwere
nieuwere
moet wel
wel aannemen,
aannemen, dat
moet
deel
zeel' oppervlakkig
oppervlaHig heeft
heeft kennis
kennisgenomen.
genomen.
philosophen slech~s
philosophen
slechts zeer
In bijzonderheden
bijzonderheden tete treden
stelsel van
van Hegel
Hegel isis hier
hiel' niet
niet
In
treden over
over het
het stelsel
na hetgeen
hetgeen ininditdit
tijdschrijftdoor
dool'den
dennog
nogaltijd
altijdbetreurden
betreurden
noodig, Da
noodig,
tijdschrijft
Dl'. Betz
Betz met
metuitnemende
uitnemendeduidelijkheid
duidelijkheid over
over dien
dien wijsgeer
wijsgeer isis gezegd.
gezegd.
Dr.
Wij
zouden in
in herhalingen
herhalingen moeten
moeten vervallen.
vervallen.
Wij zouden
heerBolland
Bollandblijft
blijftintusschen
intusschen
De
vurige omhelzing
omhelzing van
vanHegel
Hegeldoor
doorden
dellheer
De vurige
gaarne willen
willen weten,
weten,hoe
hoehij
hij
een
zonderlinge geschiedenis
men zou
zou gaarne
een zonderlinge
geschiedenis en
en men
zoover
Dr. Jelgersma
Jelgersma meent
meent den
den draad
draad der
der oplossing
oplossing gegezoover gekomen
gekomen is.
is. Dr.
vonden te
hebben in
in de
deKatholieke
Katholiekekerk,
kerk,waartoe
waartoeBolland
Bollandininzijn
zijnjeugd
jeugd
vonden
te hebben
behoorde.
Dat massieve
massieve geraamte
geraamtevan
vanabsolute
absolutezekerheid
zekerheidzou
zoueen
eenindruk
indruk
behoorde. Dat
verleidelijk om
om er
er inineen
eenanderen
anderenvorm
vorm niet
nietweer
weer
nagelaten
nagelaten hebben,
hebben, te verleidelijk
op
aan te
te sturen.
sturen.
op aan
Daar
van aan
aan zijn.
zijn. Uit
Uit de
de felle
fellewijze
wijzetoch,
toch,waarop
waarop de
deheer
heer
Daar kan
kan iets
iets van
Bolland
dan nog
nog de
de Katholieke
Katholieke kerk
kerk bestrijdt,
bestrijdt, zou
zou men
menkunnen
kunnen
Bolland nu
nu en
en dan
afleiden,
dat hij
hij dien
dien invloed
invloed nog
nog niet
niet geheel
geheel ontwassen
ontwassen is. Immers,
Immers,
afleiden, dat
indien
hij geheel
geheel ontgroeid
ontgroeid was
was aan
aanhet
hetoude
oudegeloof,
geloof,zou
zouhij
hijkalmer
kalmer
indien hij
zijn
en inindie
diekerk
kerk
al haar
dogma's
wijsgeeronder
onderzekere
zekere
zijn en
metmet
al haar
dogma's
alsals
wijsgeer
dat
men
niet
gegevens
een
noodzakelijkheid
zien.
Renan
beweerde,
gegevens een noodzakelijkheid zien. Renan beweerde, dat men niet
ook uit
uit het
het onbewuste
onbewuste leven
leven verdwenen
verdwenen is.
is.
bestrijdt,
bestrijdt, wat
wat ook
heer
Misschien ligt
de psychologische
psychologische verklaring
verklaring elders,
heeft de
de heer
ligt de
elders, alal heeft
Bolland
de psychologie
psychologie een
een diepe
diepeminachting
minachting;j hij
hijspreekt
spreektvan
van haar
haar
Bolland voor
voor de
als
»zielige kunde"
bacterie der mystiek —
als Dzielige
kunde" naar
naar Dl'.
Dr. Jelgersma
Jelgersma opmerkt.
opmerkt. De bacterie
het verval
verval van
van het
hetovergeleverde
overgeleverde geloof
geloofeen
gewoon verschijnsel
verschijnsel bij
bij het
een gewoon
—
tiert
tegenwoordig zeer
welig. De
Demenschen
menschenzoeken
zoekenininhun
huninwendige
inwendige
tiert tegenwoordig
zeer welig.
zij in
inde
deuitwendige
uitwendigegeloofszekerheid
geloofszekerheid
opwellingen
voor 't geen zij
opwellingen vergoeding voor
zit nu
nueenmaal
eenmaalininhet
het
metaphysischdier,
dier,zich
zich met
verloren
verloren hebben.
hebben. Het
Het zit
metaphysisch
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zekerheid
Ontneemt men
hem die
die zekerheid
zekerheid hier,
hier, hij
hij duikt
duikt
zekerheidtete vleien.
vleien. Ontneemt
men hem
haar
elders weer
weer op
Op;; hebben
hebben moet
moet hij
hij haar.
haar. DeDeopkomst
opkomst van
van het
het
haar elders
spiritisme,
theosophie, het
het occultisme
occultisme houdt
houdt gelijken
gelijken tred
tred met
met de
de
spiritisme, de
de theosophie,
ontwikkelingvan
vande
de historische
historischekritiek.
kritiek. En
En is het
ontwikkeling
het beginsel
beginsel van
van Hegel,
Hegel,
de
eenheid van
van denken
denken en
en zijn,
zijn, de
de leer
leervan
vande
deantithese,
antithese, de
deeenheid
eenheid
de eenheid
van
tegendeelen ook
ook niet
nieteen
eensoort
soort
van
mystiek'?
Wanneerdedeprofessor
professor
van tegendeelen
van
mystiek
? Wanneer
met
kracht en
enklem
klemzijn
zijn
studentenopopdede
woordenkraam van
van Hegel
Hegel
met kracht
studenten
woordenkraam
diefraaiigheden
fraaiighedenaan
aanals
alswerkelijke
werkelijke
gesuggereerd
nemen dezen
dezen alaldie
gesuggereerd heeft,
heeft, nemen
bij de
de spiritisten
spiritisten en
en theosophisten.
theosophisten. Het
Hetmedium
medium
ge(lachten,
gedachten, precies
precies als
als bij
er alleen
alleen wat
watanders
andersuit.
uit.DeDespiritisten
spiritistenenentheosophisten
theosophistenbereiken
bereiken
ziet
ziet er
in
dit geval
geval nog
noggemakkelijker
gemakkelijker het
hetabsolute
absolute;; zij
zijhebben
hebbengeen
geenprofessor
professor
in dit
VOOI' geestesopenbaringen
geestesopenbarillgell tetehouden.
houden.
noodig
om hun
hun ingevingen
ingevingen voor
noodig om
De
hoop, dat
dat dedeheer
heer
Bollandwel
welweer
weereens
eensveranderen
vemnderen zal,
zal, een
een
De hoop,
Bolland
hoop,
gegrond op
op zijn
zijn verleden,
vededen, isisgering.
gering.'t Zou
't Zouanders
anderswel
welaardig
aal'digzijn.
zijn.
hoop, gegrond
weerlosgelaten,
losgelaten,evenals
evenalsHartmann,
Hartmann,enenvervangen
vervangenwellicht
wellicht
Hegel
straks weer
Hegel straks
DeLeidsche
Leidschestudenten
studentenkonden
kondendan
dangesuggereerd
gesuggereerdworden
worden
door
Nietzsche. De
door Nietzsche.
op
den DUebermensch",
llUebermensch", met de
de geheime
geheimebijgedachte,
bijgedachte,dat
datdeze
dezereeds
reedsinin
op den
pl"Ofessor op
op aarde
aarde verschenen
verschenen is.
is. 't'tZou
Zou in
in dit
dit geval
geval een
een meer
meer
den
den professor
practische philosophie
philosophie geweest
geweestzijn
zijndan
dandedeaanbidding
aanbiddingvan
vande
determinologie
terminologie
van Hegel.
van
Hegel.
De heer
heer Bolland
Bolland kan
kannu
numoeilijk
moeilijkmeer
meerveranderen,
veranderen, en
endedebrochure
brochure
De
van Dr.
Dr. Jelgersma
Jelgersma heeft
goed aan
aan gedaan.
gedaan. Hij
Hij heeft
heeft
van
heeft daar
daar zeker
zeker geen
geen goed
zoo vastvast~
zich,
gedreven ook
ook door
door den
den tegenstand,
tegenstand, dien
dien hij
hijondervond,
ondervond, zoo
zich, gedreven
gerend in
in Hegel,
Hegel, is,is,zooals
zooalsDr.
Dr.Jelgersma
Jelgersma't 't
noemt,zoo
zooHegeldronken
Hegeldl"Onken
gerend
noemt,
dat hij
hij moeilijk
moeilijk meer
meer terug
terugkan.
llan. Een
Eennieuwe
nieuwe verandering,
verandering, —
geworden,
geworden, dat
dat gevoelt
gevoelt hij
hijzelf
zelfwel,
wel,
doodsteek
zijn.Zijn
Zijngansche
ganschereputatie
reputatie
— -zouzou
z'nz'n
doodsteek
zijn.
staat daarmee
daarmee op
op 't'tspel
spel en
envan
vaneigenliefde
eigenliefdeisisook
ookeen
een
bij de
de studenten
studenten staat
bij
professor in
wijsbegeerte niet
niet ontbloot.
ontbloot.
professor
in de wijsbegeerte
te zijn.
zijn. De
De
Voor afval
gevierde Hegeliaan
bang te
Voor
afval behoeft
behoeft de
de gevierde
Hegeliaan nog
nog niet
niet bang
krachtige stoot
stoot van
van zijn
zijn collega
collega schijnt
schijnt zelfs
zelfs zijn
zijn aanhang
aanhang nog
nog te
teverver~
krachtige
meerderen. Wij
zulle~ ons
ons dus
dus moeten
moeten getroosten
getroosten dit
ditmenschelijk
menschelijk spel
spel
meerderen.
Wij zullen
zijn gang
gang te
te laten
laten gaan.
gaan. Het
Hetsterft
sterftwaarschijnlijk
waarschijnlijk evenmin
evenmin uit
uit als
als het
het
zijn
spiritisme en
de theosophie.
theosophie.
spiritisme
en de
verleidelijkvoor
voorden
denijdelen
ijdelenmensch,
mensch,
Eenheid van
van denken
denken en
enzijn
zijnis is
Eenheid
te te
verleidelijk
metdedeoppervlakte
oppervlakteder
derdingen,
dingen,met
met
woordentevreden
tevredenstelt,
stelt,enen
die zich
zich met
die
woorden
doen de
demeesten.
meesten.
Ook
philosophischwerken
werken
kanmen
menoppervlakkig
oppervlakkig
dat doen
Ook
in in
philosophisch
kan
zijn met
met den
den schijn
schijn van
vangeleerdheid.
geleerdheid.
zijn
Er zijn
zijn eenmaal
eenmaalleeringen,
richtingen, opvattingen,
opvattingen, die
die men
menmoet
moet
Er
leeringen, richtingen,
laten leven,
leven, indien
indien zij uit
uit zichzelf
zichzelf niet
nietdoodgaan.
doodgaan. Door
Doorredeneeren
redeneeren
laten
maakt men
men zezenog
nog
erger,
vaster.
Geloofsvervolgingenhebben
hebbennooit
nooit
maakt
erger,
vaster.
Geloofsvervolgingen
gebaat.
Wie
weet,
wat
wij
nog
meer
zondedings
in
)onze"
eeuw
gebaat. Wie weet, wat wij nog meer zonderlings in »onze" eeuw
beleven. Wanneer
Wanneer een
een wijsgeer
wijsgeer op
op zijn
zijn sterf
sterfbed
zegt, dat
dat hij
hij in
in zijn
zijn
beleven.
bed zegt,
leven slechts
slechts door
door één
één mensch
mensch begrepen
begrepen is
en dat
dat deze
deze één
één hem
hemnog
nog
leven
is en
zoozeggen,
zeggen,dat
datdit
ditteteafschrikafschrikslecht begrepen
begrepen heeft,
heeft, dan
dan zou
zoumen
menzoo
slecht
wekkend is
is voor
voor zijn
zijn philosophie
philosophie om
om een
een eeuw
eeuw later
later ininhet
hetprozaische
prozaische
wekkend
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nuchtere Nederland
Nederland nog
aan een
een oprakeling
oprakeling te gelooven.
gelooven. En
En het
het isis
nuchtere
nog aan
Men moet
moet zich
zich over
over niets
nietsverbazen.
verbazen.
toch geschied.
geschied. Men
toch
Had de
de heer
heer Bolland
Bolland bij
bij het
hethoogleeraren
hoogleeraren van
vandedeverschillende
verschillende wijswijsHad
op de
degewone
gewone
geerige stelsels
stelsels zijn
zijnvoorliefde
voorliefde voor
voor Hegel
Hegel doer.
doen kennen
kennen op
geerige
en
wijze, men
men zou
zou waarschijnlijk
waarschijnlijk weinig
weinig van
van de
de zaak
zaak gehoord
gehoord hebben
hebben en
wijze,
beschouwd als
als een
eeninterne
internezaak
zaakvan
vanhet
hetacademische
academischeleven.
leven. Gewoon
Gewoon
haar beschouwd
doen schijnt
schijnt echter
echter voor
voor dezen
dezen professor
professor een
een onmogelijkheid.
onmogelijkheid. Hij
Hij acht
acht
doen
zijn persoonlijke
persoonlijke overtuiging
overtuiging van
van zooveel
zoo veel gewicht,
gewicht, dat zij
zij moet
moet uitgeuitgezijn
bazuind worden.
er niet
niet op
opgesteld
gesteld blijkt
blijkthem
hemtetehooren,
hOOl'en, of
of
bazuind
worden. Wie
Wie er
schouderophalend zich
wordt voor
voor een
een weetniet
weetniet
schouderophalend
zichvan
vanhem
hem afwendt,
afwendt, wordt
verklaard. De
De manieren
man,ierenvan
vandezen
dezen
professor
zijn
onprofessoraal
verklaard,
professor
zijn
zoozoo
onprofessoraal
maar grof.
grof.
mogelijk, niet
beschaafd, maar
mogelijk,
niet beschaafd,
is evenmin
evenmin met
met hem
hem teteredeneeren
redeneel'enals
alsmet
metspiritisten
spiritistenenentheosotheosoEr is
phisten. Stellen
Stellen dezen
eisch aan
aan hun
hun tegenstanders,
tegenstanders, dat
dat men
men eerst
eerst
phisten.
dezen den
den eisch
al hun
hun boeken
boekenmoet
moetlezen
lezenover
overdedevierde
vierdedimensie,
dimensie, den
den perisprit,
perisprit, en
en
al
met een
eengeloovig
geloovig hart
hartmoet
moethebben
hebbenbijgewoond,
bijgewoond,professor
professor
hun séances
séances met
hun
Bolland doet
ongeveer hetzelfde.
hetzelfde. Toen
Toen een
een collega
collega hem
hemverklaarde,
verklaarde,een
een
Bolland
doet ongeveer
zin niet
niet begrepen
begrepen tetehebben
hebben
bescheidenopheldering
opheldering vroeg,
vroeg, kreeg
kreeg
zin
enen
bescheiden
deze
ten antwoord,
antwoOl'd, dat
dat hij
hij op
opzijn
zijncollege
collegemoest
moestkomen
komen over
over de
de
deze ten
wat tot
tot heden
heden wel
wel niet
nietgeschied
geschied zal
zal zijn.
zijn.
onlogische logica,
onlogische
logica,---- wat
Deze onhebbelijke
onhebbelijke manieren,
manieren, die
diesoms
somsaan
aanhoogmoedswaanzin
hoogmoedswaanzin doen
doen
Deze
denken,
worden
op
de
studenten
even
sterk
gesuggereerd
als
de
zonderdenken, worden op de studenten even sterk gesuggereerd als de zonderHegelianisme en
en dit
ditheeft
heeftnog
nogmeer
meerdedeergernis
ergernis
lingheden
lingheden van
van het Hegelianisme
metdedeacademische
academische zeden,
zeden, die
die teteLeiden
Leidenook
ook
opgewekt,
als strijdig
strijdig met
opgewekt, als
studenten
bij verschil
verschil van
van meening
meening steeds
steedshooggeacht
hooggeacht werden.
werden. Of
Of de
de studenten
bij
in
onzen tijd
tijd meer
meervatbaar
vatbaarzijn
zijnvoor
voorsuggestie
suggestiedan
danvroeger,
vroeger,zou
zoukunnen
kunnen
in onzen
maar daarmee
daarmee wordt
wordtdedezaak
zaakslechts
slechtsbedenkelijker
bedenkelijker en
en men
menkan
kan
zijn, maar
zijn,
er
inkomen, dat
dat een
eencollega
collegazich
zichniet
nietlanger
langer ininkan
kanhouden,
houden, breekt
breekt
er inkomen,
met
deprofessorale
professorale deftige
deftigevoorzichtigheid
voorzichtigheid en
en in
in een
eenvinnig
vinnigstrijdgestrijdgemet de
schrift
zijn verontwaardiging
verontwaardiging lucht
lucht geeft.
geeft.
schrift aan zijn
De
Dopen brief"
brief" is ismet
met
talent
geschreven,Hij
Hijdraagt
draagtdedesporen
sporen
De lopen
talent
geschreven.
van
lang
ingehouden
ergernis.
Men
legt
dit
boekske
niet
neer
zonder
van lang ingehouden ergernis. Men legt dit boekske niet neer zonder
het geheel
geheel tetehebben
hebbenuitgelezen,
uitgelezen,enentoch
tochgeeft
geefthet
hethier
hierenendaar
daaraanleiding
aanleiding
tot bedenking.
bedenking. Toen
de brochure
brochure opnam,
en zoo
zoo ging
ging
Toen ik
ik de
opnam, dacht
dachtikik -— en
het zeker
zeker velen
velen —
- dat
datdede
professor
psychologieons
onszou
zouuitleggen,
uitleggen,
professor
in in
dede
psychologie
hoe
iemand als
als de
deheer
heerBolland
Bollanddoor
door
zijn
werken
zulkeen
eenzonderling
zonde!'ling
hoe iemand
zijn
werken
tottot
zulk
resultaat
zulke afwijkende
afwijkende manieren
manieren gekomen
gekomenisisenenkomen
komenmoest,
moest,en
en
resultaat en zulke
het
slot van
van den
denbrief
briefongeveer
ongeveerzou
zouluiden,
luiden,datdat
heer
Bolland,op
opdeze
deze
het slot
dede
heer
Bolland,
eens de
de patient
patientvan
vanden
denpsychiater
psychiaterkon
konworden.
worden.
wijze voortgaande, straks wel eens
In
plaats van
van psychologische
psychologische analyse,
analyse, die
die heel
heel leerzaam
leerzaam had
had kunnen
kunnen
In plaats
worden,
voor de
de studenten,
studenten, vat
vat Dr.
Dl', Jelgersma
Jelgersma de
de zaak
zaak anders
anders op,
op,
worden, ook
ook voor
speelt
voor nihilistisch
nihilistisch philosoof,
philosoof, veroordeelt
alleen het
het stelsel
stelselvan
van
speelt voor
veroordeelt niet
niet alleen
maar alle
alle stelsels,
stelsels, wijsgeerige
wijsgeerige en
enonwijsgeerige,
onwijsgeerige,alle
allevaste
vasteoveroverHegel,
Hegel, maar
noemt:: het
het er
erop
opnahouden
nahoudenvan
van een
eenz])boekje".
tuigingen, welke hij
hij schamper
schamper noemt
boekje".
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»Er
zijn zeer
zeer vele
vele menschenboekjes",
menschenboekjes", zoo
zoo leest
leest men,
men, blz.
blz. 7. ,De
»Er zijn
»De
bijbel is
is een
bijbel
een zeer
zeerverspreid
verspreid menschenboekje. Verder
zijn er
er spiritisten-,
spiritisten-,
Verde'. zijn
vegetal'iërs-, socialistische-, anarchistischeandere boekjes.
boekjes. Een
Eenzeer
zeel'
vegetariërs-,
anarchistische- en
en andere
gezocht
gezocht soort
soort zijn
zijn ook de philosophenboekjes. Deze
zijn niet
niet slechter
Deze zijn
beter dan
dan de
de andere;
zijn ze wat
wat dikker."
en
niet beter
en niet
andere ; meestal
meestal zijn
Dat de
Dat
de philosophenboekjes zoo
gezocht zijn, heb
ik nooit
nooit bemerkt,
bemerkt,
zoo gezocht
heb ik
want de
de meerderheid
meerderheid van
van de
de menschen begrijpt
niet. Dikker
Dikker dan
dan
want
begrijpt ze niet.
andere
boeken lijken
ook niet.
niet.
andere boeken
lijken ze
ze ook
Was het
het Dr.
Dr. Jelgersma te
te doen
doen tegen
tegen collega
collega Bo
Bolland
te treden
treden
Was
lland op
op te
stelsel van
van Hegel,
Hegel, hij schiet
op die
die manier over
de schijf heen
om
om het stelsel
schiet op
over de
en
vel'zwakt zijn
zijn standpunt
standpunt door
doOi' de
de verklaring,
verklaring, dat
dat hij van
van Hegel
Hegel
en verzwakt
weet enennooit
nooitzijn
zijnstelsel
stelselheeft
heeftnagegaan,
nagegaan,omdat
omdat het
het
eigenlijk niets
niets weet
ook
een »boekje"
ook weer een
»boekje” is,
is.
Wanneer
men ietwat
ietwat optimistisch
optimistisch aanneemt,
aanneemt, dat
dat de
de studenten
studenten naar
naar
Wanneer men
de academie
academie gaan om
tot een
eenwetenschappelijke
wetenschappelijke overtuiging te geraken,
geraken,
om tot
dan
het niet
niet aangenaam
aangenaam voor
voor hen
hen van
van een
een professor
professor te
te hooren, dat
dan is
is het
dit . eigenlijk maar
maar lak
lak is,
is,want
wantdat
datdedewetenschap
wetenschapslechts
slechts één ding
wij niets
niets weten.
weten. Tegenover
Tegenover al
al de
de boekjesmenschen
leert,
namelijk dat
leert, namelijk
dat wij
staan »de
handwerkslieden der
der natuurwetenschap,
natuurwetenschap, die
die bescheidener
bescheidener en
en
»de handwerkslieden
dat komen
komen vertellen!
verstandiger
zijn", -— en
daarom ons
ons dat
'vertellen !
en daarom
verstandiger zijn",
het betoog
betoog van
van Dr.
DI'. Jelgersma
onjuist? Betrekkelijk
Betrekkelijk;; streng wetenIs het
Jelgersma onjuist?
Is
te weinig
weinig °in
om een
een stelsel
stelsel te
te
hij gelijk
gelijk:: wij weten te
schappelijk heeft hij
met
absolute
zekerheidzich
zichwapent,
wapent,wordt
wordtherinnerd
herinnerd
maken
en wie
wiemet
maken en
absolute
zekerheid
aan
het woord
woord van
van den
den meester:
~Ins Innere del'
Natur schaut
kein
der Natur
schaut kein
aan het
meester : 'Ins
erschaffener
Geist.""
erschaftener Geist.
Dit geldt
geldt niet
niet alleen
alleen van
vandedeons
onsomringende
omringende wereld,
wereld, maar
maar ook
ook van
van
Dit
De
heel'
Bolland
is
een
zehlzaam
voorbeeld
van
menschelijke
ons
zelf.
een zeldzaam voorbeeld van
ons zelf. De heel.
aanmatiging;
over 't geheel
groeit dit
dit onkruid
onkruid in
in deze
deze wereld
wel'eld
geheel groeit
aanmatiging ; maar
maar over
AI zegt
zegt men
men het
het niet
nietaltijd
altijd zoo
zoo kras, men
men voelt
voelt zich
zich zeer, men
welig, Al
welig.
voelt zich
zich te
te hoog.
hoog, 't 'Vas
van ouds
ouds ook
ook zoo
zoo ;j iedereen
veel
iedereen heeft
heeft te veel
voelt
Was van
verstaud en
te weinig
weinig geld.
geld. En
En toch
toch wordt bij
bij schier elke uitbreiding
uitbreiding
en te
verstand
wij na
van
ons weten
weten de
de groote verstandsillusie
verstandsillusie ons
ontnomen. Als
Als wii
ons ontnomen.
van ons
lang
zoeken een
een deur
deurgeopend
geopendhebben,
hebben,bevinden
bevindenwij
wijons
onstegenover
tegenover
lang zoeken
probleem, dat
dat wij
wij
een
andere, die
die vooralsnog
vooralsnog vastgesloten blijft.
blijft. Het probleem,
een andere,
trachten
op
te
lossen,
wordt
telkens
verplaatst
en
op
de
eene
vraag
trachten op te lossen, wordt telkens verplaatst en op de
volgt weer
weel' een
een andere
andere en
enhet
hetresultaat
resultaatvan
vanden
denernstigen
ernstigenonderzoeker
onderzoeker
volgt
is
altijd, dat
dat wij
te weinig
weinig weten,
weten, en
en dat
dat geldt
geldt niet
nietalleen
alleenininde
de philo.wij te
is altijd,
sophie, maar
maar ook
ook in
in de
de physiologie. Daarom
men in
in de
de uiterste
uiterste
Daarom heeft
heeft men
van bescheidenheid
bescheidenheid op
op dit
dit punt
punt het
het teeken der ware wijsheid
wijsheid gezien.
grens van
Wij
meenen vel'standig
bespeuren wij, dat
maar telkens bespeuren
verstandig te handelen;
handelen ; maar
Wij meenen
onze d~den
dikwijls
meel'
het
uitvloeisel
zijn
van
het
onbewuste leven,
leven,
zijn van het onbewuste
daden dikwijls meer het
waarvan wij geen
geen kennis
kennis dragen,
bewuste. Wat
Wat Dr.
Dr. Jeldragen, dan
dan van
van het
het bewuste.
gersma ons
daarvan meedeelt
meedeelt naar
naar aanleiding
aanleiding van
van den
den man,
man, die
die aan'
ons daarvan
aan.
Paranoia
is treurig
treUl'ig waar
waareneneen
een
waarschuwingtetemeer
meerons
onsminder
minder
Paranoia leed,
leed, is
waarschuwing
te denken
denken dan
dan wij
wij menschen
menschen in
den regel
regel doen.
doen. DEen
»Een kenmerk
hoog
in den
hoog te
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van domme
domme menschen is,
dat zij
zij meenen alles
alles te
te weten;
denken
van
is, dat
weten ; zij
zij denken
zijn dan
dan de
de anderen en verkondigen dit luide. Dat is
is begrijpelijk,
begrijpelijk,
knapper te zijn
want
zij weten
weten hun
hun eigen
eigen niet weten
weten niet en daarom
daarom twijfelen
twijfelen zij
zij nooit."
want zij
Het
verstand
vervult
in
het
leven
volstrekt
niet
de
gewichtige
rol,
Het verstand vervult in het leven volstrekt niet de gewichtige rol,
toeschrijven en
wie de
dehandelingen
handelingen der
del' menschen
mensellen
welke wij daaraan
daaraan toeschrijven
en wie
met eenige opmerkzaamheid
niet te vroeg
vroeg
opmerkzaamheidnagaat,
nagaat,vraagt,
vraagt,of
of zij
zij zieh
zich Diet
de qualificatie
hebben toegeschreven
toegeschreven van
van redelijke
l'edelijke wezens.
wezens, Niet de rede
qualificatie hebben
of
het verstand
verstand is veelal
veelal de
de drijfveer,
drijf\'eer, maar
maar het
het gevoel
gevoel of
ofde
de behoefte,
of het
het onbewuste
onbewuste leven,
leven, terwijl het verstand alleen
alleen de
de
die
voortspruit uit
die voortspruit
uit het
rol vervult
vervult aan
aan de
dedaad
daadeen
eenschijn
schijnvan
van
redelijkheid bij te zetten.
rol
redelijkheid
»Naturgesetzlich handelt der Mensch und menschlich
men:ochlich denkt er
el' hinterdrein."
Of zooals de
dichter zegt:
zegt:
de dichter
Nicht wahr
wahr ist,
ist, was
was du
dn denkst,
denkst,
Nicht
wahr ;j
Nul' was
istwahr
Nur
was du
du fiihlst
Mist ist
DUl'ch
Denken machts du
du dir
dir
Durch Denken
Nur das
das Gefiihlte
Gefühlte klar.
klar.

Rückert
ons daarmee
daarmee een
een nieuwe
nieuwewaarschuwing
waarschuwing tot
tot voorzichtigWickert gaf ons
heid, want
want met
met het
hetgevoel
gevoel gaan
gaan wij over éen-nachtijs, en
het helpt
helpt
held,
en het
wij dat
dat naderhand
naderhand trachten
trachten goed
goed te
tepraten.
praten.
weinig, of wij
weinig,
Vervult
verstand in
in ons
ons leven
leven volstrekt
volstrekt niet
niet de
deeerste
eersterol,
rol,weten
weten
Vervult het
het verstand
wij te
te weinig
weinig om
een stelsel
stelsel te
te maken,
maken, een
een »boekje",
zooals Dr.
Dl'. Jelwij
om een
»boekje", zooals
gersma het
het noemt,
noemt, toch
toch kunnen
kunnen wij het
niet laten.
laten. De
De mensch
mells~h was en
het Diet
is nu
een metaphysisch dier
en met
met dat
dat instinct
instinct moet
moet ook de
.nu eenmaal
eenmaal een
dier en
houden. De
De mensell
lijdt aan
aan stelsel
makerij
al
psychologie rekening 'louden.
mensch lijdt
stelselmakerij en
en al
meer dan
dan minder
minder zich
zich bewust
bewust daarmee
daarmee op
op een
een hachelijken,
is hij nu
nu meer
weg te zijn, hij
tmcht zich zoo
zoo goed
goed mogelijk
mogelijk te
te redden
redden
gevaarlijken
gevaarlijken weg
hij tracht
dOOl'
zich een
een levensbeschouwing
leven:sbeschouwing te
te maken,
maken,waaraan
waaraan hij zich
kan vastvastdoor zich
zich kan
niet door
door twijfelzucht,
twijfelzucht, door
door nihilisme
nihilisme of
of anarchisme
anarchisme lamgelamgehouden, om
om Diet
slagen te worden. Aan
Aan die
die ingeschapen
ingeschapen behoefte
behoefte hebben
hebben godsdienst
godsdienst en
en
philosophie hun
ontstaan te
te danken.
danken. 't Gaat
meer of
ofmindere
mindere
hun ontstaan
Gaat ons
ons in meer
mate nog
nog altijd
altijll als
den gl'Ooten
Kant, die
die in
in zijn Kritik
Kritik der practischen
practisch en
mate
als den
grooten Kant,
op te
te bouwen,
bouwen, wat
wat hij
hij inin zijn
zijn Kritik
KrUik der
del' reinen
reinen
Vernunft
Vernunft tmchtte
trachtte op
Vernunft
Vernunft afbrak.
at brak.
Is
al ons
ons tobben en
wroeten eeuwen
eeuwen lang
lang om
om achter de
waarheid
Is al
en wroeten
de waarheid
te komen
komen vergeefsch
vergeefseli geweest?
geweest? Dr. Jelgersma zegt
ja en
en hij geeft
zegt ja
geen
hoop, dat
dat wij
wij 't ooit
iets verder zullen
brengen met
met ons
zoeken
geen hoop,
ooit iets
zullen brengen
ons zoeken
tasten. Hij
Hijmaakt
maaktongeveer
ongeveergeen
geen
onderscheid tusschen zieke
zieke en
en
en
en taster'.
onderscheid
deze »principiëel"
Dprincipiëel" niet van
van elkander
elkander
gezonde
hel'senen en
en beweert, dat
gezonde hersenen
dat deze
»zijn alleen de
de voorwaarden
verschillen. »Bij
»Bij de gezonde", voegt
voegt hij er bij, Dzijn
verschillen.
gunstiger en kunnen
voor de
de waarneming
waal'lleming van
van hun
hun geestesverschijnselen
geestesverschijnselen gunstiger
voor
wij subjectief ongeweten
ongeweten geestesprocessen gemakkelijker objectief gewaar
gewaal'
niet, of
of die
die ongeweten
ongeweten geestesprocessen bij
bij
Bovendien weet
worden. Bovendien
weet ik
ik niet,
gezonde menschen
zoo veel minder
minder sterk
sterk zijn."
menschen zooveel
zijn."
sluimert in
in elk menseh.
is
Zeker, de
kiem van
vankrankzinnigheid
krankzinnigheid sluimert
de kiem
mensch. Er
Er is
slechts
eenkleinigheid
kleinigheid in
in ons
onsorganisme
organisme noodig om
die kiem
l,iem tot
tot ontslechts een
om die
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wikkeling te
brengen. Ook
meest begaafden,
begaafden, ja,
zij Diet
niet het
het minst,
minst,
wikkeling
te imengen.
Ook de
de meest
ja, zij
vertDDnen SDms
bedenkelijke afwijkingen.
afwijkingen. TDCh
waren er en
en zijn
zijn er
er
vertoonen
soms bedenkelijke
Toch waren
nDg enkele
enkele gezonde
gezDnde geesten,
geesten,die
diebijbijalalhet
het
raadselachtigeeen
eenhelder
helder
nog
raadselachtige
inzicht hebben
hebben in
het leven
leven enende de
gevDelssfeerniet
niet
alleenkennen,
kennen,
inzicht
in het
gevoelssfeer
alleen
maar
weten te
te beheerschen
beheerschen door
dDDr de
de macht
machtvan
vanhun
hungeest,
geest,die
diehun
hun
maar DDk
ook weten
wil
geDefsnd hebben,
hebben, wier
wiergrootheid
grDDtheidzelf
zelfbeheersching
is geworden
gewDrden in
in
wil geoefsnd
beheersching is
zDnder Dboekje"
}) bDekje" zijn
zijn zij
zij voor
VDDr anderen
anderen bakens
bakens
den
levensstrijd. Met
Met ofDfzonder
den levensstrijd.
DP den
den levensweg.
levensweg. De
Deminder
minderbevoorrechte
bevDDrrechte mensch
mensch klemt
klemt
gewDrden
geworden op
zich
hen vast,
vast, als
als het
het klimop
klimDp aan
aan den
den eik.
eik.
zich aan
aan hen
De
mensch is
is over
Dver 't geheel
genDmen een
een ongelukkig
Dngelukkig wezen
wezenen
enmen
men
De mensch
geheel genomen
mDet
meer
medelijden
met
hem
hebben
dan
zich
bDDS
Dver
hem
moet meer medelijden met hem hebben dan zich boos over hem
maken. Zijn
Zijn krachten
krachten zijn
zijn met
metenkele
enkeleuitzonderingen
uitzDnderingen gering
gering en
en hij
hij
maken.
staat
VDDr een
een taak,
taak,waarvoor
waarVDDr hij
hij niet
niet behoorlijk
behDDrlijk is toegerust.
tDegerust. Velen
Velen
staat voor
gaan
Dnder in
in den
denlevensstrijd,
levensstrijd, omdat
Dmdat zij
zij naar
naar lichaam
lichaam en
en geest
geest te
te
gaan onder
zwak
zijn en
en het
het leven
leven isisvoor
VDDrhen
heneigenlijk
eigenlijklijden.
lijden.
zwak zijn
Nietzsche verhaalt
verhaalt van
van een
een bezoek
bezoek van
van Jahve
Jahve aan
aan het
hetparadijs,
paradijs, om
Dm
Nietzsche
te
zien, hoe
hDe de
de eerste
eerste mensch
mensch het
het maakte.
maakte. Adam
Adam bleek
bleek niets
niets ininzijn
zijn
te zien,
humeur.
verveelde zich.
heb ik
ik aan
aandie
diestomme
stDmmebeesten,
beesten,wien
wien
humeur. Hij
Hij verveelde
zich. Wat
Wat heb
hij;
zeggengeen
geenenkel
enkelwoord
wDDrd en
en
ik
namen heb
heb gegeven,
gegeven, sprak
sprakhij
ik namen
; zijzijzeggen
maken
altijd dezelfde
dezelfde afschuwelijke
afschuwelijke geluiden.
geluiden. Goed,
GDed, sprak
sprak Jahwe,
Jahwe,
maken altijd
ik
zal uueen
eenvrouw
vrDUWgeven
ge\'en; j dan
dan kunt
kunt ge
gemet
methaar
haar praten.
praten. Eenigen
Eenigen
ik zal
na de
de geboorte
gebDDrte van
vanEva
Evakwam
kwamJahwe
Jahweterug,
terug,meenend,
meenend,dat
datnu
nualles
alles
tijd na
tijd
Drde zou
ZDU zijn.
zijn. Eva
Evahad
hadjuist
juistvan
vanden
denverboden
verbDdenboom
bDDm gesnoept
gesnoept en
en
in orde
in
deelde haar
trDuw mee.
TDen Jahwe
Jahwe dit
ditzag,
zag,sprak
sprak hij
hij:: Dat
Dat ikik
deelde
haar man
man trouw
mee. Toen
maar dat
datikikde
devrouw
vrouw
den man
man geschapen
geschapen heb,
heb, is
is een
eenvergissing,
vel'gissing, maar
den
geschapen
heb,
is
een
dubbele
vergissing.
geschapen heb, is een dubbele vergissing.
Daal'
ligt wat
watwaarheid
waarheidininenen
hooggerDemdebeschaving
beschavingmaakt
maakt
de de
hooggeroemde
Daar ligt
het
niet beter
betermaar
maarerger.
erger.De De
menschen
wDrdendaar
daarzwakker
zwakker;; de
de
het niet
menschen
worden
instincten
Rterven langzaam
langzaam weg of
Df verbasteren.
verbasteren. De
Deverbazende
verbazende toetoeinstincten sterven
neming van
van de
dekrankzinnigengestichten
krankzinnigengestichten en
en van
van dedeinrichtingen
inrichtingen voor
VODr
neming
zenuwlijders leggen
leggen geen
geen gunstig
gunstig getuigenis
getuigenis afafvan
vanonzen
Dnzenvooruitgang,
vooruitgang,
zenuwlijders
het leven.
leven.
van toenemende
toenemende ongeschiktheid
Dngeschiktheid voor
voor het
wel van
Het eenige
eenige wat
watnog
nogsteun
steunkan
kangeven
gevenaan
aandedezwakken,
zwakken,die
diezichzelf
zichzelf
Het
meer kunnen
kunnen helpen
helpen en
enbijbijhet
het
nihilismegeheel
geheel
elkanderzinken,
zinken,
niet meer
nihilisme
inin
elkander
te
bDezemen
door
hun
ook
de
is,
hun
een
weinig
zelfvertrouwen
in
is, hun een weinig zelfvertrouwen in te boe.zemen door hun ook de
het leven
leventetelaten
latenzien,
zien,een
eenberoep
berD ep tetedoen
doenop
DPhun
hun
goede zijde
zijde van
van het
goede
hen aan
aan te
te sporen
spDren den
den strijd
strijd tegen
tegen het
het leven,
leven, welke
welke inin
wilskracht en
wilskracht
en hen
Dit is
is in
in de
de
hODfdzaak een
hoofdzaak
een strijd
strijdisis tegen
tegen zichzelf,
zichzelf,niet
nietDPoptetegeven.
geven. Dit
eerste
plaats de
de taak
taak van
vanden
denpsychiater
psychiateren
endie
dietaak
taak werd
werd —
- om
om
eerste plaats
nDemen—- zoo
zoO.uitstekend
uitstekendverricht
vel'l'ichtdoor
doorden
den
slechts
één voorbeeld
vDDrbeeld tetenoemen
slechts één
Weener
hODgleeraar
Max
Leidesdorf,
dat
zijn
dood
bij
beroemden
beroemden Weener hoogleeraar Max Leidesdorf, dat zijn dood bij
duizenden
een
treurige
weemoedige
leegte
achterliet.
duizenden een treurige weemoedige leegte achterliet.
Laat ons
Dns het
hetduistere,
duistere,onbegrijpelijke
Dnbegrijpelijke van
vanhet
hetleven
levenniet
nietaltijd
altijdvoorop
vDDrDp
Laat
stellen
Dm den
den levensmoed
levensmDed uit
uit te
te blusschen.
blusschen. Bij
Bijalalhet
hetverwarde
verwarde en
en
stellen om
tegenstrijdige isis er
veel schoons
schoons in
leven. Laten
Latenwij
wijons
Dnsdaaraan
daaraan
tegenstrijdige
er veel
in het leven.
vastklemmen
het Feuchtersleben
Feuchtersleben nazeggen
nazeggen:: Ich
lch wenigstens
wenigstens weiss
weiss
vastklemmen en
en het
keine hiihere
höhere Aufgabe,
Aufgabe, als
als das
das Grosse
Grosse begreifen
begreifen zu
zu lernen.
lernen.
keine
VAN DER
DER KULK.
KULK.
VAN

EEN
HOLLANDseR SNOEPREISJE
EEN HOLLANDSCH
SNOEPREISIEININ 1775.
1775.

Indien
Indische letterkunde
letterkunde een grooter
grooter getal
getal Mémoires
Indien de
de Indische
Mémoires bezat dan
het geval
het
geval is,
is, een
eengrooter
grootergetal
getalpersoonlijke
persoonlijke herinneringen
herinneringen van
van hooggehooggeplaatste
landsdienaren, het
hetzou
zouwaarschijnlijk
waarschijnlijkniet
nietmoeilijk
moeilijkvallen
vallendaaraan
daaraan
plaatste landsdienaren,
de
voorbeelden te
ontleenen van
van reizende
reizende ambtenaren
ambtenaren die,
die, onder
onder voorvoorde voorbeelden
te ontleenen
dienen, slechts
slechtseigen
eigenbelang
belangofofeigen
eigengenoegen
genoegen
wendsel
den lande
lande te dienen,
wendsel den
zich dienstreizen
dienstreizen lieten
lieten opdragen,
opdragen, welke
welke ininwaarheid
waarheid
dienden
diendenj ; die
die zich
speculatie-reizenofof snoepreizen
snoepreizen waren.
waren. De
De zg.
zg.inspectiereizen
inspectiereizen van
van
speculatie-reizen
gouverneurs-generaal
VÓÓI· hun
hun aftreden,
aftreden, de
deJ Java-tournée
ava-tournée van
van een
een
gouverneurs-generaal even
even v66r
legercommandant
Bernard van
van Saksen
Saksen Weimar,
Weirnar, dederijstcommissie
rijstcommissie
legercommandant als
als Bernard
tendezen
dezen
van
een regeeringscommissaris
regeeringscommissaris als
Mr. Nederburgh,
Nederbul'gh, zijn
zijn ten
van een
als Mr.
slechts
enkele voorbeelden
voorbeelden uit
uit vele.
vele.
slechts enkele
Maar
in 't vaderland
bijltje te
hakken. Ook
Ook
Maar ook
ook in
vaderlandwist
wistmen
men met
met dat
dat bijltje
te hakken.
het
middel
om
\'an·
stad
tot
stad
daar
vonden
aanzienlijke
personen
daar vonden aanzienlijke personen het middel om van stad
stad tete
trekken,
goede sier
sier te
temaken,
maken,den
dengebraden
gebradenhaan
haanuituittetehangen
hangenen
enden
den
trekken, goede
Staat
het gelag
gelag tetelaten
latenbetalen.
betalen.EnEn
behalve
zichzelftrakteerde
trakteerdemen
men
Staat het
behalve
zichzelf
ook zijne
zijne goede
vrienden of
In dienst
dienst van
van den
den lande
lande
ook
goede vrienden
of zijne
zijne verwanten.
verwanten. ln
men zich
zich inin't'tzadel,
zadel,maar
maarverzuimde
verzuimde niet
nietz'n
z'nchristelijk
christelijkhuyswyf
huyswyf
zette men
achter
op 't't paard
paard mee
mee te
te nemen.
nemen.
achter op
In den
den bloeitijd
bloeitijd der
der oligarchie,
oligarchie, toen
toen enkele
enkeleregeeringsgeslachten
I'egeeringsgeslachten bebeIn
macht in
in den
den Staat
Staat en
enover
overzijn
zijn beurs
beurs tevens
tevens (men
(men
schikten over
over de
de macht
schikten
kon er in
in snijden
snijden als
als in
in een
eenvilten
viltenhoedje),
hoedje), viel
viel't'tvoor
voor »neefjes",
)meefjes", d.d.i.i.
kon
neefjes van
van stedelijke
stedelijke regenten,
regenten, niet
nietmoeilijk
moeilijkeene
eenecommissie
commissiemachtig
machtig
neefjes
worden, die
die hun
huntoeliet
toelietom
ommet
metgesloten
geslotenbeurs
beurshet
hetland
landrond
rond te
te
te worden,
reizen. Er
Erbestond
bestond zooiets
zooietsalsalssolidariteit
solidariteittusschen
tusschendederegenten
regentender
der
reizen.
verschillende steden;
er bestonden
bestonden ongeschreven
ongeschreven Acten
Acten van
vanSeclusie
Seclusie
verschillende
steden; er
destrekking
strekkingelken
eikenbuiten
buitenden
denkring
kringstaanden
staandenpoorter
poorterook
ookbuiten
buiten
met de
bestuur tetehouden
houdenenendoor
dooronderling
onderlinghulpbetoon
hulpbetoon alle
alle vette
vette baantjes
baantjes
het bestuur
eren. »Siet,
al het
het beste
beste fruyt
fmyt
voor de
de wederzijdsche
wederzijdsche families
voor
familiestete secure
secureeren.
»Siet, al
dat
is
voor
hen
alleen
I"
zou
vader
Cats
gezegd
hebben.
dat is voor hen alleen !" — zou vader Cats gezegd hebben.
DContracten van correspondentie"
correspondentie" noemde
noemdemen
menzulke
zulkefamilie-tractaten.
familie-tractaten.
DContracten
De wittebroodskinderen,
wittebroodskinderen, die
geholpen moesten
moesten worden,
worden, schoof
schoof men
men
De
die geholpen
gastzijn
zijnbuurman
buurmandedepeperbus,
peperbus,
elkander toe,
gelijk aan
aan tafel
tafel de
de eene
eenegast
elkander
toe, gelijk
in ruil
ruil te
te ontvangen.
ontvangen. Het
Hetwoord
woordvan
vanMolière,
Molière, dat
dat
om den
den mosterdpot
mosterdpot in
om
allen tijde
tijdededeleus
leusvan
vanalle
alle
kameraadschappenvormde
vormde:: »Nul
»Nuln'aura
n'aura
te allen
kameraadschappen
de l'esprit
l'esprit hors
hors nous
nous et
etnos
nosamis",
amis",behoorde
behoorde hier
hierinindier
diervoege
voege gelezen
gelezen
de
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te worden,
worden, dat
dat niemand
niemand buiten
buiten den
den kring
kringder
deringewijden
ingewijden eenige
eenigemacht
macht
zou bezitten.
bezitten.
zou
Vereenigingen van
van verschillende
verschillende posten
posten in
in één hand
hand was
mede niet
niet
was mede
zeldzaam.
De simonie
simonie ininwereldlijke
wereldlijke ambten
ambten was
was een
eendagelijksch
dagelijksch ververzeldzaam. De
schijnsel
ieder wilde
wilde liever
liever benijd
benijd dan
dan beklaagd
beklaagd wezen.
wezen. Elke
Elke stad
stad
schijnselj ; een
een ieder
had
hare bevoorrechte
bevoorrechte burgers
burgersenendoor
dooronderlinge
oncierlingeaanhuwelijking
aanhuwelijkingvormvormhad hare
eenklis,
klis,welke
welkemen
men
vanwege
daarinschuilgaande
schuilgaandecorruptie
corruptie
den
dezen een
den dezen
vanwege
dede
daarin
wel met
met een
eenpoolsche
poolsche vlecht
vlecht had
had mogen
mogen vergelijken.
vergelijken. De
Deprototype
prototype van
van
wel
Toontje Solidair
regeerde 't land.
Hetgrimmelde
grimmelde in
in die
die families
families van
van
Toontje
Solidair regeerde
land. Het
burgemeesters,
hoofdofficieren, baljuws,
baljuws, schepenen,
schepenen, bewindhebbers,
bewindhebbers, gegeburgemeesters, hoofdofficieren,
deputeerden,
Er waren
waren wel
wel eens
eensgebeneficeerden
gel?eneficeerden met
met gegedeputeerden, drossaarts.
drossaarts. Er
wetensbezwaren
en die
die twijfelden,
twijfelden, ototzijzijook
ookdede
geschiktheidbezaten
bezaten
wetensbezwaren en
geschiktheid
voor
de betrekking,
men als
als 't wal"e
VOOI" hun
hun deur
neul" neerlei
neerlei ;; maar
maar
voor de
betrekking, die
die men
ware voor
dezen
vormden de
de lachwekkende
lachwekkende minderheid.
milJdel"heid. Van
Vanhen
henwerd
wel"dronduit
I"onduit
dezen vormden
dat hun
hun hoofd
hoofd inineen
eengekskaproen
gekskaproen stak
stak instede
instede van
van in
in een
een
gezegd,
gezegd, dat
regentenpruik. Kenschetsend
was in
in dit
ditopzicht
opzicht het
hetbescheid,
bescheid, den
denjongen
jongen
regentenpruik.
Kenschetsend was
Koenraad van
dooI" zijn
zijn grootmoeder,
gl"ootmoeder, toen
toen hij
hij
Koenraad
van Beuningen
Beuningen gegeven
gegeven door
of hij
hijwel
welgerechtigd
gel"echtigdwas
waseen
eenhem
hem
aangebodenregeeringsI"egeel"ingstwijfelde,
twijfelde, of
aangeboden
ambt
te bekleeden
bekleeden::
ambt te
J>Ben
mal, jongen,
jongen, neem
neem maar
maar aan
aan;; jejezoudt
zoudt van
van je
jeleven
leven niet
niet
1Ben je mal,
gelooven,
vel"stand el"
noodig is om
om het
hetland
landteteregeeren
I"egeeren!"
gelooven, hoe
hoe weinig
weinig verstand
er noodig
!"
eendezer
dezermachtige
machtigestedelijke
stedelijkeregenten-familiën
regenten-familiënbehoorde
behoordeMr.
Mr'.Hugo
Hugo
Tot een
waseen
een
plooi baal"man,
man,
Adriaan
Bleiswijk, uit
uit Enkhuizen.
Enkhuizen. Hij
Hij was
Adriaan van
van Bleiswijk,
plooibaar
ofschoon dan
niet zoo plooibaar
plooibaar' als
een ander
andel""lid
'lid van
van zijn
zijn geslacht,
den
als een
geslacht, den
ofschoon
dan niet
zooveel meer
meer bekenden
bekellden raadpensionaris
raadpensionaris Mr.
van Bleiswijk.
Bleiswijk. Deze
Deze
zooveel
Mr. Pieter
Pieter van
staatsman,
een bibliotheek,
bibliotheek, welke
welke een
een der
der rijkste
rUkste en
enkostkoststaatsman, bezitter
bezitter van
van een
baarste van
van zijn
zijn tijd
tijd was,
was,mocht
mochtinderdaad
inderdaad een
een geleerd
geleer'd en
enbekwaam
bekwaam
baarste
persoon
maar tevens
tevenseen
eenpolitieke
politiekeweerhaan,
weerhaan, die
diemet
metalle
allewinden
winden
persoon heeten, maar
meedraaide.
Vanstadhouderlijk
stadhouderlijkwerd
werdhij
hijanti-stadhouderlijk
anti-stadhouderlijk;; daarna,
daarna,
meedraaide. Van
toen in
in 1787
1787 de
dePruisen
Pruisen inin't'tland
land kwamen,
kwamen, weer
weer stadhouderlijk.
stadhouderlijk. Hij
Hij
toen
had zijne
zijne gelaatstrekken
gelaatstrekken in
in zijn
zUn macht
macht als
alseen
eentooneelspeler
tooneelspeler en
enzijne
zijne
had
zinswendingen,
zijne intonaties
intonaties evenzoo.
evenzoo, 't Mocht
recht van
van hem
hem
zinswendingen, zijne
Mocht met
met recht
gezegd
worden, dat
dat de
de taal
taal den
den mensch
mensch dienstig
dienstig isisom
omzijne
zijnegedachten
gedachten
gezegd worden,
te verbergen.
verbergen. Toen
Toen Willem
'Willem VVmet
metdedePruisische
Pruisischebajonetten
bajonettenachter
achterzich
zich
in
de residentie
residentie terugkeerde,
terugkeel"de, was
was v.v.Bleiswijk,
Bleiswijk,die
diezoolang
zoolangden
denprins
pl"insen
en
in de
zijn
gewezen
voogd
(den
hel"tog
van
Brunswijk)
had
tegengewerkt,
op
zijn. gewezen voogd (den hertog van Brunswijk) had tegengewerkt, op
zijn post.
post. Met
!\Ieteeneen
zijner
sierlijkste
aansprakenverwelkomde
verwelkomde hij
hij den
den
zijn
zijner
sierlijkste
aanspraken
jongen stadhouder,
stadhouder, van
van wien
wien hij
hijtoch
tochtesamen
tesamenmet
metden
denhekeldichter
hekeldichter
jongen
geloof(le,
dat hij
hij »voor
))Voor 't land
geen olykoekje
olykoekje waerd
wael"d was,"
was," en
en roemde
l"Oemde
land geen
geloofde, dat
de
gebeurtenissen der
der laatste
laatste dagen,
dagen,met
metname
name
denintocht
ilJtochtder
derPruisen,
Pruisen,
de gebeurtenissen
den
als
den grootsten
grootsten zegen,
zegen, die
diehet
hetvaderland
vaderlandtetebeurt
beurthad
had
kunnenvallen.
vallen.
als den
kunnen
De prins
prins echter
echter kende
kende zijn
zijnman
mandoor
dooI"enendoor
dool'enenbezat
bezatdaarbij
daarbij een
een
De
buitengewoon goed
goed geheugen.
geheugen.Hij
Hijvoerde
voerdeden
denfleemenden,
fleemenden,strijkvoetenden
strijkvoetenden
buitengewoon
raadpensional"is naar
del" lumen
ramen van
van de
de zaal
zaal en
enop
opdedejuichende
juichende
raadpensionaris
naareen
een der
menigte
beneden wijzende,
wijzende, sprak
sprak hij
hij:: »Ziedaar
»Ziedaar' de
de volksstem,
volksstem, mijnheer
mijllheer
menigte beneden
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van Bleiswijk!”
Bleiswijk!" De
Deaangesprokene
aangesprokene boog
boog enenbetuigde
betuigdeeerbiedig
eerbiedigzijne
zijne
van
Op hetzelfde
hetzelfde oogenblik
oogenblik streek
streek plotseling
plotseling een
een rukwind
rukwind over
over
instemming.
instemming. Op
het Binnenhof
Binnenhof en
en deed
deed eenige
eenige hoeden
hoeden in
in de
de lucht
lucht vliegen,
vliegen, waarop
waarop de
de
het
prins
hem, als
als zonder
zonder erg,
erg, vroeg
vroeghoe
hoededewind
windwas?
was?Van
VanBleiswijk
Bleiswijk
prins hem,
windstreek. »Dat
1>Dat isis de
dederde
derde
keek naar
naar den
den weerhaan
weerhaan en
noemde de
keek
en noemde
de windstreek.
zei de
de prins,
prins, »dat
»datdedewind
windheden
hedenomgedraaid
omgedraaid is"
- en
en gaf
gaf
maal," zei
maal,"
is'' —
tegelijk
teeken, dat
dat de
deaudientie
audientie geëindigd
geëindigd was.
was.
tegelijk het teeken,
Zijne dagen
dagen als
als bewindsman
bewindsman waren
waren nu.
nu· geteld.
geteld. Zoowel
Zoowel Willem
Willem VV
Zijne
als
zijn »regeerzuchtige"
»regeerzuchtige" vrouw
wezen en
en hij
hij
als zijn
vrouw wenschten
wenschten hem
hem kwijt
kwijt te wezen
Wanthet
hetHaagsche
Haagschegrauw
grauw
zelf verlangde
verl:l.ngde niets
liever dan
dan zijn
zijn ontslag.
ontslag. Want
zelf
niets liever
op hem
hem te
te hebben
hebben en
en v.v.Bleiswijk
Bleiswijk
had
reeds getoond
getoond een
een kwaad
kwaad oog
had reeds
oog op
was de
de man
man niet
nietom
omeen
eenmartelaarschap
martelaarschap gelijk
gelijk dat
datvan
vandedegebroeders
gebroeders
was
Witt voor
voor zijne
zijne daden
daden en
engevoelens
gevoelenstetebraveeren.
braveeren.Vijf
Vijfofofzes
zesweken
weken
de
de Witt
na
de omwenteling
omwenteling legde
legdehij
hijzijne
zijnehooge
hoogewaardigheid
waardigheid neder
neder en
enstierf
stierf
na de
in
1790 als
alsambteloos
ambteloos burger.
burger.
in 1790
Deze v.v. Bleiswijk
Bleiswijk behoorde
behoorde tot
totden
denDelftschen
Delftschen tak
takder
derfamilie,
familie,Mr.
Mr.
Deze
Hugo
Adriaan tot
den Enkhuizer,
Enkhuizer, maar
maar in
in beide
beidewas
washet
hetregeeren
regeeren
Hugo Adriaan
tot den
dagelijksch
En de laatste,
laatste, ofschoon
ofschoon hij
hij nimmer
nimmer een
een rol
rol van
van be.
bedagelijkschwerk.
werk. En
op het
hetstaatstooneel
staatstooneelzou
zouspelen,
spelen,was
wasalalvroeg
vroegininzijn
zijngeboortestad
geboortestad
teekenis op
schepen,
commissaris der
der gemeene
gemeenelandsmiddelen,
lalldsmidJelen, gecommitteerde
gecommitteerdevoor
voor
schepen, commissaris
in
de
Staten-Generaal,
enz.
Die
stad
beteekende
destijds
Enkhuizen
Enkhuizen in de Staten-Generaal, enz. Die stad beteekende destijds
meer dan
dan tegenwoordig
tegenwoordig;; een
een Havard
Havard zou
zouhaar
haarniet
niettot
totde
de»villes
»villes
zooveel
zooveel meer
mortes"
gerekend hebben.
hebben. Zij
Zij had
had een
een belangrijken
belangrijken handel
handel en
en scheepscheepmortes" gerekend
vaart,
zij werd
werd geacht
geacht de
desleutel
sleutelvan
vandede
Zuiderzee tetezijn
zijn en
enhare
hare
vaart, zij
Zuiderzee
een niet
niet teteverren
verrenafstand
afstanddie
dievan
vanAmsterdam
Amsterdaminin
regenten
volgden op
regenten volgden
op een
grandezza. Ten
jare 1775
1775verkreeg
verkreeghij
hij mede
mede
notabiliteit
en burgerlijke
burgerlijke grandezza.
notabiliteit en
Ten jare
zitting in
den Raad
Raad van
van State,
State, enenhier
hierbewees
beweesmen
menhem
hem een
eendier
dier
zitting
in den
opmerkzaam
heden, waarvoor
gelegenheid de
dewederdienst
wederdienst verwacht
verwacht
opmerkzaamheden,
waarvoor bij
bij gelegenheid
metWigbold
Wigbold van
van der
der Does,
Does, heer
heer van
van
werd.
Hij werd
werd nl.
nl.tesamen
tesamellmet
werd. Hij
Noordwijk, aangewezen
als gecommitteerde
gecommitteerde tot
totdedevisitatie
visitatievan
vande
deforten
forten
Noordwijk,
aangewezen als
in Limburg
Limburg en
entot
totdede
verpachtingder
dergeestelijke
geestelijketienden,
tienden,
en
magazijnen in
en magazijnen
verpachting
domeinen,
enz. in
in het
hetOvermaasche.
Overmaasche.
domeinen, enz.
't Was
Was zoo
zoo goed
goed als
als een
eentijdelijke
tijdelijke sinecure
sinecure:: veel
veel voordeel
voordeel en
en weinig
weinig
werk.
En 't viel
viel gelukkig
gelukkig dat
hij pas
pas voor
voor de
de tweede
tweedemaal
maalgetrouwd
getrouwd
werk. En
dat hij
weer met
meteen
een
Enkhuizermeisje,
meisje,Cornelia
Cornelia Pan
Pan genaamd.
genaa~d. Deze
Deze
was, weer
was,
Enkhuizer
commissie
een huwelijksreisje
huwelijksreisje uit;
uit; 't een
kon nu
nu tesamen
tesamen
commissie spaarde
spaarde hem
hem een
een kon
met
ander gebeuren.
gebeuren. Desgelijks
Desgelijks nam
nam ook
ook de
de heer
heer v.v. d.d.Does
Doeszijn
zijn
met 't't ander
Wassenaar. »Two
»Two isis company,
company, three
three
vrouw
mee, eene
eene jonkvrouw
jonkvrouw Van
Van Wassenaar.
vrouw mee,
is
none!"
gelijk.het
.hetEngelsche
Engelschespreekwoord
spreekwoord luidt.
luidt. Maar
Maar vier
vier ....
is none
!” —- gelijk
..
en
dan twee
twee aan
aan twee,
twee, twee
tweespannetjes,
spannetjes, zie,
zie, dat
datkon
konnog
noggaan.
gaan.
en dan
bijnavorstelijke
vorstelijke
Dewijl nu
nu aan
aan zulke
zulkeafgevaardigden
afgevaardigden geen
geengeringe,
geringe,ja ja
Dewijl
bijna
eer
werd bewezen
bewezen inindedeprovinciën,
pI'ovinciën, welke
welkehet
hettooneel
tooneelhunner
hunnerzg.
zg.werkwerkeer werd
zaamheid
v. Bleiswijk
Bleiswijk de
moeite een
een verhaal
verhaal af
af
zaamheid zouden
zoudenzijn,
zijn, zoo
zoo nam
nam v.
de moeite
te
schrijven,
dat
twee
jaren
te
voren
door
een
paar
voorgangers
in
te schrijven, dat twee jaren te voren door een paar voorgangers in
't officie was
was opgesteld,
opgesteld, dat
dat thans
thans kon
kon dienen
dienen als
als een
eenhandleiding
handleiding voor
voor
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't ceremonieel.
ceremonieel. En
En inderdaad
inderdaad bewees
bewees dit
dit vstaatsstuk"
:&staatsstuk" goede
goedediensten
diensten;
;
met de
't ging
ging'• met
de afwikkeling
afwikkeling der
derverschillende
verschillende formaliteiten
formaliteiten als
als van
van een
een
metkanonschoten,
kanonschoten, parade
parade door
door
papiertje van
muziek. Begroeting
Begroeting met
papiertje
van muziek.
't garnizoen,
officieele receptie
receptievan
vanburgerlijke
burgerlijkeenenmilitaire
militaireoverheden,
overheden,
garnizoen, officieele
dervestingen,
vestingen,complimenteering
complimenteering door
door de
de
aanbieding
de sleutels
sleutels der
aanbieding van
van de
geestelijkheid,
del' koetsen
koetsen door
door een
eeneerewacht,
eerewacht,aanbieding
aanbieding
geestelijkheid, escorteering
escorteering der
ten stadhuize
stad huize van
van den
den eerewijn
eerewijn —
- 't 't
zatalles
allesvast
vastaan
aanzoo'n
zoo'nhooge
hooge
ten
zat
De kermis
kermis der
der ijdelheid
ijdelheid was
wasdestijds
destijdsniet
nietminder
mindergoed
goed
commissie.
commissie. De
bezet,
niet minder
minder goed
goedgereglementeerd
gereglementeerddan
dantegenwoordig.
tegenwoordig.
bezet, niet
De vrouwen
vrouwen brachten
brachten den
den Dommeslag"
»ommeslag" aan.
Ermoesten
moestenkameniers
kameniers
De
aan. Er
en
meiden mee
mee met
met dedeschuit,
schuit,er er
moestentaltalvan
vandoozen,
doozen, kisten,
kisten,
en meiden
moesten
pakken meegesleept
meegesleept worden.
worden. En
En h.h.
h.h.commissarissen
commissarissenhadden
haddenreeds
reeds
pakken
te bestellen
bestellenmet
methun
huneigen
eigengevolg,
gevolg,met
metsecretarissen,
secretarissen,lijfknechts,
lijfknechts,
genoeg
genoeg te
Ook de
de
stalpersoneel,
verdere domestiquen.
domestiquen. Ook
stalpersoneel, pruikemakers,
pruikemakers,koks
koks en
en verdere
Er moesten
moesten nieuwe
nieuwe livreiën
livreiën wezen
wezen
voorbereiding
voorbereidingvorderde
vorderdetijd
tijden
en geld.
geld. Er
er moest
moest voor
voor koetsen
koetsen en
entuigen
tuigengezorgd
gezorgd
voor koetsier
koetsier en
en voorrijders,
voorrijders, er
voor
en
het wapen
wapen van
vanhet
hetgeslacht
geslachtv. v.
Bleiswijk
portierengeschilderd
geschilderd
en het
Bleiswijk
opop
de de
portieren
worden, er moest
moest voorzien
voorzien worden
worden in
in mondmond-enenteerkost
teerkost—- dat
datvooral.
vooral.
worden,
De
reis
zou
ongeveer
twee
maanden
duren:
wat
moest
er
al
niet
wezen
De reis zou ongeveer twee maanden duren : wat moest er al niet wezen
voor
zooveel monden!
reisde ten
ten deele
deele met
met eigen
eigenvervoervervoervoor zooveel
monden ! Want
Want men
men reisde
met eigen
eigen keukenmeester
keukenmeester en
en impedimenta,
bevond
middelen,
ook met
middelen, ook
impedimenta, als beyond
eenland
landals
alsHindostan.
Hindostan. ErErwerd
werdgenoeg
genoegvictualie
victualie ingeingemen zich
zich inineen
men
er een
een schip
schip mee
mee teteballasten,
ballasten, en
enmet
metdedetrekschuit
trekschuitnaar
naar
slagen
om er
slagen om
den
Bosch werd
werd dit
dit gedeelte
gedeelte der
derbagage
bagagealvast
alvastvooruit
vooruitgezonden.
gezonden.
den Bosch
Van zulk
zulk een
een lange
langespijslijst
spijslijstzou
zoueeneen
SanchoPansa
Pan sagewatertand
gewatertand
Van
Sancho
hebben.
waren gerookte
gerookte en
en ongerookte
on gerookte hammen,
hammen, ribben,
ribben, tongen
tongen en
en
hebben. Er
Er waren
worsten;
voorts zoutevisch,
zoutevisch, kaas
kaas en
enharing.
haring. Haring
Haring mocht
mocht ererwel
welwezen
wezen
worsten ; voorts
in haar
haar
voor
reizigers uit
uit een
eenstad,
stad,welke
welkedrie
driezwemmende
zwemmendeharingen
haringen in
voor reizigers
wapen
voerde. De
Delijst,
lijst,door
doorv.v.Bleiswijk
Bleiswijkzelf
zelfmet
met
huisvaderlijkezorg
zorg
wapen voerde.
huisvaderlijke
als't 't
wareeen
eenkijkje
kUkjeinindede
provisiekamervan
van een
een
opgemaakt,
opgemaakt, geeft
geeft als
ware
provisiekamer
oud-Hollandsch
huishouden. Daarop
Daaropstonden
stondengenoteerd
genoteerd
oud-Hollandsch huishouden.
:D »laardeerspek"
laardeerspek"
parmeen
»Sausis de
dePologne"
Pologne" (ondanks
(ondanks dat
dat ze
ze uit
uitBologna
Bologna kwam),
kwam), parmeen DSausis
zaansche kaas
komijne dito,
dito, witte
wittemelis
melishalfgestampt,
halfgestampt,Dfermissely"
»fermissely"
zaansche
kaas en komijne
lange pel-amandelen,
pel-amandelen, champignons, olyven,
olyven, gebeukte
gebeukte lengvisch
lengvisch en
en gerookte
gerookte
zalm, chocolade,
speelkaarten. VOOI"
roefjevan
vaneen
een
zalm,
chocolade, rooktabak
rooktabakenen...
. . . speelkaarten.
Voor''troefje
trekschuit was
was dit
dit laatste
laatsteeen
eenaangewezen
aangewezen
tijdverdrijf.Van
Vanharing
haringwerd
werd
trekschuit
tijdverdrijf.
wasorder
orderachtergelaten
achtergelaten
slechts
een enkel
enkeltonnetje
tonnetjemeegenomen,
meegenomen,maar
maal'ererwas
slechts een
dat
men het
het reisgezelschap
reisgezelschap van
van dit
dit bederfelijk
bededelijk artikel
artikel iedere
iedere week
week een
een
dat men
tonnetje achterna
achterna zou
Op die
die wijze
wijze kwam
kwam de
de waar
waar stellig
stellig inin
tonnetje
zou zenden.
zenden. Op
beteren
op hare
hare bestemming
bestemming dan
dan b.v.
b.v.dedenieuwe
nieuweharing,
haring,welke
welkeinin
beteren staat op
een
lateren
tijd
de
Hollandsche
vrienden
aan
Busken
Huet
zonden
een lateren tijd de Hollandsche vrienden aan Busken Huet zonden —
:&Coenraad
gelijk Potgieter
Potgieter hem
hemadresadresD CoenraadBusken
BuskenHuet,
Huet,helaas
helaas op
op Java",
Java", gelijk
seerde,
en waarvan
waarvan de
de begiftigde
begiftigde schreef,
schreef, dat,
dat,wanneer
wanneer dit nieuwe
seerde, en
hal'Ïng
moest heeten,
heeten, hij
hijvan
vaniedere
iederekennismaking
kennismaking met
met de
de oude
oude ververharing moest
schoond
te blijven.
blijven.
schoond wenschte
wenschte te
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werden nog
nogmedegenomen
medegenomenflesschen
flesschenvlierazijn
vlierazijnenendragonazijn
dragonazijn ;j ook
ook
Er werden
thee, vischlijm,
vischlijm, chocolade,
chocolade,canarycanary-enenoranjesuiker,
oranjesuiker,zure
zuremorellen,
morellen,
groene thee,
koffieboon en en
domineesklontjes. Eindelijk
Eindelijk zulke
zulke raadselachtige
raadselachtige ingreingrekoffieboonen
en domineesklontjes.
»bistajes, inindrie
driesoorten
soortenvan
vancouleuren"
couleuren"(zekere
(zekerespecerij)
specerij)
diënten
als Dbistajes,
diënten als
domisol
(soort van
van zuur)
zuur) enz.
enz. Onder
Onder de
demedegenomen
medegenomen wijnen
wijnen
domisol (id.)
(id.) asia
asia (soort
de Quoin,
Quoin, Eau
Eau de
de
en
likeuren bevonden
bevonden zich:
mal'wisie, rataffia,
rataffia, Eau
Eau de
en likeuren
zich : malvoisie,
witte Caapwijn,
Caapwijn, enz.
enz.
Bergamot, roode
roode en witte
Bergamot,
Op
zulk een
eenwijze
wijzevoorzien
voorzienvan
vanmondkost,
mondkost,bovendien
bovendien reizende
reizende door
door
Op zulk
een
»leeftochtich lantschap",
lantschap", behoefden
behoefden de
heeren waarlijk
waarlijk niet
niet tete
een Dleeftochtich
de heeren
vreezen
voor hongersnood,
hongersnood, noch
noch hun
hundienstpersoneel
dienstpersoneelafafteteschepen,
schepen,gelijk
gelijk
vreezen voor
Brabander" het
het zijn
zijn knecht
knechtRobbeknol
Robbeknoldeed
deed:
Breêroo's
)Spaansche Brabander"
Breêroo's )Spaansche
:
Wy zullen
kost wel
welkrygen
krygen;;
zullen de kost
Een ajuynken,
ajuynken, een
een ciepelken,
ciepelken, een sneeken
Bneeken broot
broot en
en twee
twee vyghen.
vyghen.
Een

In
zulke bijzonderheden,
bijzonderheden, welke
welke de
dekeuken,
keuken,het
hetdienstpersoneel
dienstpersoneel en
en
In zulke
verderen Dommeslag"
Jommeslag" betroffen,
de gecommitteerde
gecommitteerde uit
uitEnkhuizen
Enkhuizen
verderen
betroffen, was
was de
nauwgezet genoeg,
genoeg, en
enaan
aanzijne
zijneouders
ouderszou
zouhijhijbreedvoerig
breedvoerigover
overzijn
zijn
nauwgezet
maar over
over het
heteigenlijke
eigenlijkedoel
doelzijner
zijnercommissie
commissie
wedervaren schrijven,
schrijven, maar
wedervaren
Al zijne
zijneaanteekeningen
aanteekeningen staan
staan
een
voorzichtig stilzwijgen
stilzwijgen bewaren.
bewaren. Al
een voorzichtig
slechts
in verband
verband met
met het
het genoegen,
genoegen, vermaak,
vermaak, eerbetoon,
eerbetoon, onthaal,
onthaal. der
der
slechts in
tilden ze
ze blijkbaar
blijkbaar
beide
hunne dames.
dames. Aan
Aan 't Staatsbelang
beide heeren
heeren en
en hunne
Staatsbelang tilden
hetgedenkschrift,
gedenkschrift, over
over deze
deze zending
zending nagelaten,
nagelaten, zou
zou het
het
niet zwaar
zwaar en
en het
niet
relaas
van een
een speelreisje
speelreisje geoordeeld
geoordeeld kunnen
kunnen worden.
Meer dan
dan eens,
eens,
relaas van
worden. Meer
in
den loop
loop van
vanhunne
hunnecommissie,
commissie, zouden
zouden hun
hun vorschri{tsmässig
in den
vorschriftsmeissig de
vestingoverhandigd
overhandigdworden,
worden,enenzezehadden
haddendaarbij
daarbij
sleutels
van kasteel
kasteelofofvesting
sleutels van
het antwoord
antwoord indachtig
indachtig kunnen
kunnen zijn,
zijn, door
doorden
denIndischen
Indischenlandvoogd
landvoogd
wel het
bij
Joan
van Hoorn
Hoorn aan
aan zijn
zijn voorganger
voorganger Willem
Willem van
van Outhoorn
Outhoorn gegeven
gegeven bij
Joan van
de overgave
overgave des
bestuurs. Toen
de laatste
laatste hem
hem de
desleutels
sleutelsvan
vanhet
het
de
des bestuurs.
Toen nl.
nl. de
Bataviasche
toereikte met
metdedebeteekenisvolle
beteekenisvollewoorden
woorden:
»Zezijn
zijn
Bataviasche kasteel
kasteel toereikte
: DZe
wat zwaar,
zwaar, Uwe
Uwe Edelheid",
Edelheid", gaf
gafdedeander
anderhem
hemhet
het
sarkastischbescheid
bescheid:
sarkastisch
:
»'t
men daar
daar aan
aan tilt."
tilt."
D'tIsIs na
na men
Met
het vertrek
vertrek uit
uitEnkhuizen,
Enkhuizen, ofofliever
lievermet
metdedeaankomst
aankomst op
op de
de
Met het
eerste
étape, ving
ving de
de beschrijving
beschrijving dezer
dezer reis
reis aan.
aan.
eerste étape,
»Seer
waerde en
en veel
veelGeliefde
GeliefdeOuders,"
Ouders," begon
begonMr.
Mr.Hugo
HugoAdriaan
Adriaan
1Seer waerde
in een
een brief,
brief,gedagteekend
gedagteekend uit
uitden
den Haag
Haag 1775, zijn
reisverhaal;
en
in
zijn reisverhaal ; en
schreef
hun 't eerst,
hoe
goed
Dmijn
lieve
Keetje"
(zijn
vrouw)
zich
schreef hun
eerst, hoe goed Dmijn lieve Keetje" (zijn vrouw) zich
hossen op
op den
den straatweg
straatweg naar
naar Amsterdam.
Amsterdam. In
In de
de
gehouden
had onder
onder 't hossen
gehouden had
hoofdstad
een Franschen
Franschen fargon
fargon (fourgon
(fourgon?)
gehuurd en
was er
er
hoofdstad had
had hij
hij een
?) gehuurd
en was
mee over
over Haarlem
Haarlem naar
naar Hillegom gereden,
gereden, waar
waarhij
hijsmulde
smuldeaan
aanDdelicheuse
»delicheuse
meel'baarsen en
kostelyke aarbeyen".
aarbeyen". Natuurlijk,
Natuurlijk, want
wanthet
hetHaarlemHaarlemmeerbaarsen
en kostelyke
mermeer
nog een
een kleine
kleine binnenzee,
binnenzee, die
diepuike
puikewaterbaars
waterbaars
mermeer vormde
vormde toen
toen nog
opleverde,
aan den
den overkant
overkant lag
lag Aalsmeer,
Aalsmeer, bekend
bekend om
om zijne
zijne kleine,
kleine,
opleverde, en
en aan
maar geurige
Deze vischmaaltijd
vischmaaltijd was
aan de
de grage
grage gasten
gasten
maar
geurige aardbeien.
aardbeien. Deze
was aan
zoo wel
wel besteed
besteedals
alsaan
aaneen
eenConstantijn
Constantijn Huygens,
Huygens, toen
toendeze
dezeop
opzijn
zijn
zoo
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»gedenckwaerdige Kyckreis"
Kyckreis" van
van 't't jaar
jaar 1660
1660met
metzijne
zijnereisgenooten
reisgenooten
Dgedenckwaerdige
welkom plaatsje
plaatsje vond:
vond:
een welkom
Aen den
den ronden
ronden Disch,
Disch,
vreeselijk afliep
afliep met den
den hoogh
hoogh gemelten
gemeltenVisch.
Visch.
Daer 't't vreeselijk
honger was zoo
zoo scherp
scherp van
van kijcken
kijcken en
en van
van praten,
praten,
Den honger
op de
de leste
leste graten.
graten. —
het den
den baers
baers ontgold,
ontgold, tot op
Dat het

In den
den Haag
Haag voegde
voegde zich
zich bij
bij het
hetechtpaar
echtpaar v.v.Bleiswijk
Bleiswijk het
hetechtpaar
echtpaar
In
v. d.
d. Does,
Does, en
enthans
thansging
gingdedereis
reisvooreerst
vooreersttete
water,
over
Rotterdam,
v.
water,
over
Rotterdam,
Dordrecht, Gorkum,
Z. H.
H. de
dePrins
Prins(Willem
(Willem V)
V)had
had
Dordrecht,
Gorkum,naar
naar Heusden.
Heusden. Z.
jacht tetehunner
hunnerbeschikking
beschikkinggesteld,
gesteld,zoodat
zood atmen
menonderweg
onderwegalle
alle
een jacht
een
had en
en van
vanzeeziekte
zeeziektebehoefde
behoefdeop
opdeze
dezeeffen
effenbinnenwateren
binnenwaterenwel
wel
gerief had
te zijn.
zijn.OpOp
iedere
pleisterplaatswerden
werdendede
stedelijke
geen sprake
sprake te
geen
iedere
pleisterplaats
stedelijke
Wanneer de
dewind
wind
merkwaardigheden bezichtigd
merkwaardigheden
bezichtigden
en bezoeken
bezoeken afgelegd.
afgelegd. Wanneer
in dedezeilen
zeilenspeelde,
speelde,dan
dankwam
kwamhet
hetjagertje
jagertjeopopzijn
zijnrosinant
rosinant tete
niet in
niet
voorschijn en
Enonder
onder eene
eene
voorschijn
en zeulde
zeulde 't
't vaartuig
vaartuigtegen
tegen den
den stroom
stroom op.
op. En
weinig aangrijpende,
aangrijpende, niettemin
niettemin eigenaardige
eigenaardige bekoring
bekoring gleden
gleden de
deoevers
oevers
weinig
met weilanden,
weilanden, moestuinen,
moestuinen,buitenplaatsen,
buitenplaatsen,dorpsgezichten,
dorpsgezichten,
voorbij, met
voorbij,
watdedevlakke
vlakke
oevers
van
een
vaderlandschenstroom
stroom
boschpartijen, en
al wat
boschpartijen,
en al
oevers
van
een
vaderlandschen
stoffeeren pleegt.
pleegt.
te stoffeeren
Het oude
oude stadje
stadje Heusden
Heusden verlatende,
verlatende, werd
werd de
de reis
reis over
overland
landvoortvoortHet
gézet;
ieder
echtpaar
in
zijn
eigen
met
zes
paarden
bespannen
reisieder
echtpaar
in
zijn
eigen
met
zes
paarden
bespannen
reisgézet ;
wagen.
't
Halve
dozijn
mocht
er
wel
wezen,
met
zooveel
vrachü;
op
wagen. 't Halve dozijn mocht er wel wezen, met zooveel vrachts op
Bleiswijk,
de
koets en
enlangs
langszulke
zulke wegen.
wegen. Caspar,
Caspar, de
dekoetsier
koetsier van
van v.v.Bleiswijk,
de koets
was een
een vaardig
vaardig paardenmenner,
paardenmenner, van
van wien
wien zeker
zekerniemand
niemand met
met het
het
was
bijbelsche woord
woord gezegd
gezegd zou
zou hebben
hebben:: Dhet
»het drijven
drijven isis als
alshet
hetdrijven
drijven
bijbelsche
van
Jehu, den
den zoon
zoon van
van Nimsi,
Nimsi, want
want hij
hij drijft
drijft onzinniglijk"
onzinniglijk " (*).
(*). En
En de
de
van Jehu,
karos met
met het
het patricisch
patricisch wapenschild
wapenschild op
de portieren,
portieren, met
met de
deforsche
forsche
karos
op de
Friesche
koetspaarden er
voor, een
een gepruikten
gepruikten Automedon
Automedon op
op den
den bok
bok
Friesche koetspaarden
er voor,
metdrie
driepaarden
paarden(die
(diemaar
maarmoest
moestzien
zienmee
mee
en
gevolgd door
door een
een faëton
faëtonmet
en gevolgd
te komen),
komen), maakte
maaktehet
hetvereischte
vereischteeffect,
effect,
overeenkomstigdedewaardigheid
waardigheid
overeenkomstig
van
heeren
gecommitteerden.
van heeren gecommitteerden.
Langs
Den Bosch
Bosch reed
reed men
men naar
naar Bokstel,
Bokstel, waar
waarhet
hetmilitair
militairescorte,
escorte,
Langs Den
aan
hunne kwaliteit
kwaliteit verbonden,
verbonden, hen
opwachtte. Te
TeValkensweerd,
Valkensweerd, van
van
aan hunne
hen opwachtte.
het domicilie
domicilie der
der beste
beste africhters
africhters van
van valken,
valken, en
en waar
waar men
men het
het
ouds
ouds het
best
kon leeren
leeren te
te jagen
jagen »met
J) met veer
veer op
op veer",
veer", werden
werdende
devogels
vogelsvan
van
best kon
Frankrijk bezichtigd.
bezichtigd. Die
Dievan
vanden
den
prins-stadhoudel'
den
koning van
van Frankrijk
den koning
prins-stadhouder
naar 't'tLoo
Loo gezonden
gezonden ;j waar
waar ze
zeoverigens
overigensonder
onderden
den gemakgemakwaren
waren juist naar
zuchtigen
\Villem VVzooveel
zooveelminder
minderopopden
den
zilvergepluimdenreiger
reigerof
ofde
de
zuchtigen Willem
zilvergepluimden
hoogvliegende
wilde gans
ganswerden
werdenlosgelaten,
losgelaten,dan
danonder
onderden
denjachtlievenden
jachtlievenden
hoogvliegende wilde
111. Ook
Ookwerd
werdhier
hier
valkenjachtbijgewoond
bijgewoond ;j een
eenaloud
aloud
\Villem
Willem III.
eeneen
valkenjacht
Het gezelgezelvorstelijk
vorstelijk vermaak,
vermaak,maar
maarrlat
datzijne
zijnebeste
beste dagen
dagen gehad
gehad had.
had. Het
Bree,welk
welkplaatsje
plaatsjebeschreven
beschreven wordt
wordt als
als peen
l>een
schap
overnachtte te Bree,
schap overnachtte
kleylle,
gecfevaliseel'de
stad",
en
waar
men
als
gewoonlijk
twee
schildstad",
en
waar
men
als
gewoonlijk
twee
kleyne, gedevaliseerde
(0)
v. 20.
Kon. IX,
IX, v.
(*) 22 Kon.
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wachten voor
voor de
de deur
deur van
van 't' tlogement
logement had.
had. Dit
Ditwas
wasdedelaatste
laatstepleisterpleisterwachten
plaats
vóór Maastricht,
Maastricht, waarvan
waarvan de
detorens
torensenenvestingwerken
vestingwerkendes
desanderen
anderen
plaats v66r
in 't
't zicht
zicht kwamen.
kwamen. In
In staatsie
staatsie naderde
naderde men
men deze
deze sterke
sterke wallen,
wallen,
daags in
daags
deneersten
eerstenwagen,
wagen,
de
beide gecommitteerden
gecommitteerden en
en hunne
hunnesecretarissen
secretarissenininden
de beide
de
beide dames
dames met
metdedefreules
freulesv. Noordwijk
v. NoordwijkenenWassenaer
Wassenaerininden
den
de beide
daarachter het dienstpersoneel
dienstpersoneel met
met kok
kokenen
pruikemakel',
volgenden,
volgenden, daarachter
pruikemaker,
escorte van
van het
het regiment
regiment Nassau—Weylburgh.
Nassau-V\; eylburgh. Koetsiers
Koetsiers
eindelijk
eindelijk het
het escorte
en
palfreniers droegen
droegen hunne
hunne nieuwe
ni eu we livreiën,
livreiën, het
hetzesspari
zesspanvoor
voorde
de koets
koets
en palfreniers
i. de
demanen
manenininvlechten
vlechten gelegd,
gelegd, voorts
voorts
was :omooi
»mooi opgevlogten",
opgevlogten", d.
was
d. i.
strikken
pluimen op
kop. Heel
Heel de
demagistr.aat
magistraat
strikken aan
aan de
de staarten
staarten en
en pluimen
op den
den kop.
wachtte
de voorname
voorname bezoekers
bezoekers buiten
buiten de
de Bokstelsche
Bokstelsche poort,
poort, waar
waareen
een
wachtte de
tent was
was opgericht
opgerichtenenververschingen
ververschingenwerden
werdenaangeboden.
aangeboden.Hoofdschout
Hoofdschout
en
pensionarissen van
van Maastricht
Maastricht reden
reden in
in galakostuum
galakostuum voor
voor de
degecomgecomen pensionarissen
metpallas
pallasen
en
mitteerden uit,
de cavalerie
cavalerie van
van Hessen-Kassel
Hessen-KasseI salueerde
salueerde met
mitteerden
uit, de
standaard,
terwijl bij
bij 't'tbetreden
betreden der
der eerste
eerste barrière
barrière de
dekannonen
kannonen der
der
standaard, terwijl
vesting
de gasten
gasten uit
uit monden
monden van
van metaal
metaal begroetten.
begroetten.
vesting de
De straten,
straten,dedevensters
venstersder
derhuizen
huizenwaren
warendicht
dichtbezet
bezetmet
mettoeschouwers.
toeschouwers.
sterk garnizoen
garnizoen (in
(in het
hetreisverhaal
reisverhaal opgegeven
opgegeven met
met
Maastricht
Maastricht had
had een
een sterk
omtrent
50,000 man)
man)enen
deze
ganschetroepenmacht
troepenmachtstond
stond onder
onder de
oe
omtrent 50,000
deze
gansche
wapenen, den
den bezoekers
bezoekers de
demilitaire
militaire honneurs
honneurs bewijzende.
bewijzende. 't'tSpreekSpreekwapenen,
woord
van vklein
,klein garnizoen
garnizoen en
en groote
grooteparade''
parade"vond
vondhier
hierwaarlijk
waarlijk geen
geen
woord van
toepaRsing.
toepassing.
Sellert
waren de
de officieele
officieele toespraken,
toespraken, de
deofficieele
officieelevoorstellingen,
voorstellingen, de
de
Sedert waren
gala-maaltijden,
wapenschouwingen en recepties
recepties een
eendagelijksch
dagelijksch werk.
werk.
gala-maaltijden, wapenschouwingen
Al volgde
volgde de
de eene
eenedag
dagden
denanderen,
anderen,elkaar
elkaargelijken
gelijkendeden
dedenzezedaarom
daarom
Al
niet.
Eendrom
dromvan
vangeestelijke
geestelijkeheeren
heerenkwam
kwamininditditkatholieke
katholiekeland
land
niet. Een
naar
voren en
enmaakte
maaktezijne
zijne
opwachting;
Kruisheeren,Predikheeren,
Predikheeren,
naar voren
opwachting
; Kruisheeren,
datklooster.
klooster.
Minderbroeders, een
van dit,
dit, een
eenkanunnik
kanunnikvan
vandat
Minderbroeders,
een proost
proost van
met
roode
mantels
omhangen,
kwamen
met
den
eel'ewijn
Stadsboden,
Stadsboden, met roode mantels omhangen, kwamen mét den eerewijn
aandragen,
pittiger drank
drank dart
dan het dunne
dunne Brabantsche
Brabantsc11e bier,
en, op
op al
aandragen, pittiger
bier, en,
dit
ceremonieel afgaande,
men eer
eer gemeend
gemeend hebben,
hebben, dat
dathier
hier twee
twee
dit ceremonieel
afgaande, zou
zou men
vorsten
dan twee
tweestedelijke
stedelijkenota.belen
not~tbelen uit
uit het
hetnoorden
noorden des
deslands
lands ontontvorsten dan
Zoo ergens,
ergens, dan
danmocht
mochtmen
men't 't
hiel'den
denblijspeldichter
blijspeldichter
vangen werden.
werden. Zoo
vangen
!tier
nazeggen::
nazeggen
L'honneur,
Mascarille, est une belle chose!"
chose!"
L'honneur, o0 Mascarille,

Natuurlijk
verblijf binnen
binnen deze
deze muren
muren de
de
Natuurlijk werden
werden gedurende
gedurende het
het verblijf
St.-Pietersberg bezichtigd,
bezichtigd, met nog
nog tal
tal
onderaardsche
onderaardsche gangen
gangen van
van den
den St.-Pietersberg
van
kloosters, dorpen
dorpen en
kasteelen in
in den
den naasten
naasten omtrek.
omtrek.Een
Eenbijzonbijzonvan kloosters,
en kasteelen
een Woensdagmorgen
Woensdagmorgen ten
ten 40
10 ure
ure —
- owij
»wij
dere
vertooning gebeurde
dere vertooning
gebeurde op
op een
zagen", luidt
luillt het
het verhaal,
verhaal, Der
Der 300
300ophangen,
ophangen, waarvan
waarvan er
el' egter
egter geen
geen
zagen'',
een
stierf, als
als zijnde
zijnde maar
maar hare
hare namen,
namen, alle
alle van
van deserteurs
deserteurs in
in dit
ditjaar
jaar
een stierf,
gedeserteerd,
't
welk
onder
een
geschilderde
galg
door
de
beul
verrigt
gedeserteerd,
welk onder
geschilderde galg door de beul verrigt
wierd
met veel
veelceremonie,
cel'emonie,inintegenwoordigheid
tegenwoordigheidvan
van 't geheele garnisoen".
garnisoen" .
wierd met
deserteurs van
van rang,
rang, zooals
zooals b.v.
b. v. den
den overste
overste Montbas,
Montbas, was
niet de
de
Bij deserteurs
Bij
was niet
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uitgeschilderd, maar
maar de
dedelinquent
delinquentzelf.
zelf.Een
Eenplank,
plank,eenigszins
eenigszinsnaar
naar
galg uitgeschilderd,
den menschelijken
menschelijken vorm
een ruw
ruwconterfeitsel
conterfeitsel van
van
den
vorm uitgesneden
uitgesneden en
en met een
deserteur beschilderd,
beschilderd, werd
werd aan
aanden
denstrop
stropbevestigd
bevestigd
den voortvluchtigen
voortvluchtigen deserteur
den
daarna van
vandedeladder
laddergeworpen.
geworpen.Zoo
Zoo
deze
symbolischehandeling
handeling
en daarna
en
deze
symbolische
doel trof,
trof, nl.
nl.als
alsafschrikwekkend
afschrikwekkendvoorbeeld,
voorbeeld, de
deschuldige
schuldigezelf
zelfhad
hadinin
al doel
dat hij
hijDiet
nietvaan
»aaneeneen
dwershoutquam
quam te
te
den regel
regel wel
wel gezorgd,
gezorgd, dat
den
dwershout
verongelukken."
verongelukken."
over de
deDuitsche
Duitschegrens
grensreikte
reiktedeze
dezez.g.
z.g.inspectiereis.
inspectiereis.Men
Menbezocht
bezocht
Tot over
hierwaren
waren toch
tochgeene
geenevestingen
vestingen
de oude
oude keizerstad
keizerstad Aken
Aken —
- eilieve,
eilieve, hier
de
inspecteeren ofofdomeinrekeningen
domeinrekeningen na
zien!! —
- waar
waar men
men eene
eene
te inspecteeren
na te
te zien
Warenbaatzoekers
baatzoekers en
en
menigte aanzienlijke
aanzienlijke vreemdelingen
vreemdelingen aantrof.
menigte
aantrof. 't'tWaren
genotzoekers dooreen;
kwamen in
het geneeskrachtig
geneeskrachtig water
water der
der
genotzoekers
dooreen ; velen
velen kwamen
in het
baden de
de leniging
leniging van
van hunne
hunne kwalen
kwalen zoeken,
zoeken, velen
velen ook
ook om
om van
van de
de
baden
wereldsclle vermaken
vermaken eener
eener modieuse
modieuse badplaats
badplaats te
te genieten.
genieten. InInde
deeerste
eerste
wereldsche
plaats de
de speelbank,
speelbank, waar
waar staag
staag het
het rad
radvan
vanfortuin
fortuin wentelde,
wentelde, waar
waarin
in
plaats
enkele oogenblikken
oogenblikken vermogens
vermogens gewonnen
gewonnen en
en verloren
verloren werden.
werden. Ook
Ook de
de
enkele
het goud
goud aangeaangeHollandsche reizigers
schittering van
van het
Hollandsche
reizigers werden
werden door
door de
de schittering
trokken ..•
maar neen,
neen, zij
zijkwamen
kwamenslechts
slechtsterter
wille
van,de
,de
differente
trokken
. . . maar
wille
van
differente
der winnende
winnende of
of der
derverliesende,
verliesende, om
omdaaruit
daaruitteteleeren
leerende
de
gezigten der
gezigten
hetdobbelspel."
dobbelspel." 't Was niet
niet om
omhun
hunHollandsch
Hollandsch
verfoeielijkheyd van
van het
verfoeielijkheyd
geld te
te wagen,
wagen, maar
maarsimpel
simpelom
omgelaatsstudiën
gelaatsstudiën tetemaken
maken —
- zulke
zulke
geld
Aken zeker
zeker niet
niet veel.
veel.
bezoekers waren
bezoekers
waren er
er te Aken
op dezen
dezen tocht
tocht ergens
ergens een
eentooneel
tooneelvan
vanwinzucht
winzucht
Overigens, zoo
Overigens,
zoo men
men op
en
van dwaasheid
dwaasheid had
had willen
willenopzoeken,
opzoeken, 't was hier, waar
waar de
de menschen
menschen in
in
en van
hun
ademlooze jacht
jacht achter
achterdedesnelle
snellegodin
godinalle
allekleine
kleinevreugden,
vreugden,alle
allestille
stille
hun ademlooze
en
reine genoegens
genoegens voorbij
voorbij renden.
renden. Reeds
Reeds van
vanouds
oudswas
wasdedespreekwijze
spreekwijze
en reine
taken
quam",
... niet
niet
bekend:
Dmen
vint
menighen
dwaes
die
nie
bekend : men vint menighen dwaes die nie taken quam", d.d. ii...
alleen. teteAken
Akenvindt
vindtmen
menden
dendwaas,
dwaas,doch
dochdáår
dáár inin de
deeerste
eersteplaats.
plaats.
En
ook het
hetoude
ouderijm
rijm bewaarde
bewaarde de
de heugenis
heugenis aan
aan een
een stad,
stad, waar
waar als
als
En ook
't ware
steeds het
het narrenschip
narrenschip aan
aan den
den steiger
steiger lag.
lag.
ware steeds
Noordenwind,
Akens kind,
Luik!
Luiks bloed,
Nooit
deed zulks
zulks goed.
goed.
Nooit deed

Na
den terugkeer
terugkeer teteMaastricht
Maastricht werden
werdendededivertissementen
divertissementen vlijtig
vlijtig
Na den
voortgezet,
de bijwoning
bijwoningvan
vankerkelijke
kerkelijkefeesten,
feesten,van
vandiners,
diners,danspartijen,
danspartijen,
voortgezet, de
Het militaire
militaire element
element bracht
bracht afwisseling;
afwisseling;
rijtoeren,
watertochtjes, enz.
enz. Het
rijtoeren, watertochtjes,
inspecteeren,eenig
eenigfort
forttetebezichtigen
bezichtigen
el'
was altijd
altijd wel
wel eenig
eenigcorps
corps teteinspecteeren,
er was
te
beproeven,
al
vindt
men
in
de
brieven
van Mr.
Mr.
of
oorlogswerktuig
of oorlogswerktuig beproeven, al vindt men in de brieven van
gemaakt, met
met welk
welk oog
oog de
demilitaire
militaire
Hugo
Adriaan juist
melding gemaakt,
Hugo Adriaan
juist geen
geen melding
paar leden
leden van
vanden
denRaad
Raadvan
vanState
State
beschouwden,
bevelvoerders
bevelvoerders een
een paar
beschouwderf,
die
van de
de krijgszaken
krijgszaken zooveel
zooveel verstand
verstand hadden
hadden als
als een
een os
os van
van het
het
die van
zevengesternte.
Toch, men
men deed
deed moeite
moeite om
om te
tedoorgronden.
doorgronden. Bij
Bij een
een
z evengesternte. Toch,
dezer
gelegenheden kropen
kropen de
de beide
beide heeren,
heel'en,iningrove
grovemineurskleederen
mineurskleederen
dezer gelegenheden
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gestoken, in
in de
de donkere
donkere schacht
schachtvan
vaneen
eenmijn,
mijn,welke
welkemen
menden
denvolgenden
volgenden
dag zou
dag
zou laten
latenspringen.
springen. 't Was
wel erg
ergbenauwd
benauwdenenongemakkelijk,
ongemakkelijk,
Was wel
schreef
Bleiswijk, :•dog
ldog egter
zeer curieus
curieus om
om te
te zien."
zien."
schreef v.
v. Bleiswijk,
egter zeer
's Anderen daags
volgde de
de ontploffing
ontploffing —
- Dmaar
»maar mijn
mijn lieve
lieve Kee
Kee was
was
daags volgde
na huys
huys gereeden,
gereeden, om
om alle
alleschrik
schriktetemenageeren."
menageeren."ErEr
was
reden
voor;
na
was
reden
voor
;
aan
eene jonggehuwde
jonggehuwde vrouw,
vrouw, die
diereeds
reedsininzoete
zoeteverwachting
verwachting leefde,
leefde,
aan eene
derangement"maakte,
maakte,
kon zulk
zulk een
eenlosbarsting,
losbarsting,welke
welkeeen
een
llschrikkelijkderangement"
kon
Dschrikkelijk
't zelfdebezorgd
bezorgdhebben.
hebben. DeDe
brievendes
desechtgenoots
echtgenoots
wel eens
eens van
van't zelfde
wel
brieven
geven
hier en
en daar
daar niet
nietonduidelijk
onduidelijk tetekennen,
kennen,dat,
dat,zoo
zoohaar
haariets
iets
geven hier
schortte,
de reden
reden daarvan
daarvan dezelfde
dezelfde was
was als
als bij
bij des
desdichters
dichters Tryn'ie
schortte, de
Tryntje
Cornelis,
Cornelis, iets
dat jonge
jonge vrouwen
vrouwen schort,
Rchort,
Als 't goedje
goedje gemelick
gemelick en vies
vies en
en lustigh
lustigh wordt,
wordt,
Als
't landt om
om wagen.
wagen.
En dient
dient voldaen
voldaen te zyn,
zyn, all
all souder
souder 't
En

Maar de
de uitstapjes
uitstapjes ininden
denomtrek
omtrekvan
vanMaastricht
Maastricht zouden
zouden haar
haar niet
niet
Maar
deren.
Nu eens
eenswerd
werdeen
eenvliegtochtje"
llVlipgtochtje"gemaakt
gemaaktnaar
naareen
eenklooster,
klooster,
deren. Nu
dat
tevens een
eennaaldenfabriek
naaldenfabriek was,
was, dan
dan weer
weernaar
naarzulke
zulkealoude
aloude geestegeestedat tevens
lijke
stichtingen als
als de
deabdij
abdijvan
vanSt.
St.Gerlach,
Gerlach,een
een
adellijkjufferstift,
jufferstift,
lijke stichtingen
adellijk
waar
bewoonsters in
in 't wit gekleed
gekleed gingen.
gingen.Voorts
Voortsmet
metwitte
witteKamerKamerwaar de bewoonsters
Was een
een
rijksche doeken,
doeken, geplooide
geplooide sluiers
zwartzijden kappen.
rijksche
sluiers en
en zwartzijden
kappen. 't't Was
achtbaar
kostuum voor
voor Christusbruiden,
Christusbruiden, die
wel de
dewereld
wereldhadden
hadden afgeafgeachtbaar kostuum
die wel
maar daarom
daarom hunne
wal'en. De
De
zworen, maar
hunne adellijke
adellijke afkomst
afkomst nog niet vergeten waren.
heilige
Gerlach lag
lag in
in deze
deze abdij
abdij begraven,
begraven, en
en 't'tvolck
volck placht
placht uit
uit een
een
heilige Gerlach
:Dpaapsche
naar huis
huistetenemen
nemen
Dpaapsche bygelovigheyd"
bygelovigheyd"aarde
aardevan
van zijn
zijn graf
graf mee naar
als
een geneeskrachtig
geneeskrachtig middel.
middel. Echter,
Echter, voor
voor menschen
menschen was
was dit
dit gewijde
gewijde
als een
stof niet
niet krachtig
krachtig genoeg,
genoeg, maar
maar 't't hielp
hielp voor
voor zieke
zieke beesten.
beesten. De
De heilige
heilige
zijn leven
leven nooit
nooit gedacht
gedacht hebben,
hebben, hoeveel
hoeveel van
van de
de tongtongGerlach zou
Gerlach
zou bij
bij zijn
er nog
noginin't 'tcredit
creditzijner
zijnerrekening
rekeningzouden
zoudenkomen.
komen.
blaar genezen
genezen koeien
koeien er
blaar
Het naburige
naburige Valkenburg
Valkenburg werd
wel'd bezocht
bezocht ter
wille van
van de
de mine
ruïne van
van
Het
ter wille
het voormalig
voormalig kasteel
kasteel en
en de
de leemgroeven.
leemgroeven. Wellicht
Wellicht trof
trof het,
het, dat
datmen
men
het
er
de vermaarde
vermaarde paardenmarkt
paardenmarkt kon
welke Huygens
Huygens ininzijne
zijne
er de
kon bijwonen,
bijwonen, welke
Stedestemmen
regels ingaf
ingaf::
de regels
Stedestemmen de
Die myne
myne Peteren
Peteren myn
mynaensta
aenstaen
(') had
had vertelt,
vertelt,
en (*)
Sy hadden
hadden mynen
mynen naem
naem in
inPaerdenburgh
Paerdenburgh verspelt.
verspelt.

Daarna werd
ook zuidwaarts,
zuidwaarts, naar
den kant
kant van
van België,
België, koers
koers gezet.
gezet.
Daarna
werd ook
naar den
Eerst
naar het
het sterke
sterke Namen,
Namen, vermaard
vermaard door
door menig
menig beleg
beleg;; toen
toen naar
naar
Eerst naar
Spa,
dat
destijds
voor
de
baden,
en
ook
voor
het
hazardspel,
de
wederSpa, dat destijds voor de baden, en ook voor het hazardspel, de wederDe plaats
plaats was
washaar
haaropkomst
opkomst
gade
van Aken
Aken mocht
mocht genoemd
genoemd worden.
gade van
worden. De
het geneeskrachtig
geneeskrachtig water
waterder
dervermaarde
vermaardefonteinen.
fonteinen.
verschuldigd aan
verschuldigd
aan het
Dit vormde
vormde in
in waarheid
waarheid den
den goudhoudenden
goudhoudenden stroom,
want het
het bracht
bracht
Dit
stroom, want
meer aanzienlijke
aanzienlijke vreemdelingen
plek dan
dan de
debronnen
bronnen van
vanden
den
meer
vreemdelingen op
op deze
deze plek
Pactolus
hadden
kunnen
doen.
Het
alkalische
vocht
werd
aanbevolen
Pactolus hadden kunnen doen. Het alkalische vocht werd aanbevolen
(')
Toekomst.
(*) Toekomst.
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hypochondrie ...
nu, daarvoor
daarvoor had
had dit
het allerminst
allerminst
tegen hypochondrie.
. . nu,
dit reisgezelschap het
maagkwalen;; en
en 't't liet
liet zich
zich wel
welraden,
raden,dat
datlieden,
lieden,
noodig. Voorts
Voorts tegen
noodig.
tegen maagkwalen
met zulk
zulkeen
eenvracht
vrachtproviand
proviand reisden,
reisden, het
hetdaarvoor
daarvoor evenmin
evenmin bebedie
die met
nog een
een derde
derde euvel,
euvel, waartegen
waartegen het
het water
watervan
van
hoefden. Maar
hoefden.
Maar er
er was
was nog
zijn—- dede
steriliteitder
dervrouwen.
vrouwen.
Spa
gezegd werd
werd een
eenremedie
remedietetezijn
Spa gezegd
steriliteit
En
wanneer Mr.
Mr. Hugo
HugoAdriaan
Adriaan naar
naar zijn
zijn »lieve
»lieveKee"
Kee'"• zag,
dan prees
prees
En wanneer
zag, dan
datzijzijook
ookdaarvoor
daarvoorgeene
geenebaden
badenbehoefde
behoefde
hij
hij zich
zich ongetwijfeld
ongetwijfeld gelukkig,
gelukkig,dat
te gebruiken.
gebruiken.
der plaats
plaats telde
teldehet
hetkunstkabinet
kunstkabinet
Onder
de verdere
verdere bijzonderheden
bijzonderheden der
Onder de
van zekeren
zekeren chevalier
chevalier Verhulst,
VerhuIst, een
eenman
mandie
diein in
geen
kwarteeuw
eeuwbuiten
buiten
van
geen
k wart
in geen
geen acht
acht jaar
jaar buiten
buiten zijn
zijn bed
bed was
was geweest
geweest en
en nog
nog liefliefzijn huis,
huis, in
zijn
waren paneeltjes
paneeltjes bij
bij van
van den
den keurigen
keurigen
hebberij in
schilderijen had.
hebberij
in schilderijen
had. Er
Er waren
Gerard
Dou, wiens
wiens angstvallige
angstvallige contouren
contouren de
detegenstelling
tegenstellingvormden
vormdenvoor
voor
Gerard Dou,
streken van
vaneen
eenFrans
FransHals
Hals;
voortsvan
vanden
denschildervorst
schildervorst
de
forsche streken
de forsche
; voorts
Rubens, wiens
wiens vleezige
vleezigevrouwenfiguren
vrouwenfiguren dededames
damesdeden
dedenmeesmuilen
meesmuilen;
Rubens,
;
Jaaronder een
enkel doek,
doek, waarvoor
waarvoor reeds
reeds achttien
achttien mille
mille geboden
geboden was,
was,
daaronder
een enkel
en
vergeefs geboden.
geboden. Er
EI' waren
waren ook
ook tal
talvan
vanoudheden
oudheden enencuriositeiten,
curiositeiten,
en vergeefs
arme rijkaard.
rijkaard.
daarvoor leefde
deze arme
daarvoor
leefde deze
In eene
eene kleine
kleine menagerie
menageriezag
zagmen
mendede
onnatuurlijkesamenleving
samenlevingvan
van
In
onnatuurlijke
meteen
eenwitte
witte
hen,
de monstruositeitenuit
uitdeze
deze
een
wit konijn
konijn met
een wit
hen,
en en
de monstruositeiten
mésalliance
geboren, nl.
nl. kuikens
kuikens met
met konijnenhaar.
konijnellhaar. Zoo
Zoo werd
werd door
dool' de
de
mésalliance geboren,
Toch was
was men
men hier
hiel' niet
niet in
in een
een
oppassers
oppassers met
met allen
allen ernst
ernst verzekerd.
verzekerd. Toch
kermistent gelijk
waar volgens
volgens de
de affiches
affiches te
te zien
zien was
was:
kermistent
gelijk die
die Parijsche,
Parijsche, waar
:
de
onnatuurlijke vrucht
vrucht der
del' overspelige
overspelige liefde
liefde tusschen
tusschen een
een karper
karper en
en
de onnatuurlijke
een konijn.
konijn. KWam
Kwam men
men dan
dan binnen,
binnen, aanstonds
aanstonds volgde
volgdededekennisgeving
kennisgeving:
:
,het
kind isis op
opdit
ditoogenblik
oogenblikbij
bijden
denberoemden
beroemdenprofessor
professorGeoffroy
Geoffroy de
de
»het kind
St.
Hilaire, die
dieerereen
eenbeschrijving
beschrijvingvan
vanmaakt
maaktvoor
voorde
deAkademie
Akademie van
van
St. Hilaire,
NatuUl'kundige Wetenschappen
maal' hier
hier heb
heb je
jede
debeide
beideouders
ouJers!"
Natuurkundige
Wetenschappen- — maar
!"
Te
Brussel hield
hield men
men zich
zich een
eenpaar
paardagen
dagen op
op en
enbezoclit
bezocht er
er o.a.
o.a.
Te Brussel
eensoortgelijken
soortgelijkenroep
roepvan
vanvruchtvruchtde
kapel »de
»deBon
BonSecours,"
Secours,"welke
welkeeen
de kapel
baarmaking bezat
Je fonteinen
fonteinen van
van Spa.
Spa. Wat
Watginds
ginds het
hetwater
water
baarmaking
bezatals
als de
uitwerkte,
deed hier
hier het
hetgeloof.
geloof.DeDe
murendezer
dezerkapel
kapelwaren
waren
uitwerkte, dat
dat deed
muren
rondom behangen
behangen met
met ex-voto's,
afbeelilingen van
van kleine
kleine
ex-voto's, bestaande
bestaande uit afbeeldingen
rondom
kinderen, welke
aan de
de Kerk
Kerkvereerd
vereerdwaren
warendoor
door»verscheyde
»verscheydevrouwen
vrouwen
kinderen,
welke aan
onvrugtbaar te
zijn en
enteteblijven,
blijven, deselven
deselven van
van de
de
welke,
vreesende onvrugtbaar
welke, vreesende
te zijn
Heylige
Maagd,
patl'Ones
van
die
kerk,
haddpn
afgebeeden."
Heylige Maagd, patrones van die kerk, hadden afgebeeden."
Daar
Te
Antwerpen zag
zag men
men een
eenandere
anderekerkelijke
kerkelijke curiositeit.
curiositeit. Daar
Te Antwerpen
was
vóór den
deningang
ingangvan
vandedekerk
kerkder
der
Predikheereneen
eenkunstmatige
kunstmatige
was v66r
Predikheeren
berg
rotsformatie opgericht,
opgericht, den
den Calvariënberg
Calvariënberg voorstellende,
voorstellende, en
en deze
deze berg
rotsformatie
was bestoken
bestoken met
met de
de beelden
beelden van
van apostelen
apostelen en
en profeten
profeten als
als een
een
was
met
kruidnagelen.
De
protestantsche
sneer
over
een
roomsclle
runderrib
roomsche
runderrib met kruidnagelen. De protestantsche
santekraam
verzette zich
zich niet
niet tegen
tegen zoodanige
zoodanige vergelijking.
vergelijking. Sommige
Sommige
santekraam verzette
dezer
beelden waren
waren van
van de
dehand
handvan
vanvermaarde
vermaarde meesters.
meesters. Aan
Aan 't
dezer beelden
uiteinde van
van deze
deze nabootsing
nabootsing eens
eensgewijden
gewijdenbergs
bergsbeyond
bevond zich
zich eene
eene
uiteinde
reproductie van
het graf
graf des
desZaligmakers
Zalig makers en
en daarnaast,
daarnaast, als
als om
om der
der
reproductie
van het
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gemeente de
de tegenstelling
tegenstelling met
metnadruk
nadruk voor
voor oogen te brengen,
brengen, eene
gemeente
het smalle
kiezen : het
het V
Vagevuur.
smalle pad
pad
voorstelling van
agevuur. Men kon nu kiezen:
voorstelling
van het
de Zonde.
naar de
Deugd, of het
het breede
breede naar
naar de
Zonde. Twee
Twee Predikheeren,
naar
de Deugd,
die
teJeruzalem
Jeruzalem waren
waren geweest,
geweest,hadden
haddendit
ditkerkelijk
kerkelijk knutselwel'k
knutselwerk tot
die te
en
tot
sterking
stand
gebracht,
tot
stichting
van
de
schare
en
tot
sterking in
in den
den
stand gebracht, tot stichting van de
Er ontbrak
ontbrak nog
1I0g slechts
slechts /ales
»des GIaubens
liebstes Kind" -— het
Glaubens liebstes
geloove, Er
geloove.
wonder. Maar
Maar daarvoor
daarvoor was
de tijd
tijd zeker nog
niet aangebroken,
aangebroken, want
want
nog niet
wonder.
was de
deze
structuur was
eerst een
eenhalve
halveeeuw
eeuwoud
oudenenmoest
moestuit
uiteen
eenoogpunt
oogpunt
deze structuur
was eerst
onderdoen voor relieken,
wier herkomst
herkomst zich
zich in
in
relieken, wier
van ancienniteit verre onderdoen
het grijs verleden
vel'leden verloor.
verloor. Er
Er waren
waren nog
nogouden
oudenvan
vandagen,
dagen, die
die zich
zich zeer
zeer
goed herinnerden,
herinnerden, door
op welke wijze
wijze deze
deze simili-Calvariënberg
goed
door wie
wie en op
tot
stand was
was gekomen
gekomen;; de
jaren moesten
moesten over
over deze
deze rots
rots eerst
eerst beenheende jaren
tot stand
strijken en
de
heugenis
van
haren
oorsprong
doen
vervliegen,
alvorens
en de heugenis van haren oorsprong doen vervliegen, alvorens
het
element van
van het
het mirakuleuze daarop
hechten wilde.
wilde.
daarop hechten
het element
v. Bleiswijk en
het Enkhuizer gezelschap waren
belijders
en het
waren belijders
mr. v.
Maar mr.
zij mochten,
mochten, waar
waar zij
zij op
op hunne
hunne
van
de ware
waregereformeerde
gereformeerde religie;
religie ; zij
van de
omwandelingen
door dit
dit roomsche land
voor zoo
zoo menigen heiligenschrijn
heiligenschrijn
land voor
omwandelingen door
kwamen, zich
zich de
de regels
regels van
van Boileau
Boileau herinneren:
herinneren :
kwamen,
La docte
docte antiquité
antiqllité fut
futtoujours
toujOUrB vénérable
vénérable;
;
ne lalatrouve
trouve pas
pascependant
cependantadorable.
adorable.
Je ne

Te Antwerpen
Antw.erpen was
was men
men weder
weder dicht
dicht bij de vaderlandsche
grens·
Te
vaderlandsche grens.
De Schelde
Schelde bracht
bracht het
het scheepje
scheepje der
derreizigers
reizigersvoorbij
voorbij Lillo en LiefkensDe
waardedethuisreis
thuisreiswerd
wel'dvoortgezet
voortgezet
hoek naar
naar Bergen
Bergen op
op Zoom,
Zoom, van
vanwaar
naar
het grijze
grijze Dordrecht.
Dordrecht. Verder
Verder over
overRotterdam
Rotterdam naar den
Haag.
naar het
den Haag.
Daar
scheidde de
de heer
heer van
van Noordwijk met
de zijnen van
van zijn
zijn collega
collega
met de
Daar scheidde
en
reisgenoot, en
en deze
deze verzegelde
verzegelde er
er zijn
zijn laatsten
laatsten brief
briefaan
aandedeouders.
ouders.
en reisgenoot,
het slot
slotdaarvan
daarvan drukte
drukte hij de
hoop uit,
uit, »dat
U WelEd.
WelEd. gelieve
Aan het
Aan
de hoop
»dat U
hetprincipaal
principaal geschied
geschied om
omnader
nadereen
eenjournaal
journaalinin
te begrijpen
begl'ijpen dat
dat het
te
maken ;j blijvende
hartelijke groetenisse
betel'
order uit
uit tetemaker'
en order
blijvende na hartelijke
beter stijl en
beyde
springlevend:
U ·WeIEd. Geb. gehoorsame zoon,
beyde
springlevend : U WelEd.
H. A.
van Bleiswijk.
Bleiswijk.
A. van
Voor den
den schrijver
schrijver dezer
dezerbrieven
brievenwas
wasnog
nogeen
een
glansrijkeloopbaan
loopbaan
Voor
glansrijke
weggelegd. Zijn
Zijnstaat
staatvan
vandienst
dienstvermeldde
vermelddeambten
ambtenenenwaardigheden,
waardigheden,
weggelegd.
terhunner
hunneraanduiding
aanduiding reeds
reedseen
een
omhaalvan
vanwoorden
woorden
welke
alleen ter
welke alleen
omhaal
noodig maakten
maakten:: gedeputeerlle
de generaliteits Rekenkamer, gecomgedeputeerde in de
noodig
admiraliteit in
in West-Friesland
'Vest-Friesland en
en het
het Noorderkwartier,
Noorderkwartier,
miteerde ter
ter admiraliteit
ontvanger
generaal
ter
admiraliteit,
wardyn
van
de
ontvanger generaal ter admiraliteit,
van de West-Friesche
Munt, lid
lid van
van het
hetDepartementaal
Departementaalbestuur
bestuurvan
vanHolland,
Holland,commissaris
commissaris
Munt,
politiek van
van het
het Staatsbewind
Staatsbewind der
der Bataafsche Republiek
chl'istelijk
politiek
Republiek op
op het christelijk
Synode der
Hervormde Kerk
in Noord-Holland,
Noord-Holland, lid
van de
de Eerste
Eerste
der Hervormde
Kerk in
lid van
Kamer der
der Staten-Generaal,
Staten-Generaal, enz.
enz. enz.
enz. Zijn intrede
als
burgemeester
Kamer
intrede als burgemeester
op
het Enkhuizer raadhuis
raadhuis had
had hij reeds eerder gedaan
gedaan;; en
en gelijk
gelijk
op het
Enkhuizen (de Enkele Huizen uit
uit den
den tijd van
van graaf
graaf Dirk
Dirk III)
III) in
in
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vroeger dagen
dagen een
eenstad
stadvan
vanzooveel
zoo veelbeteekenis
beteekenis was,
was,zoo
zoonoemde
noemdemen
men
vroeger
ook dit
dit raadhuis
raadhuis als
alshet
hetgrootste
grootsteenenfraaiste
fraaistevan
vanalle
alleHollandsche
Hollalldschesteden,
steden,
ook
met uitzondering
uitzondering van
van Amsterdam.
Amsterdam. Toch
Tochheette
heettededebouwmeester
bouwmeestervan
van
met
het uituitdit stedelijk
stedelijk kapitool
kapitool zich
zicheenvoudig
eenvoudigDimas
»baasKobus,"
Kobus," blijkens
blijkens het
dit
hangbord dat
dat voor
voor zijn
zijn woning
woningbungelde
bungelde:
hangbord
:
woont baas
baas Kobus,
KobuB, die
die 't't Enkhuizer
Enkhuizer Raethuis
Raethuis stigtte,
stigtte,
Hier woont
Metselwerk, een
van de
de Zeeuwsche
Zeeuwsche ligten.
ligten.
Vermaart in
in 't't Metselwerk,
een van
Vermaart

Wellicht
Wellicht dat
dat het
hetarchief
archiefder
derstad
stadeenig
eeniglicht
lichtzou
zoudoen
doenopgaan
opgaanover
over
hetburgemeestersambt,
bUl'gemeestersambt, dat
dat hem
hem tot
tot
de wijze,
wijze, waarop
waaropdeze
dezenotabele
notabelehet
de
springplank diende
diende voor
voor latere
latere en
en hoogere
hoogere waardigheden,
waardigheden, was
wasmachtig
machtig
springplank
geworden. Lieten
Lieten hier
hier dedeheeren
heerenhunne
hunne
rolletjes
afloopengelijk
gelijk tete
geworden.
rolletjes
afloopen
hetambtelijk
ambtelijkgekonkel
gekonkelden
denschepen
schepenHans
HansBontemantel
Bontemantel
Amsterdam, waar
waar het
Amsterdam,
VOOI'zijne
zijnebekende
bekendegedenkschriften,
gedenkschriften, dan
dan ging
ging
mede aan
aan dedestof
stof
hielp
mede
hielp
voor
't met
met een
een burgemeestersverkiezing
burgemeestersverkiezing ininde
kleine stad
stad al
al niet
nietveel
veel
de kleine
eerlijker toe
toe dan
dan inindedegroote.
groote,Toch
Toch
minder
slordigenenminder
minderzonderling
zonderling
eerlijker
minder
slordig
gebeurde in
in een
een andere
andere stad
stadvan
vanNederland,
Nederland, waarvan
waarvan de
denaam
naam
dan 't gebeurde
genoemd wordt
wordt door
door den
denGroninger
Groninger hoogleeraar
hoogleeraar Pagenstecker,
Pagenstecker, die
die
niet genoemd
medejeelt. In
In zijne
zijne Aphorismi
Aphorismi Juris
Juris ad Institutiones
Institutiones JustiJusti't geval mededeelt.
maakt deze
deze geleerde
geleerde melding
melding van
van het
hetoude
oudegebruik,
gebruik, dat
dat de
de
nianas maakt
kandidaten voor
voor 't burgemeesterschap
burgemeesterschap zich
zich aan
aan een
eenronde
ronde tafel
tafelmoesteri
moesterl
kandidaten
zetten en,
en,voorover
voorover bukkende,
bukkende, hunne
hunne baarden
baarden daarop
daarop leggen.
Daarna
zetten
leggen. Daarna
het
midden
dier
tafel
een
I
...
gezet
en
hij,
op
wiens
baard
werd
in
werd in het midden dier tafel een 1 ... gezet en hij, op wiens baard
dit
loome beest
beestkwam
kwamkruipen,
kruipen,werd
werdalsals
bUI'gemeesteruitgeroepen.
uitgeroepen.
dit loome
burgemeester
(De
minste kans
kans hadden
hadden voorzeker
voorzeker zij,
zij, die
die geen
geenbaard
baard bezaten.)
bezaten.)
(De minste
In
zoo ver verdiende
verdiende de
de naam
naam van
van dezen
dezenv.v.Bleiswijk
Bleiswijk met
met eenige
eenige
In zoover
onderscheiding
worden, dat
dathij,
hij,ofschoon
ofschoonzooveel
zooveelminder
minder
onderscheidinggenoemd
genoemd te
te worden,
bekwaam
dan zijn
zijn naamgenoot
naamgenootdederaadpensionaris,
raadpensionaris, toch
toch ook
ook de
deopenbare
openbare
bekwaam dan
ook in
in zooveel
engeren kring
kringdan
dandeze.
deze. Hij
zaak
diende, zij
zij 't ook
zooveel engeren
Hij was
was
zaak diende,
Oeconomia Enchusana,
nl.
een der
deroprichters
oprichters van
van het
hetgenootschap
genootschap Oeconomia
Enchusana,
nl. een
waarvan
het doel
doel was
was:
arbeidzaamheid enendaardoor
daardoor de
dewelvaart
welvaart
waarvan het
: dedearbeidzaamheid
bevorderen. Daarmee
Daarmee was
was in
in overeenovereenonder
de smalle
smalle gemeente
gemeente tetebevorderen.
onder de
opschrift van
van den
stemming
de zinspreuk
zinspreuk Bidt
en Werkt,
Werkt, en
den
en 't opschrift
Bidt en
stemming de
genootschapspenning
genootschapspenning ::
Uyt
Beleyd
en Beleyd
IJver en
IJyt IJver
gebooren;;
Is
der Stad gebooren
Heyl der
Is 't't Heyl
vadzigheyd
Maar
Maar weelde
weelde en vadzigheyd
Heeft
val beschooren
beschooren ;;
Heeft haren val
Zo
deugd niet
niet wederkeert
wederkeert
Zo de
de oude
oude deugd
En
nakroost biddend
biddend werken
werken leert.
En 't't nakroost

Want in
in die
Dit
was een
een gedicht,
gedicht, dat
dat sPllke
die sobere
sobere bespoke volumes. Want
Dit was
woordingen
kortelijk aangegeven,
welke dagen
dagen van
van grootheid
grootheid deze
deze
woordingenwas
was kortelijk
aangegeven, welke
stad
beleefd had
uit welke
welke oorzaken
oorzaken haar
In
stad beleefd
had en
en uit
haar verval
vervalgeboren
geborenwas.
was. In
de
dagen van
van mr.
mr. Hugo
Hugo Adriaan
Adriaan van
van Bleiswijk
Bleiswijk was
was Enkhuizens
Enkhuizens stedestedede dagen
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zij
maagd
reeds lang
lang eene
eeneontluisterde
ontluisterde schoonheid
schoonheid en
en haar
haar staf,
staf, dien
dien zij
maagd reeds
eenmaal
gebiedend over de Zuiderzee
Zuiderzee uitstrekte, was
was een
eenkruk
kruk geworden,
geworden,
eenmaal gebiedend
die
haren tragen
moest steunen.
steunen. Eenmaal
Eenmaal telde
telde deze
deze stad
stad eene
eene
die haren
tragen gang
gang moest
zielen en haar
haar haven
haven was
was een
een waterwaterbevolking
bevolkingvan
vanmeer
meerdan
dan 60.000
60.000 zielen
had deze
deze haven
haven de
de vloot
vloot
markt
markt voor
vooreen
een duizendtal
duizendtalschepen.
schepen.In
In 1395
1395 had
van
3000. platbodemde
platbodemde vaartuigen
vaartuigen bijeen
bijeen gezien,
gezien, waarmede
waarméde graaf
graaf
van 30000
Albrecht zijn
Albrecht
zijn leiger
le'ger naar
naar Friesland
Friesland overvoerde.
overvoerde. Het
Hetscheepsvolk
scheepsvolkvan
van
zoo goed
goed bekend,
bekend,
Enkhuizen
wegens zijn
zijn rapheid
rapheid en
en kordaatheid
kordaatheid zoo
Enkhuizen stond
stond wegens
dat
Karel VVen
enFilips
FilipsII11de
dematrozen
matrozenhunner
hunneroorlogsschepen
oorlogsschepen bij
bij voorkeur
voorkeur
dat Karel
uit
deze geuzenteelt
geuzenteelt rekruteerden
rekruteerden;; »les
,Iesregardant,''
regardant," zegt
zegteen
eentijdgenoot,
tijdgenoot,
uit deze
ayantmeilleure
meilleurecognoissance
cognoissance
lIcomme
les mieuls
mieuIsexpérimentez
expérimentezououayant
ocomme estant les
Occidentale qu'aucuns
qu'aucuns autres."
autres."
de
la mer
mer Septentrionale
Septentrionale etetOccidentale
de la
De
haringvangst, in
in 't algemeen
scheepvaart, bracht
bracht welvaart
welvaart in
in
De haringvangst,
algemeen de scheepvaart,
de
stad. Evenzoo
Evenzoo de
dezoutaanmaak
zoutaanmaak en
endedeoverzeesche
overzeeschehandel.
handel.Ofschoon
Ofschoon
de stad.
de
Spanjaarden zooveel
plaats te
te versterken
versterken en
en
de Spanjaarden
zooveel gedaan
gedaan hadden
haddenom
°in de
de plaats
te verfraaien,
verfraaien, was
was zij
zij dedeeerste
eerstestad
stad
van
Noordholland, die
diezich
zichvoor
voor
van
Noordholland,
verklaarde.En
Enduchtig
duchtigweerde
weerdezich
zichhet
hetEnkhuizer
Enkhuizer
den
Prins (Willem
(Willem I)I)verklaarde.
den Prins
,Spekjan," maar
maar ook
ook tegen
tegen
zeevolk,
alleen tegen
tegen den
den Spaanschen
Spaanschen oSpekjan,"
zeevolk, niet
niet alleen
gevre~sden Duinkerker
Duinkerker kaper.
greep de
de lier
lier om
omhunne
hunne
den
den gevreesden
kaper. Vondel
Vondel zelf
zelf greep
bezingen, toen
toen in
in 1622
1622opop
rood
rolpaard een
een
stoute
daden te bezingen,
stoute daden
eeneen
rood
rolpaard
op een
eenveroverden
veroverden Duinkerker
Duinkerkel' was
wasbuitgemaakt,
buitgemaakt, in
in
metalen
kanon, dat op
metalen kanon,
triumf
naar
het
Prinsenhof
werd
gevoerd.
liAan
de
Edele
Mogende
triumf naar het Prinsenhof werd gevoerd. oAan de Edele Mogende
Enkhuizen" droeg
hij zijn
zijn eerdicht
eerdicht op,
op, en
enroemde:
roemde:
Zeeraden
Zeeraden t't' Enkhuizen"
droeg hij
Het brave
brave Enkhuizen draaft,
draaft, vol moeds, op 't Roode Paard,
Met zijnen
zijnen kopren mond,
bliksems braakte
mond, dat gloênde
glande bliksems
En donderkloten, daar Noordzee en
en lucht
lucht af
afkraakte,
kraa.kte,
op 't Princenhof in eeuwigheid
eeuwigheid bewaard.
bewa.ard. enz.
enz.
Een Paard,
Paard, op
Een

oorzaken brachten
verval;; tijdens
tijdens v.
v. Bleiswijk
Bleiswijk hier
hier
Verschillende oorzaken
brachten het
het verval
als burgemeester
burgemeester zetelde,
zetelde, was
was alaldeze
dezeglorie
glorielang
languitgeschenen.
uitgeschenen. De
De
als
haven verzandde
verzandde en deed
deed de
descheepvaart
scheepvaartverminderen
verminderen;
dehandel
handel werd
werd
haven
; de
in de
de wiek
wiekgeschoten
geschotendoor
doordedemededinging
mededingingvan
vanHoorn
HoornenenA!kmaar
Alkmaar;
de
in
; de
grondgebied
stad
j ontploffingen
vanbuskruitbuskruitbeetaan
aanhethet
waterwolf beet
grondgebied
derder
stad
; ontploffingen
van
molens sloegen
sloegen bressen,
bressen, die
dieniet
niet
weder
aangevuld
werden.Daarbij,
Daarbij,
molens
weder
aangevuld
werden.
beschooren", getuigde
getuigde de
de
»de weelde
weelde enenvadzigheyd
vadzigheydheeft
heeftharen
harenvalvalbeschooren",
ode
genootschapspenning
Oeconomia Enchusana.
Enchusana. Met
Met de
de oprichting
oprichting
genootschapspenning van
van Oeconomia
v. Bleiswijk
Bleiswijk en
enzijne
zijnemedestanders
medestandersongeongevan deze
deze corporatie
corporatie beoogden
beoogden v.
van
twijfeld eene
eenewederopleving
wedei'oplevingvan
vanvroegere
vroegerehandelsgrootheid
handelsgrootheid;
maar die
die
twijfeld
; maar
poging zou
zou eene
eenepoging
pogingblijven.
blijven.Toen
ToenHenri
HenriHavard
Havard deze
dezevroeger
vroegerzoo
zoo
poging
bloeiende havenplaats
havenplaats bezocht
bezocht en
en haar
haaropnam
opnamonder
onderzijne
zijne»vines
nillesmortes
mOl'tes
bloeiende
du Zuiderzee",
Zuiderzee", zag
zaghij
hijvereenzaamde
vereenzaamde straten
stratenenenwegbrokkelende
wegbrokkelende perperdu
ceelen, waar
waar eertijds
eertijds de
de aristocratische
aristocratische wijk
wijk der
der stad
stad gelegen
gelegen was.
was.En
En
ceelen,
bij de
de laatste
laatstehuizen
huizengekomen,
gekomen,waar
waarmen
menzou
zoudenken,
denken, dat
datde
destad
stad
bij
ophield, eene
eene groene
groene vlakte
vlakte van
van twintig
twintig minuten
minuten gaans,
gaans, met
metheel
heelaan
aan
ophield,
pOOl't. . •.
zoo ver
Enkhuizenzich
zicheenmaal
eenmaaluituitoverzijde een
de overzijde
een poort
tottot
zoover
hadhad
Enkhuizen
1906. III.
lIl.
1906.
119
9
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gestrekt. Die
Die oude
oude poort,
poort, verloren
verloren ininhet
hetvlakke
vlakkeveld,
veld,was
waseenmaal
eenmaal
een der
een
der stadspoorten
stadspoorten geweest.
geweest.
])DC'est
C' est un
un immense cimetière,"
- schreef hij
hij -— »mais
]) mais un
un cimecimecimetière," —
tombes, sans
sans cercueils;
cercueils; une
une vaste fosse
tière anonyme,
sans cl'Oix,
anonyme, sans
croix, sans
sans tombes,
énorme charnier,
charnier, dans lequel
lequel gisent
gisent pêle-mêle
pêle-mêle et les
les
un énorme
commune, un
pI ai sirs du
riche et
et leIetravail
travail dudupauvre,
pauvre, l'industrie de l'artisan
",'artisan et
du riche
plaisirs
ruïnes sont plus
imposantes que
que cette
Combien les
les mines
l'oeuvre de l'artiste. Combien
plus imposantes
et combien
combien aussi elles sont
moins attristantes
attristantes que cette verVeI"solitude,
sont moins
solitude, et
image du
du néant!
ne sont point
point des
des
prairie, image
néant ! Et notez que
doyante prairie,
que ce ne
ces fleurs.
fleurs. IlIl y aa cent
cent
temples inconnus que recouvrent ce
gazon et ces
ce gazon
là des
des rues
rues et des
des
cinquante
ans, ces lieux
lieux étaient
étaient peuplés.
peuplés. Il y avait
avait là
cinquante ans,
des églises, et des
des milliers
d'habitants actifs,
actifs,
maisons, des
magasins et des
maisons,
des magasins
milliers d'habitants
de leur travail
travail et de
de celui de leurs
pères, allaient
alJaient
industrieux, riches
riches de
leurs pères,
et venaient,
venaient, vaquant
leurs affaires
surveillant celles
la Répuvaquantà leurs
affaires et
et surveillant
celles de la
blique, jaloux
jaloux de
de leurs
privilèges, fiers
de leurs
libertés, heureux
heureux de
leurs privilèges,
fiers de
leurs libertés,
leur
puissance."
leur puissance."
van mr.
mr. H. A.
A. van
van Bleiswijk
Soortgelijke
nabetrachting kon ook
Soortgelijke nabetrachting
ook die
die van
zijngeboortestad
geboortestadteruggekeerd,
teruggekeerd,den
denontluisterden
ontluisterden
geweest
zijn, toen
toenhij,
hij,ininzijn
geweest zijn,
staat harer bevolking
bevolking en
harer
gebouwen
vergeleek
bij
den
bloei van
van
en harer gebouwen vergeleek bij den bloei
zoo menige
menige andere
andere stad,
stad, welke
welke hij in 't zuiden
lands gedurende
gedurende
zoo
zuiden des lands
Hetmocht
mochthem
hemals
alseen
eenverdienste
verdienste worden
worden aanaanzijn
had gezien.
zijn reis
reis had
gezien. Het
hij, zelf
zelfburgemeester
burgemeestergeworden
gewordengelijk
gelijkzijn
zijn vader
vader geweest
geweest
dat hij,
gerekend, dat
trachtte tetebehoeden
behoedenvoor
voor
was,
deburgerij,
burgel'ij, vooral
vooral de
de kleine
kleine burgerij,
burgerij, trachtte
was, de
den
achteruitgang, waarvan
waarvan dedeverschijnselen
verschijnselenaanvingen
aanvingen openbaar te
den achteruitgang,
worden. Zelf
was hij
hij inineen
eenklaargemaakt
klaargemaakt bed
bed gestapt;
want het
het
Zelf was
gestapt ; want
in de
de :tweede
:tweede helft
helft der
der 18de eeuw
berustte in
bestuur van Enkhuizen berustte
in
handen van
van de
de onderling
verwante geslachten Blauhulck,
Buyskes,
in handen
onderling verwante
Blauhulck, Buyskes,
van der
der Burgh,
Burgh, Haak,
Haak, van
vanLoosen,
Loosen, Minne,
Minne, Pan,
Pan, enz.,
enz., en
endoor
door
Codde van
aanhuwelijking was
zijn vader
vader mee
mee in
in 't kringetje gekomen.
Zelf had
had
was zijn
gekomen. Zelf
in twee
tweedezer
dezer familiën, nl.
hij
daarop de
de banden
banden nog
nogversterkt
versterkt door
door in
hij daarop
v.
Loosen en
en Pan,
Pan, een
een vrouw
vrouw tetezoeken.
zoeken.De
Debescheiden
bescheiden (in
(in 't stedelijk
v. Loosen
er echter
echtervoor,
voor,dat
dathijhijeen
een
bruikbaar man
man en
en zijne
archief)
pleiten er
archief) pleiten
bruikbaar
den raad
raad als
als een
een aanwinst
aanwinst te
te beschouwen
beschouwen was.
Ook tete
verkiezing
verkiezing in
in den
was. Ook
zaten vermoedelijk
vermoedelijk wel
mindere goden
goden op
op 't kussen
en
Enkhuizen zaten
wel mindere
kussen en
meerdereofofmindere
minderemate
matedezelfde
dezelfdeuitspraak
uitspraak
gold
voor de
de vroedschap
vroedschap ininmeerdere
gold voor
twaalf
als
voor de
de Amsterdamsche:
lltwaalf allen,
twaalf mallen en
en twaalf
als voor
Amsterdamsche : »twaalf
allen, twaalf
niemendallen !"
naar de
de Generaliteitslanden was
was misschien
misschien een
een van
van
Zijne commissie
commissie naar
Zijne
zijn
de
aangenaamste, zeker niet
niet een
een van
van de
de gewichtigste
gewichtigste besognes
besognes inin zijn
de aangenaamste,
Hijaanvaardde
aanvaardde die
dieprofijtelijke
profijtelijke opdl:acht
een
ambtelijk
leven. Hij
ambtelijk leven.
opdracht als
als een
emolument
van zijne
zijne hooge
hooge betrekkingen
betrekkingen;; hij
hij schroomde
schroomde niet,
niet, op
op
emolument van
hetgeen
een
officieele
dienstreis
heette
te
zijn,
eene
»lieve
Kee"
mee
hetgeen een
dienstreis heette te zijn,
»lieve Kee" mee
smokkelen, te
te reizen
reizenals
alseen
eenvorst,
vorst,zich
zichmeer
meerdan
dan een
een }) buitensprong"
te smokkelen,
te veroorloven,
veroorloven, en
en met
metdede
rekeningzijner
zijner menus plaisirs den
lande
rekening
den lande
te
belasten. Doch dit
alles geschiedde
geschiedde naar de wijze der yodeller'
vaderen;; hij
hij
te belasten.
dit alles
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was hierin
hierin een
een kind
kind van
vanzijn
zijntijd
tijdenen
euvellaglagevenzeer
evenzeerininde
de
was
hethet
euvel
corruptie
der staatsinstellingen
staatsinstellingen als
alsinindedecorruptie
corruptieder
derstaatsdienaren.
staatsdienaren.
corruptie der
Bij zulke
zulke vette
vette emplooien
emplooien als
als hem
hem sedert
sedert ten
ten deel
deelvielen,
vielen, kon
kon men
men
Bij
best
oud
worden;
hij
stierf
in
1821
als
tachtiger.
En
wanneer
aan
best oud worden ; hij stierf in 1821 als tachtiger. En wanneer aan
het eind
eind van
vanzulk
zulkeen
eenvoorspoedig
voorspoedigleven,
leven,rijk
rijkaan
aanjaren,
jaren,eer
eerenenvoordeel,
voordeel,
de
menschelijke onvoldaanheid
onvoldaanheid hem
geene parten
parten speelde,
speelde,dan
danstierf
stierfhij
hij
de menschelijke
hem geene
gelijk
de fabeldichter
fabeldichter wilde,
wilde, dat
dat de
de grijsaard
grijsaard sterven
sterven zou
zou;
gelijk de
voudrois qu'à
qu'à cet
eet Age,
age,
je voudrois
On
vie ainsi
ainsi que
qued'un
d'unbanquet,
banquet,
On 80rtit
sortit de
de la vie
qu'on fit
fit son
BOn paquet.
paquet.
Remereiant son
Remerciant
son höte;
hóle ; et qu'on

s.S.

Ul.
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(Juni 1566-April
1566—April 1567)
1567)
DOOR

Dr. DANIEL
DANIELJACO
JACOBS.
.Dr.
BS.
(1869-1901
0869-1901).).

IVde HOOFDST
HOOFDSTUK.
IVde
UK.

Onderdrukking
hervormingsbeweging.
Onderdrukking der
der hervormingsbeweging.
Maar zulks
zulks was
was de
demeening
meeningnoch
nochvan
vanhet
hetstadsbestuur,
stadsbestuur,noch
nochvan
van
Maar
Parma aan
aan den
den graaf
graaf van
van
de
regeering. Eens
Eenshad
hadMargaretha
Margaretha van
vanParma
de regeering.
dat men
men eerst
eerstvoor
voorhethet
behoudvan
vanhet
hetkatholiek
katholiek
Egmont gezegd,
Egmont
gezegd, dat
behoud
tezorgen,
zorgen,enenslechts
slechtsdaarna
daarnavoor
voorhet
hetbehoud
behoudvan
vanden
den
geloof
diende te
geloof diende
Staat
Een ander
ander maal
maal had
had zij
zijnog
nogverklaard,
verklaard, dat,
dat,indien
indiende
dekoning
koning
Staat (*). Een
twee godsdiensten
godsdiensten in
in dedeNederlanden
Nederlanden wilde
wildedulden
dulden —
- iets
ietswaaraan
waaraan
twee
zij niet
niet het
het minste
minste geloof
geloof kon
kon hechten
hechten —
- zij
zij zich
zich eerder
eerder zou
zou laten
laten inin
zij
stukken
daartoe de
hand te
te leenen
leenen (±).
(t).
stukken hakken,
hakken, dan
dan daartoe
de hand
was dus
duswel
welduidelijk,
duidelijk,dat
datal alde de
voorrechten,
hervormden
Het was
voorrechten,
diedie
dede
hervormden
hadden verkregen,
verkregen, enkel
enkel waren
warenverleend
verleendgeworden
gewordenonder
onder den
dendwang
dwang
hadden
der
omstandigheden. Maar
haast de
de regeering
regeering haar
haargezag
gezag zou
zou
der omstandigheden.
Maar zoo
zoo haast
zij den
denkatholieken
katholiekengodsdienst
godsdienst weer
weer in
in
herwonnen hebben,
zou zij
herwonnen
hebben, dan
dan zou
zijne aloude
aloude oppermacht
oppermacht herstellen.
herstellen. Reeds
Reedsden
den4den
4 den December
December 1566
1566
zijne
dacht
de landvoogdes
landvoogdes het
hetoogenblik
oogenblik gekomen,
gekomen, om
om allengskens
allengskens aan
aan de
de
dacht de
hervormden de
hun toegestane
toegestane voordeelen
voordeel en te
te ontnemen.
ontnemen. Zij
Zijschreef
schreef
hervormden
de hun
het magistraat
magistraat van
van Gent
Gent een
eenbrief
briefvan
vanden
denvolgenden
volgendeninhoud
inhoud:
aan
aan het
:
})zWij
Wij hebben
hebben vernomen,
vernomen, dat
dat dedehervormde
hervormdepredikanten
predikanten zich
zich alle
alle dagen
dagen
verstouten
alle soorten
soorten van
van plechtigheden
plechtigheden van
van hun
hun godsdienst
godsdienst uit
uit tete
verstouten alle
oefenen
en dit
ditonder
ondervoorwendsel,
voorwendsel, dat
datwij,
wij,dedepredikatiën
predikatiëndie
diealom
alom
oefenen en
gewapenderhand gehouden
niet kunnende
kunnende beletten,
beletten, zouden
zouden
gewapenderhand
gehouden werden
werden niet
gedoogen. En
En alhoewel
alhoewel ererdoor
dOOl'
gedwongen
gedwongengeweest
geweest zijn
zijn deze
deze te gedoogen.
predikatie
niets
anders
kan
verstaan
worden
dan
enkel
de
verklaring
predikatie niets anders kan verstaan worden dan enkel de verklaring
het \Word,
'Woord,toch
toch
vieren
deze
hervormden
doopen,huwelijken,
huwelijken,avondavondvan
van het
vieren
deze
hervormden
doopen,
zijgeldomhalingen,
geldomhalingen, houden
houden zij
zij consistories
consistories en
en synodes
synodes en
en
malen,
doen zij
malen, doen
richten zij
zij zelfs
zelfs scholen
scholen op.
op. Daarom
Daaromverwittigen
verwittigen wij
wij u,
u, dat
datgij
gijhun
hun
richten

r).

(*l
(Jorres]Jondance de
Philippe II,
1I, D.
I, blz.
blz. 450. —
- Strada V,Y, blz. 252.
(*) Carrespondance
de Philippe
D. I,
(tl
Philippe II,
lIJ D.
IJ blz.
blz. 453.
Correspondance de
de Philippe
D. I,
(t) Correl]Jondance
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om; inzicht
inzicht en onzen
onzen wil
wil moet
moet tetekennen
kennengeven,
geven,zonder
zonderuutetebekreunen
bekreunen
ons
over
de overeenkomst,
overeenkomst, die
die wij
wij met
metdede
verbondenEdelen
Edelengesloten
gesloten
over de
verbonden
hebben C).
Wij bevelen
bevelen u unamens
namenszijne
zijneMajesteit
Majesteitu udaartegen
daartegendoor
door
hebben
(*). Wij
teverzetten,
verzetten,beginnende
beginnende met
methet
hetverbieden
verbieden
alle mogelijke
mogelijke middelen
middelen te
alle
der meest
der
meestonverdragelijke
onverdl'agelijkemisbruiken,
misbruiken,om
omzoo
zooallengskens
allengskensverder
verdertetegaan.
gaan.
D
Wat de
predikatiën aangaat,
aangaat, moet
moet gij
gij zorg
zorgdragen,
dragen,dat
datzij
zijongewaongewa»Wat
de predikatiën
dat ererniets
nietsoproerigs
oproerigs
pend en
en zonder
zonder wanordelijkheden
wanordelijkheden geschieden,
geschieûen, dat
pend
gepredikt worde,
I,erken en
enkloosters
kloosters aan
aandedegeestelijken
geestelijkenterugteruggepredikt
worde, dat
dat de kerken
gegeven
worden, dat
dat dedekatholieke
katholiekegodsdienst
godsdienstzonder
zondereenig
eenigbeletsel
beletsel
gegeven worden,
datgijgijzooveel
zooveelmogelijk
mogelijkdede
goede
predikers,
uitgeoefend worde,
uitgeoefend
worde, en dat
goede
predikers,
schoolmeesters
en alle
alle andere
anderekatholieken
katholiekenbevoordeeligt,
bevoordeeligt, om
omzoodoende
zoodoende
schoolmeesters en
volk er
ervan
vanteteovertuigen,
overtuigen,
alleen
katholiekgeloof
geloofaangenaam
aangenaam
het volk
datdat
alleen
hethet
katholiek
aanden
denkoning,
koning,die
dieininhet
hetkort
kortnaar
naardedeNederlanden
Nederlanden
is
aan God
Godenenaan
is aan
komen zal,
om het
het gedrag
gedrag van
van elkeen
elkeen te
teleeren
leerenkennen.
kennen.
komen
zal, om
DZOO iemand
iemand zich
zich daartegen
daartegen verzet,
verzet, bevelen
bevelen wij
wij uu hem
hem streng
streng te
te
»Zoo
straffen;
doen helpen
helpen door
door den
den
straffen ;daarin
daarinzullen
zullenwij
wijuu helpen
helpen en
en uu doen
stadhouder.
DOm dit
dit bovenstaande
bovenstaande des
destete
gemakkelijkertete
kunnenuitvoeren,
uitvoeren,
»Om
gemakkelijker
kunnen
bannen en
en
bevelen
wij uu nog
nogalle
allevreemde
vreemdepredikers
predikers uit
uitde
destad
stadtetebannen
bevelen wij
te
beletten"
(t).
alle
hervormde
avondmalen
en
geldomhalingen
(t).
alle hervormde avondmalen en geldomhalingen beletten"
Ziedaar
den inhoud
inhoud van
van den
den merkwaardigen
merkwaardigen brief,
brief, waarbij
waarbij de
de landlandZiedaar den
kennen gaf,
gaf, dat
datde
detijd
tijdgekomen
gekomenwas
wasomom
verdelgenvan
van
voogdes
voogdes te kennen
hethet
verdelgen
vangen. Den
Den7den
7 denDecember
December werd
werd
den hervormden
hervormden godsdienst
den
godsdienstaan
aan te
te vangen.
te Gent
Gentontvangen
ontvangenenentwee
twee
dagen
later
ontboodhet
hetmagistraat
magistraat
die brief
brief te
die
dagen
later
ontbood
de voornaamste
voomaamste hoofden
hoofden der
derhervormde
hervormde partij,
partij, om
om hun
hun den
den brief
briefder
der
de
landvoogdes
lezen en
en hun
hunuitdrukkelijk
uitdrukkelijk te
tegelasten
gelastenzich
zichvolgens
volgens
landvoogdes voor
voor te
te lezen
gedragen.
diens
voorschriften te gedragen.
diens voorschriften
Eerst vraagden
vraagden de
de gedagvaarden,
gedagvaarden, »ofte
Dofte 't inhauden van
van der
der voorvoordeserghelesen
ghelesenghearresghearresnomder missive
missive van
van Hare
Hare Alteze,
Alteze, hemlieden
hemliedentetedeser
nomder
ende gheresolveert
gheresolveert was
wasbij
bijadvise
ad visevan
vanZijne
ZijneMajesteijt,
Majesteijt,daeroppe
daeroppe
teert ende
ende resolutie
resolutie van
van den
den generale
generale staten
staten van
van den
den
ghenomen 't consent
consent ende
deprince
princevan
van
lande
van herwaertsovere,
herwaertsovere, uute
dien dat
dat mijnheere
mijnheere de
lande van
uute dien
Gavre
etc. als
alsgouverneur
gouverneurvan
vanVlaendren
Vlaendrenhemlieden
hemliedenten
tendiversschen
diversschen
Gavre etc.
zo ter
ter presentie
presentievan
vanmijnheeren
mijnheerenden
denhoogbailliu
hoogbailliuende
endescepenen
scepenen
stonden,
stonden, zo
methemlieden
hemliedencommunicquerende
communicquerendeop
op deze
deze zake
zake
voomomt, als anderssins
anderssins met
voornomt,
ende
faict van
van religie,
religie,belooft
belooftende
endeghesworen
ghesworenhadde,
hadde,opopzijn
zijnordre
ordre
ende faict
ende
waerheyt, dat
dat hemlieden
hemlieden ininhuerlieder
huerliederpredicatien
predicatien ende
endeexerexerende waerheyt,
cities
van
huerlieder
religie,
te
weten
van
't
administreren
ende
administreren
ende
cities van huerlieder religie, te weten van
dat
daer
zondere
onmoghelic
celebreren
van
huerlieder
gheloove
(midtz
celebreren van huerlieder gheloove (midtz dat daer zondere onmoghelic
moghen
onderhouden)gheenderande
gheenderande belet
beleten
en
was eenighe
eenighe religie
religiete te
was
moghen
onderhouden)
que ayez
ayez à leur
leur déclairer
uéclairer nostre
nostre intention
intpntion et
etvolunté,
volunté, ce
ceque
quevous
vouspréadpréad(*) Afin
Min que
vertissons afin
afin que
que ne puissiez
puissiez prendre
prendre excuse
excuse sur ce
ce que
que avions
avions consenti
consenti estre
estredéclairé
déclairé
aux
confédérez touchant
dictes presches.
presches.
aux gentilzhommes confédérez
touchant les dictes
(t)
(t)

LXXI.
LX XI,

Verslag van 't Magistraet,
Magistraet, blz. 188-191.
- Vergelijk
Vergelijk Discours
Djlcours des
des choses
chose,advenues,
advenue"
188-191. —
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zaude ghedaen
ghedaen werden,
werden, behoudens
behoudens dat
dat zijzijhemlieden
hemliedenghedroughen
ghedroughen
zaude
zonder wapenen,
wapenen, ende
ende modestelic,
modestelic, conforme
conforme treces
treces ende
endeaccordaet
accordaet
zonder
tusschen Haer
Haer Alteze
Altezeende
endeden
den
edel mannengheconfedereert,
gheconfedereert,ghepasseert
ghepasseert
tusschen
edelmannen
tot dies
dies bij
bij der
derMajesteyt,
Majesteyt,bij
bijadvise
adviseende
enderesolutie
resolutievan
vangenerale
generalestaten
staten
van
dese
landen
van
herwaertsover,
op
't
point
van
der
religie
finalic
van dese landen van herwaertsover, op 't point van der religie finalic
ghedecideert ende
ende gheordonneert
gheordonneert zaude
zaude werden."
werden."
ghedecideert
de gedagvaarden
gedagvaarden hierbij
hierbij nog
nogenkele
enkelebeschouwingen
beschouwingenvan
vanminder
minder
Nadat de
belang gevoegd
gevoegd hadden,
hadden, deden
deden de
deschepenen
schepenenhun
hunantwoorden
antwoorden:
belang
:
:D. • •• Zo
Zo verre
verre dat
datanghinck
anghinckhuerlieder
huerliedergheallegierde
gheallegierdebelofte,
belofte,bij
bijden
den
D.
voornomden heere van
van Egmont
Egmonthemlieden
hemliedenghedaen,
ghedaen,verclaersen
verclaersenscepenen
scepenen
voornomden
dat wel
wel ininhuerlieder
huerliederonthaude
onthaude was,
was,dat
datzijlieden
zijliedencomparanten
comparanten ten
ten
dat
diverschen stonden
stonden verzocht
verzocht hadden
hadden aen
aen zijne
zijneExcellentie,
Excellentie,'t'tzelve
zelvewordt
wordt
diverschen
exercitie in
in huerlieden
huerlieden submissie
submissie gheinsereert
gheinsereert tetewerdene,
werdene,bij
bij
van 't exercitie
dat, zo
zo zijzijzeijden,
zeijden,dezelve
dezelveexercitie
exercitievan
vanhaerlieder
haerlieder religie
religie en
en de
de bij
bij
dat,
accorde andere
andere steden
steden toegelaeten
toegelaeten was
was;
daertoe Zijne
Zijne Excellentie
Excellentie niet
niet
accorde
; daertoe
accord van
van den
den
wilde verstaen
verstaen noch
noch accorderen,
accorderen, als
als wesende
wesendebuiten
buiten 't accord
wilde
hijiningheenderwijs
gheenderwijsverstondt
verstondtteteexcederen,
excederen,nemaer
nemaer
edelen, welck
welck accord
accord hij
edelen,
indien bij
bij hemlieden
hemIieden yet geexerceert
geexerceert wierde,
wierde, dat
dat 't zelve zoude moeten
moeten
indien
bij
conniventie,
tollel'antie,
simulatie,
ende
modestelic
ghedaen
zijn,
modestelic ghedaen zijn, bij conniventie, tollerantie, simulatie, ende
anderssins nyet,
ende tot
totwederroupen"
wederroupen"C).
C).
anderssins
nyet, ende
Toen
de graaf
graafvan
vanEgmont
Egmontaan
aandedehervormden
hervormden het
hetuitoefenen
uitoefenenvan
van
Toen de
de woorden
woorden van
van de
de
hun godsdienst
godsdienst had
had toegestaan,
toegestaan, had
hadhij
hijiinderdaad
jinderdaad de
hun
overeenkomst
de landvoogdes
land voogdes en
en dedeverbonden
verbonden edelen
edelen overoverovereenkomst tusschen
tusschen de
vandedehervormde
hervormde
schreden,
vermits daarin
daarin slechts
slechts was
wasgewag
gewaggemaakt
gemaaktvan
schreden, vermits
predikatiën.
kon men
men de
dehervormden
hervormden nu
nuniet
nietafschepen.
afschepen.
predikatiën. Doch
Doch hiermede
hiermede kon
Zij
beloofden niet
niet bepaald
bepaald aan
aanhet
hetmagistraat
magistraat zich
zich volgens
volgens de
de voorvoorZij beloofden
te
gedragen,
en
aan
hunne
schriften
van
den
brief
der
landvoogdes
schriften van den brief der landvoogdes te gedragen, en aan hunne
datzijzijniet
niet
zouden
gehoorzamen.Daarom
Daaromwerd
werd
houding
het wel,
wel,dat
houding scheen
scheen het
zouden
gehoorzamen.
verhaal dezer
dezerbijeenkomst
bijeenkomst opgestuurd
opgestuurd aan
aan dedelandvoogdes
landvoogdes
dadelijk
dadelijk het verhaal
graafvan
vanEgmont
Egmont;; tevens
tevens werden
werden dezen
dezen door
door het
het magimagien
aan den
dengraaf
en aan
straat
verzocht de
de maatregelen
maatregelen tetewillen
willenaanduiden,
aanduiden,die
dieererdienden
dienden
straat verzocht
zoode de
hervormden
inderdaadgehoorzaamheid
gehoorzaamheid
genomen
te worden,
worden,zoo
genomen te
hervormden
inderdaad
weigerden
weigerden(t).
(f).
En
werkelijk, de
dehervormden
hervormden sloegen
sloegendedebevelen
bevelender
derlandvoogdes
landvoogdes
En werkelijk,
volkomen
den wind;
wind i zelfs
zelfsstrooiden
strooiden zij
zij uit,
uit, dat
dat zij
zij voor
voor niets
niets ter
ter
volkomen in
in den
wereld
van
de
uitoefening
van
hun
godsdienst
zouden
willen
afzien.
wereld van de uitoefening van hun godsdienst zouden willen afzien.
magistraat den
den 16en December
nogmaals een
een
Dienvolgens
December nogmaals
Dienvolgenszond
zond het
het magistraat
brief
naar het
het Hof.
Hof.De
Deschepenen
schepenenvraagden
vraagdenopnieuw
opnieuwinlichtingen
inlichtingen nopens
nopens
brief naar
de
te nemen
nemenmaatregelen;
maatregelen jhet
hetkwam
kwamhun
hunvoor,
voor,dat
datalleen
alleenhet
hetgebruiken
gebruiken
de te
van
geweld tot
toteenig
eenignut
nutkon
konzijn
zijn; jmaar
maaraangezien
aangezien een
eenopstand
opstand dan
dan
van geweld
altijd
vreezen bleef,
bleef,durfden
durfden zij
zijdaartoe
daartoeniet
nietovergaan
overgaanzonder
zonder
altijd te vreezen
.

(*)
Gachard, Noticll
lIi1torÏiJue, blz.
130-133.
blz. 130-138.
Notice historique,
(4') Gachard,

Magistraet,
rerllag
door 't't Magiltrllat,
OII-eIl!.
I1l1n 't
't MIIgiltTllel,
C111. - Yerllag
Verslag van
Magistraat, CII
Verstag opr;eltuurd
opgestuurd door
blz.
recueil, blz.
- Gachard,
Gachard, Notiee
Ailtori'lue, blz.
Notice historique,
blz. 129.
129.
316. —
Brief recueil,
biz, 316.
59, 191.
191. -— Brief
blz. 59,
(t)
(t)

—
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uitdrukkelijken last
der landvoogdes
landvoogdes en
en bijstand
bijstand van
van den
dengraaf
gl'aafvan
van
last der
Egmont C).
Den
14en Decembetr
Decembe~ had
landvoogdes aan
aan den
den graaf
graafvan
vanEgmont,
Egmont,
Den 14ell
had de landvoogdes
uit
Brussel afwezig,
afwezig, een
eenlangen
langenbrief
brief
geschreven,waarin
waarinzij
zijhem
hemstrenge
strenge
uit Brussel
geschreven,
onderrichtingen
om de
deplechtigheden
plechtigheden van
vanden
denhervormden
hervormden godsgodsonderrichtingengaf,
gaf, om
te doen
doen ophouden
ophouden (t).
Die brief
brief moest
moest Egmont
Egmontonaangenaam
onaangenaam
(-1-). Die
dienst
dienst te
verrassen, want
want hij
hij vernietigde
vernietigde feitelijk
feitelijk alaldede
vergunningen, die
diede
de
verrassen,
vergunningen,
graaf en zijn
zijn secretaris,
secretaris, de
de heer
heel'van
vanBackerzele,
Backerzele,een
eenpaar
paarmaanden
maandentete
graaf
voren
aan de hervormden
hervormden hadden
niet aan
aan tete
voren aan
hadden toegestaan,
toegestaan. Ook
Ook valt
valt er
er niet
twijfelen, dat Egmont
Egmont bij
bij de
delandvoogdes
landvoogdesernstige
el'llstigestappen
stappenmoet
moethebben
hebben
twijfelen,
te verkrijgen,
verkl'ijgen, dat
datzijzijdedeuitvoering
uitvoeringvan
vanhaar
haal'besluit
besluit
aangewend
aangewend om
om te
wat zou
zou uitstellen.
uitstellen, Hij
Hij schijnt
schijnt er
erdan
dan ook
ookiningeslaagd
geslaagd
ten
minste nog
nog wat
ten minste
zijn haar
haal' te
te overtuigen,
overtuigen, dat
dat de
de tijd
tijd nog
nog niet
niet gekomen
om aan
aan
te zijn
gekomen was om
ontnemen, Immers,
Immers, den
den
de hervormden
hervormden de
de toegestane
toegestane voordeelen
voordeelen te ontnemen.
de
en December
25
December kon
kon hij
hij reeds
reedsopoplast
last
landvoogdesaan
aanhet
hetmagistraat
magistraat
25ell
derdel'
landvoogdes
van Gent
Gent schrijven,
schrijven, dat
dat zij
zij drie
dl'ie dagen
dagenvroeger
vroegeralles
alleshad
hadgoedgekeurd,
goedgekeurd,
van
hij en
endedeheel.
heel'van
van
Backerzelemet
met
hervormden
van
Vlaanderen
wat hij
Backerzele
de de
hervormden
van
Vlaanderen
hadden onderhandeld,
hem, dat
dathet
hetmagistraat
magistraat
hadden
onderhandeld.Diensvolgens
Diensvolgensscheen
scheen het
het hem,
niets
moest doen,
doen, dat
datmet
metdeze
dezeovereenkomst
overeenkomstinintegenstrijdigheid
tegenstrijdigheidwas,
was,
niets moest
te
geven
tot
nieuwe
volksoproeren,
om
geene
aanleiding
om geene aanleiding te geven tot nieuwe volksoproeren.
te worden,
worden, dat
dat de
dehervormden
hervormden de
de bebeMaar
el' diende
diende ook
ook gezorgd
gezorgd te
Maar er
buiten gingen
gingen (§).
(§), InIndenzelfden
denzelfden zin
zin
doelde overeenkomst
doelde
overeenkomstniet
niettete buiten
schreef
hij ook
ook aan
aanden
denhoogbaljuw,
hoogbaljuw, erel'bijvoegende,
bijvoegende, dat
dat hij
hij over
over de
de
schreef hij
bezetting
der stad
stadbeschikken
beschikkenkon
kontegen
tegendedesectarissen,
sectarissen,indien
indiendezen
dezen
bezetting der
C'),
de bedoelde
bedoelde overeenkomst
overeenkomst overtraden
overtraden(**).
Dadelijk zond
zond het
magistraat een
een afschrift
afschrift van
van Egmonts
Egmonts brieven
brieven aan
aan
het magistraat
de
landvoogdes
en
vraagde
haar,
wat
el'
dienvolgens
te
doen
viel
met
de landvoogdes en vraagde haar, wat er dienvolgens doen viel met
het groot
grootavondmaal,
avondmaal,dat
datdede
her'vormdenwilden
wildenvieren
vierenopopden
den1 1enenJanuari
Januari
hervormden
aanstaande,
laatste punt
punt. werd
werdinsgelijks
insgelijksraad
raadgevraagd
gevraagdaan
aan
aanstaande. Nopens
Nopens dit
dit laatste
van Egmont
Egmont;; want
want het
het was
wastetevreezen,
vreezen,dat
dathet
het
vierendezer
dezer
den
den graaf van
vieren
plechtigheid, in
in bijzijn
bijzijn van
van een
een reeds
reeds opgewonden
opgewonden menigte,
menigte, tot
tot groote
groote
plechtigheid,
(tt),
De graaf
gmafvan
vanEgmont
Egmont
wanordelijkheden
zou
geven
wanordelijkhedenaanleiding
aanleiding
zou
geven
(±t). De
antwoordde
hij den
denheer
heel'van
vanBackerzele
Backerzelenaar
naaI' Gent
Gentzou
zou
antwoordde daarop,
daarop, dat
dat hij
zenden,
eensdeels om
om het
het vieren
vieren van
,'an het
hetgevreesde
gevreesde avondmaal
avondmaal te bebezenden, eensdeels
letten en
enook
ookomom
de hervormdendede
handteekensteteverkrijgen,
verkrijgen,
leach
vanvall
de hervormden
handteekens
die zij
zij beloofd
beloofd hadden
hadden tetedoen
doenplaatsen
plaatsen
onderhunne
hunneonderwerpingsakte.
ondel'werpingsakte,
(lie
onder
Maal'
het
scheen
hem,
dat
het
magistraat,
gezien
de
omstandigheden,
Maar
scheen hem, dat het magistraat, gezien de omstandigheden,

n,

(0)
Verslagopgestuurd
opgestuurd door
CUII. —
- Verslag
van 't Magistraet,
Magistraet, blz.
(*) Verslag
door 't Magistraat, CI111.
Verslag van
59-60, 193-194.
1\13-194. —
- Brief
Briefrecueil,
recueil, blz. 316-317.
(t) COTTe8J!ondance
Philippe II,
Il, D.
IJ, blz.
blz. 606-610.
de Philippe
Correspondance de
D. II,

(;)
Verslag van
van 't Magistraet,
J[agistraet, blz. 195-196.
(§) Verslag
Verslag
opgestuurddoor
door 't Magistraat, CVI.
CVl. —
- Verslag
van 't Magistraet,
Magistraet, blz.
blz. 61.
Verslag opgestuurd
Verslag van
6L -—
choses advenues,
advenues, LXXVII
- Brief
Briefrecueil,
recueil, blz. 317.
LXXVI1 verso.
verso. —
Discours des choses
(tt)
opgestuurddoor
door 't Magistraat, CVII—CV111.
CVII--CVIII. —
- Verslag
Verslagvan
van 't Magistraet,
Magistraet,
Verslag opgestuurd
(it) Verslag
- Discours, LXXVI.
LXXVI. —
- Brief
Briefrecueil,
recueil, blz.
biz. 317-318.
blz. 61-62,
61-62. —
(00)
(**)
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voorzichtig
zou handelen
voorzichtig zou
handelen met
met de
de oogen te luiken
luiken over
over eenige
eenige punten
het tot
tot nog
nog toe
toehad
hadgedaan
gedaan (*).
(*).
van
van minder
minder belang,
belang, zooals men
men het
Door den
den invloed
invloed van
van dPn
dpn graaf van
van Egmont,
Egmont,vertegenwoordigd
vertegenwoordigddoor
dOOl'
Door
den heer
heel' van
van Backerzele,
Backerzele, zagen
zagen de hervormden
hervormden zeer
zeer waarschijnlijk van
den
houden van
vanhun
hunavondmaal
avondmaalaf,af,want
wantgeen
geenenkele
enkeleder
derbronnen
bronnenspreekt
spreekt
het houden
eenige gebeurtenis
gebeurtenis op
op den
den len
1 en Januari, zoodat
zoodat men
men met
met zekerheid
zekerheid
van eenige
mag aannemen,
aannemen, dat
dat dien
dien dag
dag alles
alles rustig
rustig bleef.
bleef. Volgens De
De Kempenaere
Kempenap.re
mag
bleven de geuzen
geuzen dien
dien ganschen dag
dag in
in hun
hun tempel
tempel (±).
(t).
bleven
en Januari
.Tanuari schreef
schreef Egmont
Egmont aan
aan het
het magistraat
magistraat van
van Gent,
Gent, dat
dat
Den 1len
hij den
den 3en te Zottegem
Zottegem kwam
kwam en
en hij verzocht,
verzocht, dat
dat hem
hem daar
daar eenige
eenige
hij
met den
den toestand
toestand der
der
afgevaardigden zouden
vinden om
om hem
hem met
afgevaardigden
zouden komen
komen vinden
stad
bekend
te
maken
Daartoe
werden
door
het
magistraat
aan(§).
Daartoe
werden
door
het
magistraat
stad bekend te maken
schepenen Joos Douaas
Douaas en Adriaan
Adriaan van
van Riebeke, en de pensionaris
pensionaris
geduid de schepenen
Jan Du
Du Bois.
Bois. Zij moesten
moesten aan
aan Egmont
Egmont verslag
verslag doen
doen over
overden
dentoestand
toestand
Jan
der stad
stad (**) en
en hem
hem tevens
tevens vragen,
vragen, dat
dat hij
hij zoo
zoo haast
haastmogelijk
mogelijk naar
naar
der
de stad
stad zou
zouwillen
willen komen,
komen, want
want de
de sectarissen deden
deden de mare
mare gaan,
gaan,
de
dat zij
zij binnen
binnen kort
kort al
al de
dekerken
kerken en
enkloosters
kloosters zoowel in
in als
als buiten
buiten de
de
dat
(tt).
stad
zouden in
brand steken
steken en
en de
dekatholieken
katholieken verjagen
verjagen (±±).
in brand
sta
. d zouden
4 en Januari
Januari kwam
de heer
heer Backerzele te Gent
Gent met
met credenciekwam de
Den 4en
graaf van
van Egmont.
Egmont. Hij
Hij was
wasgelast
gelastvan
vandedehervormden
hervormden
brieven van
van den
den graaf
om hen
hen daartoe
daartoe
onderteekende onderwerpingsakte
onderwerpingsakte te eischen;
eischen ; om
hunne onderteekende
te beter
beter over
over te
te halen, mocht hij
hij hun
hun eene door
des
door den
den graaf gezegelde
des te
interpretatie afgeven,
afgeven, in
in den
den aard
aard van
van degene
degene die
diededehervormden
hervOl'mden van
van
interpretatie
hadden bekomen.
bekomen. Ook
Ook mocht
mocht hij
hij hun
hun verzekeren,
verzekeren, dat,
dat,
reeds hadden
Ieperen reeds
de gmaf
niettegenstaande
denbrief
briefder
derlandvoogdes
landvoogdesvan
vanden
den 4en
4 en December, de
graaf
niettegenstaande den
van Egmont
Egmont van
zins was,
was, de
de onderwerpingsakte en de daarbij
daarbij gevoegde
gevoegde
van
van zins
tegaan.
gaan. Maar
Backerzele moest
ook de
de
interpretatie
te buiten
buiten te
Maar Backerzele
moest ook
interpretatie niet
niet te
hervormden verwittigen,
dat, indien
indien zij
zijde
de gevraagde
gevmagde handteekens bleven
hervormden
verwittigen, dat,
graafvan
vanEgmont
Egmont
weigeren, alle
alle overeenkomsten
overeenkomsten tusschen hen
en den
den graaf
hen en
als
nietig
moesten
worden
aangezien.
als nietig moesten
persoon te
Gent aan
aan en
en
Denzelfden namiddag
namiddagkwam
kwamEgmont
Egmontinin persoon
te Gent
in bijzijn
bijzijn van
van het
het magistraat de hoofden del'
dadelijk
der hervormde
dadelijk deed
deed hij
hij in
partij
ontbieden. Hij
Hij verweet
verweet hun,
hun, dat
dat zij tot
nog toe
toe hunne
hunne belofte
belofte
tot nog
partij ontbieden.
verscheidenebezwaren,
bezwaren,door
doorde
dehervormden
hervormden
niet hadden
hadden gehouden.
gehouden.EnEnnanaverscheidene
ingebracht, beval
beval hij hun uitdrukkelijk zonder
zonder verwijl de onderwerpingsakte,
met
de noodige
handteekens voorzien,
voorzien, aan
magistraat te
te bezorgen.
bezorgen.
aan het magistraat
noodige handteekens
met de
en
Zelfs
deed
hij
hun
het
protest
uitschrabben,
dat
zij
den
24
October
zij
den
24en
Zelfs deed hij hun het protest uitschrabben,
met
goedkeuring van
van Backerzele op
de keerzijde
keerzijde dezer
dezer akte
akte geplaatst
geplaatst
op de
met goedkeuring
hadden.
Maar daarentegen
daarentegen verklaarde
verklaarde hij,
hij, hun
hun eene door
door hem onderhadden. Maar
(Ol
opgestuurd door
door 't Magistraat, CV1I11.
eVlIII. —- rerslag
flan 't Magistraet,
Verslag van
Magistraet, blz.
Verslag opgestuurd
(*) Verslag
62-63, 199-200.
199-200. —
- Discours, LXXVI verso. -— Brief
recueil, blz. 318-319.
Brief recueil,
(tl
Kronyk, blz. 21.
Vlaemsche Kronyk,
(-1-) Vlaemscne
(§l
.Discours, LXXVI.
LXXV1.
(§) _Discours,
('.)
Gachard, notice historique,
historique, blz. 137-140.
(**) Gachard,
(tt)
Gachard,
Notice
Itistorique, blz. 133-13·t
- Verslag
opgestuurd door
door't'[Magistraat,
Magistraat,
Verslag opgestuurd
133-134. —
Notice
historique,
at)
ex.
flan 't't Magistraet,
- Discours, LXXVII.
blz. 63.
63. —
Magistraet, blz.
Verslag van
CX. - Verllag
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teekende verklaring
verklaring te
eenige woorden
woorden der
der onderwerpingsakte,
onderwerpingsakte,
te laten nopens eenige
die hun
tedubbelzinnig
dubbelzinnig schenen.
schenen.
die
hun te
Deze interpretatie
interpretatie luidde
luidde als
als volgt:
volgt:
Deze
:D»Wij,
Wij, Lamoral,
Lamoral, prins
prins van
van Gavre,
Gavre, graaf
graaf van
van Egmont, baron
baron van Fiennes,
van
Auxy en
envan
vanGaesbeke,
Gaesbeke,heer
heer
Armentièresenz.,
enz.,vliesridder,
vliesridder,voor
voor
van Auxy
vanvan
Armentières
in zijne
zijne landen
landen en
en graafgraafden
koning gouverneur
gouverneur en
en kapitein-generaal
kapitein-generaal in
den koning
schappen
van Vlaanderen
Vlaanderen en
en Artesien,
Artesien, aangezien
aangezien wij,
wij, om
om de
de twisten
twisten
schappen van
tebeletten
belettendiediein in
deze
landen
ontstaan
zijnter
tel'oorzake
oorzake
en
oneenigheden te
en oneenigheden
deze
landen
ontstaan
zijn
aktevervaardigd
vervaardigd hadden
hadden volgens
volgens welke
welke de
de
van
den godsdienst,
godsdienst, zekere
zekere akte
van den
metdie
dievan
vanIeperen,
Ieperen,Oudenaarde
Oudenaarde
inwoners
van Gent,
Gent, in
in overeenstemming
overeenstemmingmet
inwoners van
uit Vlaanderen,
Vlaanderen, zich
zich zouden
zouden tetegedragen
gedragenhebben
hebbenbij
bij
en
andere plaatsen
plaatsen uit
en andere
uitoefenen van
vanden
dengodsdienst
godsdienstiningehoorzaamheid
gehoorzaamheid van
van den
den koning
koning
het uitoefenen
hetmagistraat
magistraat ;j
en
van het
en van
»Aangezien die
die van
van Gent
Gent inindeze
dezeakte
akteeenige
eenigeduistere
duistere en
endubbeldubbelhen gerust
gerust te
te
zinnige
woorden hebben
hebben gevonden,
zinnige woorden
gevonden, zoo
zoo hebben
hebbenwij,
wij, om
om hen
stellen,
de volgende
volgende interpretatie
interpretatie willen
willen uitvaardigen,
uitvaardigen, te
te weten
weten:
stellen, de
:
:DIn
het eerste
eersteartikel
artikelder
deronderwerpingsakte,
onderwerpingsakte,onderteekend
onderteekenddoor
dooreen
een
»In het
der stad
stadGent,
Gent,artikel
artikelaldus
aldusbeginbegingroot
burgers en
en ingezetenen
ingezetenen der
groot getal burgers
nende, lij
zullen zich onthouden
onthouden enz.:
zij zullen
zullen zich
zichonthouden
onthoudenhunne
hunne
enz. : zij
zij zullen
tebezoeken,
bezoeken,tenzij
tenzijzijzijdaartoe
daartoeverzocht
verzochtworden,
worden,
zieke
geloofsgenooten te
zieke geloofsgenooten
ten
getaIIe van
van vier
vier of
ofvijf
vijfpersonen
personen en
en niet
niet meer.
meer. Hunne
Hunnehuwelijkshuwelijksten getalle
op de
de plaatsen
plaatsen hun
hun
plechtigheden zullen
mogen gevierd
gevierd worden
worden op
plechtigheden
zullen slechts
slechts mogen
door
het magistraat
magistraatvoor
voorhunne
hunnepredikatiën
predikatiënaangewezen.
aangewezen.Hun
Hunavondmaal
avondmaal
door het
zij slechts
slechts ininalle
allenederigheid
nederigheidininhunne
hunnehuizen
huizenmogen
mogenhouden,
houden,
zullen zij
zullen
zonder,
onder voorwendsel
voorwendsel van
vanhuwelijksplechtigheden,
huwelijksplechtigheden,ongeoorloofde
ongeoorloofde
zonder, onder
vergaderingen te mogen
mogen houden.
houden.
predikatiën of
predikatiën
of vergaderingen
zij
slechts
voor
hun
huisgezin predikatiën
predikatiën of
of voorvoor»Insgelijks zullen
zullen zij slechts voor hun huisgezin
drachten
mogen houden.
houden.
drachten mogen
hetartikel
artikelwaar
waarmelding
meldinggemaakt
gemaaktwordt
wordt van
van de
deplaats,
plaats,
»Idem,
in het
»Idem, in
waar
zij hunne
hunne predikatiën
predikatiën zullen
zullen houden,
houden, alleen
alleenopopZonZon-en
enfeestdagen,
feestdagen,
waar zij
Gent aangenomen
aangenomen en
envan
vanouds
oudsgevierd.
gevierd.
verstaan wij
wij de
de feestdagen
feestdagen in de stad Gent
»Idem in
het artikel
artikel (art.
(art.7)7)waar
waargezegd
gezegdwordt
wordt:
alles zullen
zullen
in het
: in alles
zij enz., verstaan
verstaan wij,
wij,.dat
'dathet
hetmagistraat
magistraatdedepunten
punteninindeze
dezeovereenkomst
overeenkomst
zij
overtreden:: de
de hervormden
hervormden zullen
zullen uit
uit oorzaak
oorzaak van
van
vastgesteld niet
niet zal
zalovertreden
vastgesteld
deze
overeenkomst niet
niet van
vanhunne
hunneburaerrechten
burgerrechtenberoofd
beroofdworden
wordenen
ende
de
deze overeenkomst
het vervolg
vervolg
ondel·teekenaars
oorzaak van
hun handteeken
handteeken in het
onderteekenaars zullen
zullen uit
uit oorzaak
van hun
noch gezocht
gezocht noch
noch verontrust
verontrust worden.
worden.
noch
Zottegem en
enmet
metonze
onzehand
hand
onderteekendden
den. ...
»Opgemaakt te Zottegem
»Opgemaakt
onderteekend
. . (*)
November 1566.
November
1566.
»Geteekend:: Lamoral
Lamoral van
Egmont".
van Egmont".
»Geteekend
Deze interpretatie
interpretatie gaf
gaf dus
dus voldoening
voldoening aan
aandederechtmatige
rechtmatigeeischen
eischender
der
Deze
hervormden
uitoefening van
van hun
hun godsdienst
godsdienst toe
toe;; terterhervormdenen
en stond
stond hun
hun de
de uitoefening
zelfdertijd waren
de noodige
noodigevoorzorgen
voorzorgengenomen,
genomen,opdat
opdatdeze
deze uitoefening
uitoefening
zelfdertijd
waren de
in
alle nederigheid
nederigheid zou
zou geschieden,
geschieden, zonder
zonder aanleiding
aanleiding te
geven tot
tot
in alle
te geven

n

(0) De
datum is opengelaten
opengelaten in het
het afschrift
afschcift van
van het
het Diacours.
Discours.
(*)
De datum
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botsingen tusschen
tusschen hervormden
hervormden en
en Roomsch-Katholieken.
Roomsch-KathQlieken. Was
Was het
het protest
protest
botsingen
van
24 en October
hevigenenveeleischend,
veeleischend,deze
dezeinterpretatie
interpretatiestond
stond
van den 24en
October wat hevig
meer dan
dan het
het noodige
noodige toe
toe;; maar
maar al
al het
hetnoodige
noodige was
was erertoch
tochom
om
niets meer
niets
bestaan van
vanden
denhervormden
hervormdengodsdienst
godsdienstteteverzekeren.
verzekeren.Ook
Ookmaakten
maakten
het bestaan
en Januari
de
afgevaardigden der
der hervormde
hervormde gemeente, den
den 44en
de afgevaardigden
Januari bij
bij Egmont
ontboden, niet te
onderwerpingsakte,
ontboden,
teveel
veelmoeilijkheden
moeilijkhedenom
omdede
onderwerpingsakte,voorzien
voorzien
Zij stemden
stemden er
er in
in toe
toe
van
bovengemelde interpretatie,
van bovengemelde
interpretatie,tete aanvaarden.
aanvaarden. Zij
en October
het
het protest
protest van
van den
den 24
verklaren. Zij
Zijschrapten
schrapten
24en
October nietig
nietig te
te verklaren.
het op
op de
dekeerzijde
keerzijdeder
deronderwerpingsakte
onderwerpingsakte door
door enenschreven
schrevenereronder
onder:
:
»Ceulx
de lalasusdicte
susdicte religion
religion nouvelle
nouvelle ont
ont consenty
consenty que
que leIeprécédent
précédent
»Ceulx de
retranchié, etetpour
pourteltellont
lontcaucellé
caucellé etet
protest
soit icy
icy caucellé
caucellé etetretranchié,
protest soit
retranchié
Teymont et
et J.J. RuyRuy.
retranchié eulx-meismes.
eulx-meismes.Tesmoings
TesmoingsP.P. Rijcke,
Rijcke, C.
C. Teymont
Ze beloofden
beloofden hunne
hunneonderwerpingsakte
onderwerpingsakte met
met dedenoodige
noodige
tinck" (').
tinck"
(*). Ze
handteekens
magistraat te
te bezorgen.
bezorgen.
handteekens aan
aan het magistraat
en Januari,
na het
het vertrek
vertrek van
van den
den graaf
gmafvan
van Egmont
Egmont naar
naar
Den 55en
Januari, na
Oudenaarde,
de bedoelde
bedoeldeonderwerpingsakte
onderwerpingsakte inderdaad
inderdaad aan
aan het
het
Oudenaarde, werd
werd de
magistraat aangeboden.
aangeboden. Doch
Doch na
na ze
ze onderzocht
onderzocht te
tehebben,
hebben,bemerkten
bemerkten
magistraat
da~ zij
zij nogmaals
nogmaalseenige
eenigeverschillen
verschillenopleverde
opleverdemet
metde
deakte,
akte,
de
schepenen, dat,
de schepenen,
zij in
in hun
hun bezit
bezit hadden.
hadden. Zoo
Zoowaren
waren
door
Egmont onderteekend,
onderteekend, die
die zij
door Egmont
het begin
begin van
vanhet
heteerste
eerste
artikel,
woorden:
zooveel
namelijk,
namelijk, in
in het
artikel,
dede
woorden
: voor zooveel
het hun
hun mogelijk
mogelijk is,
is, bijgevoegd
Dit ziende,
ziende, schreef
schreef het
het
het
bijgevoegd geworden.
geworden. Dit
magistraat onmiddellijk
of hij
hij van
van zins
zinswas
was
magistraat
onmiddellijkaan
aanEgmont
Egmontom
omtete weten,
weten, of
de
ingelaschte woorden
woorden aan
aan tetenemen.
nemen.Egmont
Egmontantwoordde
antwoordde 's anderende ingelaschte
dat het
hethem
hemomom
verschillenderedenen
redenenraadzaam
raadzaam
daags uit
uit Oudenaarde,
Oudenaarde, dat
verschillende
scheen
niet verder
verder op
opaan
aantetedringen.
dringen.Dienvolgens
Dienvolgensnamen
namende
deonderonderscheen er niet
en
Januari, werd
werd
handelingen
einde, en
en nog
nogdenzelfden
denzelfden dag,
dag, den
den 6Gen Januari,
handelingen een
een einde,
de
interpretatie over
overdede
onderwerpingsakte,door
doorEgmont
Egmontopgemaakt,
opgemaakt,
de interpretatie
onderwerpingsakte,
(tJ.
aan
de hervormden
hervormden afgeleverd
afgeleverd (±).
aan de
De vrede
vrede was
was dus
dusvoorloopig
voorloopig geteekend
geteekend tusschen
tusschen de
dehervormden
hervormden en
en
De
derregeering,
regeering,tottot
het
oogenblikdat
datdedekoning,
koning,
de
vertegenwoordigers der
de vertegenwoordigers
opophet
oogenblik
overleg met
metdedeStaten-Generaal,
Staten· Generaal, andere
maatregelen zou
zou nemen.
nemen.
andere maatregelen
na overleg
Maar
die vrede
vrede was
wasmaar
maareen
een
huichelarij,van
vandederegeering
regeeringafgedwongen
afgedwongen
Maar die
huichelarij,
door
omstandigheden. Spijt
Spijt zijne
zijne beloften,
beloften, die
diehij
hijbesloten
beslotenwas
wasniet
niet
door de
de omstandigheden.
houden, volhardde
volhardde de
zijne vroegere
vroegere meening,
meening, de
de StatenStatente houden,
de koning
koning in
in zijne
Generaal
te laten
latenbijeenroepen
bijeenroepen;; en
enevenals
evenalshijhijhad
had
landvoogdes
Generaal niet
niet te
dedelandvoogdes
zullenuitroeien,
uitroeien,
zood radedetijd
tijdzou
zougekomen
gekomenzijn.
zijn.
verklaard de
ketterij tetezullen
verklaard
de ketterij
zoodra
en December had
Haal' brief van
van den
den 44en
had Margaretha
Margaretha onuitgevoerd
onuitgevoerd gelaten,
gelaten,
Haar
omdat Egmont
Egmont haar
haal' van
van diens
diens voorbarigheid
voorbarigheid had
had weten
weten teteovertuigen.
overtuiger•.
omdat
Maar
dag was
wasererreeds
reedseeneen
maand
verloopenenendedeomstanomstanMaar sedert
sedert dien dag
maand
verloopen
het
magistraat
digheden
schenen
dezelfde
niet
meer.
Allengskens
had
digheden schenen dezelfde niet meer. Allengskens had het magistraat
zich
versterkt, terwijl
terwijl de
debende
bendevan
vanden
dengraaf
graaf
van
Hoochstraetenen
endie
die
zich versterkt,
van
Hoochstraeten
van den
den heer
heervan
vanEstambruges
Estambruges eene
eenebezetting
bezettingvormden,
vormden, waarop
waarop men
men
van
(*)
Gachard, Notice
Nutice historique,
kistorique, blz. 137.
(*) Gachard,
(T)
])iscours des
des choses
chosesadvenues,
advenues, LXXVII
LXXVII verso—LXXVIII;
verso-LXXVIII; idem LXXXV-LXXXVI
LXXXV—LXXXVI
(t) Discours
- Vergelijk Brief
Brief recueil, blz. 319-320.
verso. —
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kon
betrouwen; ; ten
platten lande
lande waren
waren reeds
reeds meermaals
meermaals hoopen
hoop en
kon betrouwen
ten platten
derregeering
regeeringvernietigd
vernietigdgeworden
geworden;; het
het
hervormden door
de troepen
troepender
hervormden
door de
belegerde Valencijn
tot dag
dag meer
meerbedreigd
bedreigd Cl.
Dit alles
alles
C). Dit
belegerde
Valencijn werd
werd van
van dag
dag tot
bleef
nietzonder
zonder invloed
invloed op
op de
degemoederen
gemoederen der
derbevolking
bevolking;; maar
maar nog
nog
bleef niet
meer
dan door
doorditditalles
alleswerden
werdendede
hervormdenmet
metvrees
vreesbevangen,
bevangen,
meer dan
hervormden
toen de
de mare
mare zich
zich in
in de
destad
stadverspreid
verspreid had
had:: dat
dat de
de hertog
hertog van
van Alva,
Alva,
toen
met een
een ontzaglijk
ontzaglijk leger
legerSpanjaarden,
Spanjaarden, tegen
tegendede
Nederlandenininaantocht
aantocht
Nederlanden
(t).Van
Van
oogenblik
af konden
hervormdenwel
welbeseffen,
beseffen,
was (i).
was
dit dit
oogenblik
af konden
de de
hervormden
ze mochten
mochten maken
maken op
opdedevergunningen,
vergunningen,die
diemen
menhun
hunhad
had
hoeveel
hoeveel staat ze
toegestaan.
Gentsche magistraat,
magistraat, trouwe
trouwedienaar
dienaarder
derregeering,
regeering,wachtte
wachtte
Ook
Ook het Gentsche
maar
op
het
gunstig
oogenblik
om
het
Roomsch-Katholiek
geloof
van
maar op het gunstig oogenblik om het Roomsch-Katholiek geloof van
allen
tegenstrijder te
bevrijden. In
In het
hetbegin
beginvan
van 1567
1567dachten
dachten de
de
allen tegenstrijder
te bevrijden.
zij de
devoorvoorschepenen
dit gewenscht
gewenscht oogenblik
oogenblik gekomen
gekomen en
en besloten
besloten zij
schepenen dit
rechten
der hervormden
hervormden allengskens
allengskens in
in te
tekorten,
korten,volgens
volgensden
denbrief
briefder
der
rechten der
en
landvoogdes van
van den
den 4en
4en December
December (§).
Dienvolgens werden
werden den
den 17
17en
(§). Dienvolgens
landvoogdes
Januari
Mr. Cornelis
Cornelis Teymont
Teymont en
enJan
JanRutijnck,
Rutijnck,benevens
benevensdedepredikanten
predikanten
Januari Mr.
Jan Elnichius,
Elnichius, Balthasar
Balthasar Damosius
DamosiusenenNicasius
NicasiusVanderschuere
Vanderschuere (**)
Jan
(1 op
het
schepenhuis
ontboden.
Hun
werd
voorgelegd,
dat
zij
bij
elke
behet schepenhuis ontboden. Hun werd voorgelegd, dat zij bij elke begrafenis, die
in hunne
hunne »schuur"
»schuur" geschiedde,
geschiedde, eene
eene groote
groote menigte
menigte volks
volks
grafenis,
die in
derwaarts lokten,
lokten, omdat
omdat zij
zij van
van de
degelegenheid
gelegenheid gebruik
gebruik maakten,
maakten, om
om
derwaarts
er
sermoenen te
te houden.
houden. Zij
Zij rnoesten
moesten zulks
zulksvoortaan
voortaan daarlaten,
daarlaten, aangeaangeer sermoenen
zien het
het hun
hun door
door de
deonderwerpingsakte
onderwerpingsakte verboden
verboden was
was te
te prediken
prediken op
op
zien
andere
dagen dan
dan ZonZon- en
enfeestdagen.
feestdagen. Daarop
Daarop antwoordden
antwoordden de
de gedaggedagandere dagen
dat zij
zij reeds
reeds v66r
vóór een
eenpaar
paardagen,
dagen, om
omgroote
grootetoeloopen
toeloopen van
van
vaarden, dat
vaarden,
volk
te beletten,
beletten, besloten
besloten hadden
hadden bij
bijbegrafenissen
begrafenissen niet
nietmeer
meerden
den
volk te
beklimmen, maar
maar zich
zich te
te bepalen
bepalen bij
bij het
hethouden
houden eener
eener
predikstoel te beklimmen,
predikstoel
kleine
lijkrede bij
het graf.
graf.
kleine lijkrede
bij het
doopsel of
of het
het huwelijk
huwelijk perperVoorts werd
Voorts
werd hun
hun ook
ook vPI'boden
verboden tot
tot het doopsel
sonp.n
aan te
te nemen,
nemen, die
die niet
nietvan
vandedestad
stad
geboortigwaren
waren;
wantmen
men
sonen aan
geboortig
; want
had gehoord,
gehoord, dat
dat de
dehervormden
hervormden van
vanGent
Gentaangeboden
aangebodenhadden
hadden de
de
had
sacramenten
verleenen aan
aanpersonen
personenvan
vanDeinze,
Deinze,waar
waardedeuitoefening
uitoefening
sacramenten te verleenen
van den
den nieuwen
nieuwen godsdienst
godsdienst reeds
reeds verboden
verboden was
was geworden.
geworden. Rutijnck
Rutijnck
van
eerbiedigen;
loochenden
en
zijne gezellen
gezellenbeloofden
beloofdenditditverbod
verbodte te
en zijne
eerbiedigen
; zijz\jloochenden
overigens
hun ten
ten laste
lastegelegde
gelegdefeiten.
feiten.Eindelijk
Eindelijkdeden
dedendededrie
drie
overigens de
de hun
aanwezige
predikanten,
op
aandringen
van
Teymont
en
Rutijnck,
hun
aanwezige predikanten, op aandringen van Teymont en Rutijnck, hun
hetmagistraat,
magistraat,volgens
volgensdedebepaling
bepalinghunner
hunneronderondereed
van trouw
trouw aan
aan het
eed van
werpingsakte (±±).
(ttl·
werpingsakte
(*) Den 23sten
23. I • n Maart werd
werd de
de stad
stad stormenderhand
stormenderhand door
door Noircarmes
~oircarmes ingenomen.
(t) De aanstelling van
van den
den hertog
hertog van
van Alva
Almtot
totkapitein-generaal
kapitein-generaalinindedeNederlanden
Nederlanden
Zij is
afgedrukt in de
de Correspondance
PhilippeII,
Il,
dagteekent van 11 December 1566. Zij
is afgedrukt
Correspondance de
de Philippe
D.
1I, blz.
blz. 600.
D. II,
(§) Verslag
Magistraet, blz. 114.
Verslag van 't't Magistraet,
•• ) lIet
recueil noemt:
lesministres
ministresAunozius,
Aunozills,Elnichius
Elnichius et Severe
Severe (blz.
(blz. 320).
((**)
Ilet brief recueil
noemt: les
(H)
des choses
chosesadvenues,
advenues, LXXXVII
Briefrecueil,
recîtcit, blz. 320. —
- Verslag
(0) Discours des
LXXXVI1 verso. - Brief
door 't Magistraat, CXV
ex V.
opgestuurd door
—

292
292

HET WONDERJAAR
WONDERJAAR TE
TE GENT.
GENT.
HET

Den 22en
22 eu Januari
Januari zond
zond het magistraat
magistraat den
denpensionaris
pensionaris Borluut
BorIuut naar
naar
Den
Hof om
omaan
aandedelandvoogdes
landvoogdes tetevragen,
vragen,welke
welkeinindedeuitoefening
uitoefeningvan
van
het Hof
den nieuwen
nieuwen godsdienst
godsdienst de
de punten
punten waren,
waren, waarover
waarover men,
men, volgens
volgens den
den
den
25eu December,
December, de
de oogen
oogen moest
moest luiken.
luiken. De
De
van Egmont
Egmont van
van den
den 25en
brief van
landvoogdes antwoordde,
antwoordde, dat
dat men
men zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk moest
moest trachten
trachten de
de
landvoogdes
in haren
harenbrief
briefvan
van den
den 4en
4 en December bevat,
bevat, te
te doen
doen uitvoeren
uitvoeren
voorschriften, in
dit tetebeginnen
beginnen met
methet
hetvoornaamste.
voornaamste. Telkens
Telkensals
alshet
hetmagistraat
magistJ'aat
en dit
opdedehervormden
hervormdenhad
hadveroverd,
veroverd,
moest
haardaarvan
daarvankennis
kennisgegeven
gegeven
iets op
moest
haar
zoukunnen
kunnenmaatregelen
maatregelennemen
nemenom
omhun
hunandere
andere
worden, opdat
opdat men
men zou
worden,
misbl'Uiken te
verbieden. Ook
Ook moest
moest het
hetmagistraat
magistraatdoor
dooralle
allemogelijke
mogelijke
misbruiken
te verbieden.
zien(*).
(*).
middelen
te zien
middelen de hervormden
hervormden aansporen,
aansporen, van
vanhunne
hunnepredikatiën
predikatiënafafte
Na het
hetontvangen
ontvangen van
vandit
ditantwoord,
antwoord, dat
datdus
dusaan
aanhet
hetmagistraat
magistraat zelf
zelf
Na
de keus
keus overliet
overlietvan
vanhetgeen
hetgeenaan
aandede
hervormdendiende
diendeverboden
verboden tete
de
hervormden
worden —
- keus,
keus,die
diehet
het
magistraat
liever
door
landvoogdeshad
hadzien
zien
worden
magistraat
liever
door
dede
landvoogdes
uitoefenenvan
vanden
dennieuwen
nieuwen
doen —
- werd
werddedevervolging
vervolgingtegen
tegen
doen
hethet
uitoefenen
scholendoor
doorde
deRoomsche
Roomsche
godsdienst voortgezet.
voortgezet. Er
El'werd
werdverboden
verbodeninindedescholen
godsdienst
kerk verdachte
verdachte of
ofveroordeelde
veroordeelde boeken
boekentetegebruiken,
gebruiken,zelfs
zelfsindien
indiende
de
kerk
ouders van
van de
de leerlingen
leerlingen zulks
zulks zouden
zouden gevraagd
gevl'aagd hebben.
hebben. Verscheidene
Verscheidene
ouders
van den
den hervormden
hervormden godsdienst,
godsdienst, werden
werden uit
uit
schoolmeesters,
aanhangers van
schoolmeesters, aanhangers
ambt
ontslagen,
en
hun
werd
op
lijfstraf
verboden
voortaan
nog
hun
hun ambt ontslagen, en hun werd op lijfstraf verboden voortaan nog
houden. Ook
Ookwerden
werdendoor
doorden
denhoogbaljuw
hoogbaljuw ter
ter plaats,
plaats, waar
waar
school
school te houden.
de hervormde
hervormde predikatiën
predikatiën werden
werden gehouden,
gehouden, verscheidene
verscheidene antiroomsche
antiroomsche
boeken,
liederen en
en printen
printen weggenomen
weggenomen en
en de
de verkoopers
verkoopers ervan
ervan aanaanboeken, liederen
(t).
gehouden
gestraft (±).
gehouden en
en gestraft
Ziende,
deze maatregelen
maatregelen niet
niet den
denminsten
minstenschijn
schijnvan
vanongehoorongehoorZiende, dat
dat deze
zoo dacht
dacht het
het magistraat
magistraat
zaamheid
noch oproerigheid
oproerigheid veroorzaakten,
veroorzaakten, zoo
zaamheid noch
mogen afleiden,
afleiden, dat
datdedehervormingsbeweging
hervormingsbeweging alle
aUemacht
machthad
had
daaruit
daaruit te mogen
dat de
de overheid
overheid meester
meester van
van het
hetveld
veldbleef
bleef(§).
(§).Ook
Ookdacht
dacht
verloren
verloren en
en dat
omde
dehervormden
hervormden tot
totvolkomen
volkomen gehoorgehoormen
thans het
hetoogenblik
oogenblikgekomen
gekomenom
men thans
zaamheid
te dwingen
dwingenenenden
denbrief
brief
derlandvoogdes
landvoogdesvan
vanden
den 4en December
zaamheid te
der
werk ; na
te voeren.
voeren. Men
Mensloeg
sloegdan
danook
ookdadelijk
dadelijk de
dehand
hand aan
aan 't werk;
na
uit
uit te
vanVlaanderen,
Vlaanderen, deed
deed
het
gevoelen gevraagd
gevraagd te
tehebben
hebbenvan
vand.en
den Raad
Raadvan
het gevoelen
en Januari
voornaamste !eiders
leiders der
del'hervormde
hel'vormde
het
magistraat den
den 31
Januari de
de voornaamste
31en
het magistraat
partij,
getalIe van
van zes
zesenendertig,
dertig,ontbieden.
ontbieden.Vier
Viel'enentwintig
twintighunner,
hunner,
partij, ten getalle
De voorzitter
voorzittel' van
vau den
denRaad
Raad
waiironder
predikanten, verschenen.
verschenen. De
waaronder twee predikanten,
van
Vlaanderen legde
legde hun
hun met
met vele
veleredenen
redenen voor
voor oogen
oogen het
hetongelijk,
ongelijk,
van Vlaanderen
zij hadden
hadden hier
hier inindedeNederlanden
Nederlanden een
eennieuw
nieuwgeloof
geloof te
te willen
willen
dat
dat zij
inbrengen,
tegenstrijdig was
was met
metden
denouden
oudenKatholieken
Katholiekengodsdienst.
godsdienst.
inbrengen, dat
dat tegenstrijdig
(.)
Gachard, Notice historique,
kiltorique, blz. 14.0-U3.
- Brief
recueil, blz.
- Yer8lag
Verslag
blz.320-322.
320-322. —
Brief recueil,
140-143. —
(*) Gachard,
van
Yerslag
opgeltuurddoor
door 't't Magiltraat,
CXVlI-CXVIII.
Magistraat, CXVII—CXV111.
Verslag opgestuurd
67-68. —
blz. 67-68.
Magistraet, blz.
van 't't Magistraet,
verdraaid.
dechronologische
chronologische orde
orde eenigszins
1In
n dit
dit laatste
laatste verslag
verslag isisde
eenigszins verdraaid.
(tl
IIpge,tuurd door
door 't't Magiltraat,
CXV-CXVI. —- Verslag
Yer81ag flan
Magistraet,
van 't Magistraet,
Magistraat, CXV—CXVI.
Verslag opgestuurd
(t) Yer,ltIg
blz.
recueil, blz.
320.
blz. 320.
Brief recueil,
67. -— Brief.
blz. 67.
eenigs(t)
ketMagistraat,
Magistraat, C~
VII. De
De chronologische
chronologische orde
orde is eenigsCXVII.
Verslag opgeltuurd
opgestuurd door het
(§) Yerllllg
zins
zins verdraaid.
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Zij
den wil
wil van
van den
den koning,
koning, hun
hun heer
heerenennatuurlijken
natuurlijken
Zij deden
deden dit,
dit, trots
trots den
die niet
niet van
van zins
zins was
was zulks
zulks langer
langer te
te gedoogen,
gedoogen, maar
maar het
het met
met
prins,
prins, die
geweld
zou beletten.
beletten. Want
Want.eene
eene
ontzaglijkelegermacht,
legermacht, waaraan
waaraan zij
zij
geweld zou
ontzaglijke
niet
den minsten
minstenwederstand
wederstand zouden
zouden kunnen
kunnen bieden,
bieden, was
was ininaantocht
aantocht
niet den
naai"
de Nederlanden.
Nederlanden. Nochtans
Nochtans liet
lietde
despreker
sprekerverhopen,
verhopen, dat,
dat, wilden
wilden
naar de
zij
hunne dwaling
dwaling erkennen
erkennen en
en tot
totden
denKatholieken
Katholieken godsdienst
godsdienst terugterugzij hunne
keeren,
in dit
ditgeval
gevaldede
zachtaardigheidzijner
zijnerMajesteit
Majesteit hun
hun niet
niet zou
zou
keeren, in
zachtaardigheid
geweigerd worden.
geweigerd
worden.
De
aangesprokenen gaven
antwoord, zoowel
het algemeen
algemeen als
als
De aangesprokenen
gaven tot
tot antwoord,
zoowel in
in het
in het
het bijzonder,
bijzonder, dat
dat zij
zij er
er inin toestemden
toestemden van
van de
depredikatiën
predikatiën af
afte
elk
elk in
te
zien,
hetoogenblik
oogenblikdat
datzijzijopenbaarlijk
openbaarlijkdoor
doorZijne
ZijneMajesteit
Majesteitzouden
zouden
zien, van het
zouden zij
het land
land verlaten
verlaten (*).
(.).
verboden
verboden worden;
worden ;ofof wel
wel zouden
zij het
:Den 1len
en Februari
verhaal dezer
deler bijeenkomst
bijeenkomst aan
aan de
de landlandDen
Februari werd
werd het verhaal
voogdes
overgemaakt
(±).
voogdes overgemaakt (t).
Ondertusschen was
het magistraat
magistraat besloten
besloten ininhet
hetvervolgen
vervolgenvan
vanden
den
was het
tasten. Den
Den 3en Februari
werden nogmaals
nogmaals
nieuwen
nieuwen godsdienst
godsdienst door
door te
te tasten.
Februari werden
de
hoofden der
der hervormde
hervormde partij
partij op
ophet
hetschepenhuis
schepenhuisontboden,
ontboden, om
om
de hoofden
lezing
te hooren
hooren van
vandedevolgende
volgendebesluiten,
besluiten,waarvan
waarvan men
men hun
hun een
een
lezing te
afschrift gaf
gaf::
heeft men
menhemlieden
hemIiedenbevolen
bevolenvan
vanweghen
weghender
derconincklijke
conincklijke
,lEerst,
Eerst, zo
zo heeft
Majesteyt,
pene van
van rebellie
rebellie ende
endeindignatie,
indignatie, dat
datzijz\jhemlieden
hemIieden
Majesteyt, op
op pene
gheheelik
deporteren
van
hemlieden
t'onderwinden,
directelic
ofteindiindigheheelik deporteren van hemlieden t'onderwinden, directelic ofte
rectelbck 't eenighe zake
rectelijck
doene onder
onder 't dexele van 't consistorye
zake te doene
ofte last
last van
vandedereligie,
religie,
nemaer
zijliedencasseren,
casseren,breken
breken ende
ende
ofte
nemaer
datdat
zijlieden
renuncieren
lyguen, vergaderynghen
vergaderynghen ende
ende consistoryen.
consistoryen.
renuncieren alle
alle lyguen,
zEnde
zij oick
oickhemlieden
hemlieden nyet
nyetenenvervoorderen
vervoorderen als
alsouderlynge,
ouderlynge,
»Ende dat
dat zij
J ordonnerene oft bevelene eenighe
dyacre, superintendent
superintendent ofte
ofteanderssins
anderssinst't ordonnerene
dyacre,
oft bevelene eenighe
zaken an dondersaeten
dondersaeten van
van Zijnder
Zijnder Majesteyt,
Majesteyt, op
op ghelijcke
ghelijcke penen.
penen.
zaken
dat de
de zelve
zelve ofte
ofteandere,
andere, wij zij zijn,
zijn, op
op huerlieder
huel"lieder
»Insghelijckx, dat
»Insghelijckx,
adven ende
ende auctoriteyt,
auctoriteyt, nyet bystaen en zouden
zouden t'imposeren
t'imposeren ofte
ofte colleccollecadven
wat
tyltre
dat
waere,
eenighe
penningen
op
dondersaeten
teren,
ten
teren, ten wat tyltre dat waere, eenighe penningen op dondersaeten
datzijzij
't selve
ghewillichdeden)
deden)
van Zijne
Zijne Majesteyt
Majesteyt (jae
(jae alwaer
alwaer 't 'tdat
van
't selve
ghewillich
zonder auctorisatie,
auctorisatie, permissie
permissie ofte
ofte consent
consentvan
vanZijne
ZijneMajesteyt
Majesteytende
ende
zonder
Alte~e, op
op pene
penevan
vanZijne
ZijneMajesteyt
Majesteytende
endezijn
zijnghecommiteerde
ghecommiteerdetete
Haer Alteze,
Haer
velevan
van
hu'erlieden
gheven rekenijng
rekenijng ende
ende reliqua
reliqua ende
ende te
te betaelen
betaelenzozovele
gheven
hu'erlieden
eyghen goet
goet an
an zijne
zijnevoorseide
voorseide Majesteyt,
Majesteyt, als
alsmen
menbevinden
bevindenzoude
zoudebij
bij
eyghen
zelfsvan
vanconfiscatie
confiscatievan
van
hemlieden ghelicht
ghelicht ofte
ofte ghedaen
ghedaenlichten
lichtenzijnde,
zijnde,zelfs
hemlieden
voornoemde penningen,
penningen, indyen
die vinden
vinden ofte
ofte arresteren
arresteren kan,
kan,
de voornoemde
indyen men
men die
ende bovendyen
bovendyen up
up arbitraire
arbitraire punitie.
punitie.
IDat zij,
zij,bijbijgheven
gheven
aelmoessene,
weerck
ofte
anderssins,de
de
Oat
vanvan
aelmoessene,
weerck
ofte
anderssins,
simple ghemeene
ghemeene volck
volck nyet
nyet en
enverleeden
verleeden ofte
ofte hemlieden
hemlieden wecken,
wecken, op
op
simple
pene van
van hemlieden
hemlieden te
te kastien,
kastien, zozomen
menbevinden
bevindenzoude
zoudetetebehoiren.
behoiren.
pene
(*) Verslag opgestuurd
0pgeltuurtldoor
door 't't Magistraat,
Mag;"traat, CXVIII—CXX.
CXVlII-CXX.—(*)

blz.
blz. 68
68 —69.
-611. —
- Brief
Briefrecueil,
recueil, blz.
blz. 322.
322.
(t) Gachard,
Gachard, Notice
Notiee historique,
kiltorigue, blz.
blz. 144.
144.
(t)

Yer8lag van
lIan '1't Magistrael,
Magwraet,
Verslag
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»Dat de
ministers, predicanten
predicanten ende
endeander
anderghelijcke
ghelijcke persoonen,
persoonen, in
in
de ministers,
't lant
wesende, nyet
nyet meer
meerenenvergaderen,
vergaderen,overeen
overeencommen,
commen, noch
noch hemhemlant wesende,
lieden
vinden van
van een
een plaetse
plaetseinindandere,
dandere, 't wa
ere bij
bij tytle van
van colloquie,
colloquie,
lieden vinden
waere
op pene
penevoor
voorseditieuls
seditieulsende
endeperturbateurs
perturbateursvan
van
conferience
synode, op
conferience ofte
ofte synode,
de
ghemeene welvaert
welvaert ende
ende ruste
ruste gheacht
gheacht ende
ende ghehouden
ghehouden te
tezijne.
zijne.
de ghemeene
»Bevelende
alle officiers
officiers ende
magistraet, in
in zo
zo verre
verre yemandt,
yemandt, wij
wij
ende magistraet,
DBevelende alle
hij waer,
waer, bestonde
bestonde tattempteren
tattempteren ofte
oftecontravenieren
contravenieren eenighe
eenighe van
van de
de
hij
voornoemde
zij de
de zelve
zelve vanghen
vanghen zouden
zouden ofte
ofte kastijen
kastijen zo
zo
voornoemde pointen,
pointen, dat
dat zij
bij
de doot,
doot,alsals
anderssinsextraordinairlick,
extraordinairlick, zo
zozijzijbevinden
bevindenzouden,
zouden,
bij de
anderssins
op pene
pene van
van op
op
nae de
de qualiteyt
qualiteytvan
vanhuerlieder
huerlieder misdaet
misdaet ende
ende cryme,
cryme, op
nae
hemlieden
verhaelen, indyen
indyen zy
zyuseren
userenvan
vanfraulde,
fraulde,dissimulacie
dissimulacieofte
ofte
hemlieden te verhaelen,
connivencie.
»Dat
oick de voornoemde
voornoemde ministers,
ministers, predicanten
predicantenende
endesectarissen
sectarissennyet
nyet
Dat oick
op tyltre
tyltre van
vaneene,
eene,ofte
ofte
distribueren
en
houden eenighe
eenighe vergaderijngen
vergaderijngen op
en houden
distribueren
broot ende
ende wijn,
wijn, op
opdedemode
mode
Calvynistycque,Zwyngliane
Zwynglianeofte
ofte
broot
vanvan
Calvynistycque,
van den
den doot
dootende
endeleste
lestesupplicie
suppliciejeghens
jeghensden
denvoorvooranderssins,
anderssins, op
op pene van
noemde ministers
ministers ende
endepredicanten,
predicanten,ende
endevan
vanextraordinaire
extraordinairepene
penejeghens
jeghens
noemde
dandere die
die daerover
daerover assisteren
assisteren ofte
oftecompareren
compareren zouden,
zouden, als
alswezende
wezende
dandere
eene zake
zake geenssins
geenssinstollereerlijck
tollereerlijck noch
nochghepermitteert.
ghepermitteel·t.
»Dat
zij oick
oick gheen
gheen verbode
verbode prekijnghen
prekijnghen ofte
oftevermanijnghen
vermanijnghen en
endoen
doen
:oDat zij
in
steden, keercken,
keercken, templen,
tempIen, keerckhoven
keerckhoven ofte
ofte andere
andereghewijde
ghewijde en
en
in steden,
heleghe plaetsen,
plaetsen, 't'tzij
zij onder
onderdexele
dexelevan
vanbegravijnghen
begravijnghenende
endeanderssins.
anderssins.
heleghe
~nde Haer
Haer Alteze
Alteze verstaet
versta etdat
datmen
men
daerjeghensvan
vanalle
alleremediën
remediënusere,
usere,
Ende
daerjeghens
bij
bannissementen ende
ende andere
andereextraordinaire
extraordinaire penen.
penen.
bij bannissementen
»Ende
aengaende de
scholen, dat
datdofficiers
dofficiers ende
ende magistraten,
magistraten, met
met
de scholen,
DEnde aengaende
hemIieden
gheropen zekere goede
goede ende
endeghequalificeerde
ghequalificeerde persoonen,
persoonen, van
van
hemlieden gheropen
zo ghemeene
ghemeene als
alssecrete,
secrete, em
smteteziene
ziene
stonden
visiteren de scolen,
scolen, zo
stonden anne,
anne, visiteren
ende
hemIieden diligentelijck
diligentelijck tinformerene
tinformerene van
der qualiteyt
qualiteyt van
van de
de
ende hemlieden
van der
voornoemde scoolmeesters
scoolmeesters ènde
ènde wat
watleerynghen
leerynghenzijzijonderwijzen.
onderwijzen. Ende,
Ende,
voornoemde
zij sectarissen
sectarissen zijn,
zijn, ende
ende den
denkinderen
kinderen onderonderindyen
bevindt dat
indyen men
men bevindt
dat zij
wijsen
eenighe erreuren,
erreuren, dat
datmen
mendezelve
dezelve
scoolmeestersinterdiceren
interdiceren
wijsen eenighe
scoolmeesters
zal, op
op pene
penevan
vangheesselynghen
gheesselynghen ende
ende banne,
banne, hemlieden
hemlieden meer
meel' dies
dies te
te
zal,
onderwinden ende
op lijffstraf
lijffstrafter
terdoot
dootincluuz,
incluuz,indyen
indyenzijzijnaderhandt
naderhandt
onderwinden
ende op
dofficiers ende
magistraat stappans
stappans execuexecudaer
inne vervallen
vervallen;; 't welck dofficiers
ende magistraat
daer inne
zu"Hen, op
op pene
pene van
vanopophemlieden
hemliedendaernaer
daernaerteteverhaelene,
verhaelene, indyen
indyen
teren zullen,
teren
zijlieden
daerinne
negligent
bevonden
waeren,
willende
oick
dat
men
zijlieden daerinne negligent bevonden waeren, willende oick dat men
procedere, bij
bij punitie
punitie ende
endekastyment
kastymentextraordinarys,
extraordinarys,jeghens
jeghensdedevaders,
vaders,
procedere,
moeders,
meesters ende
ende voochden
voochden die
wel weetens,
weetens, zenden
zenden souden
souden de
de
moeders. meesters
die wel
voorseide
ghelijcke scholen.
scholen.
voorseide kinderen
kinderen tot ghelijcke
»Dat
dofficiers ende
magistraten scerp
scerp toezicht
toezicht nemen
nemen zouden,
zouden, dat
dat
ende magistraten
DDat dofficiers
gheen scandaleuse
scandaleuse noch
noch pernicieuse,
pernicieuse, heretycqe,
heretycqe, injurieuse
injurieuse ende
endeblaspheblasphematoire boucken,
boucken, pampieren,
pampieren, pourtraicturen
pourtraicturenende
endeschilderijen
schilderijenvercocht
vercochten
en
matoire
werden.
Ende indyen
indyen zij
zijeenighe
eenighevercoopers
vercoopersvan
vandyen
dyenbevonden,
bevonden, dezelve
dezelve
werden. Ende
straffe lij ck ende
ende extraordinairlick
extraordinairlick punieren
punieren ghelijck
ghelijck den
denvoornoemde
voornoemde
wel straffelijek
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scoolmeesters ende
ende vercoopers
vercoopers te wijten
wijten isisextraordinairen
extraordinairen penen
penen ende
ende
scoolmeesters
C).
boeten" (*).
Door dit
dit verbod
verbod werden
werd ell de
derechten
rechtender
derhervormden
hervormdenaanzienlijk
aanzienlijk ingeingeDoor
kort;; al
al wat
wathun
hunnog
nogvoorloopig
voorloopigoverbleef,
overbleef,was
washet
hethouden
houdender
derpredikatiën
predikatiën
kort
het to.edienen
t~edienen der
der sacramenten
sacramenten op
op de
dehun
hunaangeduide
aangeduide plaats.
plaats.Maar
Maal'
en het
bestuur over
over hunne
hunne eigenlijke
eigenlijke gemeente
gemeente werd
werd hun
hun ontzegd,
ontzegd, zoodat
zoodat
het bestuur
die
noodzakelijk
noodzakelijkophield
ophieldtetebestaan.
bestaan.Maar
Maar
die gemeente
gemeente van
vandit
ditoogenblik
oogellblikafaf
de beslissing
beslissing van
van het
hetmagistraat
magistraathunne
hunne zaak
zaak moest
moest
hoe vreeselijk
vreeselijk ook
ook de
hoe
treffen, toch
toch hadden
hadden de hervormden
hervormden de
macht niet
niet 1-ner
méer er
erzich
zichtegen
tegen
treffen,
de macht
te verzetten.
verzetten. Al
AI wat
watzijzijdoen
doenkonden,
konden,was,
was, toen
toen Egmont
Egmont den
den 77'den
te
Februari in
in de
destad
stadkwam,
kwam,hem
hem
verzoekschriftte te
overhandigen,
Februari
eeneen
verzoekschrift
overhandigen,
waarin zij
hem verzochten
verzochten de
de bevelen
bevelen van
van het
het magistraat
magistraat tetedoen
doenuituitwaarin
zij hem
vermits zij
zijrechtstreeks
rechtstreekstegenstrijdig
tegenstrijdigwaren
warenmet
metdedevergunningen,
vergunningen,
stellen, vermits
graafaan
aandedehervormden
hervol'mden had
had toegestaan.
toegestaan. Ook
Ookdeden
deden zij
zij het
het
die de
de graaf
die
onredelijke dezer
bevelen uitschijnen,
uitschijnen, indien
indien zij
zij niet
niet de
devolkomen
volkomen ververonredelijke
dezer bevelen
totdoel
doelhadden.
hadden. Egmont
Egmontvergenoegde
vergenoegde
van den
dennieuwen
nieuwengodsdienst
godsdiensttot
delging van
zenden, opdat
opdat dezen
dezen
zich dit
dit verzoekschrift
verzoekschrift aan
de schepenen
schepenen over
over te zenden,
zich
aan de
naar goeddunken
goeddunken over
over zouden
zouden beschikken
beschikken (+).
(t).
er naar
dag verzekerde
verzekerde de
aan het
het magistraat,
magistraat, dat
dathij
hijuituitde graaf aan
Denzelfden dag
drukkelijken
last
had
de
wapens
af
te
nemen
van
al
de
.inwoners
vall
drukkelijken last had de wapens af te nemen van al de .inwoners van
Gent zonder
zonder onderscheid,
onderscheid, tot
meerdere zekerheid
zekerheid der
stad, zooals
zooals men
men
Gent
tot meerdere
der stad,
gedaan had
had ininWest-Vlaanderen.
West-VlaandeJ'en.Doch
Dochhet
hetkwam
kwamaan
aanhet
hetmagistraat
magistraat
het gedaan
voorzichtiger voor
burgers niet
te nemen,
nemen,
voorzichtiger
voorde
de wapens
wapens van
van de
de goede
goede burgers
niet af te
om
de stad
stadniet
niet
gansch
zonder
verdedigingsmiddelen te
te laten,
laten, indien
indien
om de
gansch
zonder
verdedigingsmiddelen
men haar
haar van
van buiten
buiten bedreigde
bedreigde;; het
hetscheen
scheenraadzamer
raadzamerslechts
slechtsdiegenen
diegenen
men
te ontwapenen,
ontwapenen, die
die den
den eed
eedvan
vanonderwerping
onderwerpingaan
aandedeoverheid
overheidzouden
zouden
weigeren. Dienvolgens
Dienvolgens werden
werden dedeschepenen
schepenenAdriaan
Adriaan van
van Riebeke
Riebeke en
en
weigeren.
het
Hof
Jan
Sersanders,
benevens
de
pensionaris
Jan
Dubois,
naar
Jan Sersanders, benevens de pensionaris Jan Dubois, naar het Hof
om dit
dit aan
aan de
delandvoogdes
landvoogdes te
te vertoonen.
vertoonen. Zij
Zijmoesten
moesten haar
haar
gestuurd
gestuurd om
tevens verzoeken
verzoeken de
dehervormde
hervormdepredikatiën
predikatiënopenlijk
openlijktetewillen
willenverbieden,
verbieden,
vermits
de hervormden
hervormden verklaard
verklaard hadden
hadden van
van de
deuitoefening
uitoefening van
van den
den
vermits de
zullen afzien,
afzien, indien
indien zulks
zulks door
door het
hetHof
Hofbevolen
bevolen
nieuwen
godsdienst te
nieuwen godsdienst
te zullen
Ook moesten
moesten de
de afgevaardigden
afgevaardigden vragen,
vragen, dat
dat de
de regeering
regeering in
in dit
dit
werd.
werd. Ook
op hare
hare kosten
kosten de
debezetting
bezettingvan
vanGent
Gentdoor
doordriedrie-ofofvierhonderd
vierhonderd
geval
geval op
wapenknechten
versterken zou
zou (§).
(§).
wapenknechten versterken
De
landvoogdes deed
deed den
den 21
CO) antwoorden,
men de
de wapens
wapens
De landvoogdes
21 sten
sten (**)
antwoorden, dat men
zou
afnemen
van
al
diegenen,
die
zouden
weigeren
den
volgenden
eed
zou afnemen van al diegenen, die zouden weigeren den volgenden eed
af te
te leggen
leggen::
D
Dat zweerdij
zweerdij onderdanich
onderdanich te zijne
zijne den
denConinck
Coninck onsen
onsensouvereynen
souvereynen
DDat
(0)
Gachard, Notiee
145-147. Men
Men vindt
vindt er
er ook
ook de
delijst
lijstder
derherherNotice historiqlle,
historique, blz.
(*) Gachard,
blz. 145-147.
wie deze bevelen
bevelen gelezen
gelezen werden.
werden. —
- Verslag opgestuurd
door 't Magistraat,
vormden,
vormden, aan
aan wie
opgestuurd door
Magistraat,
CXXI-CXXII.
- Verslag
Verslag !Jan
JJ[agistraet, blz.
- Bripf
CXXI—CXX11. —
blz. 69-72. —
van 't Magistraet,
Brief recueil, blz.
blz. 223.
(t)
Gachal'd. Noliee
- Verslag opgestuurd
JJfagistraat,
blz. U9-151.
149-151. —
(f) Gachard.
Notice historique, blz.
opgestuurd door 't Magistraat,
CXXIII.
- Verslag
- Brief recllei/,
CXX111. —
Verslag flan
van 't JJfagistraet,
Magistraet, blz.
blz. 72-73. —
recueil, blz.
blz. 324.
(§)
Gachard, Notiee
- Verslag
door het Magistraat,
(§) Gachard,
blz. 148-149. —
Notice historique, blz.
Verslag opgestuurd door
Magistraat,
CXXV-CXXVIl.
- Brief
recueil, blz. 324.
CXXV—CXXV11. - Verslag van 't't JJfagistraet,
Magistraet, blz.
blz. 73-74.
73-74. —
Brief recueit,
(-"')
Gachard, Notiee
historique, blz.
151.
(4')
blz. 151.
Notice historique,
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heere, Mevrauwe
heere,
Mevrauwe van
den magistraat
magistraat ende
ende scepenen
scepenen
van Parma,
Parma, Regente,
Regente, den
deser
stede ende
ende alles
alleste te
doene
weghen
zijnderMajesteyt,
Majesteyt,
deser stede
doene
diesdies
vanvan
weghen
zijnder
Haer
Alteze, ende
ende den
denvoornomden
voornomdenmagistraet
magistraetbevolen
bevolen ende
endeghelast
ghelast
Haer Alteze,
zal
wesen ; tobserveren
tobserveren doude
doude religie
religietot
totnoch
nochtoe
toeonderhauden
onderhauden ende
ende
zal wesen
gheexerceert
in dese
deselanden
landen van
van herwaertsovere,
herwaertsovere, nyet
nyet tetedoene
doenenoch
noch
gheexerceert in
werdene eenich
eenich beleth
beleth in
in dexercitie
dexercitie ende
ende
ghedooghen
ghedooghenghedaen
ghedaentete werdene
cerimonyen vande
vande voorseyde
te conserveren
conserveren dedegheestelicke
gheestelicke
cerimonyen
voorseyde religie
religie; ; te
persoonen
ende huerlieden
persoon
en ende
huerlieden goedynghen
goedynghen;; te
te wederstaene
wederstaenealle
allefoullen,
foullen,
brekynghen,
saccTiigementen ende
enderoovynghen
roovynghendie
diemen
menzoude
zoudewillen
willendoen
doen
brekynghen, sacctigementen
op de keercken,
op
keercken, cloosters,
cloosters, spetaelen
spetaelen ende
ende goddelicke
goddelicke plaetsen,
plaetsen, ende
ende op
op
de
persoonen. aldaer
wonende mitsgaders
mitsgaders oick
oick op
opalle
alleandere
andereinwonende
inwonende
de persoonen.
aldaer wonende
deser stede" (*).
deser
(').
Dienvolgens
ingezetenen, de
een na
naden
denander
ander op
op
Dienvolgenswerden
werdenalal de
de ingezetenen,
de een
het
schepenhuis ontboden
ontboden om
te leggen.
leggen. Aan
Aandiegenen,
diegenen,
het schepenhuis
om dien
dien eed
eed af te
die weigerden,
die
weigerden, werd
werd op
op doodstraf
doodstraf bevolen
bevolen hunne
hunne wapens
wapens aan
aan het
het
magistraat
leveren. Ook
Ookwerd
werdvan
vandeze
dezelaatsten
laatstenzorgvuldig
zorgvuldig aanaanmagistraat af
af te leveren.
teekening genomen.
genomen. Zes
Zes weken
teekening
weken lang
lang waren
waren de
de schepenen
schepenen met
met die
dietaak
taak
bezig (t).
bezig
steD Maart
Daar het magistraat
Daar
magistraat den
den 22
had, dat
dat de
de predikant
predikant
22sten
Maart vernomen had,
Hermannus
de stad
stad schuil
schuil hield
hieldenener er
nieuweplannen
plannenvan
van
Hermannuszich
zich in
in de
nieuwe
oproer
zoo werden
werden 50
50ponden
pondengroot
grootuitgeloofd
uitgeloofd aan
aandengene,
dengene,
oproer smeedde,
smeedde, zoo
die
hem aan
aan de
deoverheid
overheid zou
zouoverleveren
overleveren;; degenen,
degenen, die
die zouden
zouden weten,
weten,
die hem
waar
hij verbleef,
verbleef, zonder
zonder het
hetaan
aanhet
het
magistraatbekend
bekendtetemaken,
maken,
waar hij
magistraat
zouden het
den strop
strop boeten.
boeten. Hermannus,
Hermannus, wiens
wienshoofd
hoofd men
men dus
dus
zouden
het met
met den
op
prijs had
had gesteld,
gesteld, kon
konechter
echterbijtijds
bijtijdsontvluchten,
ontvluchten, evenals
evenals ververop prijs
scheidene andere
andere hoofden
hoofden van
van hetgeen
hetgeeneens
eens
hervormdepartij
partijwas
was(§).
(§).
scheidene
dede
hervormde
Om
de hervormingsbeweging
hervormingsbeweging den
den genadeslag
genadeslag te
tegeven,
geven,bleef
bleefererthans
thans
Om de
hetprediken
predikenininden
dentempel
tempelbuiten
buitendedeBrugsche
Brugsche
niets meer
meer over
overdan
danhet
niets
poort te verbieden.
verbieden. Om
Om dit
ditteteverkrijgen,
verkrijgen,werden
werdenden
den 248ten
248ten de voorvoorpoort
schepen, heer
heer van
van Domberghe,
Domberghe, de
de pensionaris
pensionaris Dubois
Dubois en
en dedeprocureurprocureurschepen,
generaal van
van Vlaanderen
Vlaanderen naar
Hof gezonden.
gezonden. Zelfs
Zelfs stelde
stelde het
het
generaal
naar het
het Hof
magistraat —
- dat
datop
opeens
eensstoutmoedig
stoutmoedigwerd,
werd,nunu
alle
gevaarverdwenen
verdwenen
magistraat
alle
gevaar
was —
- aan
aande de
landvoogdesvoor,
voor,allealle
uitoefeningvan
vanden
dennieuwen
nieuwen
was
landvoogdes
uitoefening
godsdienst in
in zijn
zijn eigen
eigennaam
naamte te
verbieden,
indien
daartoeden
denhaven
haren
godsdienst
verbieden,
indien
zijzij
daartoe
niet zocht
zocht teteleenen.
leenen.Maar
Maar
zonder
hare
toestemmingdurfden
durfden zij
zij dit
dit
niet
zonder
hare
toestemming
doen, vermits
vermits de
de predikatiën
predikatiën zoowel
zoowel door
door haar
haar als
als daor
door den
den graaf
graaf
niet doen,
van Egmont
Egmont waren
waren toegestaan
toegestaangeworden
geworden(**).
van
8
Den 298ten
29 ten kwamen
kwamen de
de afgevaardigden
afgevaardigden uit
uit Brussel
Brussel terug
terug met
met een
een
Den

r·).

(*) Verslag
1'eralag van
flan 't Magistraet,
lJfagutraet, blz.
blz. 75.
- De
DeFransche
Fransche formule
formule van
van dien
dien eed
eed isistete
(*)
75. —
in Gachard,
Gachard, Notice,
Notief!, blz. 152.
152.
vinden in
(t) Verslag
Yerllag opgestuurd
opgelt••rddoor
door 't't Magistraat,
MagUtraat, CXXVIII.
CXXVIII. - Verslag
1'eralag van
flan 't't Magistraet,
Magiltraet,
(t)
blz. 75.
75.....76.
76. - Brief
Briefrecueil,
recueil, blz.
blz. 324.
324.
blz.
(t) Verslag
1'erllag opgestuurd
opgell••rddoor
door 't't Magistraat,
MagUtraat,CXXVI111
CXXVIIII-CXXX.
1'erllag van
flan 't't MaMa(¢)
CXXX. - Verslag
gillraet, blz.
blz. 76.
76. - Brief
Briefrecueil,
recveit, blz.
blz. 325.
325. - De
De liempenaere,
Kempenaere, Vlaemsche
Ylaemlche Kronijk,
Kronijlc, blz.23.
blz. 23.
gistraet,
(0.) Verslag
1'erllag opgestuurd
opgelt••rd door
door 't'tMagistraat,
MagUtraat,CXXX.
CXXX.
- Yerll<l!l
van
't Ma!lUtraet, blz.
blz.
(**)
— Verslag
van 't
Magistraet,
76-77. - Brief
Briefrecueil,
recueil, blz.
blz. 326.
326.
76-77.
—

-

—

—

—

—

—

—
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edikt,
opgesteld in den
den Raad
Raad van
vanState
Statemet
met
medewerkingvan
vanEgmont,
Egmont,
edikt, opgesteld
medewerking
dat
het verbieden
verbieden der
der hervormde
hervormde predikatiën
predikatiën bevatte.
Nogdenzelfden
denzelfden
dat het
bevatte. Nog
de predikant
predikant
dag werd,
dag
werd, naar
naar aanleiding
aanleiding van
van een
een brief
briefvan
van Egmont
Egmont Cl, de
Nicasius Vanderschuere
Vanderschuere op
schepenhuis ontboden.
ontboden. Daar
Daar zegde
zegde
Nicasius
op het
het schepenhuis
dathet
hetmagistraat
magistraatbesloten
beslotenhad
haddede
predikatiënteteverbieden,
verbieden,
men hem,
hem, dat
men
predikatiën
aangezien de
de hervormden
hervormdenverscheidene
verscheidenepunten
puntenhunner
hunneronderwerpingsonderwerpingsaangezien
akte
hadden overtreden.
overtreden. Vanderschuere
Vanderschuere mocht
zeggen —
- hij
hijkende
kende
akte hadden
mocht zeggen
schaap niet
niet —
- dat
dat
waarschijnlijk
waarschijnlijkdedegeschiedenis
geschiedenisvan
vanden
den wolf
wolf en
en het schaap
hij niet
niet begreep,
begreep, wat
wat men
men hem
hem ten
tenlaste
lastelegde
legde:
hetmagistraat
magistraatbleef
bleef
hij
: het
Hetbovengemeld
bovengemeldverbod
verbod werd
werd
natuurlijk in
zijn besluit
besluit volharden.
volharden. Het
natuurlijk
in zijn
dadelijk
de stad
stadafgekondigd
afgekondigd;; daarna
daarna werden,
werden, op
opbevel
bevel van
van het
het
dadelijk in
in de
magistraat, de
sleutels van
van den
den geuzentempel
geuzentempel op
op het
hetschepenhuis
schepenhuis
magistraat,
de sleutels
gebracht
(t).
gebracht (±).
Een drietal
drietal weken
weken later,
later, den
den 19den
19 den April
April (§),
werd, op
opbevel
bevelvan
van
Een
(§), werd,
heervan
vanMoscroen,
Moscroen, souverein-baljuw
souverein-baljuw van
vanVlaanderen,
Vlaanderen, de
de tempel
tempel
den
den heer
tot opopden
den
grond
afgebroken
door
krijgsknechtenvan
vanArtus
Artus
zelf
zelf tot
grond
afgebroken
door
dede
krijgsknechten
taak met
metevenveel
evenveel ijver
ijveropopzich
zichnamen,
namen, als
als de
de
Boessens, die
die deze
deze taak
Boessens,
beeldenbrekers
eenigemaanden
maandenvroeger
vroeger
het
vernielender
derRoomschRoomschbeeldenbrekers er eenige
ininhet
vernielen
De bouwbouwKatholieke
kloosters aan
den dag
dag gelegd
gelegd hadden.
hadden. De
Katholieke kerken
kerken en
en kloosters
aan den
stoffen,
die van
vanden
dengeuzentempel
geuzentempelvoortkwamen,
voortkwamen, werden
werdenininopenbare
openbare
stoffen, die
CO).
verkooping tegen
een spotprijs
spotprijs geveild
geveild (**).
verkooping
tegen een
Sinds dit
oogenblik werd
werd er
ergeen
geenenkele
enkele
predikatiebinnen
binnennoch
noch
dit oogenblik
predikatie
meer gehouden.
gehouden. Degenen,
Degenen, die
diededenieuwe
nieuweleer
leerhadden
hadden
rondom
rondom Gent
Gent meer
meerdan
dan de
de
beleden, hielden
hielden zich
zich stil
stil of
of ontvluchtten
ontvluchtten de
Nogmeer
beleden,
de stad.
stad. Nog
het magistraat
magistraat tegen
tegen hen
hen inspande,
inspande, vreesden
vreesden zij
zij de
de
vervolgingen, die
vervolgingen,
die het
strengheid
van den
den hertog
hertog van
van Alva,
Alva, die
die met
met zijn
zijn leger
legeronze
onzegrenzen
grenzen
strengheid van
naderde.
Eindelijk, den
den 30lten
Augustus, deden
deden negentien
negentien Spaansche
Spaansche
naderde. Eindelijk,
308ten Augustus,
hunne
vendelen van
van den
den geduchten
geduchten vertegenwoordiger
vertegenwoordiger van
van Filips
FilipsII11hunne
vendelen
stad.
intrede in
intrede
in de stad.
De
hervormingsbeweging was
gestremd. Thans
Thans begon
begondedekastijding.
kastijding.
De hervormingsbeweging
was gestremd.
(4),

Slo
S 1 o t.
Het wonderjaar
wonderjaar heeft
dus te
teGent
Gentgeduurd
geduurdvan
vanhet
het
einde
dermaand
maand
Het
heeft dus
einde
der
Juni 1566
tot in
in April
April 1567.
1567. Het
Hetomvat
omvatdienvolgens
dienvolgens nagenoeg
nagenoeg 1566,
1566,
Juni
1566 tot
indien
men
het
jaar
begint
met
Paschen,
volgens
de
tijdrekening,
die
indien men het jaar begint met Paschen, volgens de tijdrekening, die
in
Vlaanderen
algemeen
gebruikt
werd.
Men
kan
het
duidelijk
toen
toen in Vlaanderen algemeen gebruikt werd. Men kan het duidelijk
verdeelen in
in vier
vier kenschetsende
kenschetsende perioden,
perioden, die
die aan
aandedevier
vier
hoofdstukken
verdeelen
hoofdstukken
dezer
studie beantwoorden.
beantwoorden. De
Deeerste
eerstedezer
dezerperioden
perioden duurt
duurt van
van den
den
dezer studie
(0)
üachard, Notice historique,
ltistorique, blz. 152.
(*) Gachard,
(t) Verslag
opgestuurddoor
door 't Magistraat,
Jlfagistraat, CXXXI.
CXXXI.—- Verslag
VersltJg van 'IMagistraet,
'tlIfagistraet, blz. 7777—
Verslag opgestuurd
IA)
78.
- Brief
Briefrecueil,
r~cueil, blz. 326.
- De Kempenaere, Vlaemsche
Kronij/c, blz.
blz. 24.
24.
78. —
326. —
Vlaemsche Kronyk,
opgestuurddoor
door't'tMagistraat
jJfagistraat zegt den
den 10den.
lOden.
(§) Het Verslag
Verslag opgestuurd
CO')
Vaernewijck. Van
die beroerlicke
beroerlic/cetijden,
tijden, 11,
169-173; idem,
IJ, blz.
176. (**) Van Vaernewijck,
Van die
II, hlz.
blz.169-173;
blz.176.—
idem, II,

Verslag
opgestuurddoor
door't 'tMagistraat,
Magistraat, CXXXii.
CXXXII.
Verslag opgestuurd
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30st,no Juni
1teo Augustus,
Juni tot
tot den
3Qst
den 22
ware de
de
228ten
Augustus,en
en maakt
maaktals
als het
het ware
inleiding
der hervormingsbeweging.
hervormingsbeweging. Het
Het is
is het
het tijdvak
tijdvak der
der veldveldinleiding uit
uit der
periode, alhoewel
de gewelgewelpredikatiën.
predikatiën.De
De tweede
tweede periode,
alhoewel zeer
zeer kort,
kort, is
is de
die het
hetmeest
meestheeft
heeft
bijgedragen tot
totde
de
digste
geweest en
en diegene,
diegene, die
digste geweest
bijgedragen
schrikkelijke
diediedede Spaansche
later tegen
tegen
schrikkelijkevervolgingen,
vervolgingen,
Spaansche regeering
regeering later
de
hervormden heeft
Zij omvat
omvat den
den beeldenstorm,
beeldenstorm, die te
te
de hervormden
heeft ingespannen.
ingespannen. Zij
steo Augustus
Gent slechts
en den
Gent
slechts den
den namiddag
namiddag en
den nacht
nacht van
van den
den 22
22sten
datbeide
beidepartijen
partijenelkander
elkander
gewoed
Daarop volgt
volgt een
een tijd,
tijd,dat
gewoed heeft.
heeft. Daarop
aanknoopenvan
van
vreezen
en dien
dien dedehervormden
hervormdenbenuttigen
benuttigentottothethet
vreezen en
aanknoopen
graaf van
van Egmont.
Egmont. Deze
Dezeperiode,
periode, waarin
waarin
onderhandelingen
onderhandelingenmet
met den
den graaf
de
geusgezinden het toppunt
toppunt hunner
hunner macht
macht bereikten
bereikten en
enhet
hetuitoefenen
uitoefenen
de geusgezinden
van
den hervormden
hervormden godsdienst
godsdienst in
in den
dentempel
tempelbuiten
buitendedeBrugsche
Brugschepoort
poort
van den
metden
denaanvang
aanvangvan
van 156'7,
werd
toegestaan, eindigde
eindigde ongeveer
ongeveer met
werd toegestaan,
1567, volgens
degeleidelijke
geleidelijke
de
hedendaagsche tijdrekening.
tijdrekening. Daarop
Daarop volgt
volgteindelijk
eindelijk de
de hedendaagsche
op
doch
spoedige onderdrukking
onderdrukking der
der hervormingsbeweging,
hervormingsbeweging, die
reeds op
doch spoedige
die reeds
en April
den 1g
zelfs reeds
reedsopophet
het
eindeder
dermaand
maandMaart
Maart gansch
gansch was
was
19en
April en zelfs
einde
voltrokken.
hervorming dus
dus noodig
noodig gehad
gehad om
omzich
zich
voltrokken. Zes
Zes maanden
maanden had
had de hervorming
te Gent
Gent te
tevestigen
vestigen;; drie
drie maanden
maanden waren
waren voldoende
voldoende om
om haar
haar te
tedoen
doen
verdwijnen.
Het trouw
trouw verhaal
verhaal der
der gebeurtenissen,
gebeurtenissen, die
diezich
zichinindie
dienegen
negenmaanden
maanden
te Gent
Genthebben
hebbenvoorgedaan
voorgedaan,, ziedaar,
ziedaar, wat
wathet
hetonderwerp
onderwerp isis geweest
geweest
op volstrekte
nauwkeurigheid of volvoldezer
studie. Wellicht
Wellicht kan
kan zij
dezer studie.
zij op
volstrekte nauwkeurigheid
ledigheid
geen aanspraak
aanspraakmaken
maken;
wellichtzullen
zullenverdere
verdereonderzoekingen
onderzoekingen
ledigheid geen
; wellicht
in een
een
in
archieven enkele
enkele gebeurtenissen
gebeurtenissen van
vanondergeschikt
ondergeschikt belang
belang in
in archieven
is het
hetweinig
weinigtetevreezen,
vreezen, dat
dat de
degegeander
daglicht plaatsen.
Toch is
ander daglicht
plaatsen. Toch
ooit de
dehoofdtrekk
hoofdtrekken
van zal
zal wijzigen.
wijzigen.
schiedenis er ooit
schiedenis
en van
wijze, waarop
waaropdedehervormingsbeweging
hervormingsbeweging en
en de
debeeldenstorm
beeldenstormzich
zich
De wijze,
Gent hebben
hebben voorgedaan,
voorgedaan, laat
ook toe
toe een
een helderen
helderen blik
blik tetewerpen
werpen
te Gent
laat ook
op hetgeen
hetgeen deze
dezegebeurtenissen
gebeurtenissen geweest
geweestzijn
zijnbuiten
buiten de
deenge
engegrenzen
grenzen
op
Want
al
is
het
ook
zeker,
dat
deze
gebeurvan
Vlaanderens
hoofdstad.
van Vlaanderens hoofdstad. Want al is het ook zeker, dat deze gebeurde verschillende
verRchillende steden
steden van
van elkaar
elkaar hebben
hebben afgeweken,
afgeweken, niet
niet
tenissen in de
tenissen
het, dat
dat het
hetontstaan
ontstaander
derbeweging
bewegingenendedegedragslijn,
gedragslijn,
minder zeker
minder
zeker is
is het,
die de
de regeering
regeeringtegenover
tegenover haar
haar heeft
heeft gevolgd,
gevolgd, gansch
ganschhet
hetland
landdoor
door
die
één zijn
zijn geweest.
geweest. Langs
Langs den
deneenen
eenenkant
kantheeft
heeft
men
regeering,
dén
men
dede
regeering,
vertegenwoordigd door
de even
even fanafanavertegenwoordigd
doorden
denfanatieken
fanatiekenvorst
vorstFilips
Filips II
II en de
zichliever
lieverzouden
zoudenlaten
laten
landvoogdes Margaretha
Margaretha van
van Parma,
Parma, die
die zich
tieke landvoogdes
aan stukken
stukken hakken
hakken 'dan
'dan het uitoefenen
uitoefenen van
van een
eennieuwen
nieuwengodsdienst
godsdienstinin
aan
de Nederlanden
Nederlanden te dulden.
dulden. Tegenover
Tegenover hen
henstaat
staatdedemisnoegde
misnoegde herherde
vormingspartij, die
eerst dedebestaande
bestaandeoverheden
overheden trotseert,
trotseert, om
omhaar
haar
vormingspartij,
die eerst
daarna te
overrompelen. Tusschen
Tusschen beide
beide treedt
treedt de
de graaf
graafvan
vanEgmont
Egmont
daarna
te overrompelen.
bemiddelaar op.
op.
als bemiddelaar
graafvan
vanEgmont
Egmontgespeeld
gespeeldheeft,
heeft,
Die rol
rol van
vanbemiddelaar,
bemiddelaar, die
diededegraaf
Die
dathij
hijnoch
nochdoor
doordedeSpaanschgezinden,
Spaanschgezinden, noch
noch door
door
oorzaak geweest,
geweest, dat
is oorzaak
de
nationaalgezinden
naar
waarde
is
geschat
geworden.
De
eersten
de nationaalgezinden naar waarde geschat geworden. De eersten
hetschavot
schavotdoen
doenvallen
vallen;
hebben hem
hem als
alslandverrader
landverrader het
hethoofd
hoofdopophet
hebben
;
p

H~T
HET

wONDERJAAR TE
GENT.
WONDERJAAR
TE GENT.

299

rle laatsten
laatsten hebben
hebben hem
hembeschuldigd
beschulrligd slechts
slechtsdedehervormde
hervormdepartij
partijonderonderde
steund
hebben, toen
toenhet
hetscheen,
scheen,
zij de
bovenhandzou
zouverkrijgen,
verkrijgen,
steund te hebben,
datdat
zij de
bovenhand
haar later
later in
in de
dedagen
dagenvan
vanongeluk
ongelukte te
bestrijden.DeDeonpartijdigste
onpartijdigste
om
om haar
bestrijden.
schrijvers
algemeen voorgesteld
voorgesteld als
als een
een man,
man, zwak
zwak
schrijvers hebben
hebbenhem
hem in
in het algemeen
derhervormden
hervormden koos,
koos, om
om
van karakter,
karakter, die
die nu
nuen
endan
daneens
eensdedezijde
zijdeder
van
zich
ieder maal
maal door
door de
deregeering
regeering terug
terug tetelaten
latenmeesleepen.
meesleepen. Maar
Maar
zich ieder
schijnt wel,
wel, dat
datmen
menzijne
zijnebedoelingen
bedoelingenverkeerd
verkeerdheeft
heeftopgevat.
opgevat.
het schijnt
Alhoewel uiterlijk
uiterlijk Roomsch-Katholiek,
Roomsch-Katholiek, was
was Egmont
Egmonttoch
tochinderdaad
inderdaad
Alhoewel
een
vrijzinnig man,
man, die
die geenszins
geenszins ininhet
hetfanatisme
fanatismeder
derregeering
regeeringdeelde
deelde
een vrijzinnig
beter vroeg,
vroeg, dan
dandat
datiedereen
iedereenzou
zoumogen
mogendenken
denkenwat
wat hij wilde.
en
niet beter
en niet
De
vrijheid van
van godsdienst,
godsdienst, ziedaar,
ziedaar, wat
wathij
hijgetracht
getrachtheeft
heeftwettelijk
wettelijk
De vrijheid
Nederlanden te
te doen
doen toestaan.
toestaan. Ziedaar
Ziedaar het
het
door
de regeering
regeering inin dedeNederlanden
door de
vaste doel,
doel, dat
dathij
hijzich
zichhad
hadvoorgeschreven
voorgeschrevenenenwaarmede
waarmede
zijnedaden
daden
vaste
al alzijne
hervorming heeft
heeft hij
hij
in
verband staan.
staan. Tusschen
Tusschen de
deregeering
regeeringen
endedehervorming
in verband
weergeslingerd
geslingerd;; steeds
steedsheeft
heefthijhijtusschen
tusschenbeide
beidepartijen
partijen
nooit
heen en
en weer
nooit heen
een afzonderlijken
afzonderlijken weg
weg opgewandeld
opgewandeld en
engetracht
getrachtdede
eene
doordedeandere
andere
eene
door
doen dulden.
dulden.
te doen
In den
den aanvang
aanvang der
der beweging
beweging heeft
heeft hij
hij er
erherhaalde
herhaalde malen
malen bij
bij het
het
In
magistraat van
van Gent
Gent op
opaangedrongen,
aangedrongen, dat
datmen
mendede
veldpredikantenzou
zou
magistraat
veldpredikanten
deropenbare
openbarerust
rust
gevangen
nemen, omdat
omdat hij
hij dezen
dezen als
alsstoorders
stoordersder
gevangen nemen,
aanzag.
Maar eens
eens dat
datdedegroote
grootemeerderheid
meerderheidvan
vanVlaanderens
Vlaanderensbevolbevolaanzag. Maar
king
zijne verkleefdheid
verkleefdheid aan
aan dedenieuwe
nieuweleerstelsels
leerstelselshad
hadbewezen,
bewezen,wendde
wendde
king zijne
al zijne
zijnepogingen
pogingen aan,
aan, opdat
opdat de
deregeering
regeering het
hetuitoefenen
uitoefenen van
van den
den
hij al
hij
hervormden
In de
deoogen
oogender
derlandvoogdes
landvoogdes
hervormdengodsdienst
godsdienstzou
zou toelaten.
toelaten. In
ookeen
eenketter
ketter
landverrader zijn
zijn;; in
in die
die der
der
moest hij
hij dan
dan ook
moest
en en
eeneen
landverrader
Geeraardsbergen
hervormden
hij een
eenpartijgenoot.
partijgenoot. Toen
Toenhijhijte te
hervormdenwas
was hij
Geeraardsbergen
een
zeker getal
getalbeeldenbrekers
beeldenbrekers had
had laten
laten om
om het
het leven
leven brengen,
brengen, zag
zag
een zeker
men
dit als
alseen
eenbewijs
bewijs aan,
aan, dat
dathijhijtottotdedepartij
partijder
derregeering
regeering was
was
men dit
overgegaan.
latere schrijvers
schrijvers hebben
hebben in
in die
die zienswijze
zienswijze gedeeld.
gedeeld.
overgegaan. Ook
Ook de
de latere
zulks geenszins
geenszins het
het geval.
geval. Egmont
Egmontkon
kondedehervormden
hervol'mden helpen
helpen
Toch
Toch is zulks
in
hunne wettige
wettigepogingen
pogingentottothethet
verkrijgen
godsdienstvrijheid;
in hunne
verkrijgen
vanvan
de de
godsdienstvrijheid
;
zijn
vast gevoelen
gevoelen isishet
hetaltijd
altijd
geweest,
diegenennaar
naarbehooren
behooren te
te
zijn vast
geweest,
diegenen
straffen,
palen der
der wettelijkheid
wettelijkheid te
buiten gingen.
gingen. Zulks
Zulks heeft
heeft
straffen, die
die de
de palen
te buiten
hij ook
ook klaar
klaarlaten
latenblijken
blijkeninindede
onderhandelingenmet
metdedehervormde
hervormde
hij
onderhandelingen
gemeente
van Gent.
Gent.
gemeente van
Het isis den
dengraaf
graafvan
van
Egmont
gelukt
hervormdeneen
eenoogenoogenHet
Egmont
gelukt
de de
hervormden
blik de
de vrije
vrije uitoefening
uitoefening van
van hun
hun godsdienst
godsdienst te
laten genieten.
genieten. Maar
Maar
blik
te laten
weldra gaf de
rle regeering
regeeringhaar
haarvast
vastvoornemen
voornementetekennen,
kennen, den
denRoomschRoomschweldra
in zijn
zijn aloude
aloude oppermacht
oppermacht te
teherstellen.
herstellen. Egmont
Egmont
Katholieken godsdienst
Katholieken
godsdienst in
trachtte
zoolang mogelijk
mogelijk de
de uitvoering
uitvoering van
vandit
ditbesluit
besluitteteverdagen
verdagen;
trachtte zoolang
;
haar
beletten kon
kon hij
hij niet.
niet.
haar beletten
Wellicht had
had hij
hij dan,
dan, zooals
zooalsdedePrins
Prinsvan
van
Oranjeenenzooveel
zooveelandèren,
andêren,
Wellicht
Oranje
tegen
de regeering
regeering de
de wapens
wapens kunnen
kunnen opvatten.
opvatten. Maar
Maar steeds
steeds was
washij
hij
tegen de
een
trouw
onderdaan
geweest
van
zijn
wettigen
vorst
j
zulks
wilde
hij
een trouw onderdaan geweest van zijn wettigen vorst ; zulks wilde hij
lJ1
elk geval
geval blijven.
blijven. In
In het
het belang
belang 6n
èn van
van den
den vorst
vorst èn
ènvan
van bet
hetland
land
in elk
III.
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had hij
hij getracht
getrachtdedegodsdienstvrijheid
godsdienstvrijheid in
in *de
de Nederlanden
Nederlanden te doen
doen toetoehad
dat de
de vorst
vorstniet
nietwilde,
wilde,onderwierp
onderwierphij
hijzich,
zich, met
metde
de
staan. Thans
Thans dat
staan.
hoop eens
betere tijden
tijden te zien
zien ontstaan,
ontstaan, en
enclan
dan den
denkoning
koning van
van zijn
zijn
hoop
eens betere
brengen. Zal
Zal iemand
iemand hem
hemdaarom
daarom van
van zwakheid
zwakheid van
van
dwaalspoor af
dwaalspoor
af te
te brengen.
karakter en
en weifelachtigheid
weifelachtigheid beschuldigen
beschuldigen?
karakter
Toch kon
kon zijn
zijn trouw
trouw hem
hem van
van 't'tschavot
schavot niet
nietredden.
redden.
Toch
de doodstraf,
doodstraf, door
door den
den bloedraad
bloedraad tegen
tegen den
den graaf
graafvan
vanEgmont
Egmont
Was de
uitgesproken, verdiend
verdiend?? Volgens
enge en
enonverdraagzame
onverdraagzamebegrippen
begrippen
uitgesproken,
Volgens de
de enge
11, ongetwijfeld
ongetwijfeld ja.
Want had
had de
de graaf
graafvan
van de
deeerste
eerstedagen
dagen
van Filips
Filips II,
van
ja. Want
krachtig de
de partij
partijvan
vanhet
het
fanatismegekozen,
gekozen,dan
danzou
zoudedeonderonderaf krachtig
fanatisme
drukking van
van den
dennieuwen
nieuwengodsdienst
godsdienstzeer
zeerwaarschijnlijk
waarschijnlijk niet
niet zooveel
zooveel
drukking
moe~thij
hijdus
duseen
eenverrader
verraderzijn.
zijn.
gekost hebben
hebben als
nu. Voor
Voor Filips
Filips IIII moest
gekost
als nu.
onverdraagzaamheid en
enhet
hetfanatisme
fanatisme van
van
Maar door
door hen,
hen, die
diein in
Maar
de de
onverdraagzaamheid
graaf
van
Egmontaangezien
aangezienworden
worden
dien vorst
vorst niet
nietdeelen,
deel en,moet
moetdede
dien
graaf
van
Egmont
het slachtoffer
slachtoffer van
van een
een tijd,
tijd, dien
dien hij
hij tetever
vervooruit
vooruitwas,
was,enenals
alseen
een
als het
als
sterren
man, dien
dien het
het nageslacht
nageslacht moet
moet vereeren
vereeren als
alseene
eeneder
der
helderstesterren
man,
helderste
aan den
den zoo
zoo duisteren
duisteren hemel
hemel der
der zestiende
zestiende eeuw.
eeuw.
aan

B RON N E N.
BRONNEN.
Talrijke bronnen
van groote
waarde. zoowel
zoowel officieele
officieele als verhalende,
verhalende, staan
staan ter
ter
groote waarde,
bronnen van
beschikking
van hem,
hem, die
die de
degodsdienstige
godsdien~tige en
enstaatkundige
staatkundigewoelingen
woelingenbestudeert,
bestudeert,
beschikking van
waarin
de stad
stadGent
Gentgedurende
gedurendededejaren
jaren1566
1566enen1567
1567een
eenzoo
zooruim
ruimaandeel
aandeel
waarin de
heeft gehad.
De eerste
eerste der
der officieele
officieele bronnen
bronnen is
het officieel
officieel verslag,
verslag, op
op last
last van
vanden
denhertog
hertog
De
is het
hetmagistraat
magistraatvan
vanGent
Gentopgesteld,
opgesteld,nopens
nopensdedewanordelijkheden,
wanordelijkheden,
van
Alvadoor
doorhet
van Alva
die
zich aldaar
aldaartijdens
tijdens de
deopkomst
opkomstvan
vanden
denhervormden
hervormdengodsdienst
godsdiensthadden
haddenvoorvoordie zich
gedaan.
Dit verslag
verslagis isin in
}<'ransch
geschrevenvan
vande
dehand
handvan
vanden
denstadsstadsgedaan. Dit
hethet
Fransch
geschreven
secretaris
van Hembijze
Hembijze en
en berust
berust op
op het
hetRijksarchief
RijksarchiefteteBrussel,
Brussel, Papiers
secretaris Roeland
Roeland van
Papiers
d'état
de l'audienee,
513. De
Deslotwoorden
slotwoordenervan
ervanwerden
werdenreeds
reedsuitgegeven
uitgegevendoor
door
R. 513.
l'audience, R.
d'état et de
Gachard
zijne Notiee
d~seriptive des
desarchives
archivesdedelala ville de
Gand
de Gand
historique et descriptive
Notice historique
Gachard in
in zijne
(blz.
76-77). nit
Ditverslag
verslagisiseene
eene verdediging
Gentsche magistraat,
magistraat, het
het
van het Gentsche
verdediging van
(blz. 76--77).
moet
dienvolgens niemand
niemallli verwonderen,
verwonderen, indien
al dedewaarheid
waarheid er
erwordt
wordt
moet dienvolgens
indien niet
niet al
Zoo worden
worden namelijk
namelijk voor
voorden
denbeeldenstorm
beeldenstormdedegebeurtenissen
gebeurtenissenerer
uiteengezet.
uiteengezet. Zoo
eenigszins
verdraaid. Doch
Dochdeze
dezeverdraaiingen
verdraaiingenzijn
zijnzeldzamer
zeldzamer dan
dan men
men wel
wel
eenigszins in
in verdraaid.
zou
kunnen denken
denken:: want
wa.nt de
deschepenen
schepenenmoesten
moestenzooveel
zooveelmogelijk
mogelijk de
de bewijzen
bewijzen
zou kunnen
levpren
van hunne
hunne gezegden.
gezegden. Zoo
Zoo komt
komt het,
het, dat
dat ererop
ophet
hetofficieel
officieelverslag
verslageene
eene
leveren van
andereofficieele
officieelestukken
stukkenvolgt,
volgt,die
dietoelaten
toelaten
lange
reeks afschriften
afschriften van
van blieven
brievenenenandere
iange reeks
de
beweringen van
van het
het magistraat
magistraat tot
tothunne
hunnejuiste
juistewaarde
waardeterug
terugtetebrengen.
brengen.
de beweringen
Vele
brieven werden,
werden, volgens
volgens bet
hetoorspronkelijke,
oorspronkelijke, berustende
berustende op
op het
het stadsstadsVele dezer brieven
archief
Gent,uitgegeven
uitgegeven door
doorBervijn
KervijndedeVolkaersbeke
Volkaersbeke in
inzijn
zijn rrerslag
erslag van
archief te Gent,
't Jfagistraet
Gent j bijna
de overige
overige door
door Gachard
Gachard in
in zijne
zijne Notice kistorique
historigue
bijna al de
Magistraet van Gent;
des archives
archives dedelala "illtl
et descriptive
deacriptive des
G and.
ville de Gand.
Dit verslag,
verslag,opgesteld
opgesteldvolgens
volgens
oorspronkelijkeenenofficieele
officieelestukken,
stukken,isisongetwijfeld
ongetwijfeld
oorspronkelijke
de geschiedenis
geschiedenis van
van het
het Wonderjaar
VI' onderjaar te
teGent.
Gent.
zeer
belangrijk voor
voor de
zeer belangrijk
In
nauw verband
verband met
met dit
ditverslag
verslag staan
staan de
de Relations
troubles et
et
Relations concernant
concernant les
les troubles
In nauw
nouvelle re[i~ion,
567, berustende
berustende op
op het
het stadsarchief
stadsarchief te Gent
Gent en
en ook
ook
religion, 1565 ad ]1567,
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gansch van
van de hand
hand van
van den
densecretaris
secretaris Hembijze
Hembijze geschreven.
geschreven. Dit
Ditregister
registerbestaat
bestaat
drie deelen
deelen::
uit drie
10. Discours
DÎllcours des
cn08es advenuea
de Gand,
Gand, tant
tantdedececeque
quea esté
a esM
eserit
des chases
advenuesen
enlala ville
ville de
escrit
du rog,
roy, nostre
nostresire,
sire,dede
madame
Parme,
régente
pour
S. M.
Paijs-Ball,
et ordonné
ordonné du
madame
de de
Parnie,
régente
pour
S. M.
auxflUX
Paijs-Bas,
et dedemonseigneur
monseigneurleIeprince
priltcededeGavre,
Gavre,
goul,erneuret et
capitaine
gélléral
Ji'landre
gouverneur
capitaine
général
de de
Flandre
et et
d'
aux grand
grand badly
bailtyet magistrat
et magistrat
á'icelle
que auasi
du beaoigné
dudit
d'Artois,
Artois, aux
d'icelle
ville,ville,
que aussi
du besoigné
dudit
magistrat
Ie fait
faitde de
la religion,
et dois
ce dois
Ie mois
de Juillet
XPc
LXV
magistrat sur
sur le
la religion,
et ce
le mois
de Juillet
ranl'an
XVc
LXV
j!lsques au
au Xe
Xe de
deMay
May 1567 enauynant.
jusques
ensuynant.
Dit discours
discours bevat 107
107 dichtbeschreven
dichtbeschreven bladen
bladen en
enmaakt
maaktzeer
zeerwaarschijnlijk
waarschijnlijk het
het
eerste
ontwerp uit van
van het
hetverslag,
verslag,dat
datlater
lateraan
aanden
denhertog
hertogvan
vanAlva
Alvawerd
werd
eerste ontwerp
gezonden.
Dat het
het in
in elk
elkgeval
gevalgediend
gp,diendheeft
heefttot
tothet
hetopmaken
opmaken van
van dit
ditverslag,
verslag,
gezonden. Dat
door het feit,
feit, dat
datininhet
hethandschrift,
handschrift,ininmargine
marginev6or
v60rieder
iederparaparawordt bewezen
bewezen door
wordt
graaf,
t, of
of wel
wel obmittatur
obmiUatur of enkel
enkel 0o geschreven
graaf, of
of wel
wel het
het teeken
teekenttofof
-1-,
geschreven staat,
om
op die
die wijze
wijze dedegedeelten
gedeeltenaan
aante te
duiden,die
dieininhet
hetverslag
verslagwel
welofofniet
niet
om op
duiden,
moesten
worden.
moesten opgenomen worden.
Toch
de redactie
redactie van
van dit
dit discours
discourf zeer
zeer van
van het verslag
verslag af.
af. Zij
Zij is
is
Toch wijkt
wijkt de
van die
die van
en veel
veelvollediger
volledigerenenbevat
bevatnamelijk
namelijkzeer
zeerbelangrijke
belangrijke inlichinlichveel breedvoeriger
breedvoeriger en
die nergens
nergenselders
elderstetevinden
vinden
zijn,nopens
nopensdedeonderhandelingen
onderhandelingen van
van den
den graaf
graaf
tingen, die
zijn,
van Egmont
Egmont en den
den heer
heer van
van Backerzele
Backerzele met
metde
dehervormden
hervormden van
vanGent.
Gent.Ook
Ookzou
zou
van
het hoogst
hoogst wenschelijk
wenschelijk zijn,
dit discours weldra
het licht
lichtwerd
werdgezonden.
gezonden.
zijn, dat dit
weldra in het
2°. Het Verslag
Perslag van
van 't Magistraet
Magistraet van Gent,
Gent,nopens
nopensdedegodsdienstige
godsdienstigeberoerten
beroerten
aldaer, loopende
loopende van
vanden
den 30 luny
Juny 1566 tot
den 30 Aprill567,
April 1567 , uitgegeven
door Kervijn
Kervijn
lot den
uitgegeven door
de
Volkaersbeke in
in de
de uitgaven
uitgaven van
vandedemaatschappij
maatschappijder
derVlaamsche
Vlaamschebibliophilen
bibliophilen
de Volkaersbeke
1850).
(Gent,
(Gent, 1850).
3°. Brief
Briefrecueil
recueildedepluisieurs
pluisieurachoses
cho8espassez
passez
la vil/e
de Gand,
fannée
XfTc
LXPI
en en
la ville
de Gand,
l' année
XVc
LXV
I
pour le
Ie fait
fait de
delalareligion,
religion, uitgegeven door
door Prudens
Prudens Van
VanDUyse
Duyse in
in de
de Annales
Annales de
de la
la
pour
société
royale des
des beaux-arts
beaux-arts et
etde
delittérature
littérature de
de Gand
Gand (III.
(lIl' deel,
deel, 1848-1850).
1848-1850).
société royale
In dit
ditlaatste
laatstekomen
komen
verscheidene
bijzonderhedenvoor,
voor,die
dienergens
nergenselders
eldersofot
verscheidene
bijzonderheden
discours te vinden
vinden zijn.
zijn. Het
Hetgedeelte,
gedeelte,door
doorKervijn
KervijndedeVolkaersbeke
Volkaersbeke
slechts
het discours
slechts in
in het
uitgegeven,
heeft het
hetmeest
meestovereenkomst
overeenkomstmet
methet
hetofficieel
officieelverslag,.
verslag,· dat
dat op
ophet
het
uitgegeven, heeft
Tezamen
zamengenomen,
genomen,hebben
hebbendeze
dezevier
vierbronnen
bronneneene
eene
ltijksarchief
Brussel berust.
berust.Te
hijksarchief te Brussel
onschatbare waarde,
zij elkaar
elkaarvolledigen
volledigenenenzoo
zooeene
eenetrouwe
trouweweerspiegeling
weerspiegeling
onschatbare
waarde, omdat zij
geven van
van dr.
gebeurtenissen van
te Gent.
Gent.
geven
de gebeurtenissen
van1565-1567
1565-1567 te
Van buitengewoon
buitengewoon belang
belang voor
voor de
de geschiedenis
geschiedenis der
der betrekkingen
betrekkingen tusschen
tusschen het
het
Van
magistraat van
va.nGr'ent
Gent en
en het
hetstaatsbestuur
staatsbestuurzijn
zijndaarenboven
daarenbovennog
nogde
detalrijke
talrijkebrieven,
brieven,
magistraat
uitgegeven door
door Gachard
Gachard in
in zijne
zijne Correspondanc/I
IIsur
surlesleaafaires
affaires
des
Correspondancedede Philippe
Philippe II
des
Pa!Js-Bos, publiée
publiée d'après
d'aprèsleslesoriginaux
originauxconservés
conservésdans
dans
archives
rO!lales
de Simancas
Pays-Bas,
les les
archives
rogales
de Simancas
(Brussel,
din. 1818-1851)
1848-1851);
deReiffenberg,
Reiffenberg, in
in zijne
zijne Correspondance de
de Marguerite
l~larguerite
(Brussel, 2 dlu.
; de
d' Autriche,
ducllesse de
de Parrne,
Par me, avec
avecPhilippe
PhilippeII,11,
auivie
interrogatoires
du comte
d'
Autriche, duchesse
suivie
des des
interrogatoires
du comte
d'
Egmont et
et de
dequelques
quelqucsautres
autrespièces
pièces (Brussel
1842); Poullet,
Poullet,ininzijne
zijne Correspondance
d'Egmont
(Brussel 1842);
Correspondance
du cardinal
cardinal de
deGranvelle
Granvelte (1565-15!.i8)
din.,Brussel,
BruBBel,1878—]890);
1878-]890);en
enKervijn
Kervijn
du
(1565-1568) (8(8dln.,
de
Lettenhove in
in zijne
zijne Relations
Relatioll8 politiques
politiques des
des Pays-Bas
Pays-Baaetetdede
I' Angleterresous
sousle te
de Lettenhove
l' Angleterre
règne
Philippe Il
Il (10
dIn., Brussel,
Brussel, 1882-1891).
règne de
de Philippe
(10 dln.,
1882-1891).
Van een
een anderen
anderen aard
aardzijn
zijndederekeningen
rekeningender
derstad
stadGent,
Gent,berustende
berustende op
ophet
het
Van
stadsarchief
aldaar. In
In het
hetduister
duistergesteld
gestelddoor
doordedetalrijke
talrijkeandere
anderebronnen,
bronnen, kan
kan
stadsarchief aldaar.
men er
er niet
niet een
een zoo
zoorechtstreeksch
rechtstreeksch belang
belangaan
aanhechten
hechtenvoor
voorhetgeen
hetgeende
debeschrijbeschrijmen
ving der
der gebeurtenissen
gebeurteniBBen betreft,
betreft, als
alsaan
aandedehooger
hoogervermelde
vermeldeoorkonden.
oorkonden. Toch
Toch
ving
zij toe
toe een
eenhelderen
helderenblik
bliktetewerpen
werpenininden
den innertijken
stad
laten
innerlijken toestand
laten zij
toestand der stad
gedurende
dagen van
van het
hetWonderjaar.
Wonderjaar. In dit opzicht
opzicht zijn
zijn zij
zijop
opverre
verre
gedurende de
de woelige dagen
na niet
niet van
van belang
belang ontbloot.
ontbloot.
na
Aan verhalende
verhalende bronnen
bronnen ontbreekt
ontbreekt het ook
ook niet.
niet.Het
Hetzijn
zijnalle,
alle,om
omzoo
zootetezeggen,
zeggen,
Aan
dagregisters, in katholieken
katholieken zin
zin geschreven.
geschreven. Om
Om tetebeginnen
beginnenmet
metdedeminst
minstbelangbelangdagregisters,
rijke,
men eerst
eerst het
het Memorieboec
Memorieboec der stad
stadGhendt
Gnendt (1301-1793), 44 dln.
din. Gent,
Gent,
rijke, heeft
heeft men
]1852-1861,
852-1861, dat
datdedelijst
lijstder
derschepenen
schepenenbevat
bevateneneen
eenzeker
zekergetal
getal
aanteekenÎngen,
aanteekeningen,
voor de
de jaren
jaren1566
1566enen1567,
1567,
door
een
tijdgenootopgeschreven
opgeschrevenwerden.
werden.
die,
althans voor
die, althans
door
een
tijdgenoot
de Chromjcke
vanGhend€
Uhelldt door
Jun Van
Van den
denVivere
Vivere en
eneenige
eenige
Voorts
men de
Chronijcke van
Voorts heeft
heeft men
door Jan
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andere aanteekenaars
aanteekenaars der
en XVII,
XVII'eeuw.
eeuw.DitDit
bandscbrift,dat
dattamelijk
tamelijk
andere
der XVIXVI' en
handschrift,
voor de
de geschiedenis
gescbiedenis van
van het
bet Wonderjaar,
Wonderjaar, maakte
maakte deel
deel uit
uit van
vanhet
bet
belangrijk is voor
belangrijk
arcbief van
burchtgraaf Vilain
XlIII te
teBazel
Bazelenenwerd
werddoor
doorFrans
FransDe
DePotter
Potter
archief
van burchtgraaf
Vilain XIIII
(Gent 1885).
1885).
uitgegeven (Gent
belangrijk is ook
ook het
het Dagboek
Dagbotk van
van Cornelis
eornelis en
enPhilip
Philipvan
van
Campene, insgeinsgeNogal belangrijk
Campene,
DePotter,
Potter,naar
naarhethet
oorspronkelijk
handschrift,berusberus·
uitgegevendoor
doorFrans
FransDe
lijks uitgegeven
oorspronkelijk
handschrift,
tende in
Rode(Gent
(Gent1870).
1870).Ook
Ookde
de Flaamsche
rtaalNsche
in het
hetarchief
archiefvan
vanden
denheer
heermarkies
markiesvan
vanRode
ofdagregister
dagrtgister van den
den zoogenaamden
zoogenaamden Ph.
Ph. De
DeKetnpenare,
Kempenare, die in de
de XVIII.
XVIII.
Kronijk of
eeuw uit
uithet
hetLatijn
Latijnininhet
het'Nederlandsch
werdvertaald
vertaalddoor
doorpastoor
pastoorVan
VanMale
Male;
eeuw
Nederlandsch werd
;
deze vertaling
vertaling werd
werd inin1839
1839tete
Gent
uitgegeven
doorPh.
Ph.Blomtnaert.
Blommaert.DeDeoorspronoorsprondeze
Gent
uitgegeven
door
kelijke Latijnsch.e
Latijnsche tekst
wordt bewaard
bewaard bij
bijdedehandschriften
handscbriftender
derkoninklijke
koninklijke
kelijke
tekst wordt
Diariu1/l, rerum
reruTIIgandavensium,
gandavensium,abab
anno
Bibliotheek te Brussel,
Brussel, onder
onder den
den titel van:
van,' Diarium
anno
Bibliotheek
ad annum
annum 1585, per
p~r magistrum
magiatrumPhilippum
PhilippumCampenaeum,regii
Campenaeum, regii
provincialia
Flandriat
1566 ad
provincialis
Flandriae
cORcili; quondam
quondam causarum
cauaarumpatronum.
patronum.Annorum
Annoru,,, 1566-1577.
concilii
reeds bekend,
bekend, dat
datdie
diePhilippus
PhilippusCampenaeus
Campenaeusdoor
doorden
denvertaler
vertalerverkeerd
verkeerd
Het isis reeds
voor een
een De
DeKempenare
Kempenarewerd
werdaangezien
aangezienen
endat
dathijhijinderdaad
inderdaaddiezelfde
diezelfde Philips
Philips
voor
is, een
eender
derschrbvers
schrijversvan
vanhet
hethooger
boogervermelde
vermelde dagboek.
dagboek. Pastoor
Van Campene
Campene is,
Van
Van Male
Male heett
heettniet
niet
altijd
in zijne
vertaling
oorspronkelijkentekst
tekstnauwnauwVan
altijd
in zijne
vertaling
denden
oorspronkelijken
gevolgd;; soms
somsheeft
heefthijhijhem
hemverkeerd
verkeerdbegrepen,
begrepen,dikwijls
dikwijlsaanzienlijk
aanzienlijkingekort
ingekort
keurig gevolgd
en vele
vele bijzonderheden
bijzonderheden weggelaten, die
die hem
bern niet
nietbelangrijk
belangrijkgenoeg
genoegschenen.
schenen.Ook
Ook
en
dezestudie
studiededezoog,,ezegde
zoogezegde De
DeKempenare
Kempenare slechts
slechtsdan
danaangehaald,
aangebaald,wanneer
wanneer
is inindeze
bij den
den tekst van
van het
het diarium
diarium trouw
trouw weergeeft.
weergeeft. In
dat geval
geval isisde
devertaling
vertalingververIn dat
hij
diarium tot
tot nog
nog toe
toe niet
niet in
in ieders
ieders bereik
bereik is.
is.
kozen, omdat
omdat het
het diarium
kozen,
Meer belang
dan aan al
al de
devroeger
vroeger gemelde
gemeldeverhalende
verhalende bronnen
bronnen moet
moetgehecht
gebecht
Meer
belang dan
worden aan
bet werk
werk getiteld
getiteld:
ran die
die beroerlicke
beroerlicke tijden
tijdeninindiedie
Nederlande"
Nederlanden
en en
worden
aan het
: Van
voornamelijk in
in Ghendt,
Ghendt, door
door Marcus
Marcus van
van Vaernewijck,
Vaernewijck, naar
naarhet
hetoorspronkelijk
oorspronkelijk
voornamelijk
handschrift uitgegeven
door Ferdinand
Ferdinand Van
Van der
derHaeghen,
Haeghen,bibliothecaris
bibliothecarisder
der
handschrift
uitgegeven door
Hoogeschool tete Gent
deelen, 1872-1881).
Hoogeschool
Gent (Gent,
(Gent, 55 deelen,
1872-1881).
Marcus
Vaernewijck (1518-1569)
- men
men zie
zie over
over hem
bem De
De IVNederduitache
ederduitsche
Marcus Van
Van Vaernewijck
(1518-1569) —
schrijvers van
van Gent
Gent door
Mr, Ph. Blommaert,
Blommaert, Gent,
Gent, 1862)
1862) —
- behoorde
behoorde tot
toteen
eendier
dier
door Mr.
bet bestuur
bestuur der
der stad
stadininhanden
handenhadden.
hadden.Hij
Hijzelf
zelfwas.
wasschepen
schepen
rijke
familiën, die
die het
rijke familiën,
van der
der kuere
kuere geweest
geweest in
in1564,
1564,enenwerd
werdschepen
schepenvan
vangedeele
gedeeleinin1568.
1568.Gedurende
Gedurende
van
het wonderjaar
wonderjaar was
was hij
bij stapelheer
stapelbeer van
vanhet
hetkoren
koren;
ookwerd
werdhij
bijals
alsvingtenier
vingtenier
; ook
aangesteld
in de
desoort
soortvan
vanburgerwacht,
burgerwacht, die
diehet
hetmagistraat
magistraat den
den 17'·
17" Augustus
aangesteld in
samenstelde.
Alboewel zeer
zeer ijverig
ijverig katholiek,
katboliek, toch
tochvoelt
voeltVan
VanVaernewijck
Vaernewijck zich
zich
samenstelde. Alhoewel
daarenboven de
de
gedwongen
slecbt gedrag
gedragder
derRoomsche
Roomschegeestelijkheid
geestelijkheid en daarenboven
gedwongen het
het slecht
geleerdheid
debehendigheid
behendigheidder
dermeeste
meesteveldpredikanten
veldpredikanten vaat
vast te
te stellen.
stellen. Al
Al
geleerdheid en de
hetgeen
bij rondom
rondom zich
gebeuren, al de
de maren
maren die
die onder
onder het
hetvolk
volk in omloop
hetgeen hij
zich ziet gebeuren,
hij op
op de
de naiefste
naiefstewijze,
wijze, »niet
»nietwillende
willendebevebtighen
bevebtighel1dan
dandie
diewaerheyt
waerheyt
zijn,
zijn, vertelt hij
alleene".
Zachtaardig van
van karakter,
karakter,blijft
blijfthij,
bij,althans
althansvddr
vóór de
de komst
komst van
vanAlva,
Alva,
alleene''. Zachtaardig
steeds
aan zijne
zijne leus
leus:: Laett varen
fJaren nijd
nijd en
toont hij
hij zich
zicb vijandig
vijandig aan
aan het
het
en toont
steeds getrouw aan
gebruiken
van geweld
geweld tegen
tegen de
de geuzen.
geuzen. Men
Men zal
zalechter
echter bemerken,
bemerken, dat
dat dit
dit later
later
gebruiken van
altijd
niet meer
meer isis (*).
(').
altijd het
het geval niet
hijbezocht
bezochtnamelijk
namelijkKeulen
Keulen(±),
(f),Esslingen
Esslingen(§)
(§)
Van Vaernewijck
Vaernewijck heeft
heeftveel
veelgereisd;
gereisd;hij
Worms(**),
(ft),Venetië
Venetië(M),
(~),Florence
Florence
(''')enenRome
Rome(-1-1-f).
(tft).
Worms (**),Milaan,
Milaan,Tyrol
Tyrol en
en Carinthië
Carinthië (±±),
(***)
Studies
heeft hij
hij niet
nietgedaan
gedaan:: hij
hij zelf
zelfbeweert
beweertniet
nietlanger
langerdan
dandéne
éénemaand
maand ter
ter
Studies heeft
school
zijn. Ook
Ook kende
kende hij
hij niets
niets dan
dan zijne
zijne moedertaal.
moedertaal. Maar
Maar hij
hij heett
heeft
school geweest
geweest te
te zijn.
(*) Van Vaernewijck, Yan
blz. 63.
IV, blz.
tyden, IV,
beroerlicke tijden,
Van die beroerlidee
(t) Van Vaernewijck,
Spiegel der
der NedMandtscher
Nederlanát8ckerAudtheyt,
Audtheyt, ff89,
89, 1.
1.
Den Spiegel
Vaernewijck, Den
(§) Id.
3,
83, 3.
Id. f. 83,
('.)
Id. f.f. 20,
20, 2.
(**) Id.
(tt)
Id. f.
{. 13,
(it Id.
13, 2.
(m
(§§) Id.
Id. f. 28,
28, 2.
(***) Id.
2,
Id. f. 120,
120, 2.
(tm
35, 4.
Id. f. 35,
(til) ht.
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zeer
veel gelezen,
gelezen,voornamelijk
voornamelijkvertalingen
vertalingenvan
vandedekerkvaders
kerkvadersen
enandere
anderewijsgeeren,
wijsgeeren,
zeer veel
waarvan
hij in
in zijn
zijn Spieghel
Spiegliel der
der Nederlandtscher
NederlandtsclierAudtheyt
Audtlie!Jt en zelfs in
in zijne
zijne Beroerlicke
Beroerlicke
waarvan hij
tijden
meermaals uittreksels geeft.
geeft.
tijden meermaals
Latijn
De Latijnsche
Latijnsche nota:
»Falsi hihirumores
rumores ....
dieininzijne
zijne
Latijn kende
kende hij
bij niet.
niet. De
nota »Falsi
. ." "die
Beroerlicke tijden
tijden (I,
blz.253)
253)voorkomt,
voorkomt, isisniet,
niet,zooals
zooalsblijkt
blijktuit
uiteen
eenonderzoek
onderzoek
Beroerlicke
(I, blz.
dat op
opde
debibliotheek
bibliotheekder
derGentsche
Gentschehoogeschool
hoogeschool berust,
berust, van
van
van het
het handschrift,
handschrift, dat
van
Van
Vaernewijcks hand,
hand, maar
maar wel
welvan
vandiens
dienskleinzoon,
kleinzoon,Jan
JanSchepperus,
Schepperus, wien
wien
Van Vaernewijcks
het werk
werk later
latertoebehoorde.
toebehoorde. Immers,
Immers, op
opde
deeerste
eersteininhet
hetwit
witgelaten
gelatenbladzijde
bladzijde
het
staat,
ongetwijfeld door
door Schepperus
Schepperus zelf
zelfgeschreven:
ge~chreven: »Joan.
DJoan.Schepperus,
Schepperus,Marci
Marci
staat, ongetwijfeld
ex filia
filianepos."
nepos."Op
Opeene
eeneverdere
verderebladzijde
bladzijdestaat
staatvan
vandezelfde
dezelfdeband
hand:
Vaernewici ex
Vaernewici
:
»Joan. Schepperus",
Schepper us", hetgeen
Van al
al de
de marginale
marginale
»Joan.
hetgeen misschien
misschieneen
eenhandteeken
handteekenis.is. Van
door Schepperus
Schepperus bijgevoegd,
bijgevoegd, die
die overigens
overigens in
in het
hetalgemeen
algemeenweinig
weinig
aanteekeningen,
aanteekeningen, door
de uitgever
uitgeverslechts
slechtsdedebovengemelde
bovengemeldeovergedrukt.
overgedrukt.Ook
Ookheeft
heeft
belangrijk zijn,
zijn, heeft de
belangrijk
hij alal dedewoorden,
woorden,zinnen
zinnenofof
paragrafenweggelaten,
weggelaten,die
diedoor
doorVan
VanVaernewijck
Vaernewijck
hij
paragrafen
doorgehaald werden,
werden, om
om door
dooreene
eeneandere
andereredactie
redactievervangen
vervangenteteworden.
worden.
zelf doorgehaald
Deze
ongetwijfeld tetebetreuren.
betreuren.
Deze weglating isis ongetwijfeld
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»Man darf
ungerecht zu
zu sein,
sein,
»Man
darf wohl,
wohl, ohne ungerecht
Satz aufstellen,
aufstellen,dass
dassjede
jede StadtverwalStadtverwalden Satz
tung, die
die ein
einSchlachthaus
Schlachthaus nach
nach den
den
tung,
örtlichen Verhiiltnissen
Verhältnissen errichten
errichten kiinnte,
könnte,
6rtlichen
heutzutage eines
cincsschweren
schwl!1'cnhygienischen
hygienischen
sich heutzutage
Versällmnisscs schuldig
8chuldig macht,
macht,wenn
wennsie
siedies
dies
Versiiumnisses
unterlässt."
unterliisst."
BOLLINGER.

Bij het
hetoprichten
oprichtenvan
vanopenbare
openbare(gemeentelijke)
(gemeentelijke)slachthuizen
slachthuizen komt
komt
Bij
weder duidelijk
duidelijk aan
dag, dat
dat het
hetNederlandsche
Nederlandsche volk
volk niet
nietgemakgemakweder
aan den
den dag,
bewegen isisomomafstand
afstandte te
doen
van
eeuwenlang
langbestaan
bestaan
kelijk te bewegen
kelijk
doen
van
eeuwen
hebbende gebruiken
gebruiken en
en gewoonten.
gewoonten.Er
Ermoet
moet
blijkbaarheel
heelwat
watgebeuren
gebeuren
hebbende
blijkbaar
om
het daartoe
daartoe te
te brengen.
brengen.
om het
De
te
dezer
zake
hiertete
landebestaande
bestaandetoestand
toestandisisdedevolgende
volgende:
De te dezer zake hier
lande
:
1883kwam
kwamRotterdam,
Rotterdam, inin1887
1887Amsterdam
Amsterdam in
inhet
hetbezit
bezitvan
van
In 1883
In
het
een
openbaar (gemeentelijk)
(gemeentelijk) slachthuis.
slachthuis. Vervolgens
Vervolgens was
was dit
dit ook
ook het
een openbaar
geval
met 's'sHertogenbosch,
Hertogenbosch, Maastricht,
Maastricht, Venlo,
Venlo,Roermond,
Roermond,Groningen,
Groningen,
geval met
Leiden, Utrecht,
Utrecht, Nijmegen
NijmegenenenAlkmaar,
Alkmaar,terwijl
terwijlzoodanige
zoodanigeinrichtingen
inrichtingen
Leiden,
in
wording zijn
zijn te 's Gravenhage.
Haarlem.
Dordrecht en Haarlem.
Gravenhage, Dordrecht
in wording
hetbuitenland
buitenland waren
waren van
van de
de vroegste
vroegste tijden
tijden afafopenbare
openbare slachtslachtIn
In het
huizen
gebruik. Reeds
Reeds inin977
977bestond
bestondbLa
»La
Réole"in in
Gironde,
huizen in
in gebruik.
Réole”
Gironde,
terwijl
in de
dekort
kortdaarop
daaropvolgende
volgendeeeuwen
eeuwentalrijke
talrijkeinrichtingen
inrichtingenvan
vandien
dien
terwijl in
leven werden
werden geroepen.
geroepen. In
In het
het jaar
jaar 1200
1200had
hadook
ookParijs
Parijs
aard
aard in
in het
het leven
reeds
zijn openbare
openbare slachthuizen.
slachthuizen.
reeds zijn
devoornaamste
voornaamste stoot
stoot tot
tothet
hetoprichten
oprichten van
van een
een
In
Duitschland is de
In Duitschland
gJ'Oot
aantal openbare
openbare slachthuizen
slachthuizen gegeven
gegeven door
door de,
de, indertijd,
indertijd, aldaar
aldaar
groot aantal
geheerscht hebbende
hebbendetalrijke
talrijkeen
enernstige
ernstigetrichine-epidemieën.
trichine-epidemieën.Zoo
Zoo kwamen
kwamen
o.
a. inin 1863
1863te te
Hettstad
op 160
lijders
28 sterfgevallenvoor
voor;j in
in
o. a.
Hettstad
op 160
lijders
28 sterfgevallen
1860-1889
koninkrijkSaksen
Saksenbij
bij409
109epidemieën
epidemieën3402
3402lijders
lijders
1860-1889 in in
hethet
koninkrijk
met
79 dooden
dooden of
ofc.a.
c.a.2.3
2.3V,.
%.Bovendien
Bovendiendoor
doorgevallen
gevallenvan
vanvleeschvleeschmet 79
vergiftiging:
1866 kwamen
kwamen te
te Lahr
Lahr op
op70
70dezer
dezerziektegevallen
ziektegevallen 33
vergiftiging :inin 1866
Nordhausen op
zieken 11doode.
doode.
dooden
dooden voor;
voor ;inin1876
1876 te Nordhausen
op 400 zieken
Reeds
in 1898
1898bezat
bezatDuitschla.nd
Duitschlimd 713
713openbare
openbareslachthuizen.
slachthuizen.
Reeds in
Onwillekeurig
moet het
hetininNederland
Nederland —
- evenals
evenals
Onwillekeurigvraagt
vraagtmen
men zich
zich af:
af: moet
zoo ver komen,
komen, dat
dat ernstige
ernstigeziekte
ziekteonder
onderde
debevolking
bevolking
in
Duitschland -— zoover
in Duitschland
dwingen zal
tot het
hetuitbreiden
uitbreiden van
vanhet
hetaantal
aantalopenbare
openbareslachthuizen
slachthuizen?
zal tot
?
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Gevaar
Om slechts
slechts één
éénvoorbeeld
voorbeeld tete
Gevaar daarvoor
daarvoor bestaat
bestaat zeer
zeer zeker.
zeker. Om
noemen :
noemen:
In het
In
het openbare
openbare slachthuis
slachthuis teteLeiden
Leidenwerden
werdeninin1904
1904onderzocht
onderzocht
1771 gevallen
tuberculose. Dit
Dit aantal
aantal klom
klom in
tot 2143
2143;
gevallen van
van tuberculose.
in 1905 tot
;
alzoo
moesten gemiddeld
gemiddeld 77gevallen
gevallenvan
vantuberculose
tuberculose per
perdag
dagworden
worden
alzoo moesten
totaal aantal
aantal slachtdieren
slachtdieren van
van 15,758.
15,758.
onderzochtop
op een
een totaal
onderzocht
Dit
cijfer isis —- hethet
door
ieder
wordentoegestemd
toegestemd —
- enorm
enorm
Dit cijfer
zal zal
door
ieder
worden
runderen;; van
van de
de koeien
koeien alléén
alléén
hoog,
nl. 20.1
20.1 pct.
pct.van
vanalle
allevolwassen
volwassenrunderen
hoog, nl.
37.9 pct.,
pct., van
van varkens
varkens 9 pct.
pct.
Het hoogste
hoogste cijfer
cijferder
dertuberculose
tuberculosebijbijvolvvassen
volwassenrunderen
runderenviel
vielininJuni
Juni
met
pct., het
het laagste
laagste in
in December
December met
met 27
27 pct.
pct.
met 45.3 pct.,
vleei:lch, afkomstig
afkomstigvan
van in
in
Hierbij
bedacht, welke
welke verwoestingen
verwoestingen vleesch,
Hierbij dient
dient bedacht,
sterke
mate aan
aan tuberculose
tuberculose lijdend
lijdend vee,
vee, bij
bij het
hetmenschdom
menschdom kan
kan te
te
sterke mate
weeg brengen.
brengen.
Een
en ander
ander gaf
gafons
onsaanleiding
aanleidingdit
ditbelangrijk
belangrijk onderwerp
onderwerp nog
nog eens
eens
Een en
groote publiek
publiek te
te brengen.
brengen.
onder
aandacht van
onder de
de aandacht
van het groote
We beginnen
beginnen daartoe
daartoe met
met de
devoordeelen,
voordeelen,aan
aanopenbare
openbareslachthuizen
slachthuizen
sommen.
verbonden,
verbonden, op
op te sommen.
te merken
merken::
Als
voornaamste zijn
zijn aan
aan te
Als voornaamste
volksgezondheid wordt
wordt ererininsterke
sterke
mate
bevorderd.
De volksgezondheid
mate
doordoor
bevorderd.
In
de eerste
eersteplaats
plaatsvalt
valt
hier
te wijzen
verontreinigingvan
van
In de
hier
te wijzen
op op
de de
verontreiniging
lucht,
bodem
en
drinkwater
door
den
dierlijk
en
afval
als
bloed,
ingelucht, bodem en drinkwater door den dierlijken afval als bloed, ingestedenenen
dorpenverspreide
verspreide
wanden,
mest, enz.,
enz., afkomstig
afkomstig van
van de
deininsteden
wanden, mest,
dorpen
particuliere slachthuizen.
slachthuizen.
particuliere
dit punt
puntvalt
valtinindedelaatste
laatstejaren
jarenwaar
waartetenemen,
nemen,
verbetering op dit
Eenige verbetering
doordat
door doelmatigen
doelmatigen bouw,
bouw, minder
minder gevaar
gevaar
doordat nieuwere
nieuwere inrichtingen,
inrichtingen, door
hetnochtans,
nochtans, dat
dat zoowel
zoowel inin steden
stedenals
alsinindorpen
dorpen
opleveren. Regel
Regel 'is
'is het
opleveren.
punt zeer
zeer in
in gevaar
gevaarwordt
wordtgebracht.
gebracht.
de volksgezondheid
volksgezondheid op
de
op dit
dit punt
in gewone
gewoneomstandigheden
omstandighedenwaarborgen
waarborgengenomen
genomen
Dienen hiertegen reeds
reeds in
Dienen
te worden,
worden, hoeveel
hoeveel te
te meer
meer isisditditniet
nietnoodig
noodig met
met het
het oog
oog op
op het
het
te
onverwacht optreden
optreden van
van epidemie6n.
epidemiel!n.
onverwacht
In de
de tweede
tweedeplaats
plaatsdient
dient op
op het
hetgevaar
gevaar gewezen, dat
dat er
er gelegen
gelegen
In
in het
hetgebruiken
gebruikenvan
vanvoor
voordedegezondheid
gezondheidschadelijk
schadelijk vleesch. En dat
dat
is in
dit
dit gevaar
gevaar niet
niet denkbeeldig is, kan
kan o. a. daaruit
daaruit blijken,
blijken, dat
dat —
- zooals
zoo als
aangestipt —
bij het
hetopenbaar
openbaar slachthuis te Leiden
Leiden in
in
hiervoren is aangestipt
bij
Juni 1905 niet minder
minder dan
dan 45,3
45,0 pct.
pct. van
van de
de ter
tel'slachting
slachtingaangeboden
aangeboden
volwassen runderen
rundel'en op
op tuberculose
tuberculose moesten
moesten worden onderzocht.
volwassen
Bij het gemis
gemis van
vaneen
eenopenbaar
openbaarslachthuis
slachthuiszou
zou
Leidsche
de de
Leidsche
bebevolking
volking
aan een
een groot
groot gevaar
gevaar blootgesteld
blootgesteld zijn
zijn geweest.
geweest.Nu
Nukonden
kondeI'ldedenoodige
noodige
aan
voorzorgsmaatregelen
getroffen
worden.
voorzorgsmaatregelen getroffen worden.
wijnaar
naarde
devoortvoortHen, die
die nog
nog meer
meel'bewijzen
bewijzenverlangen,
verlangen, verwijzen
verwijzen wij
Hen,
durend in dagbladen
dagbladen voorkomende
voorkomende opgaven
opgaven van
vanafgekeurde
afgekeurdeingewanden
ingewanden
durend
van dieren
dieren aan
aan openbare
openbare slachthuizen.
slachthuizen. NaNakennisneming
kerlIlisnemingdaarvan
daarvan
van
overtuigdzijn,
zijn,dat
datmaatregelen
maatregelengenomen
genomen moeten
moeten
zullen zeker
zeker ook
ook zijzijovertuigd
zullen
worden.
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Doch
het betreft
betreft niet
nietalleen
alleen de
derunderen,
runderen, ook
ook het
het toezicht
toezicht op
op ter
ter
Doch het
slachting
aangeboden paarden
groote zorg.
zorg.
slachting aangeboden
paarden eischt
eischt groote
Dit onderdeel
onderdeel ondergaat
ondergaat de
delaatste
laatstejaren
jareneene
eene
belangrijkèuitbreiding,
uitbreiding,
Dit
belangrijke
is
van
voor
de
slachtbank
bestemde
paarden,
welke
hetgeen
een
gevolg
hetgeen een gevolg is van voor de slachtbank bestemde paarden, welke
door Engelsche
door
Engelsche handelaren
handelaren levend
levend naar
naar h.hier
worden verzonden.
verzonden.
ier worden
vande
deVereeniging
Vereenigingtottotbescherming
beschermingvan
van
In
een desbetreffend
desbetreffend verslag
verslag van
In een
dieren
Rotterdam over
over 1905
1905lezen
lezen
omtrent
punthet
hetvolgende
volgende:
dieren te Rotterdam
wewe
omtrent
ditdit
punt
:
DBehalve ·.de
groote massa
massa uit
uit Londen
Londen aangevoerde
aangevoerde paarden,
paarden, die
die als
als
llBehalve
:de groote
volgende
aanvoeren
gecontroleerd:
regel
goedoverkomen,
overkomen,werden
werdende de
regel goed
volgende
aanvoeren
gecontroleerd
:
Goole 632
632paarden,
paarden, waarvan
waarvan 55 dood
dood en
en 36
36per
perwagen
wagennaar
naar het
het
uit Goole
uit
554paarden,
paarden, waarvan
waarvan 11
11
openbaar
slachthuis vervoerd
vervoerd; ; uit
uit Grimsby
Grimsby 554
openbaar slachthuis
dood
en
26
per
wagen
naar
het
abattoir
vervoerd;
uit
Leith
381
dood en 26 per wagen naar het abattoir vervoerd ; uit Leith 381
dood en
en 77per
perwagen
wagen
naar
abattoirvervoerd
vervoerd;;
paarden,
paarden, waarvan
waarvan 27
27 dood
naar
hethet
abattoir
uit
G1asgow 162
paarden, waarvan
waarvan 44 dood
dood en
en 11 per
perwagen
wagen naar
naar het
het
uit Glasgow
162 paarden,
abattoir vervoerd."
vervoerd."
Met voldoe.ning
voldoe'ning kan
worden vermeld,
vermeld, dat
dat dedeNederlandsche
Nederlandscheregeering
regeering
Met
kan worden
in deze
deze een
een stap
stap in
in de
de goede
goede richting
richting deed.
deed. Zij
Zij bepaalde
bepaalde nl.,
nl., dat
datde
de
in
uit Engeland
Engeland aangevoerde
aangevoerde paarden
paarden dadelijk
dadelijk na
aankomst naar
naar de
de openopenuit
na aankomst
bare slachthuizen
slachthuizen te Amsterdam,
Amsterdam, Rotterdam
Rotterdam of
of Leiden
Leiden moeten
moetenworden
worden
bare
vervoerd, aldaar
aldaar onderzocht
onderzocht en
engeschikt
geschiktbevonden
bevondenzijnde
zijndemoeten
moetenworden
worden
vervoerd,
geslacht.
De
regeering erkent
erkent alzoo
alzoo het
hetgroote
grootenut
nutvan
van
openbareslachthuizen,
slachthuizen,
De regeering
openbare
hetgeen
voor de
de ijveraars
ijveraars ervoor
ervoor eene
eene groote
groote voldoening
voldoening mag
mag heeten.
heeten.
hetgeen voor
van dieren
dierentegen
tegen onlloodige
wordt erer
Het beschermen
beschermen van
onnoodige kwellingen
kwellingen wordt
Het
bevorderd.
door bevorderd.
Men treft
treft onder
onder de
de slagers
slagers —
- de
de goeden
goeden niet
niet te
te na
nagesproken
gesproken —
Men
in meerdere
meerdere of
of mindere
mindere mate
mate ruwe
ruwemenschen
menschen aan,
aan, die
die het
het met
metde
de
in
zoo
nauw
niet
nemen.
Eenige
verschooning
behandeling
van
dieren
behandeling van dieren zoo nauw niet nemen. Eenige verschooning
te vinden
vinden ininden
denaard
aardvan
vanhet
hetbedrijf.
bedrijf.Bovendien
Bovendienbezit
bezit
daarvoor isis te
daarvoor
natuurlijkeneiging
neiging
zijnverdiensten
verdienstenzooveel
zooveelmogelijk
mogelijk
ook
de slager
slagerdedenatuurlijke
ook de
omom
zijn
moetditdit
somwijlengepaard
gepaardgaan
gaanmet
metmarteling
martelingvan
van
uit tetezetten,
zetten,alalmoet
uit
somwijlen
slachtdieren.
het
Een
paar sprekende
sprekende voorbeelden
voorbeelden daaromtrent
daaromtrent zijn
van wege
we ge het
Een paar
zijn van
hoofdbestuur der Nederlandsche
Nederlandsche vereeniging
vereeniging tot
totbescherming
beschermingvan
vandieren
dieren
hoofdbestuur
Ze komen
komen op
op het
hetvolgende
volgende neer.
neer.
openbaar gemaakt.
openbaar
gemaakt. Ze
Een
kalf wordt
wordt met
metde
devier
vierpooten
pootensaamgebonden
saamgebondenopopeen
eenslachttafel
slachttafel
Een kalf
gelegd. Een
Een man
man houdt
houdtden
denkop
kopvan
vanhethet
dier
vast,
een
andermaakt
maakthet
het.
gelegd.
dier
vast,
een
ander
.
machteloos dool'
hoorns. Dadelijk
Dadelijk nadat
nadat het
het weerweermachteloos
dooreen
een slag
slag achter
achter de
de hoorns.
looze
dier zoodoende
zoodoende machteloos
gemaakt, begint
begint de
de marteling.
marteling. Van
Van
looze dier
machteloos isis gemaakt,
een
afsnijden van
sprake! ! Neen,
Neen,'t
dat de
de
't schijnt
schijnt dat
een afsnijden
van den
den hals
hals nog
nog geen
geen sprake
hevige
zenuwtrekkingen, door
door de
denunuvolgende
volgendemartelingen
martelingen opgewekt,
opgewekt,
hevige zenuwtrekkingen,
het kalfsvleesch
kalfsvleesch malsch
mals eh maken.
maken. Met
Met een
eenmes
meswordt
wordtnunudedekop
kopbewerkt,
bewerkt,
hot
vel weggehaald
weggehaald en
en gekerfd
gekerfd!! De
De
overal
worden sneden
sneden gegeven,
gegeven, het
het vel
overal worden
neus wordt
wordt door
door middel
middel van
van een
eenmes
mesdoorboord,
doorboord, waarbij
waarbij het
het machtemachteneus
looze
dier toch
toch nog
nogtenten
gevolge
buitengewoonhevige
hevigepijnen
pijnen
looze dier
gevolge
vanvan
de de
buitengewoon
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krampachtigen
en met
krampachtig
met schokkende
schokkende bewegingen
bewegingen trekt
trekt en
en met
metde
deoogen
oogen
rolt.
Daarop wordt
wordt een
een ijzeren
ijzeren haak
haak waaraan
waaraan een
eentouw,
touw,hetwelk
hetwelkover
over
rolt. Daarop
een
aan den
den zolder
zolder bevestigde
bevestigde katl'ol
het neusneuseen aan
katrol loopt,
loopt, door
doordat
dat gnt
gat in
in het
dekop
kopdaarmede
daarmedeomhoog
omhooggetrokken,
getrokken,
middenschot
en wordt
wordtde
middenschot gestoken
gestoken en
is. Daarna
Daarnawordt
wordt het
hetsnijden
snijdenenenkerven
kerven
zoodat de
de hals
gestrekt is.
zoodat
hals bijna
bijna gestrekt
in
den kop
kop en
en in
in den
denhals
halsvoortgezet
voortgezet(alles
(alles ter
terwille
willevan
vandedekrampen,
krampen,
in den
die het
malsche kalfsvleesch
het malsc11e
Eerst na
nageruimen
gertlimen
kalfsvleesch moeten
moeten opleveren),
opleveren). Eerst
die
in dien
dien gerekten
gerekten hals
halseen
eengat
gat
gestoken,zaodat
zoodat het
hetdier
dier
tijd
wordt in
tijd wordt
gestoken,
langzaam
dood bloedt.
bloedt,
langzaam dood
Het
bovenstaande gebeurde
een der
der grootste
grootste slachterijen
slachterijen tete
Het bovenstaande
gebeurde In
in een
's Gravenhage.
op kalveren
kalveren uitgevoerd,
uitgevoerd, isis het
het levend villen.
villen.
Eene andere
mishandeling op
andere mishandeling
de
pijp
van
Daartoe
wordt
eene
snede
aan
den
hals
gemaakt
en
wordt
Daartoe wordt eene snede aan den hals gemaakt en wordt de pijp van
een
groote blaasbalg
blaasbalg tusschen
tusschen vel
vleesch gestoken
gestoken en
en de
de huid
huid als
als
een groote
vel en vleesch
het
ware van
van het
hetvleesch
vleeschgeblazen
geblazen(gescheurd).
(gescheurd),
het ware
Deze
in eene
eene slachterij
slachterij te
teHaarlem.
Haarlem.
Deze gruwel
gruwel werd
werd geconstateerd
geconstateerd in
Het
was voorzeker
voorzeker eene
eenegoede
goedegedachte
gedachtevan
vanvoormeld
voormeld bestuur
bestuur om
om
Het was
een
en ander
ander openbaar
openbaar te
te maken.
maken.
een en
Weinigen,
zich aan
aan hun
huntafel
tafelvergasten
vergastenaan
aaneen
eenmalsch
malsch stuk
stuk
Weinigen, die
die zich
kalfsvleesch,
zullen
vermoeden,
dat
het
dier,
waarvan
het
afkomstig
is,
kalfsvleesch, zullen vermoeden, dat
dier, waarvan het afkomstig is,
zulke martelingen
martelingen kan
kan hebben
hebben ondergaan.
ondergaan.
zulke
het
Spreekt
men over
over dit
ditonderwerp
onderwerp met
metvakmannen,
vakmannen, dan
dan luidt
luidt het
Spreekt men
antwoord
gewoonlijk, dat
dat de
descherpe
scherpeconcurrentie
concurrentiealsmede
alsmede de
deinvoer
invoer
antwoord gewoonlijk,
van minderwaardig
minderwaardig en
en voor
voordedegezondheid
gezondheidschadelijk
schadelijkvleesch
vleeschdaartoe
daartoe
van
mede aanleiding
aanleiding geeft.
Hoedit
ditintusschen
intusschenzij,
zij,walgelijk
walgelijkzijn
zijnenenblijven
blijven
mede
geeft. Hoe
martelingen aan
aan dieren
dieren aangedaan,
aangedaan, als
als hiervoren
hiervoren vermeld.
vermeld.
martelingen
er gelegenheid
gelegenheidbestaat
bestaatook
ookaan
aandierenkwelling
dierenkwellingeen
eeneinde
einde
Gelukkig, dat er
Gelukkig,
openbare
slachthuizen
is
daarvan
geen
sprake
te maken,
maken, immers
immersbijbijopenbare
slachthuizen is daarvan geen sprake
meer. Vookdurend
Voo"rtdllrendtoezicht
toezicht.van
.van deskundig
deskundig personeel,
personeel, dat
dat ininden
denregel
regel
meer.
bij het
het slachten
slachten persoonlijk
persoonlijk hulp
hulp verleent,
verleent, belet
belet ze.
ze.
bij
bijuitzondering
uitzondering eene
eenemishandeling
mishandelingplaats
plaatsvindt,
vindt,wordt
wordt
En daar,
daar, waar
waar bij
En
daarvoor eene
correctie opgelegd,
Zeer in
in het
hetbelang
belang der
derdieren
dieren zou
zou
daarvoor
eene correctie
opgelegd. Zeer
het nog
nog wezen,
wezen,alsalsde de
openbare
slachtplaatsenin de
in de
onmiddellijke
het
openbare
slachtplaatsen
onmiddellijke
nabijheid der
veemarkten gelegen
gelegen waren,
waren, zooals
zooals teteAmsterdam
Amsterdam het
het
nabijheid
der veemarkten
geval is.
is. Het
Hetslachtvee
slachtvee zou
zoudan
danrechtstreeks
rechtstl'eeks van
van dedemarkt
markt in
in de
de
geval
stallen van
van de
de slachtplaats
slachtplaats gebracht
gebracht kunnen
kunnen worden.
worden.
stallen
mishandeling, die
nu onder
onder het
hettransporteeren
transporteerenvoorkomt,
voorkomt, zou
zou
Menige mishandeling,
die nu
vermeden
w{)rden.
vermeden worden.
burgerij heeft
heeft kans op
op vleesch
vleesch van betere
beterehoedanigheid.
hoedanigheid.
De burgerij
Het ligt
ligt toch
tochvoor
voordedehand,
hand,dat
datweinig
weinigslagers
slagerszullen
zullenworden
worden aanaanHet
getroffen, die
tich aan
aan wagen
wagen met
metvoordacht
voordacht met
metziek
ziekofofzulk
zulk
getroffen,
die er
er zich
minderwaardig vee,
dat geen
geen eetbaar
eetbaarvleesch
vleeschoplevert,
oplevert,aan
aandedeopenbare
openbare
minderwaardig
vee, dat
slachtplaats tete komen,
komen, wetende,
dat strenge
strenge keuring
keuring te
te wachten
wachten staat.
staat.
slachtplaats
wetende, dat
Bovendien brengt
concurrentie er
er het
hethare
haretoe
toebij,
bij, dat
dathet
hetpubliek
publiek —
Bovendien
brengt de concurrentie
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hetzij door
door de
de couranten,
couranten, hetzij
hetzij opopandere
anderewijze
wijze—- met
metdergelijke
dergelijke
hetzij
handelingen bekend
wordt, hetgeen
hetgeen den
denbelanghebbende
belanghebbende veel
veel schade
schade
handelingen
bekend wordt,
kan bezorgen.
bezorgen.
kan
op het
hetgroote
groote belang,
belang, dat
dat er
er
Verder dient
de aandacht
aandacht gevestigd
gevestigd op
Verder
dient de
gelegen is
is ininhet
het—- gedurende
gedurendehet
het
warmejaargetijde
jaargetijde—- beschikken
beschikken
gelegen
warme
bewaren van
van het
het geslachte
geslachte vleesch.
vleeseh.
over
doelmatige plaatsen
over doelmatige
plaatsen tot
tot bewaren
Zonder
overdrijving kan
getuigd worden,
worden, dat
dat ininons
onsland
landdaaraan
daaraan
Zonder overdrijving
kan getuigd
bijzonder
ontbreekt.
bijzonder veel ontbreekt.
Wel
worden slagers
slagers aangetroffen,
aangetroffen, die
die het
hetvoorradige
voorradige vleesch
vleesch inin
Wel worden
hetgroote
grootenadeel
nadeelverbonden,
verbonden, dat
dat
ijskasten
hangen, doch
doch hieraan
hieraan isis het
ijskasten hangen,
zoo danig vleesch
vervoer bij
warm weer
weer naar
naar de
de klanten
klanten en
en
zoodanig
vleesch onder
onder het
het vervoer
bij warm
ook
in de
de keukens
keukens spoedig
spoedig tot
tot bederf
bederf overgaat.
overgaat. Om
Om in
in dit
ditbezwaar
bezwaar tete
ook in
voorzien,
worden openbare
openbare slachthuizen
slachthuizen aangetroffen,
aangetroffen, die
diebeschikken
beschikken
voorzien, worden
over
een z.g.
z.g.koelhuis.
koelhuis.Deze
Deze
inrichtingendoen
doen niet
nietalleen
alleendienst
dienst als
als
over een
inrichtingen
conserveer~inrichting,
bevordert ook
smakelijkheid en
en ververconserveer-inrichting,maar
maarhet
het bevordert
ook de smakelijkheid
teerbaarheid van
vleeseh.
teerbaarheid
van het vleesch.
koelhuizen hebben
hebben nog
noghet
het
voordeel,datdat
daarvooraan
aandedeinrichting
inrichting
De koelhuizen
voordeel,
daarvoor
de gelegenheid
gelegenheid bestaat
bestaat om
om ijs
ijs uit
uitgesterigesterieene
ijsfabriek noodig
eene ijsfabriek
noodigisis en
en de
water
te
bereiden.
Dit
is
in
het
belang
der
vleeschverbruikers
van
liseerd
liseerd water te bereiden. Dit is in het belang der vleeschverbruikers van
veel
waarde, omdat
omdat de
deslagers,
slagers,die
dievan
van
ijskastengebruik
gebruikMaken,
maken, ininden
den
veel waarde,
ijskasten
water isis bereid,
bereid, terwijl
terwijlbekend
bekend
regel ijs
ijs aanschaffen,
aanschaffen, dat
dat uit
uit onzuiver
onzuiver water
regel
dat de
de bacteriën,
bacteriën, welke
welke ininzoodanig
zoodanig ijs
ijsaanwezig
aanwezigzijn,
zijn,zich
zichdadelijk
dadelijk
is, dat
het ininde de
onmiddellijkenabijheid
nabijheidopgehangen
opgehangen warme
warme
overplanten
overplanten op
op het
onmiddellijke
vleeseh.
vleesch.
hetversche
verschevleesch
vleesch
Eindelijk
koelhuizen de
de gelegenheid
gelegenheid om
omhet
Eindelijk geven
geven de koelhuizen
ook inin kleinere
kleinere
uit de
de slachtplaatsen
slachtplaatsen te verwijderen.
verwijderen. Hierdoor
Hierdoor kunnen
kunnen ook
uit
lokalen kort
kort achtereen
achtereen meerdere
meerdere dieren
dieren geslacht
geslachtworden,
worden, terwijl
terwijl de
de
lokalen
door bevorderd
bevorderd wordt.
wordt.
zindelijkheid er
zindelijkheid
er door
mag genoemd
genoemd worden
worden de
de Duitsche
Duitscheslagersuitslagersuit~
Karakteristiek
Karakteristiek inin deze
deze mag
drukking:
der ganze
ganzeSchlachthof
Schlachthof einstiirzen,
einstürzen, wenn
wenn nur
nul' das
das
drukking :»mag
mag der
Kühlhaus stehen bleibt."
bleibt."
Kiihlhaus
dieren,
Het gebruik
gebruik van
van vleesch, afkomstig van
'Jan eenigermate
eenigermate zieke
zieke dieren,
Bet
wordt
mogelijk gemaakt.
gemaakt.
wordt mogelijk
De
ondervinding heeft
geleerd, dat
dat het
hetzeer
zeergoed
goedmogelijk
mogelijkisisvleesch,
vleesch,
De ondervinding
heeft geleerd,
afkomstig
van
eenigermate
zieke
dieren,
nog
voor
de
consumptie
geafkomstig van eenigermate zieke dieren, nog voor de consumptie geschikt
maken.
schikt te maken.
Het middel,
middel. hetwelk
hetwelk daartoe
daartoe wordt
wordtaangewend,
aangewend,isishet
hetvleesch
vleesch te
te steristeriliseeren.
Het verschil
verschil tusschen
tusschenkoken
kokenenensteriliseeren
steriliseeren
bestaatdaarin,
daarin,dat
dat
liseeren. Het
bestaat
8000 wordt
bij het gewone
gewone koken
ko](en geen
geen hoogere
hoogere warmtegraad
warmtegraad dan
dan 70
70 àa 80
bij
0 wordt
aangewend,
terwijl voor
voor het
hetsteriliseeren
steriliseerenininstens
minstens
100wordt
vereischt.
aangewend, terwijl
1000
vereis.cht.
VOOI'
deze
bewerking
zijn
kooktoestellen
uitgedacht,
die
zeer
goed
Voor deze bewerking zijn kooktoestellen uitgedacht, die zeer goed
hetdesinfecteeren
de~infecteeren(steriliseeren)
(steriliseel'en) geschiedt
geschiedt
voldoen. Het
Het koken,
koken, eigenlijk
eigenlijk het
voldoen.
door
middel van
stoom onder
onder een
een druk
druk van
van c.a.
c.a. 3/
en eene
eene
atm. en
3/44 atm.
door middel
van stoom
temperatuur
120 0 C.
C.
temperatuurvan
van100
100 tot
tot 1200
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Het aldus
aldus verkregen
verkregen vleesch
vleeschis isgeheel
geheel
kiemvrijenenuitstekend
uitstekendvoor
voor
Het
kiemvrij
Debewerking
bewerkingheeft
heeftopopdedevoedingsvoedingsvoeding van
van den
den mensch
mensch geschikt.
geschikt. De
voeding
waarde geen
geen invloed
invloed en
en de
desmaak
smaakwordt
wordtererdoor
doorverbeterd.
verbeterd.
waarde
de prijs
Zoodra zulk
zulk vleesch,
vleesch, waarvan
waarvan de
prijs laag
laag is, tetekoop
koopwordt
wordt aanaanZoodra
zoo veelliefhebbers
liefhebbersop,
op,dat
dat
langniet
nietiedereen
iedereen
geboden, doen
doen zich
zich steeds
steedszooveel
geboden,
lang
zeer gewild
gewild is.
is.
kan worden
worden voorzien,
voorzien, waaruit
kan
waaruit blijkt,
blijkt, dat
dat het zeer
In 1905
1905werd
werdbij bij
openbaar
slachthuiste te
Leidengesteriliseerd
gesteriliseerd
In
het het
openbaar
slachthuis
Leiden
32 koeien,
koeien, 44kalveren,
kalveren, 22paarden,
paarden, 11schaap
schaapen
en
vleesch, afkomstig
afkomstig van
van 32
vleesch,
51 varkens,
varkens, verkocht.
verkocht.
51

Rijksinkomstenworden
worden er
er door
doorverhoogd.
verhoogd.
Rijksinkomsten
Het isisvan
vanalgemeene
algemeene
bekendheid,dat
datin in
plaatsen,waar
waaropenbare
openbare
Het
bekendheid,
plaatsen,
slachthuizen bestaan,
opbrengst van
van de
de belasting,
belasting, bekend
bekend onder
onderden
den
slachthuizen
bestaan, de
de opbrengst
geslacht", hooger
hooge I' wordt.
wordt. Dit
Dit isiseen
eenonmidonmidnaam van
van Daccijns
»accijns op
naam
op het
het geslacht'',
betere
hoedanigheidenenvan
van
dellijk gevolg
gevolg van
van het
hetslachten
slachtenvan
vanvee
veevan
van
dellijk
betere
hoedanigheid
het beter
beter verzekerd
verzekerd zijn
zijn van
van dedecontr6le
controleder
derambtenaren
ambtenaren van
vandede
het
belasting. Zoo
Zoo zou
zou inin het
heteerste
eerstejaar
jaarder
derexploitatie
exploitatievan
vanhet
hetabattoir
abattoir
belasting.
te Amsterdam
Amsterdam de
deaccijns
accijnsongeveer
ongeveereen
eenton
tonmeer
meer
hebben
opgebracht
hebben opgebracht
in het
hetonmiddellijk
onmiddellijk daaraan
daaraan voorafgaande.
voorafgaande. In
In dit
ditverband
verbandverdient
verdient
dan in
dan
opmerking, dat
dat de
degenoemde
genoemdebelasting,
belasting,welke
welkeinin1895
1895eene
eenesom
somvan
van
het opmerking,
/2,909,927.01
beliep, inin1904
1904reeds
reeds was
was gestegen
gestegen tot
2,909,927.01 beliep,
tot /4,112,784.15
f 4,112,784.155.5 •
f
Het zou
zou zeer
zeer zeker
zeker ininhet
hetalgemeen
algemeenbelang
belangzijn,
zijn,indien
indiendederegeering
regeering
Het
zetten, ininhoeverre
hoeverrededeoprichting
oprichtingvan
vanopenbare
openbare
kon
kon besluiten
besluiten uiteen
uiteen te zetten,
slachthuizen
die belangrijke
belangrijke stijging
stijging het
het hare
hareheeft
heeftbijgedragen.
bijgedragen.
slachthuizen tot
tot die

De
keuring van
vanslachtdieren
slachtdierenwordt
wordter er
beter
door
verzekerd.
De keuring
beter
door
verzekerd.
Deze
gunstige
omstandigheid
dankt
men
aan
het
beschikken over
over
Deze gunstige omstandigheid dankt men aan het beschikken
een
deskundig en
en practisch
practisch aangelegd
aangelegd keuringspersoneel,
keuringspersoneel, over
over geschikte
geschikte
een deskundig
localiteit
over een
een naar
naar de
deeischen
eischendes
destijds
tijdsingericht
ingerichtlaboratorium.
laboratorium.
localiteit en
en over
Betoog
zal deze
deze bewering
bewering wel
wel niet
nietvorderen.
vorderen.
Betoog zal
Besmettelijke
het vee
veekomen
komenererdoor
dooraan
aan
licht.
Besmettelijke ziekten
ziekten onder het
hethet
licht.
Zij,
die weten,
weten, welke
welkeernstige
ernstigegevolgen
gevolgenbesmettelijke
besmettelijkeziekten
ziektenonder
onder
Zij, die
het
veekunnen
kunnenhebben,
hebben,waardeeren
waardeerendedeopenbare
openbareslachthuizen,
slachthuizen, omdat
omdat
het vee
deze
een uitstekend
uitstekend middel
middel zijn
zijnom
ombevoegde
bevoegdeautoriteiten
autoriteitenintijds
intijds van
van
deze een
het
bestaan
van
besmettelijke
ziekten
op
de
hoogte
te
brengen.
het bestaan van besmettelijke ziekten op de hoogte te brengen.
Nergens
meer is
is dan
danook
ookhethet
spreekwoordDUn
]) Un homme
homme averti
averti en
en
Nergens meer
spreekwoord
vaut
deux" van
van toepassing.
vaut deux''
Het
kan voor
voordedegezondheid
gezondheidonschadelijk
onschadelijkijs ijs
bekomen.
Het publiek
publiek kan
bekomen.
De
openbare slachthuizen,
slachthuizen, waaraan
waaraan ijsfabrieken
ijsfabrieken verbonden
verbonden zijn,
stellen
De openbare
zijn, stellen
in
zoover
ter
beschikking
van
het
publiek,
dat
daaruit
het
Iloodige
deze
deze in zoover ter beschikking van het publiek, dat daaruit het noodige
ijs
betaling kan
kan worden
worden verkregen.
verkregen.
ijs tegen
tegen betaling
Deze
maatregel wordt,
wordt, ook
ook door
door directiën
directiën van
van ziekenhuizen,
ziekenhuizen, daarom
daarom
Deze maatregel
zoo
bereid wordt
wordt uit
uit gesteriliseerd
gesteriliseerd water.
water.
zoo gewaardeerd,
gewaardeerd,omdat
omdathet
het ijs
ijs bereid
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bestaatgelegenheid
gelegenheidtottothethet
verbranden
cadavet·s
Er bestaat
verbranden
vanvan
cadavers
vanvan
voorvoor
consumptie afgekeurde
afgekeurdeslachtdieren,
slachtdieren,van
vankatten,
katten,
honden, enz.
de consumptie
honden,
Voor
doel zijn
zijnaan
aandedeopenbare
openbare
slachthuizen
bepaaldelijkdaarvoor
daarvoor
Voor dit doel
slachthuizen
bepaaldelijk
ingerichte ovens
ovens beschikbaar.
beschikbaar.
ingerichte
In 4905
1905werd
werddeze
dezesoort
soortoven
ovenbijbijhethet
openbaar
slachthuisteteLeiden
Leiden
In
openbaar
slachthuis
60 maal
maal gestookt.
gestookt.
Voor
de gemeente
gemeente werden
werden de
de cadavers
cad avers van
van 243
243honden
honden en
en 154
154
Voor de
verbrand.
katten verbrand.
nut van
vanzoodanige
zoodanigeinrichting
inrichtingvoor
voordedevolksgezondheid
volksgezondheidtetebetoogen
betoogen
Het nut
komt ons
ons overbodia
overbodig voor.
voor.
komt
Mogen nu alal dedehiervoren
hiervorenopgesomde
opgesomdevoordeelen
voordeelenworden
wordenprijsgegeven,
prijsgegeven,
Mogen
omdat
het slagersbedrijf
slagersbedrijf bemoeilijkt
bemoeilijkt wordt?
Zeer zeker
zeker neen
neen I! Het
Het
omdat het
wordt ? Zeer
algemeen
belang moet
moet ook
ook hier
hier boven
boven gaan.
gaan. Te
Teeerder,
eerder,omdat
omdatdedelast,
last,
algemeen belang
welke er
er door
door wordt
wordtgelegd
gelegdopopdedeschouders
schoudersvan
vandedeeerlijke
eerlijkeslagers,
slagers,
welke
minder
is, dan
danwel
weleens
eens
wordt
beweerd
voordedeminder
mindereerlijke
eerlijke
minder zwaar is,
wordt
beweerd
enen
voor
kunnen geen
te strenge
strengemaatregelen
maatregelenworden
worden genomen.
genomen.
kunnen
geen te
zich indertijd
indertijd de
de Groninger
Groninger slagers
slagers verzet
verzet tegen
tegen
Met
kracht hebben
hebben zich
Met kracht
het
daar
ter
plaatse
oprichten
van
een
openbaar
slachthuis,
waarvan
het daar ter plaatse oprichten van een openbaar slachthuis, waarvan
wet van
van 22 Juni
Juni 1875
1875(Staatsblad
(Staatsblad No.
No. 95)
95) het
hetgevolg
gevolg was.
was.
de wet
de
wetworden
wordendedegemeentebesturen
gemeentebesturengemachtigd,
gemachtigd,ininhet
hetbelang
belang
Bij
deze wet
Bij deze
der
openbare orde,
orde, veiligheid
veiligheid of
ofgezondheid,
gezondheid, eene
eene bepaalde
bepaalde plaats
plaats of
of
der openbare
gedeelte
der gemeente
gemeenteaan
aantetewijzen
wijzen
voor
oprichtenvan
vanslachterijen
slachterijen
gedeelte der
voor
hethet
oprichten
met verbod
verbod om
elders in
in de
de gemeente
gemeente het
het bedrijf
bedrijf of
ofde
de
en
vilderijen, met
en vilderijen,
om elders
bedrijven uit
oefenen.
bedrijven
uit te oefenen.
het tot
totstand
standkomen
komenvan
vandeze
dezewetwet
verdweendedeillusie
illusievan
van
Met
Met het
verdween
velen, dat
dat de
de regeering
regeering het
hetinstellen
instellenvan
vanopenbare
openbareslachthuizen
slachthuizen bij
bij de
de
velen,
wet
zou doen
doen bevelen.
bevelen. Onder
Onder de
de vorige
vorige regeering
regeering deed
deed in
in de
de pers
pers een
een
wet zou
bij de
deStatenStatenbericht
de rondte,
rondte, dat
datbesloten
beslotenwas
waseen
eenwetsontwerp
wetsontwerp bij
bericht de
Generaal
dienen, waarbij
waarbij aan
aan de
degemeenten
gemeentenmet
metmeer
meerdan
dan 10,000
10,000
Generaal in
in te dienen,
inwoners de
de verplichting
verplichting wordt
wordt opgelegd
opgelegd om
om openbare
openbare slachthuizen
slachthuizen op
op
inwoners
te richten.
richten. Nader
Naderwerd
werdhieromtrent
hieromtrentniets
nietsvernomen.
vernomen.
Het
moet, naar
naar onze
onze meening,
meening, als
alseen
eenverkeerde
verkeerdeopvatting
opvattingworden
worden
Het moet,
beschouwd, dat
openbare slachthuizen
slachthuizen enkel
voor steden
steden —
- en
en dan
dan
beschouwd,
dat openbare
enkel voor
in dorpen
dorpen in
in
nog
voor de
de grootere
grootere —
- zouden
zouden noodig
noodig zijn.
zijn. Vooral
Vooral in
nog wel voor
den omtrek
omtrek van
van groote
grooteplaatsen
plaatsenalsalsAmsterdam,
Amsterdam,Rotterdam,
Rotterdam, 's Gravenden
hage,
Leiden e.
e. a.,
a., bestaat
bestaat ererdringend
dl'ingendbehoefte
behoefte aan.
aan. InInopenbare
openbare
hage, Leiden
slachthuizen
dergelijke dorpen
dorpen toch
ligt een
eenkrachtig
krachtigmiddel
middelom
omden
den
slachthuizen in
in dergelijke
toch ligt
dandestienen
van allerlei
allerlei minderwaardig
minderwaardig en
en voor
VOOl' de
deconsumptie
consumptie
clandestienen invoer
invoer van
ongeschikt vleesch
die steden
steden te helpen
helpen beletten.
beletten. Hetgeen
Hetgeen op
op dat
dat
ongeschikt
vleesch in
in die
stuk
in bedoelde
bedoelde dorpen
dorpen plaats
plaats vindt,
vindt, doet
doet niet
niet onder
onder voor
voor de
de AmeriAmeristuk in
den laatsten
laatsten tijd
tijd door
door de
de pers
pers
kaansche
waal'omtrent in
kaansche toestanden,
toestanden, waaromtrent
in den
weder
zulke
vreeselijke
onthullingen
wOl'den
gedaan.
weder zulke vreeselijke onthullingen worden gedaan.
Om
dit betoog
betoog tetestaven
stavenbehoeven
behoevenweweslechts
slechtste teverwijzen
vel'\vijzen naar
naar
Om dit
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hetgeen omtrent
omtrent dit
dit onderwerp
onderwerp —
- ook
ook in
in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd — inindede
hetgeen
Nederlandsche dagbladen
dagbladen wordt
wordt gepubliceerd.
gepubliceerd.
Nederlandsche
m"en niet,
niet, dat
datwe
wezoo
zoonaïef
naïefzijn
zijntetegelooven,
gelooven,dat
datdoor
door
Nu meene
meene flier)
Nu
oprichten van
vanopenbare
openbareslachthuizen
slachthuizeninindorpen
dorpenop
opeens
eensde
degewenschte
gewenschte
het oprichten
zou verkregen worden,
worden, och
och neen,
neen, daartoe
daartoezijn
zijndedeDbonkenslagers",
»bonkenslagers" ,
toestand zou
het algemeen
algemeen veel
veel te
te glad
glad ininhet
het
de »vilders"
»"ilders" en
en de
de»knorsen"
»knorsen" over
over het
de
verschalken der
politie en
en te
te gewetenloos
gewetenloos en
en zijn
zijn de
destraffen,
straffen, die
dieeen
een
verschalken
der politie
teweinig
weinig
enkele maal
maal voor
voordedebedoelde
bedoeldemisdrijven
misdrijven worden
worden opgelegd,
opgelegd, te
enkele
zou de
de toestand
toestand echter
echterzeker
zekerworden
worden
afschrikwekkend. Belangrijk
afschrikwekkend.
Belangrijk beter
beter zou
daarmede ware
ware reeds
reeds veel
veel gewonnen.
gewonnen.
en daarmede
Ook in
in deze
dezegeeft
geeft
Duitschland ons
ons een
eengoed
goedvoorbeeld.
voorbeeld. In
In tal
tal van
van
Ook
Duitschland
met
minderdan
dan
duizendinwoners,
inwoners,worden
worden
kleine plaatsen
plaatsen toch,
toch,zelfs
zelfsmet
kleine
minder
duizend
daar openbare
openbare slachthuizen
slachthuizen aangetroffen.
aangetroffen.
daar
ook het
het middel
middel aan
aan de
de
Dáár werd
werd door
door de
debetrokken
betrokkenautoriteiten
autoriteiten ook
Dåår
hand gedaan,
gedaan, om
om de
de inrichtingen
inrichtingen .in
.in kleine
kleine plaatsen
plaatsen op
op den
den meest
meest
hand
bescheiden voet
voet teteschoeien
schoeienen
envan
vandedegelegenheid
gelegenheidtot
totsamenwerking
samenwerking
bescheiden
naburige dorpen
dorpen —
- waar
waardit
ditmogelijk
mogelijkblijkt
blijkt—- gebruik
gebmiktetemaker!.
maken.
met naburige
Zoo ergens,
- naar
naar het
het ons
onswil
wilvoorkomen
voorkomen —
- hier
hierplaats
plaats
Zoo
ergens, dan
dan zou
zou —
oprichtingskostenvan
vanrijkswege
rijkswegebijbijtetedragen.
dragen.Het
Hetdaartoe
daartoe
zijn, om
om inindedeoprichtingskosten
zijn,
uitgegeven geld,
geld, immers,
immers, zou
zouininhet
het
belang
der
volksgezondheid zeer
zeer
uitgegeven
belang
der
volksgezondheid
goed besteed
besteed zijn.
zijn.
goed
het ons
onswenschelijk
wenschelijk voor
vooreene
eene
vorenstaande beschouwingen
beschouwingen komt
komt het
Na vorenstaande
korte
beschrijving te geven
geven van
vaneen
eenopenbaar
openbaar(gemeentelijk)
(gemeentelijk)slachthuis
slachthuis
korte beschrijving
dat niet
niet alleen
alleen wat
wataangaat
aangaat de
deinrichting
inrichting en
en het
hetbeheer,
beheer,maar
maarook
ook
en
en dat
voormenig
meniggemeentegemeentede
financieele uitkomsten.
uitkomsten. Dit
Ditlaatste
laatstetoch
tochisisvoor
de financieele
schrikbeeld in
in deze
dezebelangrijke
belangrijkeaangelegenheid.
aangelegenheid.
bestuur het schrikbeeld
bestuur
We meenden
meenden daartoe
daartoe niet
niet beter
beter tetekunnen
kunnendoen,
doen,dan
daneene
eenebepaalde
bepaalde
inrichting
laatsten tijd
tijd —
- en
en wel
weldedegunstig
gunstigbekend
bekendstaande
staande
inrichting van
van den
den laatsten
te Leiden
Leiden —
- tetekiezen.
kiezen.DeDe
directeur,Dr.
Dr.D. D.
Jong,werd
werd
dadelijk
directeur,
A. A.
de de
Jong,
dadelijk
algemeen belang
belang in dezen
dezen te
te dienen.
dienen.
bereid
bevonden het
bereid bevonden
het algemeen
Ter
zake dan
dan::
Ter zake
Op
terrein van
van het
hetopenbaar
openbaar(gemeentelijk)
(gemeentelijk)slachthuis
slachthuisteteLeiden
Leiden
Op het terrein
worden
aangetroffen: :1°.
woningen van
van den
den directeur
directeur en
en verder
verderpersopersoworden aangetroffen
10. woningen
neel;
20. een
een administratiegebouw,
administratiegebouw, o.o.a.a.met
metpathologisch
pathologischlaboratorium,
laboratorium,
neel ; 20.
30.hoofdgebouw
hoofdgebouw
bacteriologie,
broedstoven, sterilisator
sterilisator en
en spoelkamer
spoelkamer ;; 30.
bacteriologie, broedstoven,
met
slachtplaats voor
voor groot
groot en
enklein
kleinvee
vee;
varkensslachthal met
met
met a.a.slachtplaats
; b.b.varkensslachthal
stal;
c.
koelhuis
en
voorkoelhuis
;
d.
ge
zeil
en
kamer
;
e.
sterilisator
en
sterilisator en
gezellenkamer ;
koelhuis en voorkoelhuis ;
stal ;
vetsmeltketel
ijsfabriek ; i.
koelinrichting ; h. ijsfabriek;
darmwasscherij ; g. koelinrichting;
f. darmwasscherij;
vetsmeltketel;; f.
patroonskamer
om afgekeurd
afgekeurd vleesch
vleesch en
en cadavers
cad a vers te
te
oven (kori-)
(kori-) om
patroonskamer ;; j. oven
verbranden;
werkplaats; ; Z./. mestlokalen
mestlokalen ;; m.
m. kolenbergplaats
kolenbergplaats ;; n.
n.
verbranden ;k.k. werkplaats
machinekamer
ketelhuis;; 40.
4°. paardenslachthal
paardenslachthal met
metstal
stal;
50.slachthal
slachthal
machinekamer en
en ketelhuis
; 50.
voor
ziek vee
vee met
metstal
stal;
runderstallen;
70.veeloods,
veeloods,tevens
tevensdienende
dienende
voor ziek
; 60.60.runderstallen
; 70.
vee bij
bij slecht
slechtweer
weer;
biologischereinigingsreinigingsvoor
onderzoek van
voor onderzoek
van het
het vee
; 80.8°.biologische
met het
hetrioolstelsel
rioolstelsel;
90.weegplaats
weegplaats
voorvarkens
varkens;
inrichting
verband met
inrichting in
in verband
; 90.
voor
;
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10°.
cantine;; 110.
11°. paardenstal
paardenstal met wagenremise
wagenremiseten
tendienste
dienstevan
van slagers,
slagers,
100. cantine
boeren,
en ander
ander geheel
geheel naar
naar de
deeischen
eischen des
destijds
tijdsingericht.
ingericht.
boeren, enz.;
enz.; een en
De terreinen,
terreinen, slachtlokalen,
slachtlokalen, enz.
zijn electrisch
electrisch verlicht.
verlicht. De
Deinrichting
inrichting
De
enz. zijn
beschikt over
een spoorbaan,
spoorbaan, welke
welke o.
o. a.a.gebruikt
gebruiktwordt
wordtvoor
voorhet
hetaanaanbeschikt
over een
voeren van
van uit
uit Groot-Brittannië
Groot-Brittannië en
enIerland
Ierlandafkomstige
afkomstigeslachtpaarden.
slachtpaarden.
voeren
Het personeel,
personeel, aan
aan deze
dezeinrichting
inrichtingverbonden,
verbonden, bestaat
bestaatuit
uit1 1directeur,
directeur,
1 adjunct-directeur
adjunct-directeur keuringsveearts,
keuringsveearts, 1 boekhouder,
boekhouder, 44keurmeesterskeurmeestersopzichter,
hulpkeurmeester-opzichter, 22 machinisten,
machinisten, 1 portier,
portier, 22
opzichter, 11 hulpkeurmeester-opzichter,
stokers, 7 werklieden,
werklieden, 1 nachtwaker,
nachtwaker, 1 werkvrouw
werkvrouwen
bediende op
op
en 11bediende
laboratorium.
het laboratorium.
Uit
de gemeenteraadsleden
gemeenteraadsleden isiseene
eene
commissie
vandrie
drieleden
ledenbenoemd,
benoemd,
Uit de
commissie
van
speciaal
toezicht op
op het
hetopenbaar
openbaarslachthuis.
slachthuis. In
Indedevoor
voorhaar,
haar,
speciaal voor
voor het toezicht
bij
raadsbesluit,
~astgestelde
instructie
komt
o.
a.
voor,
dat
zij
burgebij raadsbesluit, v.astgestelde instructie komt o. a. voor, dat zij burgemeester
en wethouders
wethouders bijstaat
bijstaat en
en toezicht
toezicht uitoefent
uitoefent op
op het
het aan
aan de
de
meester en
op het
hetbehoorlijk
behoorlijkonderhouden
onderhouden der
der geheele
geheele
inrichting verbonden
verbonden personeel, op
inrichting
inrichting
op alle
alle leveringen,
leveringen, zoomede
zoomede op
op de
denakoming
nakomingder
dervoor
voordie
die
inrichting en
en op
leveringen
te sluiten
sluitenovereenkomsten.
overeenkomsten. Zij
Zijadviseert
adviseertomtrent
omtrentplannen
plannen
leveringen te
voor verbetering,
verbetering, vernieuwing,
vernieuwing, ofofuitbreiding.
uitbreiding.
voor
De
regeling betreffende
betreffende het
hetheffen
heffenvan
vanbelasting
belastingvoor
voorhet
hetgebruik
gebruik
De regeling
van het
het openbaar
openbaar slachthuis
slachthuis luidt
luidt:
van
:&
Voor ieder,
ieder, die
die voor
voor een
eender
derhierna
hiernaomschreven
omschrevendoeleinden
doeleindengebruik
gebruik
»Voor
maakt van
deze inrichting,
inrichting, of van
van diensten,
diensten, vanwege
vanwege de
de gemeente
gemeenteop
op
maakt
van deze
openbaar slachthuis
slachthuis verstrekt,
verstrekt,wordt
wordtdedevolgende
volgendebelasting
belastinggeheven
geheven:
het openbaar
:
gebruik maken
maken van
de gelegenheid
gelegenheid tot slachten,
slachten, voor
voor het
het
Voor
Voor het
het gebruik
van de
gedurende
den bepaalden
bepaalden tijd
tijd laten
laten verblijven
verblijven van
van vleesch,
vleesch, voor
voor het
het
gedurende den
gebruikmaken
penserij en
en darmwasscherij,
darmwasscherij, voor
voor het
hetkeuren
keuren van
van
gebruikmaken van
van penserij
het
slachtvee, v66r
vóór enennanadedeslachting
slachting:
voor
paard,muildier,
muildier,
het slachtvee,
: a. a.
voor
eeneen
paard,
stier,
os, koe,
koe, vaars
vaars of
of pink
pink f
/3;
voor een
vet kalf,
kalf, ezel,
ezel, muildier
muildier
stier, os,
3 ; b. voor
een vet
of veulen
veulen /1.75;
een graskalf
graskalf ff1.50;
1.50; d. voor
voor een varken
varken
f 1.75 ; c. voor
voor een
/1.80;
voor een
een schaap
schaap of
of lam
lam f
/0.80;
voor een
bok, geit,
geit,
een bok,
1.80 ; e. voor
0.80 ; f. voor
nuchter
kalf of
ofspeenvarken
speenvarken ff 0.40.
nuchter kalf
Dit
wordt voor
voor dieren,
dieren, voor
voor export
export geslacht
geslacht en welke
welke dus
dus na
na
Dit tarief wordt
de
slachting in
in hun
hun geheel,
geheel,behalve
behalvededeinwendige
inwendigeorganen,
organen,rechtstreeks
rechtstreeks
de slachting
van het
het openbaar
openbaarslachthuis
slachthuisnaar
naarhet
hetbuitenland
buitenlandworden
wordenvervoerd,
vervoerd, indien
indien
van
ten
minste 55dieren
dierenvan
van
dezelfde
soort
denzelfdeneigenaar
eigenaar
ten minste
dezelfde
soort
en en
vanvan
denzelfden
te gelijk
gelijk ter slachting
slachting worden
worden aangegeven,
aangegeven, vastgesteld
vastgesteld als
alsvolgt
volgt:
voor
: voor
/0.75, c. ff 0.75;
de dieren
dieren genoemd
genoemd onder
onder a. ff 1.50;
de
1.50 ; b. 10.75,
0.75 ; d. 0.80;
0.80 ;
e. ff 0.40;
0.40, f. ff 0.25.
Bovendien zijn
tarieven vastgesteld
vastgesteld voor
voor:: 1°.
1°. het
hetgebruik
gebruikmaken
makenvan
van
Bovendien
zijn tarieven
de
stallen, met
metofofzonder
zondervoeding
voedingder
derdieren
dieren;
20.het
hetwegen
wegenvan
vanlevend
levend
de stallen,
; 20.
of geslacht
gelillacht vee
vee;; 3°.
3°. het
hetgebruik
gebruik maken
maken van
van het
hetkoelhuis
koelhuisenenhet
hetvoorvoorkoelhuis; ; 4°.
het steriliseeren
steriliseeren van
van vleesch
vleesch en
enhet
hetsmelten
smeltenvan
vanvet
vet;
koelhuis
4°. het
;
5°.
het gebruik
gebruik maken
maken van
vandedevleeschverkoopruimte.
vleeschverkoopruimte.
50. het
van alle
alleininde
de
Het openbaar
openbaar slachthuis
slachthuis wordt
wordt benut
benut voor
voor de
de keuring
keuring van
Het
ge meente
inge\'oerrl vleesch.
Omtrent dit
dit onderwerp
onderwerp werd,
werd, onder
onder dagdagmeente ingevoerd
vleesch. Omtrent
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van 22 Januari
Januari 1903, eene
eeneverordening
verordening door
door het
het gemeentegemeenteteekening van
bestuur vastgesteld.
vastgesteld.
bestuur
De
stichtingskosten, met
metinbegrip
inbegrip van
van het
hetterrein,
terrein,beliepen
beliepen 1442.950.
De stichtingskosten,
f 442.950 .
De ontvangsten
ontvangsten over
over 1905
1905bedroegen
bedroegen.f
(slachtgelden
,f 45,879.7~S,
45,87 9 .7 25 , (slachtgelden
De
ff 31,030.45;
stalgelden met
metenenzonder
zondervoeding
voeding 12624.95;
weegloonen
f 2624.95 ; weegloonen
31,930.45 ; stalgelden
11318.75;
koelhuis (3241;
sterilisator (408;
vleeschverkoopruimte
f 1318.75 ; koelhuis
f 3241 ; sterilisator
f 408 ; vleeschverkoopruimte
(89.75;
keurloon van
levend vee
vee (26.25;
keurloon van
van vleesch
vleesch
f 26.25 ; keurloon
f 89.75 ; keurloon
van levend
5 , vet
(2786.29
verkoop van
van:: bloed
bloed ff 226.77
vet ff 106.08·,
koolasch
106.085, koolasch
f 2786.29 j; verkoop
226.775,
ff 30.80
varkenshaar en
en klauwen
klauwen ff 122.83
ijs ff 1661.27
1661.27 ;j
30.80 ;j mest ff 570.83;
570,83 ; varkenshaar
122.83 ;j ijs
5 ).
735.695).
diversen ff 735.69
uitgaven over
overdat
datjaar
jaar waren
waren ff 30,499.98
(salarissen ff 10,294.73·;
30,499.9855 (salarissen
10,294.735;
De uitgaven
5 j steenkolen
weekloonen ff 6564.32
steenkolen voor
voormachinebedrijf
machinebedrijf ff 4128.28
4128.28 ;j
6564.325;
gebouwen ff 176.28
zeep,soda
sodaen
enmachinematerialen
machinematerialen
176.28 ;j zeep,
brandstoffen voor de gebouwen
ff 1121.01
204.60 j gasverlichting
gasverlichtingvoor
vooradministratieadministratie- en
en
1121.0155 j duinwater ff 204.60;
onderhoud en
en vernieuwing
vernieuwing ff 2468.325;
2468.32 5 j
andere
gebouwen ff 511.70 ;j onderhoud
andere gebouwen
bureau- en
en laboratoriumkosten,
laboratoriumkosten, veevee- enenvleeschkeuring
vleeschkeuring f0414.485;
1414.48 5 ;
bureaugrondbelasting (747.premieverzekeringsbank
verzekeringsbank
f 747.— ;j premie
1616.67 ;j grondbelasting
voeding ff1616.67
5 j telefooninstallatie
ff 521.90
telefooninstallatie ff 89.38
spoorwegverbinding ff 180.180.— ;j
89.38 ;j spoorwegverbinding
521,905;
biologische reiniging
reiniging ff 1
73.06;; premie
premiebrandverzekering
brandverzekering ff 194.92
173,06
biologische
194.92 ;j
5
onvoorzien ff 93.30
•
93.305.
De inkomsten
inkomsten overtroffen
overtroffen dus
dus de
de uitgaven,
uitgaven, ininwelke
welkelaatste
laatsterente
rente
De
en
aflossing niet
niet voorkomen,
voorkomen, met
met (15,379.74.
Hettekort
tekort op
op de
de veeveef 15,379.74. Het
en aflossing
hetslachthuis,
slachthuis, hetwelk
hetwelktelken
tel ken
en vleeschkeuring,
vleeschkeuring, v66r
vóór de
de oprichting
oprichting van
vanhet
jare steeg
steeg en
en in
in 1902
1902reeds
reedsruim
ruim (3100
in de
de exploitatieexploitatief MOO bedroeg,
bedroeg, is in
jare
het slachthuis
slachthuis verdwenen,
verdwenen, zoodat
zoodat bij
bij de
debeoordeeling
beoordeeling van
van
rekening van
rekening
van het
hetslachthuis
slachthuis voor
voor zich
zich het
hetsurplus
surplus der
der
de
financieele resultaten
resultaten van
van het
de financieele
ontvangsten
dit bedrag
bedrag verhoogd
verhoogd kan
kan worden.
worden. Voor
Voorrente
rente en
en
ontvangsten met
met dit
f
18,479.74.
aflossing
zou
dan
beschikbaar
komen
f
aflossing zou dan beschikbaar komen
De gevolgtrekkingen,
gevolgtrekkingen, welke
welke door
door ons
onsuit
uithet
het
vorenstaandeworden
wOl'den
De
vorenstaande
gemaakt,
komen op
op het
het volgende
volgende neer
neer:
gemaakt, komen
:
1°. dat
dat de
de volksgezondheid
volksgezondheid en
en de
dedierenbescherming
dierenbescherming de
deinstelling
instellingvan
van
openbare slachtplaatsen
in steden
steden doch
dochook
ookininnaburige
naburige
openbare
slachtplaatsenniet
niet alleen
alleen in
dorpen
eischen;;
dorpen eischen
dat de
de gemeentebesturen
gemeentebesturen van
van grootere
grootere plaatsen,
plaatsen,uit
uiteen
eengeldelijk
geldelijk
2°, dat
oogpunt,
daartegen geen
geen bezwaren
bezwaren kunnen
kunnenhebben
hebben; j
oogpunt, daartegen
c • dat
33c.
op dededirecteuren
directeurenenenopophethet
opzichthebbend- en
enkeuringskeuringsdat op
opzichthebbendpersoneel,
aan de
de bestaande
bestaande openbare
openbare slachthuizen
slachthuizen verbonden,
verbonden, de ververpersoneel, aan
rust
om
te
zorgen,
dat
deze
soort
van
inrichtingen
het
volle
plichting
plichting rust om te zorgen, dat deze soort van inrichtingen het volle
vertrouwen van
van de
de bevolking
bevolking blijft
blijft genieten
genieten; j
vertrouwen
40. dat
met den
densedert
sedertlangen
langentijdtijd
in zwang
zijndenmaatregel,
maatregel,
dat met
in zwang
zijnden
tengevolge
waarvan hulpkeurmeesters
IlUlpkeUl'meesters van
vee en
envleesch
vleeschworden
wordenopgeopgetengevolge waarvan
van vee
aan'
gesteldeeischen
eischendaarvoor
daarvooreen
eendiploma
diploma
leid en
en bij
bijvoldoening
voldoeningaan
leid
.dedegestelde
met kracht
kracht moet
moetworden
wordenvoortgegaan
Vool'tgegaan; j
wordt
uitgereikt, met
wordt uitgereikt,
5°.
dat meer
meer afschrikwekkende
afschrikwekkende straffen
straffen (gevangenis)
(gevangenis) moeten
moeten worden
worden
50. dat
1906. III.
lIl.
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opgelegd
hen, die
die zich
zich schuldig
schuldig maken
maken aan
aan het
hetaan
aanden
denman
mlln
opgelegd aan
aan hen,
brengen van
van voor
voor de
degezondheid
gezondheidschadelijk
schadelijkvleesch
vleesch;
brengen
;
met het
hetvan
vanRijkswege
Rijkswegeovernemen
overnemenvan
vanaan
aan
tuberculose
6°. dat
dat met
tuberculose
hetbelang
belang
lijdende
runderen
een
maatregel
nog
niet
lang
geleden
in
lijdende runderen — een maatregel nog niet lang geleden in het
van
den veestapel
veestapel genomen,
genomen, —
- niet
nietalleen
alleen
dient
worden
voortgegaan
van den
dient
te te
worden
voortgegaan
werkt
doch
belangrijke uitbreiding
uitbreiding daaraan
daaraan gegeven
gegeven;; deze
dezemaatregel
maatregeltoch
tochwerkt
doch belangrijke
ook
bevordering der
der volksgezondheid
volksgezondheid ten
in de
de hand.
hand.
ook de bevordering
ten zeerste
zeerste in
op de
de Staatsbegrooting
Staatsbegrooting voor
voor het
hetloopend
loopend jaar
jaar
Voor dit
onderwerp is
Voor
dit onderwerp
is op
f 100,000 uitgetrokken,
/100,000
uitgetrokken, waarvan
waarvan in
in mindering
mindering komt
komt de
deopbrengst
opbrengst van
van
derrunderen,
runderen, die
dieals
alstuberculeus
tuberculeus door
door het
hetRijk
Rijkworden
worden
den
verkoop der
den verkoop
te Utrecht
Utrecht en
en
overgenomen
Rotterdam, Amsterdam
Amsterdam en
eventueel te
overgenomen en
en te Rotterdam,
en eventueel
Groningen
zullen worden
worden geslacht;
geslacht j
Groningen zullen
7°.
op de
de Nederlandsche
Nederlandsche Regeering
Regeering de verplichting
verplichting rust
rust het
het opop70. dat
dat op
werken door
door —
- in
in
richten van
van openbare
openbare slachthuizen
slachthuizen in
de hand
hand te werken
richten
in de
de Duitsche
Duitsche Regeering
Regeering —
- aan
aandede
gemeentebesturen,
navolging van
navolging
van de
gemeentebesturen,
welke nog
nog niet
niettottot
oprichting
daarvanbesloten,
besloten,een
eenrondschrijven
rondschrijven te
te
welke
oprichting
daarvan
zenden, waarin
waarin de
degroote
grootevoordeelen,
voordeelen,aan
aandeze
dezesoort
soortvan
vaninrichtingen
inrichtingen
zenden,
verbonden, uitvoerig
uitvoerig worden
worden uiteengezet.
uiteengezet.InInzoodanig
zoodanig staatsstuk,
staatsstuk, immers,
immers,
verbonden,
zouden
bedoelde
gemeentebesturen
stellig
aanleiding
vinden
dit
belangzouden bedoelde gemeentebesturen
aanleiding vinden dit belangnemen;
rijke onderwerp
onderwerp in
ernstige overweging
overweging tetenemen
rijke
in ernstige
;
8°. dat
het,om
omdedeoprichting
oprichtingvan
vanopenbare
openbare(gemeentelijke)
(gemeentelijke) slachtslachtdat het,
plaatsen
dorpen, in
in den
den omtrek
omtrek van
van steden
steden gelegen,
gelegen,tetebevorderen,
bevorderen,
plaatsen in
in dorpen,
wenschelijk moet worden
worden geacht,
geacht, dat
datdesverlangd
desverlangdvan
vanRijkswege
Rijkswegeeenige
eenige
wenschelijk
subsidie
wel een
eenrenteloos
renteloosvoorschot
voorschotdaartoe
daartoewordt
wordtverleend.
verJeend.
subsidie of wel
gebaatzijn.
zijn.
Met een
en ander
ander zou
zou de
de goede
goede zaak
zaak zeer
zeer gebaat
Met
een en
Sept.
Sept. 1906.

E. VAN
VAN GENDT.
GENDT.

NICOLAAS BEETS.
NICOLAAS
(Persoonlijke
Herinneringen.)
(Persoonlijke Herinneringen.)

Nicolaas Beets door
door P. D.
Chantepie de
Saussaye. Tweede
Tweede geheel
geheelherziene
herziene druk.
druk. —
D. Chantepie
de la
la Saussaye.
1906.
Haarlem,
Erven F.
F. Bohn
Bohn 1906.
Haarlem, de
de Erven

Niet over
over elk
elk boek
boek zou
zoueen
eenander
anderboek
boekkunnen
kunnengeschreven
geschrevenworden,
worden,
Niet
en
het isisvan
vanalgemeene
algemeenebekendheid,
bekendheid, dat
dat de
de beste
beste boeken
boeken het
het veelveelen het
lokken.Het
Het
is mij
daaromniet
nietmogelijk
mogelijk —
vuldigst
plegen uit
uit tetelokken.
vuldigst verzet
verzet plegen
is mij
daarom
na uit
uitdit
ditboek
boekdede
kenschetsingvan
vanBeets'
Beets'
karakter,in in
verschillende
na
kenschetsing
karakter,
verschillende
te hebben
hebben —
- deze
dezelevensbeschrijving
levensbeschl'ijving
tijdperken van
van zijn
zijn bestaan,
bestaan,aanvaard
aanvaard te
tijdperken
te betitelen
betitelen dan
danalsals
DAcademischBetoog
Betoogover
overNicolaas
Nicolaas
anders
anders te
eeneen:
: »Academisch
Beets' uiterlijken
uiterlijken en
en innerlijken
innerlijken levenswandel".
levenswandel".
Het
boek van
van Prof.
Prof. dedela la
Saussayeis bovendien
is bovendieneen
eenwelgewikt
welgewikt
Het boek
Saussaye
oordeel
over het
het Christelijk
Christelijk leven
levenenendede
Christelijke
botsingen,door
dooreen
een
oordeel over
Christelijke
botsingen,
ten onzent
onzent
predikant
goeden en
en dichterlijken
dichterlijken huize
huize bijna
bijna 3/
predikant van
van goeden
3/,4 eeuw
eeuw ten
eeu geleerde
geleerde exegese
exegese op
opde
deteksten,
teksten,door
doorNicolaas
Nicolaas
ondergaan; ; het
ondergaan
het is een
Beets als
als student,
student,jong
jongpredikant,
predikant,briefschrijver,
briefschrijver,prozaïst,
prozaïst,dichter,
dichter, hooghooghetkenmerkt
kenmerktzich
zich
leeraar
en theoloog
theoloog als
alslevensregelen
levensregelen gekozen
gekozen;; het
leeraar en
de hooghartigheid
hooghartigheid van
van den
denanalyticus,
analyticus,die
diehet
hetvoorwerp
voorwerp
meermaals
door de
meermaals door
van zijn
zijn onderzoek
onderzoek ontleedt
ontleedt tot
tot ininzijne
zijnediepste
diepstevezelen,
vezelen,
daarbijgeen
geen
van
enen
daarbij
oogwenk
Het is
is in
in één
éénwoord
woord —
- enendede
schrijver
oogwenk van
van aandoening
aandoeningtrilt.
tilt. Het
schrijver
wilde het
het opzettelijk
opzettelijk zoo
zoo—- geen
geen
zonnewarmte
tintelendschriftuur,
schriftuur,
wilde
vanvan
zonnewarmte
tintelend
dat
in
Bijbelschen
en
Dichterlijken
gloed
Nicolaas
Beets'
gestalte
dat in Bijbelschen en Dichterlijken gloed Nicolaas Beets' gestalte
om
schittert -— veeleer
veeleer een
een nauwgezet
nauwgezetverhaal
verhaal over
overdeugden
deugden en
entekorttekortomschittert
Beetsalsalsmensch,
mensch,Christen,
Christen,leeraar,
leeraar,dichter,
dichter,
komingen
van Nicolaas
Nicolaas Beets
komingen van
pl'Oza-schrijver en hoogleeraar.
hoogleeraar.
proza-schrijver
ook
Als
zoodanig hebben
hebben wij,
wij, geletterden
geletterden en
en ongeletterden
ongeletterden (gelijk
(gelijk ererook
Als zoodanig
volgens
de lala Saussaye
Saussaye niet
nietweinigen
weinigen ininonze
onzebeste
bestekringen
kringen
volgens Prof.
Prof. de
verkeeren),
klassiek- en
enonklassiek
onklassiek gevormden
gevormden dit
dit bOQk
nemen.
verkeeren), klassiekbook op
op te nemen.
Maal'
moge
het
boek
niet
te
overtreffen
zijn
door
eerlijke
ontleding.
Maar moge het boek niet te overtreffen zijn door eerlijke ontleding,
kan geëvenaard
geëvenaardworden
wordendoor
door
een
anderschriftuur,
schriftuur,waarin
waarinschrandere
schrandere
het kan
een
ander
verheffing
Beets' stichtelijke
stichtelijke persoonlijkheid
persoonlijkheid verkregen
verkregen is
is door
door
verheffing van
van Beets'
een
levendige voorstelling
voorstelling van
zijn gezegend
gezegend en
en zegenrijk
zegenrijk leven.
leven. IsIsdat
dat
een levendige
van zijn
schriftuur
te wachten
wachten ininonze
onze
letteren?
dichterIsaiic
IsaäcEsser
Esser
schriftuur nog
nog te
letteren
? DeDedichter
beslisse.
111.
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I.
Bestaat de
de som
somvan
vanonsons
levensgeluk
oogenblikkenvan
vanonzelfonzelfBestaat
levensgeluk
uituit
oogenblikken
smart,berusting,
berusting,dankbaarheid,
dankbaarheid,afsterving
afsterving
zuchtige schoonheid,
schoonheid, vreugd
vreugd ofofsmart,
zuchtige
van de
de dwingende
dwingende ikheid,
ikheid, dan
dan heeft
heeft Nicolaas
Nicolaas Beets
Beets niet
niet alleen
alleen in
in den
den
van
geloove,
doch ook
werkelijkheid een
·Welk
geloove, doch
ook in
in de werkelijkheid
een zalig
zalig leven
leven gevoerd.
gevoerd. Welk
gezag!
Welk
beminlijkheid,bekroond
bekroond
een
loopbaan I! Welk
Welk een
eengezag
een loopbaan
! Welk
eeneen
beminlijkheid,
door erkenning!
erkenning! Wat een
een harmonie
harmonie in
in denken
denken en
en doen
doen!! Welk een
een fierfierdoor
karakter, berustend
berustend op
op het
hetonroofbaar
onroofbaar bezit
bezit van
van in
in het
hetwezen
wezen
heid
van karakter,
heid van
gewortelde vroomheid
vroomheid!!
Wie
leert ooit
ooit een
eenmensch
menschkennen
kennenuit
uitzijn
zijnschrifturen
schrifturen?
Dan zijn
zijn er
er
\Vie leert
? Dan
tien,
twintig menschen
menschen inindedeééne
ééne
persoonlijkheid,naarmate
naarmatehet
hetschrifschriftien, twintig
persoonlijkheid,
wordtopgenomen
opgenomen en
en
telijk
beeld door
door dezen
dezen ofof
genen
beoordeel aarwordt
telijk beeld
genen
beoordeelaar
Het wordt
wordt dan
dan een
een letterkundig
letterkundig beeld,
beeld, te
te voorschijn
voorschijn gegeweergegeven.
weergegeven. Het
roepen uit
uit letteren.
letteren. Gij
Gij moét
moétden
denmensch
menschvoelen,
voelen,tasten,
tasten,zien
zien;
gijmoet
moet
roepen
; gij
zijnlevensbedrijf
levensbedrijf
waarnemen:
zijnhanddruk,
handdrul{, zijn
zijnoogopslag,
oogopslag,
hem
hem ininzijn
waarnemen
: zijn
méérdan
danduizend
duizendregelen
regelen
zijn
stem, zijn
zijnlippen,
lippen,zijn
zijntoon
toonzeggen
zeggenu uméér
zijn stem,
uit zijn
zijnschrijfstijl
schrijfstijl den
denmensch
menschwil
wildoen
doenherrijzen,
herrijzen, delft
delft
schrifts
schriftsj ; wie
wie uit
gemeenlijk
anders dan
dan een
eenpaar
paarkaraktereigenschappen
karaktereigenschappen op
op en
endan
dan
gemeenlijk niet anders
nog niet
niet eens
eensoverheerschende
overheerschende trekken.
trekken.
nog
Vroom en
vroed was
wasBeets
Beets;j ininzijn
zijn gemoed
gemoed een
eenwereld
wereld van
van lieve,
lieve,
en vroed
teere dingen,
dingen, die
dieuit
uitdedeklare
klarebron
bronvan
van zijn
zijn hart
hart als
als
goede, zachte,
zachte, teere
goede,
droppelen
eenerfontein
fonteinomhoog
omhoogwelden
weldenen
enzijn
zijnomgeving
omgevingverfrischten.
verfrischten.Van
Van
droppelen eener
met
zijn
melodieus
fier
welbehagen tintelde
tintelde zijn
zijn geestig
geestig oog,
oog, als
alshij
hij—- met
fier welbehagen
zijn
melodieus
bij hem
hem aangeboren
aangeborell en
niet aangeleerd
- zijn
zijn
stemgeluid,
stemgeluid, dat
dat bij
en niet
aangeleerd was
was —
eigen
verzen of
ofdie
dievan
vananderen
anderenvoordroeg.
voordroeg.
eigen verzen
Velen
kUl~nen zich
zich herinneren,
herinneren, hoe
hoehij,
hij, in
in Sept.
Sept. 1872,
1872,aller
allerinstemming
instemming
Velen kunnen
stormenderhand
toen hij,
hij,voor
voordedegulle
gulleontvangst
ontvangstvan
vanJhr.
Jhr.dedeJonge
Jonge
stormenderhand won,
won, toen
van
Ellemeet
dankend,
in
de
Oranjerie
te
Oost-Kappel
liet
hOOl'en
het
van Ellemeet dankend, in de Oranjerie te Oost-Kappel liet hooren het
alle
letterkundige Congressen
Congressen overlevende
overlevendeCongresvers
Congres vers: :
alle letterkundige
ZEELAND.
AAN ZEELAND.
den breeden kop
Hef, Zeeuwsche Leeuw, den
En
schouders uit de
de baren,
baren,
En schouders
en trotsch de
manen op
op
Schud
fier en
Schud fier
de manen
En
uw oogen waren
En laat uw
bij drom,
elk gewest
gewest
drom bij
Langs drom
drorn, uit elk
In uwe
uwe hoofdstad
hoofdstad saamgeprest,
Waar,
onder roos
roos en
en palmen,
palmen,
Waar, onder
De
blijdste tonen
tonen galmen.
galmen.
De blijdste
Met
van Holland,
Holland, u getrouw
Met dien van
Sinds zooveel honderd jaren,
Biedt Vlaandrens Leeuw u thans
thans de klauw
klauw
Bij onze
onze Vrede-altaren.
Vrede-altaren.
Bij
De Staatkunst scheidt
scheurt en
en deelt:
scheidt en scheurt
deelt :
De taal
taal vereenigt, zalft en
en heelt,
heelt,
De
En Cats
Cats en
en Zevecoten
Zijn
Zijn eeuwig bondgenooten.
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Land van
o0 Land
van Cats,
Cats, goed
goed Zeeuwsch,
Zeeuwsch, goed
goed rond,
rond,

Die 't
vereende,
't zout
zout en 't
't zoet
zoet vereende,
Waar Bellamy het
Waar
het speeltuig
speeltuig vond,
vond,
Dat Roosjes
Roosjes dood
doodbebeweende;
weende ;
o0 Bloemhof,
Bloemhof, rijzende
rijzende op
zee,
op uit zee,
De vriendengroet,
vriendengroet, de
de zegenbee
zegenbee
Van alle
alle Dietsche
Van
Dietsche tongen
tongen
Wordt thans
toegezongen.
thans uu toegezongen.

Uw
klei zij
zij meer
meer en
en meer
meer
Uw vette klei
Met
voedzaam goud beladen;
beladen;
Met voedzaam
Uw
bloei gelijk
gelijk weleer,
weleer,
Uw handel bloei
Langs
nieuw beproefde
beproefde paden;
paden;
Langs nieuw
De ronde
ronde Zeeuw
Zeeuw verandre
verandre nooit
nooit;;
De
Zeeuwsche zij
zij zoo
zoo schoon
schoon ale
als ooit
ooit;;
De Zeeuwsche
En al wat Zeeuwsch
Zeeuwsch is toone
toone
Den
van 't Goede
Den glans van
Goede en 't Schoone.

II.
Er
ging in
in Haarlémsche
Haarlemsche kringen
kringen van
jaren her
her een
eenverhaal
verhaalover
over
Er ging
van 40 jaren
de
modellen van
van de
de Camera
deze levensbbschrijving
levensbeschrijving
de modellen
Camera Obscura, waarop
waarop deze
ter plaatse
plaatsewaar
waarBusken
BuskenHuet's
Huet'senen
vanNouhuys'
Nouhuys'oordeel
oordeel
wellicht doelt,
doelt, ter
wellicht
van
Van Deyssel
Deyssel heeft,
heeft,
over
de typen
typen in
in de
de Camera
over de
Camera wordt
wordt aangehaald.
aangehaald. Van
Huet's»tijgergenoegens"
»tijgergenoegens" noch
noch
volgens Saussaye,
Saussaye, het
het best
bestgezien.
gezien.Noch
NochHuet's
volgens
maar w61
wèl van
van
van
Nouhuys' ivenijnig
.venijnig addertje"
addertje" zijn
zijn hier
hiertoepasselijk,
toepasselijk, maar
van Nouhuys'
ontstaan uit
uit peen
lleengeest,
geest,die
dieblij
blij
Deyssel's
bepaling, die de
de Camera
Deyssel's bepaling,
Camera laat
laat ontstaan
en zijn
zijn omgeving
omgeving bemint."
bemint."
is en
Wat een
een lezer
lezer soms
soms inineen
eenboek
boekleest
leestofof
eenboek
boekhaalt,
haalt, isis
Wat
uituiteen
wonderbaarlijk,
maar
wonderbaarlijker
nog
is,
hetgeen
tekstverklaarders
wonderbaarlijk, maar wonderbaarlijker
is, hetgeen tekstverklaarders
-..yerk van
van een
eennovellist
novellistkunnen
kunnen leggen.
leggen.
in
een werk
in een
Er moge
moge hier
hiergezegd
gezegdworden,
worden,datdat
geen
uitbeeldendschrijver,
schrijver, die
die
Er
geen
uitbeeldend
lichamelijke
kans van
van welslagen
welslagen beoogt,
beoogt, ooit
ooit iets
ietsuit
uitdedeluck
lucht
grijpt.DeDe
kans
grijpt.
lichamelijke
hU verwaarloozen,
verwaarloozen, de
de geestelijke
geestelijke scherpt
scherpt en
en punt
punt hij
hij
omlijning moge
moge hij
omlijning
verlevendiging van
zijne teekening
teekening aan.
aan. Dat
DatNicolaas
Nicolaas Beets
Beetsininzijne
zijne
ter verlevendiging
van zijne
uit~ondering zou
zougemaakt
gemaakt
Nurksen, Stastokken
Stastokken en
en Kegge's
Kegge's daarop
daarop een
eenuitzondering
Nurksen,
opgrond
grondvan
vanbekendheid
bekendheidmet
met
Haarlemschetoestanden
toestanden
hebben, acht
acht ik,
ik, op
hebben,
Haarlemsche
Haarlems plaatselijke
plaatselijke gesteldheid
gesteldheid ten
ten tijde
tU deder
der Camera,
Camera, onaanneemlijk.
en Haarlems
er ininde
demin
minofofmeer
meergetrouwe
getrouwekarakter-uitbeelding
karakter-uitbeeldingvan
vanbekenden,
bekenden,
Schuilt er
kennissen, vrienden,
vrienden, verwanten,
verwanten, een
eenzedelijke
zedelijketekortkoming,
tekortkoming,dan
danbewijst
bewUst
kennissen,
dit voor
voor de
de zooveelste
zooveelstemaal,
maal,dat
dat
ChristelUk
zondebegripniet
nietovereen
overeen
dit
hethet
Christelijk
zondebegrip
brengen isismet
meteen
eenonafhankelijk
onafhankelijkkunstbegrip.
kunstbegrip.
.
te brengen
Men moge
moge naar
naarzijne
zijnedenkbeeldige
denkbeeldigeopvattingen
opvattingen den
den waren
waren afbeelaf be elMen
op de
de duistere
duistere paden
paden van
van het
hetschimmenrijk,
schimmenrijk, —
- de
de
der zoeken
zoeken op
der
teekent niet
nietzonder
zondervoorbeelden
voorbeelden van
van vleesch
vleeschenen
werkelijke teekenaar
teekenaar teekent
werkelijke
beterhijhijslaagt,
slaagt,des
deste te
naturalistischer ging
ging hij
hij tetewerk.
werk.
been. Hoe
Hoebeter
been.
naturalistischer
alleenopopaan,
aan,
of over
naturalismeeen
eenRembrandRembrandkomt het
hetereralleen
Nu komt
of over
zijnzijn
naturalisme
afbeelden
bedoeling
licht valt;
valt; ofofhijhijbeschrijft
beschrUftuituitlust
lust
tiek licht
tottot
afbeelden
of of
uituit
dedebedoeling
kwetsen;; uit helsche of hemelsche nabootsing.
nabootsing. Overdrachtelijk
Overdrachtelijk
te kwetsen
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Hon
Huet van
vanHildebrand's
Hildebrand'sDtijgergenoegens”
l>tijgergenoegens" spreken
spreken;; kon
kon ook
ook van
van
kon Huet
Nouhuys, dertig
jaat' later,
later, van
van een
een»venijnig
Dvenijnigaddertje"
addertje" gewagen,
gewagen,maar
maar
Nouhuys,
dertig jaar
eigenlijk
moet beider
beider oordeel,
oordeel, dat
datdedezedelijke
zedelijkebetrekking
betrekkingvan
vanden
den
eigenlijk moet
afbeelder
afbeeld
er tot de
de afgebeelden
afgebeelden aanduidt,
aanduidt, door
door dat
dat van
van v.v.Deyssel
Deysselworden
worden
aangevuld, wil
wil men
heeten:: een uit
uit een
eenblijen,
blijen,zijne
zijne omgeomgeaangevuld,
men de
de Camera
Camera heeten
geest gesproten
gesprotenboek,
boek,
waarinHaarlemsche
Haut'lemschemodellen
modellen
ving
minnenden geest
ving minnenden
waarin
tot typen
typen zijn
zijn verheven.
verheven.

lIl.
Haarlem is
niet enkel
enkel Beets'
Beets'geboorteplaats,
geboorteplaats, het
hetisisdedestad
stadgebleven
gebleven
Haarlem
is niet
zijnejeugdjeugdvan zijne
zijne letterkundige
letterkundige atmosfeer.
atmosfeer. In
In Haarlem
Haarlem verrezen
verrezen alal zijne
van
daar kende
kende bij
bijdedeplekken,
plekken,waar
waarhij
hijals
alsjongen
jongenbij
bijmeester
meester
herinneringen;
herinneringen ; daar
Prinsen
school had
had gegaan
gegaan en
enbij
bijDr.
Dr.Epkema
EpkemaLatijn
Latijnhad
hadgeleerd,
geleerd,waar
waar
Prinsen school
hetSpaarne
Spaarnehad
hadgeroeid
geroeid;
opdedeDreef
Dreefhad
hadgehoepeld
gehoepeld;; in
in de
de
hij
op het
hij op
; op
waar hij
hij de
dediligence
diligence op
op Alkmaar
Alkmaar en
en de
de schuiten
schuiten op
op
duinen
geravot, waar
duinen geravot,
Amsterdam en
Leiden had
had zien
zien vertrekken
vertrekken en
en —
- poëtisch,
poëtisch,levenslustig
levenslustig
Amsterdam
en Leiden
en
geestig student
student—- dede
Damiaatjes
hooren
luiden,terwijl
terwijlverliefde
verliefde
en geestig
Damiaatjes
hadhad
hooren
luiden,
op
de
Groote
buien
van
de
jonge
deerntjes
opkwamen.
Daar
had
hij
ook
buien van de jonge deerntjes opkwamen. Daar had hij ook op de Groote
Markt Bilderdijk
Bilderdijk zien
zien uitdragen
uitdragen naar
naar de
deover
overzijn
zijnsterfhuis
sterfhuisstaande
staande
Markt
Hoe?
Hijheeft
heefthethet
leden
van
den
HaarlemsehenKunsteKunsteSint Bavo.
Bavo. Hoe
? Hij
denden
leden
van
den
Haarlemschen
1885, meegedeeld
meegedeeld ininde
deGroote
GrooteKerk
Kerkzelve,
zelve, aan
aan
naarskring, den
Juli 1885,
naarskring,
den 77 Juli
graf van
vanBilderdijk.
Bilderdijk.
het graf
De Haarlemsche
Haarlemsche Kunstenaarskring,
eerelid was
was
De
Kunstenaarskring,waarvan
waarvanhijhijinin1884
1884 eerelid
mèt hem
hemdedeheeren
heerenVosmaer,
Vosmaer,Alberdingk
Alberdingk Thym,
Thym,
benoemd, had
benoemd,
had mèt
Krusemanuitgenoodigd,
uitgenoodigd,teneinde
teneinde
Matthijs de
Vries, Ten
Ten Brink
BrinkenenA.A.
Matthijs
de Vries,
C. C.
Kruseman
bij
het
onthullen
van
een
gedenksteen
in
Bilderdijk's
sterfhuis
bij het onthullen van een gedenksteen in Bilderdijk's sterfhuis
tegenwoordig te
zijn. Deze
Dezegedenksteen,
gedenksteen,door
doorden
denarchitect
architectvan
vander
der
tegenwoordig
te zijn.
Steur
ontworpen en
en uitgevoerd
uitgevoerd door
doorden
denbeeldhouwer
beeldhouwer A.
A. L.
L.Stracké
Stracké
Steur ontworpen
Fz.
beidenleden
ledenvanvan
HaarlemsehenKunstenaarskring
Kunstenaarskring —
Fz. — beiden
denden
Haarlemschen
werd op
op een
een sein
sein van
vanBeets
Beetsonthuld.
onthuld.Luister
Luisterwerd
werdaan
aandedeplechtigheid
plechtigheid
werd
bijgezet
door de
detegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van Burgemeester
Burgemeester en
enWethouders
Wethouders
bijgezet door
maar het
het schoonste
schoonste oogenblik
oogenblik van
van den
denmiddag
middag was
was
van
Haarlem, maar
van Haarlem,
rede.
Beets' rede.
Hij herinnerde
Hij zag
zag
herinnerdezich
zichden
den Decemberdag
Decemberdagvan
vanhet
hetjaar
jaar1831.
1831. Hij
daar
om de
de geopende
geopende groeve
groeve Willem
Willem de
de Clercq,
Clercq, H.
H. J.
J. Koenen,
Koenen, J.
J. van
van
daar om
Walré,
J eronimo en
en Abraham
Abraham de
de Vries
VriesenenDaDaCosta
Costastaan
staanenenhij
hijhoorde
hoorde
Walré, Jeronimo
de
woorden van
van dezen
dezen laatste
laatste langs
langs dedegewelven
gewelven klinken.
klinken. Had
Had de
de
de woorden
voorzitter
van den
den Kunstenaarskring
Kunstenaarskring gezegd,
gezegd, dat
dat geen
geenvertegenwoordigers
vertegenwoordigers
voorzitter van
van
staat ofofgemeente
gemeenteden
dendichter
dichtet'dede
laatsteeereer
haddenbewezen,
bewezen,
van staat
laatste
hadden
een
kleine,
uitgelezen
schaar
van
vrienden
en
vereerders
vergoedde
een
een kleine, uitgelezen schaar van vrienden en vereerders vergoedde een
het gemis.
gemis. Willem
WillemdedeClercq
Clercqhad
hadeerst
eerstinindedekosterskamer
kosterskamer
deel
van het
deel van
datkon,
kon,ininstroomen
stroomen_poëzie,
_poëzie, waarvan
waarvan hij
hij
gesproken,
zooals hij
hij alléén
alléén dat
gesproken, zooals
zich
later als
als elk
elkimprovisator
improvisator bijna
bijna niets
nietsmeer
meerherinnerde.
herinnerde. Koenen
Koenenhad
had
zich later
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wel de
deeindrijmen
eindrijmen opgeteekend,
opgeteekend, maar
maar van
van aanvulling
aanvulling der
der regels
regels moest
moest
wel
worden afgezien.
afgezien.
worden
Naar den,
den, door
door J.J.H.H.Krelage
Krelagebijbij
uitstek
verzorgden,krans
kransvan
vanbleekbleekNaar
uitstek
verzorgden,
roode
pn witte
witte rozen
rozen boven
boven Bilderdijk's
Bilderdijk's graf
graf ziende,
ziende, zei
zei Beets
Beetsverder
verder:
roode en
:
})Bilderdijk
gedacht hebben,
hebben, dat
dat hem
hem meer
meerdan
daneen
eenhalve
halve eeuw
eeuw
)Bilderdijk zal
zal niet
niet gedacht
na zijn
zijn dood
zou bewezen
bewezen worden,
worden, want
want
na
dood zulk
zulkeen
een hulde
huldemet
met rozen
rozen zou
hij
was niet
nietzacht
zachtals
alsdederozen,
rozen,maar
maarscherp
scherpals
alsdedepuntige
puntigedoornen
doornen
hij was
van
aloë, ook
ook al
al bloeide
bloeide hij
hij meer
meer dan
dan deze
deze en
en bracht
bracht hij
hij in
in plaats
plaats
van de
de aloë,
in de
dehonderd
honderd jaren
jaren elk
elk jaar
jaar vruchten
vruchten voort.
Maar in
in onze
onze
van eens
eens in
van
voort. Maar
doorgegaan. In
In
dagen
zouden Bilderdijk's
Bilderdijk's uitvallen
uitvallen voor
voor boutades
dagen zouden
boutades zijn
zijn doorgegaan.
zijn tijd
tijd werden
werden ze
ze zeer
zeer euvel
euvelopgenomen,
opgenomen, en
enhoe
hoedat
dat
euvelnagewerkt
nagewerkt
euvel
zijn
heeft, kan
kan dedemiskenning
miskenningbewijzen,
bewijzen,waaraan
waaraanBilderdijk
Bilderdijk nog
nog jaren
jaren na
na
heeft,
Er isisalalwat
wat
kruit
dienman
manverschoten,
verschoten,
zijn dood
dood heeft
heeft blootgestaan.
blootgestaan. Er
zijn
kruit
opop
dien
maar
kruitenenheeft
heeftzijn
zijnroem
roemniet
nietgedeerd.
gedeerd.Er
Erzijn
zijn
maar het
het was
was ......losloskruit
wat fabeltjes
fabeltjes over
over de
deonhandelbaarheid
onhandelbaarheid van
van dien
dien man
man verteld
verteld en
en het
het
al
al wat
opmerkelijkst
dat hij
hij onder
onder menschen
menscllenvan
vanallerlei
allerleirang
rangenenstand
standzich
zich
opmerkelijkst is,
is, dat
vrienden
Hoe lang
lang ook
ookdedemiskenning
miskenning dure,
dure, ten
ten leste
leste komt
komt
vrienden maakte.
maakte. Hoe
in rechten".
rechten".
de
tijd van
van herstel
herstel in
de tijd

IV.
Hoe
kwam het
het toch,
toch, dat
datNicolaas
Nicolaas Beets,
Beets,wiens
wienssneldicht
sneldicht Dde
»de kunst
kunst
Hoe kwam
keur, geen
geenovervloed'',
overvloed",strikte
striktetoepassing
toepassingbijbij
zijnmaker
makervond,
vond,ook
ookten
ten
is keur,
zijn
opzichte van
uitnoodigingen —
- hoe
hoekwam
kwamhet,
het,dat
datde
deUtrechtsche
Utrechtsche
van feestelijke uitnoodigingen
gl"Ïf de
de noodiging
noodiging van
van den
denHaarlemschen
HaarlemschenKunstenaarsKunstenaarshoogleeraar zoo
hoogleeraar
zoo grif
kring had
had aangenomen
aangenomen?
kring
?
hetpresidium
presidium van
van Mr.
Mr. A.
A. J.J. Jordens,
Jordens, den
den
Haarlem
had zich
zich onder
onder het
Haarlem had
JustEnschedé,
Enschedé,den
denwelbekenden
welbekendenarchivaris,
archivaris,
ijverigen Burgemeester,
Bm'gemeestel',en
enMr.
Mr.Just
70jarigen
jarigengeboortedag
gebooltedagniet
nietonbetuigd
onbetuigd gelaten
gelaten;; de
deKunstenaarsKunstenaal'sbij Beets'
Beets' 70
bij
hetdiploma
diplomavan
vaneerelid
eerelidoverhandigd.
overhandigd.
kring
had den
denfeestvierder
feestvierdertoenmaals
toenmaalshet
kring had
En Haarlem
Haarlem èn
èn het
het naburige
naburige Heemstede
Heemstede stonden
stonden bij
bij den
den schrijver
schrijver der
der
En
Camera
der Stichtelijke Uren,
Uren, bij
bij den
den predikant
predikant van
van Heemstede,
Heemstede, in
in
Camera en
en der
een
zeer goed
goedblaadje.
blaadje.En
Entoch
toch
gaf,
den
zachtendrang
drangdezer
dezerredenen,
redenen,
een zeer
gaf,
bijbij
den
zachten
een
gewezen
dorps-enen
geloofsgenootzijner
zijnel' eerste
eerste
de
heugenis aan
aaneen
de heugenis
gewezen
dorpsgeloofsgenoot
gemeente
den doorslag
doorslag (*).
(*). InIndede14 14
jaren
predikantschap
gemeente den
jaren
vanvan
zijnzijn
predikantschap
te Heemstede
Heemstede isis Beets
Beetsininzijn
zijnBilderdijkvereering
Bilderdijk vereering niet
niet weinig
weinig versterkt
versterkt
door
den notaris
notaris Jan
Jan Dolleman,
Dolleman, die
die voor
voorBilderdijk's
Bilderdijk's dichtgaaf
dichtgaaf zulk
zulk een
een
door den
dat
hij
zijn
levenlang
als
ontspanningslectuur
zeldzame
bewondering
had,
zeldzame bewondering had, dat hij zijn levenlang als ontspanningslectuur
te
eiken
winter de
dedichtwerken
dichtwerken van
van Willem
WillemBilderdijk
Bilderdijk opnieuw
opnieuw begon
begon te
elken winter
lezen.
Dit was
waszulk
zulkeen
eenteere
teeregewoonte
gewoontebij
bijden
denforschen
forschennotaris
notaris
lezen. Dit
hij, na
na het
hetneerleggen
neerleggen zijner
zijner practijk,
practijk, nog
nog jaren
jaren
geworden, dat
geworden,
dat hij,
daarmee
voortgegaan. Wel isis waar,
waar,met
meteenige
eenigewijziging
wijzigingininden
dentijd.
tijd.
daarmee is
is voortgegaan.
(*)
»Wat mij
deed besluiten,
besluiten, de
de uitnoodiging
uitnoodiging aan
nemen, was
was ook
ook de
deherinnering
herinnering
(*) »Wat
mij deed
aan te nemen,
aan
uw oom".
oom". (Woorden
(Woorden van
van Nicolaas
Nicolaas Beets
lleets aan
aan den
denvoorzitter
voorzitter van
van den
denHaarlemschen
Haarlemsehen
aan uw
KUlIstenaarskring),
limistenaarskring).
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Vroeger begon
begon de
donotaris
notariszijne
zijneBilderdijk-lectuur
Bilderdijk-Iectuur den
den 18tell
1 sten October
October en
en
Vroeger
eindigde
eindigde haar
haar omtrent
omtrent April.
April. Thans
Thansbegon
begonhij
hij1 1Januari
Januarien
enstaakte
staakte
tegen Kerstmis,
Kerstmis, om
om dan
dan spoedig
spoedig weer
weer aan
aan te
te vangen,
vangen, zoodat
zoodat men
men den
den
tegen
knorrig-vriendeljiken man
zijn boekenkamer
boekenkamerzelden
zeldenanders
andersaantrof
aantrofdan
dan
knorrig-vriendelijken
man in zijn
met een
een bundel
bundelvan
vanBilderdijk.
Bilderdijk.
Boven
Boven en
en naast
naast Bilderdijk
Bilderdijk erkende
erkende hij
hij geen
geen enkel
enkel dichter
dichter en
enachter
achter
hem een
een tros
troszwakke
zwakkenavolgers,
navolgers,met
metwie
wie
bewonderaarvan
vanden
den
hem
eeneen
bewonderaar
reus Bilderdijk
Bilderdijk de
de moeite
moeite der
derkennismaking
kennismaking kon
kon nalaten.
nalaten.
reus
Zijn geheugen,
geheugen, gescherpt
gescherptdoor
doorherhaalde
herhaaldelezing
lezingenengeprikkeld
geprikkelddoor
door
Zijn
])deoude
oude
heer
Bilderdijk"hem,
hem,den
denjeugdigen
jeugdigen
minzaamheid, waarmee
waarmee »de
de minzaamheid,
heer
Bilderdijk"
zoo
Haarlemsehen notarisklerk,
notarisklerk, vaak
vaak had
had ontvangen,
ontvangen, —
- zijn
zijn geheugen
geheugen was
was zoo
Haarlemschen
geoefend, dat
dat hij
hij bij
bij elke
elketoepasselijke
toepasselijke gelegenheid,
gelegenheid, soms
soms in het
het eeneengeoefend,
voudigste gesprek,
gesprek, overeenstemmende
overeenstemmende dichtregelen
dichtregelen van
van den
denpgrooten
llgrooten
voudigste
uitsprak.
Willem" uitsprak.
Ik wil
wil niet
nietzeggen,
zeggen,dat
datNicolaas
NicolaasBeets,
Beets,waar
waar
Bilderdijk-vereering
Ik
hethet
Bilderdijk-vereering
betrof, aan
aan de voeten
voeten van
van den
den notaris
notaris heeft
heeftneergezeten,
neergezeten, —- als
alshet
hetopop
betrof,
neerzitten aankwam,
aankwam, stond
stond hij
hij en
en zat
zat de notaris,
notaris, —
- doch
doch dat
dat
geestelijk neerzitten
zijne liefde
liefde tot
totBilderdijk
Bilderdijk er
erdoor
doorversterkt
versterktisisenenhijhijden
denmachtigen
machtigen
zijne
voorandere
andereharptonen
hurptonenweinig
weinigontvankelijke
ontvankelijke
invloed van
van den
den meester
meesteropopvoor
invloed
is
zeker.
harten
heeft
bespeurd,
harten
bespeurd, is zeker.
Niet minder
minder zeker
zekeris,is,datdat
ledenvan
vanden
denHaarlemschen
HaarlemsehenKunstenaarsKunstenaarsdede
leden
kring aan
aan die
dieheugenissen
heugenissenvan
vanNicolaas
NicolaasBeets
Beetseen
eender
del'treflijkste
treflijkstemomenten
momenten
kring
van hun
hun leven
leven danken.
danken.
van

v.
De vraag
vraag naar
naar den
deninvloed
invloed van
van Nicolaas
Nicolaas Beets
Beets op
op taal
taal en
en letteren
lettel'en
De
is
ereene
eenevan
vangoeden
goeden smaak.
smaak. Het
Hetproza
prozavan
vanNicolaas
Nicolaas Beets
Beets is
is het
het
is er
zuiverst
en smaakvolste,
smaakvolste, het
hetbij
bijuitstek
uitstekNederlandsche
Nederlandsclle proza,
proza, tusschen
tusschen
zuiverst en
1850 en
en1900
1900tenten
onzent
geschreven.
Zijne
poëzie
is lieflijk,vernuftig,
vernuftig,
onzent
geschreven.
Zijne
poëzie
is lieflijk,
Beets'gekuischten,
gekuischten,
deftig;
beide zijn
zijn de
dehelderste
helderstespiegelbeelden
spiegelbeelden van
van Beets'
deftig ; beide
poëtischen,
zachtmoedigen geest.
Diezelfde geest
deed hem
hem den
den omgang
omgang
poëtischen, zachtmoedigen
geest. Diezelfde
geest deed
met
menscllen kuischen,
kuischen, en
bij wie
wie hij
hij —
- als
alsbij
bijTony
Tony Bergman
Bergman —
met menschen
en bij
zielsverwantschap
ontdekken, werd
werd het
het keurverwantschap.
keurverwantschap. Hij
Hij
zielsverwantschap mocht
mocht ontdekken,
was
in den
den dagelijkschen
dagelijkschen omgang
omgang vooral
vooral geen
geen overvloedig
overvloedig prater,
prater, noch
noch
was in
minder
treurend zedemeester,
zedemeester, allerminst
allerminst een
eencijferkunstig
cijferkunstig betooger
betooger
minder een treurend
en
in het
het geheel
geheelgeen
geendwingend
dwingendgodgeleerde.
godgeleerde.
en in
metden
denweemoed
weemoed
Hij
was een
eenschrander,
schrander,beminlijk-peinzend
beminlijk-peinzend mensch
mensch met
Hij was
van
dichter.
van een dichter.
F. SMIT
SMIT KLEINE.
KLEINE.

FRÄULEIN.
FRiULEIN.
DOOR
DOOR
Mevrouw OVINK-SOER.
OVINK--SoER.

haar
Met
een van
vanvreugde
vreugdestralend
stralendgezichtje
gezichtje liep
liep Willy
Willydoor
door huis,
huis, haar
Met een
kamertje
en uit,
uit,onvermoeid
onvermoeid trap
trap op
trap af,
om nu
nu eens
eens wat
wat te
te
kamertje in
in en
op trap
af, om
halen
dan weer
weer ])x.beneden"
winnen bij
bij 't gewichtig
werk,
halen dan
beneden" raad
raad in
in te winnen
gewichtig werk,
dat
ze onder
onder handen
handen had
had:: 't pakken
van haar
haar reiskoffer.
dat ze
pakken van
't Was
Willy, of
of ze
ze vleugels
vleugels aan
aan de
de voeten
voeten had,
had, zóo
licht
Was Willy,
z6o lucht
lucht en licht
zweefde ze
op en
en af,
af,gedragen
gedragen door
door haar
haar geluksstemming.
ze op
Kon
op heel
heel de
de wereld
wereld wel
wel een
een benijdenswaardiger rnenschenkind
rnenschenkind
Kon er
er op
zijn
zij op
op dit
dit oogenblik?
zat ze
zeneer
neerbij
bijden
denhalfvol
halfvol gepakten
oogenblik ? Even
zijn dan
dan zij
Even zat
koffer en
koelde haar
haar gloeiende
gloeiende wang
wang tegen
tegen het
het koperen
koperen beslag.
beslag.
en koelde
geen droom,
droom, maar
maar heusche, verrukkelijke wel·kelijkheid
Neen, 't was
was geen
werkelijkheid ::
morgen
zij met
met Henk,
Henk,haar
haarlieven,
lieven, gullen broer,
op reis,
reis,
morgen ging
ging zij
broer, echt
echt op
't
heerlijk
Duitschland
in.
de
grenzen
over,
de grenzen over,
Die goeie,
goeie, goeie
goeie Henk
als hij
h~j was
was met
met een
een
Die
Henk !I Een tweede broer
broer als
lantaarntje
zoeken. Van
Van 't oogenblik af,
dat hij met verlof
verlof uit Indië
lantaarntje te zoeken.
af, dat
kwam, was
was hij alles
alles en
en álles voor zijn
zijn zusje
zusje geweest,
had zijn
zijn persoon,
persoon,
kwam,
geweest, had
zijn tijd,
tijd, zijn
zijn beurs
beursgeheel
geheelte te
harer
beschikkinggesteld.
gesteld. Hij kon 't
zijn
harer
beschikking
zoo hartelijk
hartelijk zeggen
zeggen: DKom
»Kom Willy,
Willy, met
met wie
wie zou
zou ik
ik mijn
mijn spaarduitjes
spaarduitjes
zoo
nu
nu liever
liever opmaken
opmaken dan
dan met
met jou
jou?
maar elkaar
elkaar ?''
7"
? We hebben immers maar
Ze waren
wal·en al
al vroeg
vroeg weezen
wee zen geworden
geworden en
hadden zich
zich met
met moeite
moeite
Ze
en hadden
bescheiden plaatsje
plaatsje aan
aan 's level's
levens disch veroverd.
veroverd. Willy was
was slechts
slechts
een bescheiden
een
eenvoudig
onderwijzeresje
en
woonde
en
pension
bij
een
lieve,
een eenvoudig onderwijzeresje en woonde en pension bij een lieve,
haar veel
veel beter
beter gaf, dan
dan ze
ze 't ergens Anders
állders
beschaafde dame,
dame, die
die 't haar
beschaafde
gehad zou
zou hebben
hebben voor
voor den
den kleinen
kleinen pensionsprijs,
pensionsprijs, dien
dien ze
ze kon
kon betalen.
betalen.
gehad
't Meisje
Meisje verdiende
om heel
heel zuinigjes
zuinigjes rond
rond tete komen
komen;; van
verdiende net
net genoeg,
genoeg, om
uitstapjes
buit~nslands was nooit
nooit sprake
sprake geweest.
geweest.
uitstapjes buitenslands
Doch met
met Henks
Henks terugkeer
terugkeer uit
uitdedeOost
Oostschenen
schenendedeEgyptische
Egyptische vette
vette
Doch
jaren te
tezijn
zijnaangebroken.
aangebroken. Wat
Watmoest
moestdie
diejongen
jongenzuinig
zuiniggeleefd,
geleefd,zich
zich
jaren
tekunnen
kunnen maken.
maken.
veel ontzegd
ontzegd hebben,
hebben, om
om zulk een dikke
dikke kous
kous te
zelf veel
Zijn
Zijn tu*ster
~uster werd
werd er wel
wel eens
eens verlegen
verlegen onder,
onder, zoo
zoo veel
veel als
alsHenk
Henkhaar
haar
liet genieten.
genieten. En
En nu
nu zette
zette hij
hij met
metde
de uitnoodiging
uitnoodiging tot
tot dit buitenlandsch
buitenlandsch
liet
zijnwerk.
werk.Willy
Willyhad
hadmogen
mogenkiezen,
kiezen,waarheen
waarheen zeze
reisje de
de kroon
kroon opopzijn
reisje
zouden
zouden gaan
gaan;; en
en ze
ze wist
wist 't't dadelijk
dadelijk wel.
AI durfde
dUl·fde ze
ze er
er niet
niet goed
goed
wel. Al
hart was
was ze
ze nog
nog dol
dolop
opdederomans
romansvan
van Marlitt.
Marlitt.
voor uitkomen,
uitkomen, in
voor
in haar
haar hart
:
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Zij wilde
plekjes zien,
zien, waar:
waar: »Gravin
DGravinGisela'',
Gisela",»de
lldeTweede
TweedeVrouw"
Vrouw"
wilde de plekjes
en
de meeste
meestevan
vanMarlitt's
Marlitt'sheldinnen
heldinnengeleefd
geleefdenen
geliefdhadden
hadden; j 't
en de
geliefd
reisgenot zou
zou er
er door
door verdubbeld
verdubbeld worden.
worden.
»0
als ik
DO Henk
Henk!! als
ik 't voor 't zeggen heb,
heb, laat
laat ons
onsdan
dan door
door 't
Thiiringerwoud dwalen,
Thüringerwoud
daar trekt
trekt mijn
mijnharte
harteheen,”
heen,"vleide
vleideromantische
romantische
dwalen, daar
Willy
en Henk
Henk stemde
stemde dadelijk
dadelijk toe.
toe.
Willy en
Bereisde kennissen
niet te
tedure
dureadressen.
adressen.
Bereisde
kennissen hielpen
hielpen aan
aan goede
goede en
en niet
reizen, vertelde
vertelde Clare
Clal'e van
van
Och,
in Duitschland
Duitschland was
was 't goedkoop
Och, in
goedkoop reizen,
Duitschlanddoorbracht)
doorbracht) aan
aan
Essen
(eenleerares,
leerares,die
dieelke
elke
vacantiein in
Essen (een
vacantie
Duitschland
er met
meteen
eenmark,
mark, waar
waar je
je inin
gretig toeluisterende
toeluisterende Willy.
deedt er
gretig
Willy. Je
Je deedt
in de
de eerste
eerstebadbadHolland
een gulden
gulden voor
voor neerlegde.
neerlegde. Natuurlijk
Natuurlijk niet in
Holland een
't
schreeuwend
duur
in
't
volle
seizoen.
Maar
op
plaatsen,
daar
was
plaatsen, daar was
schreeuwend duur in
volle seizoen. Maar op
landelijke plekjes,
niets van
van 't mondaine
leven merkt,
merkt, maar
maar
landelijke
plekjes, waar
waar je niets
mondaine leven
volop
van de
de heerlijke
heerlijke natuur
natuur genieten
genieten kunt,
kunt, kon
kon je
jevoor
voorweinig
weiniggeld
geld
volop van
Zoo had
had zij
zij 't in ThUringen
Thüringen nergens beter
betel'
uitstekend onder
onder dak
dak komen.
komen. Zoo
uitstekend
te Tabarz,
Tabarz, met
metzijn
zijnprachtige
prachtigeomstreken
omstrekenminstens
minstenseven
evenrijk
rijk
gehad dan
dan te
gehad
doch veel
veelduurdere,
duurdere,Friedrichroda.
Friedrichroda.
aan
natuurschoon als
als 't hooggeprezen, doch
aan natuurschoon
Thüringerwoud'• was
juist, wat
wat Henk
Henk en
en
Nu, zulk
zulk een
een plekje
plekje in
in 't Tharingerwoud
Nu,
was juist,
zoo had
had Henk
Henk nog
nogdienzelfden
dienzelfden avond
avond aan
aan het
het opgeopgeWilly
zochten en
en zoo
Willy zochten
geven
adres geschreven
geschreven en
enden
denhotelhouder
hotelhoudervan
vanhethet
»Schiesshaus"
geven adres
»Schiesshaus"
gevraagd,
hij tegen
tegen half
halfJuli
Juli twee
tweekamers
kamersmet
metbalkon
balkonofofzitveranda
zityeranda
gevraagd, of
of hij
voor
hem beschikbaar
beschikbaar had.
had.
voor hem
hetgroote
grootehotel
hotel
bleken
reedsbezet
bezetofofbesproken.
besproken.
Doch
alle kamers
kamers ininhet
Doch alle
bleken
reeds
De
yriendelijke hotelhouder
hotelhouder kon
kontottotzijn
zijn
leedwezen
llHolländische
De vriendelijke
leedwezen
de de
»HollUndische
een door
door hem
hem voor
voor 't reisseizoen
gehuurde
Herrschaften"
Herrschaften"slechts
slechts inin een
reisseizoen gehuurde
metgebruik
gebruik eener
eenerkleine
kleineveranda.
veranda. Deze
villa
twee kamers
kamers aanbieden
aanbieden met
villa twee
villa
vlak over
overhet
hetSchiesshaus,
Schiesshaus,waar
waardede
Herrschaftendedemaaltijden
maaltijden
villa lag vlak
Herrschaften
Zij
behoefden
den
weg
slechts
over
te
steken.
konden
gebruiken.
konden gebruiken. Zij behoefden den weg slechts over te steken.
DDatkomt
komt me
menog
nogalalbezwaarlijk
bezwaarlijkvoor,"
voor," meende
meende Henk.
Henk.
Oat
zelf.~een
eengoeden
goeden
Maal'
praatte alle
alle bezwaren
bezwaren weg
weg enenwist
wistzelfs
Maar 'Villy
Willy praatte
kant
te vinden
vinden aan
aan een
eenlogies
logiesbuiten
buiten 't hotel,
waar 't nu
nu overvol
overvol en
en
kant te
hotel, waar
ergrumoerig
rumoerig zou
zou zijn.
zijn. En
Enwat
watbeteekenden
beteekenden tien,
tien, twintig
twintig
dus
zeker erg
dus zeker
passen naar
naar den
den overkant,
overkant, desnoods
desnoods in
in den
den regen?
regen?
passen
llTerwijl tien
mark 's daags
voor twee
personen me
me al
al heel
heel billijk
billijk
daags voor
twee personen
»Terwij1
tien mark
lijkt,
wanneer de
tafel in
in 't Schiesshaus zoo
zoo goed
goed is,
is, als
als jejevriendin
vriendin
lijkt, wanneer
de tafel
DWe zullen
zullen 't el'
dus maar
maal' op
op wagen,
wagen, kind."
kind."
zegt," besloot
besloot Henk.
Henk. »We
er dus
zegt,"
Waarop
haal' broer
broer om
om den
den hals
hals was
was gevlogen
gevlogen en
en hem
hem half
half
Waarop Willy
Willy haar
gesmoord
had onder
onder haar
haal' dankbare
dankbare kussen.
kussen.
gesmoord had
Op
mooien Juli-avond
Juli-avond reden
reden broer
broer en
enzuster
zusterinineen
eenopen
openvictoria,
victOl'ia,
Op een mooien
't
Tabarz
binnen,
bepaald
idyllisch
gemakkelijk
achterover
geleund,
kleine
Tabarz
binnen,
bepaald
idyllisch
gemakkelijk achterover geleund,
vond
Willy. Want
Want bij
bij den
den ingang
ingang van
van 't dorp
had de
dekoetsiel'
een
vond Willy.
dorp had
koetsier een
trompet
tevoorschijn
voorschijn gehaald,
gehaald, waarop
waarop hij
hij zuiver
zuiver en
enwelluidend
welluidend begon
begon
trompet te
te
blazen. In
In stap
stap gingen de
de paarden
paarden voorwaarts
voorwaarts op
op het
hetbekende
bekende::
te blazen.
JBehüt
dich Gott'',
Gott", dat
datininlanggerekte
langgerektetonen
tonen vol
volenenhelder
helderdoor
dool' den
den
)Behiit dich
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stillen avond
weerklonk. 't Was
Was bijna
bijna jammer
jammer aan
komen, maal'
aan te
te komen,
mar
avond weerklonk.
het hek
hekvan
vaneen
eenkleine
kleinevilla
villabinnen,
binnen,waar
waal'
daal'
bogen de paarden
paarden reeds
reeds het
daar bogen
de
heer, dedevrouw
vrouwen
boersch
dienstmeisjegereed
gereedstonden
stonden de
de
de heer,
en eeneen
boersch
dienstmeisje
logés
te ontvangen.
ontvangen.
logés te
'Virtin en
enHolda,
Holda,das
das
l\fädchen,was
wasniet
nietveel
veelonderscheid
onderscheid
Miidchen,
Tusschen de Wirtin
te zien.
zien. Beiden
Beiden droegen
droegen een
eenbonten
bontenboezelaar
boezelaarover
ovel'het
heteenvoudig
eenvoudighuishuispakje,
de mouwen
mouwen hoog
hoogopgestroopt,
opgestroopt,terwijl
terwijlzijzijvlug
vlugenenhandig
handigde
debagage
bagage
pakje, de
hielpen afladen
afladen en
en binnenbrengen.
binnenbrengen.
hielpen
Herr
Grübel, de
de huisheer,
huisheer, die
dieerel'uitzag
uitzagalsalseen
eenwelgedaan
welgedaanherbergier,
herbergier,
Herr Grabel,
(de
man was
was wagenverhuurder
wagenverhuurder van
van zijn
zijn ambacht)
ambacht)meende
meendewel
weldriemaal
driemaal
(de man
te moeten
moeten verzekeren,
verzekeren, dat
datdedeHerrschaften
HerrschaftenDein
»einschiines
schönesWetter
Wetterhatten
hatten
mitge bracht".
mitgebrache.
En primitief
primitief als
als de
demenschen,
menschen,waren
warendedekleine
kleineininelkaar
elkaar
uitkomende
En
uitkomende
FrauGriibel
Grübelhare
haregasten
gastenvol
voltrots
trotsbinnenleidde.
binnenleidde. De
Dekanten
kanten
kamers, waar
waal' Frau
kamers,
vanweelde
weeldeaan
aanbeide.
beide·ververgordijnen voor
vensters gaven
gaven een
een tintje
tintje van
gordijnen
voor de
de vensters
trekjes, doch
overigens . . . . .Henk
Henk keek
keek een
eenbeetje
beetjeontsteld
ontsteldrond.
rond.
trekjes,
doch overigens
ze hier
hier logeeren
logeel'en op
opdien
diennaakten
naaktenbruin
bruingeverfden
geverfdenvloer,
vloer,inindie
die
Moesten
Moesten ze
korte
smalle bedden,
bedden, waarvoor
waarvoor de
dekleine
kleinekleedjes
kleedjesvan
van
langjarigendienst
dienst
korte smalle
langjarigen
opde
dewaschtafel
waschtafelviel,
viel,waarop
waarop slechts
slechts
getuigden?
toen zijn
zijn oog
oog op
getuigden ? Maal'
Maar toen
water stond,
stond, brak
brak de
deergernis
ergernisbij
bijden
denIndischen
Indischengast
gastlos.
los.
één kannetje
kannetje water
wij niet
nietblijven.
blijven. 'k Houd
van eenvoud,
eenvoud,
»Neen Willy,
Willy, hier
hier kunnen
kunnen wij
Houd van
maar dit
."
maar
ditisisme
metoch
tochtete .. . ."
Willy zocht
zocht dadelijk
dadelijk de
de lichtzij
lichtzij : D't
»'t Zal
Zal wel
welschikken,
schikken,Henk,
Henk, de
de
Willy
menschen zien
el' zoo
zoo gemiitlich
gemütlich uit,
uit, ze
ze zullen
zullen een
een en
enander
ander wel
weleen
een
menschen
zien er
ik met
met Frau
Frau Grilbel
Grübel spreken.
spreken. Ze
Ze
beetje willen
willen veranderen.
beetje
veranderen. Straks
Straks ga
ga ik
moet
ons natuurlijk
natuurlijk flinke
flinke waschstellen
waschstellen bezorgen
bezorgen;; ik
ik heb
hebeen
eenfonteintje
fonteintje
moet ons
in de
de gang
gang gezien,
gezien, dus
dus water
waterkunnen
kunnen we
wegenoeg
genoegkrijgen.
krijgen.
in
op 't verandatje,
Kijk eens,
eens, nu
nu neem
neemjijjijdedevoorkamer
voorkamer;; die
die komt
komt op
Kijk
zit vertrek) uit
uit;; de
de achterkamer
achterkamer niet.
niet. IkIkben
benlanger
langeraan
aanmijn
mijn
(ons
(ons zitvertrek)
bestzoo
zoogeschikt.
geschikt.AlsAls
je klaar
bentmet
metkleeden,
kleeden,
toilet
bezig, dus
dus dit
dit isisbest
toilet bezig,
je klaar
bent
tik je
je maar
maal'even
evenaan
aan mijn
mijn deur,
deur, dat
dat isis dan
dan een
een sein,
sein, dat
datikikdoor
dool' jeje
tik
kamer kan
gaan, om
om in
in ons
ons woonvertrek
woonvertrek te
te komen."
komen."
kamer
kan gaan,
hebt inin jou
joukamer
kamergeen
geen
»Heel
aardig bedacht,
bedacht, Willy,
»Heel aardig
Willy, maal'
maar je
je hebt
dat scheerspiegeltje
scheerspiegeltje boven
boven de
de waschtafel
waschtafel telt
telt
behoorlijken spiegel,
behoorlijken
spiegel, want
want dat
niet
mee."
niet awe."
»Doch
breede rustbank
rustbank en
en een
een flinke
flinke groote
groote kast
kastom
ommijn
mijn
»Doch een
een breede
japonnen inin te
hangen. Kom
Kom Henk,
Henk, mijn
mijn hokje
hokje thuis
thuis is
is niet
niet half
half zoo
zoo
japonnen
te hanger'.
groot
als
deze
kamer."
groot als deze kamer."
»Nu,
ik voorspel,
vooI'spel, dat
dat 't vreeselijk behelpen
behelpen zal
zal worden
worden op
op deze
deze
»Nu, ik
manier,
niets geen
geen zin
zin in.
in. 'k Ga
el' straks
straks direkt
direkt met
met
manier, en
en daal'
daar heb
heb ik
ik niets
Ga er
den
hotelhouder over
praten, zulk
logies had
had hij
hij ons
onsniet
nietmoffen
mogen
den hotelhouder
over praten,
zulk logies
aanbieden.
aanbieden.""
's Middags
Middags maakten
en zuster
zuster kennis
kennis met
metden
deneigenaar
eigenaar van
van
maakten broer
broer en
't Schiesshaus, die,
metecht
echtDuitsche
Duitschebeminnelijkheid,
beminnelijkheid,dadelijk
dadelijktege
tegemoet
die, met
moe t
kwam
aan hunne
hunne wenschen.
wenschen.
kwam aan
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Natuurlijk konden
kamers in
in het
hethotel
hotelkrijgen,
krijgen, zoo
zoo spoedig
spoedig erer
Natuurlijk
kondenze
ze kamers
plaats was.
was. Hij
Hij verwachtte
verwachtte de
de afreis
afreis van
van een
een familie
familie in
in het
hetbegin
beginder
der
plaats
volgende week.
week. Die
Diehad
had
mooie
balkonkamersiningebruik
gebruik;; hij
hij zou
zoude
de
volgende
mooie
balkonkamers
»Holländische Herrschaften"
dadelijk waarschuwen,
waarschuwen, als
als de
devertrekken
vertrekken
»Hollandische
Herrschaften'' dadelijk
open kwamen.
kwamen.
open
»Laat ons 't dus
dus tot
tot zoolang
zoolang maar
maar voor
voorlief
liefnemen
nemenmet
metons
onsprimitief
primitief
bij Grtibel",
Grübel", schertste
schertste Willy.
Willy. D'k
D'kWed,
Wed,dat
datdie
diegoeie
goeieFrau
Frau
kasteel bij
kasteel
Grübel al voor
voor waschgerei
waschgerei gezorgd
gezorgd zal
zal hebben.
hebben.Zij
Zijwilde
wildeererdadelijk
dadelijkop
op
Griibel
uitgaan". En
En dat
datwas
wasook
ookzoo.
zoo.OpOpdedewaschtafels
waschtafelspronkten
pronkten nu
nu twee
twee
uitgaan".
groote lampetkommen
lampetkommen en
en op
opden
denvloer
vloerdrie
drieofofvier
vierkannen
kannenvan
vanververgroote
schillend model.
Eén geleek
geleek sprekend
sprekend een
een gewone
gewone melkkan,
melkkan, doch
doch alle
alle
schillend
model. Eén
vol helder
helder water
water en
en ererstonden
stondennu
nuook
ookflinke
flinketoiletemmers.
toiletemmers.
waren vol
waren
maar onder
onder de
detafel
tafelzetten,
zetten,anders
anderskrijgen
krijgen
»Die kannen
kannen moet
moet Holda
Holda maar
»Die
»'k Zie
Zie ininjou
joukamer
kamer
hiernog
nogeen
een
overstrooming",raadde
raadde Henk.
Henk. D'k
we hier
overstrooming",
nergens een lamp.
lamp. En
Enjijjij?''
7"
nergen§
maar wel
wel een
een electrische
electrische schel.
schel. Dat
Datisisbepaald
bepaaldgrandioos
grandioos in
in
»Neen, maar
deze omgeving.''
omgeving."
deze
:tGeklingel" kwam
kwam Holda.
Holda.
Op 't »Geklingel"
DeHerrschaften
Herrschaftenkonden
konden
llEine
Lampe?? Ach
nein, die
die giebt's
giebt'snicht."
nicht."De
Ach nein,
»Eine Lampe
ze zou
zou ook
ook voor
voor kaarsen
kaarsen
misschien een
klein staand
staand lampje
lampje krijgen
krijgen en
misschien
een klein
en ze
zorgen.
»AI
klaar", besliste
besliste Willy,
Willy, Dik
Dik behoef
behoef in
in de
de»Sommerfrische"
»Sommerfrische" geen
geen
»Al klaar",
te maken,
maken, enenalsals
slecht
weer
binnen
moetenblijven,
blijven,
toilet te
toilet
we we
metmet
slecht
weer
binnen
moeten
kamerons
onsleeslees-enenspeelsalon
speelsalon voor.
voor. Jij
Jijhebt
hebteen
een
dan
stelt jou
joukamer
dan stelt
zoolang
langmogelijk
mogelijkbuiten
buiten
prachtige hanglamp.
Maar, Henk,
Henk, we
weblijven
blijven zoo
prachtige
hanglamp. Maar,
wel gezien,
gezien, dat
dat we
we er
erz66
zóóininkunnen
kunnen
en
leven in
in 't bosch. Heb
Heb je
je wel
en leven
stappen?
vlak over
over onze
onzedeur.
deur.Hoe
HoeGoddelijk
Goddelijk!"
!"
stappen ? 't Is vlak
't Was
onmogelijk om
om Willy's
Willy's opgewekte
opgewekte stemming
stemming niet
niet te
te deelen.
deelen.
Was onmogelijk
Zij
trok Henk
Henk mee
mee naar
naarbuiten
buitenen
entoonde
toonde zich
zich als
als een
eenkind
kind zoo
zoo blij
blij
Zij trok
over
al
het
mooie
en
nieuwe
om
zich
heen.
Wist
Henk
't
wel?
Nu
wel?
Nu
heen.
Wist
Henk
zicli
over al het mooie en nieuwe om
ze
in
't
Thüringer
woud,
door
heel
de
wereld
beroemd
om
zijn
liepen
Thiiringer woud, door heel de wereld beroemd om zijn
liepen ze in
liefelijkheid.
een dennen
dennen!! Zulke
Zulke hooge,
hooge, slanke
slanke zuilen
zuilen zag
zag je
je nooit
nooit
liefelijkheid. Wat
Wat een
in
Holland.
in Holland.
Jammer
dat 't al
zoo vroeg
vroeg donker
donker werd.
werd. Morgen
Morgen vroeg
vroeg op,
op, en
en dan
dan
al zoo
Jammer dat
wandelen,
wereld uit.
uit.
wandelen, wandelen,
wandelen, de
de wereld
»We
schijnen niet
niet de
de eenige
eenigelogés
logéste te
zijnvan
vandede
familieGrilbel.
GrÜbel.
»We schijnen
zijn
familie
met
lange,
blonde
Ik
heb
twee
kleine
meisjes
buiten
zien
komen
Ik heb twee kleine meisjes buiten zien komen met lange, blonde
vlechten,
een Frdulein
Fräulein duwde
duwde nummer
nummer drie
drieinineen
een
kinderwagen
vlechten, en
en een
kinderwagen
voort,"
vertelde Willy
Willyden
denvolgenden
volgendenmorgen,
morgen,terwijl
terwijlzezemet
metHenk
Henkknusjes
knusjes
voort,” vertelde
te ontbijten
ontbijten in
in hun
hunkleine
kleineveranda.
veranda.
zat
zat te
twee stoelen
stoelen eneneen
eenrond
rondtafeltje
tafeltjewas
wasditditplekje
plekjebijna
bijnageheel
geheel
Met
Met twee
had toch
toch nog
nog een
een leunstoel
leunstoel in
in een
een hoekje
hoekje weten
weten
gevuld,
gevuld, maar
maar Willy
Willy had
te wringen
wringen voor
voor Henk,
Henk, om
omgemakkelijk
gemakkelijk inintetezitten,
zitten,alsals
hij
zijn
courant
hij zijn courant
las.
DieIndische
Indischemenschen
menschen waren
waren zoo
zoo verwend.
verwend.
las. Die
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»Vooral als
officier op
op expeditie,"
expeditie," lachte
lachte Henk.
Henk.
als officier
hier nu
nu niet
niet echt
echtgezellig,
gezellig,vriendelijk
vriendelijk en
en vroolijk
vroolijk?? Wat
En was
was 't hier
En
lekker uit.
uit. Goudgele
Goudgelehoning,
honing,prachtige
prachtige eieren
eieren en
en
zag 't ontbijt er
er lekker
naai>t dien
dien overvloed
overvloed van
van bruine
bruine broodjes.
broodjes. Alles
Alies
geurige stukjes
stukjes boter
boter naast
geurige
Die mooie,
mooie, witte
witte kippen
kippen moest
moest ze eens
eens gauw
gauw voeren;
even lekker.
lekker. Die
voeren ; die
even
hadden voor
voor de
de versche eieren
gezorgd. 't Was hier
hier echt
echt landelijk,
landelijk,
eieren gezorgd.
heel
buiten,een
eenecht
echtverrukkelijk
verrukkelijkplekje.
plekje.
heel en
en alalbuiten,
net als
als 'prinses
Geluk" uit 't sprookje", verklaarde
»'k Voel
me net
Voel me
»prinses Geluk"
Den zou
zouwel
welaldoor
aldoorwillen
willenzingen,
zingen,om
ommijne
mijnevreugde
vreugdeuit
uittetejubelen."
jubelen."
Willy, Den
goed geslapen
geslapen in
in het
het kleine
kleine bed
bed?"
»Dus heb
heb je goed
?"
»Dus
DAls een
roos. En
En jij
jij Henk?
Miste je
koude bad
bad niet
niet erg
erg?"
Henk ? Miste
»Als
een roos.
?"
je je koude
)l'k
kannetjes leeg
leeg gemaakt."
'k Heb al Holda's kannetjes
plassen. Zeg,
Zeg, Henk,
Henk, die
die Holda is
een onvervalscht
Hoordeje
je plassen.
»'k Hoorde
is een
nooit een
een stap
stapverder
verdergezet
gezetdan
dan Tabarz.
Thüringer kind. ZO
Thiiringer
Zij heeft
heeft nooit
's Winters
Winters blijft
blijft ze
ze bij
bij haar
haar ouders
ouders thuis
thuisinineen
eendorpje
dorpje hier
hier in
in de
de
buurt, maar
maar als de
de vreemdelingen
vreemdelingen komen,
komen, gaat
gaat ze
zegeld
geldverdienen
verdienen in
inde
de
buurt,
haar tante
tanteen
enheel
heelgoed
goedvoor
voorhaar,
haar,
Sommerfrische.
Sommerfrische. Frau Grübel
Griibel is
is haar
ze moet
moet hard
hard werken.
werken.
doch ze
'k Moet
Moet telkens
telkens om
om die
die Holda
Holda lachen.
lachen. Ze
kan zoo
zoo naief zeggen
zeggen::
Ze kan
)lDas giebt's
giebt's nicht,"
nicht," als
ik om
om de
deeenvoudigste
eenvoudigste dingen
dingen vraag,
vraag, net
net of
of
als ik
»Das
wil:: ,daar
best buiten." Een nachtlichtje?
»Giebt's
ze zeggen
zeggen wil
»daar kan
kan je best
nachtlichtje ? »Giebt's
op de
de bedden
bedden?? »Giebt's
»Giebt's nicht."
nicht."
Spreien op
nicht." Spreien
'k Verdenk
er Holda sterk
van, dat
dat ze
ze nooit een ander
ander boek
boek inkijkt
inkijkt
Verdenk er
sterk van,
dan
haar gebedenboekje.
gebedenboekje. Maal'
maakt den
den indruk
indruk van
van een
een braaf,
braaf,
dan haar
Maar ze
ze maakt
fatsoenlijk
met haar
haarmooie,
mooie,trouwhartige
trouwhartige oogen. Ik
Ik heb
heb zoo
zoo
fatsoenlijk meisje
meisje met
't gevoel,
gevoel, Henk,
Henk, dat
dat we
we hier
hier bij
bij goede,
goede, eerlijke
eerlijke menschen zijn."
maar, kind,
kind, geld
geld en
en dingen van
van waarde
waarde moet
moet je
je toch
toch goed
goed
»Ja maar,
achter
slot
houden;
laat
maar
niets
slingeren."
achter slot houden ; laat maar niets slingeren."
»'t Zal
een heele toer
toer voor
voor me
me zijn,"
zijn," zuchtte
»Thuis staan
staan
zuchtte Willy.
Willy. »Thuis
z't
Zal een
al
mijn schatten open
en bloot;
vergeet altijd
altijd mijn
mijn kast
kast te
te sluiten."
open en
bloot ; ik
ik vergeet
al mijn
sluiten."
»Wen je
die slechte
slechte gewoonte
gewoonte hoe
hoe eer
eer hoe
hoe liever
liever af,
af, Juffertje.
Juffertje. Als
Als
»Wen
je die
we
de volgende
volgende week
weeknaar
naarhet
hethotel
hotelverhuizen,
verhuizen, mag
mag jeje heusch wel
we de
zoo wat
wat uit
uit en
enininper
pel'dag.
dag.
dubbel
loopt me
me zoo
dubbel voorzichtig
voorzichtigzijn.
zijn. Daar
Daar loopt
'k Geloof,
dat er
er op
op 't oogenblik wel tweehonderd
tweehonderd logés zijn.
zijn. En
En zet
zet
Geloof, dat
nu vlug
vlug je
hoed op,
op, dan
dan gaan
gaan we
we er
er op
op uit."
uit."
nu
je hoed
En
nu volgden
volgden dagen
dagenvan
vanonafgebroken
onafgebroken genot.
genot. Meest altijd
met
En nu
altijd met
hun
beiden
dwaalden
Willy
en
Henk
dag
aan
dag
door
de
heerlijke
hun beiden dwaalden Willy en Henk dag aan dag door de heerlijke
omstreken, nooit
nooit bang
bang te verdwalen.
verdwalen. De
Devele
velewegwijzers
wegwijzers hielpen
hielpen ten
ten
omstreken,
slotte
steeds 't goede
weervinden. Willy
Willy beweerde,
beweerde, dat
dat men
men hier
hier
goede pad
pad weervinden.
slotte steeds
altijd
door kon
kon loopen, zonder
vermoeid te
te worden. Schaterend
van
zonder vermoeid
altijd door
Schaterend van
overmoed
hoogten op
op en
enafafenenhing
hingzich
zichdan
danhijgend
hijgend aan
aan
overmoed rende
rende zij
zij hoogten
Henks
om op
op adem
adem te
te komen.
komen. Ze
Zekwamen
kwamen bijna
bijna geen
menschen
Henks arm,
arm, om
geen menschen
tegen
zoo
diep
in
het
woud;
af
en
toe
een
vrouwtje
mp.t
kersen of
of
en toe een vrouwtje met kersen
tegen zoo diep in het woud ;
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ze vruchten
vruchten kochten,
kochten, die
die zezemaar
maarongewasschen
ongewasschen
van wie ze
boschbessen, van
ze geen
geen beekje
beekje of
of plas
plas in
in de
debuurt
buurtzagen.
zagen.
opaten,
opaten, als
als ze
Was dit
dit wel
wel 't geval,
dan wipte
wipte Willy
Willy vlug
vlug op
opeen
eensteer),
steen,die
die
Was
geval, dan
ruischend water
wiesch de kersen
kersen met
met veel
veel
boven 't lustig
lustig ruischend
water uitstak,
uitstak, en
en wiesch
gelach
gemors. Wat
Watnood
nood;; de
deeven
evennat
natgeworden
gewordenschoentjes
schoentjeswaren
waren
gelach en gemors.
gauw genoeg
genoeg weer
weer droog.
droog.
gauw
in Willy's
Willy's zorgeloos
zorgeloos blij
blij genieten.
genieten. Ze
Zehad
had
Henk verheugde
verheugde zich
Henk
zich in
voor al
al 't schoone rondom
rondom hen.
hen.
geen
oogen genoeg,
genoeg, 't stadskind, voor
geen oogen
Benkopmerkzaam
opmerkzaammaken
makenop
opnog
nogmooier
mooierboomgroepen,
boomgroepen,
Telkens moest
moest zezeHenk
Telkens
~ijker,
voller tinien
in het
het weelderig
weelderig groen.
groen.
rijker, voller
tinten in
was 't'taardig,
aardig, zoo
zoo af
afen
entoe
toediedievan
van
dennestammetjesvervaarvervaarWat was
dennestammetjes
gaan,diediede de
bosch padenzoo
zoogeheimzinnig
geheimzinnigafsloten,
afsloten,
digde
deuren door
door tetegaan,
digde deuren
boschpaden
om
de herten
herten binnen
binnen eigen
eigen terrein
terrein tetehouden.
houden.
om de
hert tetezien,
zien,daar
daarergens
ergensver
veromhoog,
omhoog,
Willy hoopte
hoopte vurig
vurig eens
eens een
een hert
Willy
waar 't diel'
zich toch
toch veilig
veilig kon
kon voelen
voelen buiten
buiten hun
hunbereik,
bereik, doch
doch nooit
nooit
dier zich
zich een.
een.
vertoonde er
vertoonde
er zich
Is hun
hun nu
nu veel
veel te
te onveilig
onveilig met
met
»Die
verbergen zich
zichnatuurlijk.,
natuudijk., 't Is
»Die verbergen
al
die menschen
menschen in
in 't bosch," legde
legde Henk
Henk uit.
uit. »'s
zijn ze
ze
A'S Winters
al die
Winters zijn
heel
tam;; de
dehonger
hongerdrijft
drijft ze
zenaar
naar beneden.
beneden; Dan
Dankrijgen
krijgenzezevoeder
voeder
heel tam
zich daar
daar in
in heele
heele
uit
oegroote
groote
voorraadschuren en
enverzamaelen
verzamelen zich
uit de
voorraadschuren
ze niet
niet veel."
veel."
kudden.
sneeuw vinden
vinden ze
kudden. Onder
Onder de
de sneeuw
»Bé, als
die groene
groenedennen
dennen zwaar
zwaar met
metsneeuw
sneeuwbeladen
beladen zijn,
zijn, moet
moet
als die
»Hé,
't hier
ook prachtig
prachtig wezen,
wezen, net
neteen
eenbetooverd
betooverdwoud,”
woud," meende
meende Willy.
Willy.
hier ook
het 's winters
winters geducht
geducht koud
koud isis in
in Thiiringen.
Thüringen.
>Holda
dat het
»Holda vertelde
vertelde mij,
mij, dat
bUna
Die
niet noodig
noodig uit
uitmoet,
moet,blijft
blijftthuis,
thuis,
want
adembevriest
bevriestbijna
Die niet
want
dede
adem
tegen den
den doek
doek om
om 't hoofd.
Daarom zijn
zijn de
de venstertjes
venstertjes zeker
zeker zoo
zoo
hoofd. Daarom
tegen
grappig klein
in de
deboerenhuizen.
boerenhuizen. 'k Denk
dat de
demenschen
menscllen daar
daar
Denk dat
grappig
klein in
's winters
achter zitten
zitten te
tedommelen
dommelen en
enopophun
hungroote
grootesteenen
steen enkachels
kachels
winters achter
kruipen.
Dat
kunnen we
we ons
onsnu
nuniet
nietvoorstellen
voorstellenin in
dezenheerlijken
heerlijkenzomertijd.
zomertijd.
Dat kunnen
dezen
Och,
Benk, dat
dat 't zoo
weinigen gegeven
gegeven isis tetegenieten
genieten.van
. vanCleze
'deze
zoo weinigen
Och, Henk,
natuur."
mooie natuur."
mooie
Ze maakten
maakten dien
dien dag
dageen
eenuitstapje
uitstapjenaar
naarWalthershausen,
Walthershausen, waar
waar zij,
zij,
Ze
met 't oog
oog op
op den
den verren
verren afstand,
afstand, zouden
zouden blijven
blijven eten.
eten.
Wat
een oud,
oud,oud
oudstadje
stadje
was
Walthershausen,door
door den
den tijd
tijd
Wat een
was
datdat
Walthershausen,
vergeten.
Achter
de kleine
kleineraampjes
raampjesder
derdichtgesloten
dichtgeslotenhuisjes
huisjesvertoonde
vertoonde zich
zich
Achter de
marktover,
over, en
en
geen
mensch. Een
Een oud
oudmannetje
mannetje sjokte
sjokte dedegroote
gl'ootemarkt
geen mensch.
t,,:ee
kleine jongens
jongens op
opbloote
blootevoeten
voetenscholen
scholenverlegen
verlegen weg
wegvoor
voorde
de
twee kleine
bergstokken.
vreemdelingen met bergstokken.
vreemdelingen
deze drie
drie na,"
na," riep
riep
»Beel Walthershausen
Walthershausen schijnt
ingeslapen op
»Heel
schijnt wel
wel ingeslapen
op deze
llO Henk,
Henk, wat
watmoeten
moetendedemenschen
menschenhier
hiervervelend
vel'velendzijn."
zijn."
Willy vroolijk.
vroolijk. DO
Willy
llJa,
Walthershausen lijkt
me alleen
alleenbelangwekkend
belangwekkend vanwege
vanwege zijn
zijn
DJa, Walthershausen
lijkt me
jemoe,
moe,zus
zus?"
ouderdom;
Ben je
ouderdom ;de
de lange
lange wandeling
wandeling nauwelijks
nauwelijkswaard.
waard. Ben
?"
»Neen, dat
schikt nog
nog al,
al, maar
maar wel
welheb
hebik ik
reuzenhonger.
DNeen,
dat schikt
eeneen
reuzenhonger.
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Hoop, dat
we in
in 't hotel
hotel wat
wat lekkers
lekkers krijgen."
krijgen." Doch
Doch dat
datviel
viel
'k Hoop,
dat we
dat hun
Menu, dat
hun in
in vilotel
,HotelHerzog
HerzogErnst''
Ernst" werd
werd
treurig tegen.
tegen. 't Menu,
treurig
hetrookerige
rookerige
voorgezet, was
was meer
meer dan
danslecht.
slecht,oneetbaar
oneetbaarbijna
bijnadoor
doorhet
voorgezet,
waarmee alle
alle spijzen
spijzen bereid
bereid waren.
waren.
vet, waarmee
Als eene
eene vecht
'llechtThiiringer
ThüringerSpeise"
Speise" bood
booddedekelner
kelnerbij
bijhet
hetuitgekookte
uitgekookte
Als
kool aan
aan met
met anijszaad
anijszaad gekruid.
Belik
vleesch in ganzenvet
ganzenvet gestoofde
gestoofde kool
vleesch
gekruid. lienk
de lucht
lucht alleen
alleen alalgenoeg,
g,enoeg.maar
maarWilly
Willytastte
tastte
dappertoe
toe
had aan
aan de
had
dapper
,door honger
honger gedreven,"
Doch ze
ze gaf
gaf de
de poging
poging al
al
1door
gedreven,"als
alsze
ze beweerde.
beweerde. Doch
afschuwelijk.
spoedig op,
de »Leibspeise"
»Leibspeise" der
der Thiiringers
Thüringers was
was alal teteafschuwelijk.
spoedig
op, de
ze hadden
hadden aangezeten,
aangezeten, stond
stond het
hettweetal
tweetalvan
van
Even hongerig
hongerig als
als ze
Even
tafel op.
op. Maar
Maarwie
wietelt
teltzulke
zulkekleinigheden
kleinigheden op
opreis
reis?
In 't Schiesshaus
tafel
? In
de geleden
geledenschade
schadeinhalen.
inhalen.DeDehotelhouder
hotelhouderhad
hadeen
eenverrassing
verrassing
kon men
men de
kon
Als de
deHerrschaften
Herrschaftendit
ditverlangden,
verlangden,konden
kondenzezebinnen
binnenenkele
enkele
voor hen.
hen. Als
voor
in het
het hotel
hotel betrekken.
betrekken. Wilden
Wilden ze
ze deze
deze nu
nu soms
soms even
even
dagen kamers
kamers in
dagen
in
nemen ? En
En Herr
wipte vlug
vlug de
de trap
in oogenschouw
oogenschouw nemen?
Herr Eckharti
Eckharti wipte
trap op,
op, en
en
tweeachterkamers
achterkamers van
van het
het huis
huis met
met een
een
bracht broer
broer en
en zuster
zuster inintwee
bracht
mooi balkon
balkon langs
de geheele
geheele breedte
breedte van
van beide.
beide.
mooi
langs de
zooenthousiast,
enthousiast,als
alszij
zijden
deneersten
eersten
Maar Henk
Willy volgden
volgden niet
nietzoo
Maar
Henk en Willy
dag
gedaan
zouden
hebben.
dag gedaan zouden hebben.
Ze waren
waren nu
nugewend
gewendaan
aan
hun
eenvoudigefrissche
frisschevertrekjes,
vertrekjes,
Ze
hun
eenvoudige
de veranda
veranda aan
aan den
den grooten
grooten weg,
weg,waar
waarmen
menzoo
zoogezellig
gezelligzat.
zat.
met de
met
wat tetezien.
zien.AfAfenenaan
aan
rijdendeomnibussen
omnibussen ofofrijtuigen
rijtuigen
Altijd was
Altijd
was er wat
rijdende
Kurhaus, vlak
vlak naast
naast villa
villa Griibel
Grübel gelegen.
gelegen.
brachten logés
logés voor
voor 't Kurhaus,
brachten
Den
heelen dag
dagdrentelden
drenteldengrappig
grappigtoegetakelde
toegetakeldetoeristen
toeristenvoorbij,
vool'bij, die
die
Den heelen
dat 't leelijkste en
meest oudmodische
oudmodische nog
nog goed
goed genoeg
genoeg
meenden,
en meest
meenden, dat
om inindedeSommerfrische
Sommerfrische af
af te
te dragen.
dragen. Een
Eenheel
heelenkelen
enkelen keer
keer
was, om
was,
datwaren
waren
passeerde
een elegant
elegant gekleede
gekleede dame
dame ofofdeftig
deftig heer,
heer,doch
doch dat
passeerde een
dan
ook vast
vast en
en zeker
zeker geen
geenDuitschers.
Duitschers. 's Avonds kwamen
de kudden
kudden
kwamen de
dan ook
van
de weiden,
weiden, van
vanverre
verrehare
hare
komst
reeds
aankondigend door
door de
de
van de
kornst
reeds
aankondigend
helder,
hals. De
De oude
oudeherder
herder enenzijn
zijn
helder, klingelende
klingelendeklokjes
klokjesaan
aan den
den hals.
leelijke,
slimme hond
hond hielden
hielden de
de dieren
dieren goed
goed in
in bedwang.
bedwang. Wilde
Wilde erel'
leelijke, slimme
op, om
om in
in 't winkeltje van
:tHerr Lillpopp"
Lillpopp" rond
rond te
te
een
den berm
berm op,
van »Herr
een den
datkleine
kleinewinkeltje,
winkeltje,vlak
vlak
snuffelen,
teruggejaagd. In
In dat
snuffelen, dadelijk
dadelijk werd
werd hij
hij teruggejaagd.
over
en uit.
uit.
over hun
hun veranda,
veranda,liep
liephet
het den
den heelen
heelen dag
dag in
in en
De
eigenaar woonde
woonde in
in Walthershausen
Walthershausen en
en deed
deed elken
eIken dag
dag de
deuren
uren
De eigenaar
Want
llderLaden
Ladenam
amWalde"
Walde"bestond
bestond
verre
wandeling twee
twee keer.
keer. Want
verre wandeling
i• der
slechts
uit één vertrekje,
opgevuld met
snuisterijen, die
die de
de vreemdevreemdevertrekje, opgevuld
met snuisterijen,
slechts uit
naar
huis
namen.
lingen
gaarne
als
souvenir
van
de
reis
mee
lingen gaarne als souvenir van de reis mee naar huis namen.
En
aan de
de achterzijde
achterzijde van
van 't hotel
zag men
mennatuurlijk
natuurlijkniets
nietsvan
van
hotel zag
En hier aan
den
grooten weg.
weg. 't Breede balkon
deze bovenkamers
bovenkamers gaf
gaf slechts
slechts
balkon van
van deze
den grooten
de toppen
toppen der
derboomen
boomenininden
dentuin,
tuin,enendedekamers
kamerszelve
zelve
uitzicht
uitzicht op
op de
zoo veel
veel mooier
mooier niet
niet dan
dan ininVilla
VillaGrtibel.
GrÜbel.
waren
waren ook
ook zoo
met
Besluiteloos
en zuster
zuster elkander
elkander aan
aan en
enspraken
spraken met
Besluitelooszagen
zagen broer
broer en
llHerrn
Eckharti" af,
hem hunne
hunne beslissing
beslissing den
den volgende
volgende morgen
morgen mee
mee
»Herrn Eckharti"
af, hem
te deelen.
deelen.
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Toen zij
zIJ inmhun
hunaardig
aardig
verandatje
samenoverlegden,
overlegden,besloten
besloten zeze
Toen
verandatje
samen
maar te
te blijven,
blijven, waar
waar ze waren.
waren. ZeZezaten
zatenhier
hierrustig
rustiggelijkvloers,
gelijkvloers, de
de
maar
warenvoorkomend
voorkomend en
en gedienstig,
gedienstig,kwamen
kwamenhunnen
hunnen wenschen
wenschen
huismenschen waren
zoo veel mogelijk
mogelijk tegemoet.
Watwaren
warendaarbij
daarbijkleine
kleineergernissen,
ergernissen, als
als
zooveel
tegemoet. Wat
watgroote
grootezuinigheid
zuinigheidvan
vanFrau
FrauGriibel
Grübelopopschoon
schoon linnen
linnen of
of
de wel
wel wat
de
gebrek aan
aan glans
glans op
op de
de schoenen
schoenen?? 't'tWas
Waste te
overkomen,dat
datHolda
Holda
gebrek
overkomen,
stofafaftetenemen
nemen
de vloeren
meer
dweildedan
danvolstrekt
volstrekt
trouw vergat
vergat stof
trouw
en en
de vloeren
meer
dweilde
noodig was,
bij welke
welke gelegenheden
gelegenheden ze
ze overgul
overgul met
met 't water plaste.
plaste.
noodig
was, bij
Van de
de medelogés
medelogés in
in de
de villa
villa:: een
een dame
dame met
metdrie
drie kinderen
kinderen en
en een
een
Van
ook inin't
geheelgeen
geenlast.
last. Een
Eenenkelen
enkelen
Fräulein, hadden
hadden broer
broer en zuster
zuster ook
Frdulein,
't geheel
keer hoorden
hoorden ze
ze 't jongste
jongste kindje
kindje wel
wel eens
eens schreien,
schreien, doch
doch dat
datduurde
duurde
keer
Dezusjes
zusjeshielden
hielden het
hetbijna
bijnaaltijd
altijdzoet.
zoet.
gewoonlijk maar
gewoonlijk
maareven.
even. De
Willy had
had al
al gauw
gauwvriendschap
vriendschapgesloten
geslotenmet
met
beide
blondjesenenzich
zich
Willy
dedebeide
blondjes
Fräulein ook
een beetje
beetjeaangetrokken.
aangetrokken.
Fritulein
ook een
»Och Henk,
Henk, ik
ik heb
hebheusch
heuschmeelij
meelijmet
metdat
datjonge
jongemeisje,"
meisje," zei
zei ze,
ze,
»Och
,ik zie
zie haar
haaraltijd
altijdmaar
maarachter
achterdiedie
kinderenaanloopen
aanloopen en
en met
met dat
dat
»ik
kinderen
zware Liselotje
Liselotje sjouwen.
sjouwen. Wat
Wat een
eensaai
saaileven
levenheeft
heeft
zoo'n
Fräuleintoch,
toch,
zware
zoo'n
Frdulein
en ze
ze isismisschien
misschien nog
nog jonger
jonger dan
dan ik.
ik.Eergisteren
Eergisteren vertelde
vertelde ze
ze me
mehalf
half
en
dat
ze
niets
gelukkig
is."
schreiend,
schreiend, dat ze niets gelukkig is.''
zoo met
methaar
haartetepraten,
praten,kind
kind?"
7"
»Hoe kwam
kwam je zoo
»Hoe
»Wel, zooals
zooals jejeweet,
weet,bleef
bleef
ik Woensdag
met
hoofdpijnthuis,
thuis, en
en
»Wei,
ik Woensdag
met
hoofdpijn
ze me
me met
met een
een doek
doek om
om 't hoofd
hoofd in de
dewaranda
waranda zag
zag zitten,
zitten, kwam
kwam
toen ze
toen
ze even
even vragen
vragen ofofikikerge
ergepijn
pijnhad
had;
danwilde
wildezezeme
mehaar
haarmigrainemigraineze
; dan
zoo kwamen
kwamen we in
in gesprek
gesprek van
van 't een
op 't ander.
stift
brengen. Nu,
Nu, zoo
stift brengen.
een op
dat ze
ze alalvroeg
vroeghaar
haar
eigen
broodhad
hadmoeten
moeten
Fräulein vertelde,
vertelde, dat
eigen
brood
Frdulein
verdienen. Haar
beiden dood,
dood, broers
broers of
of zusters
zusters had
had
verdienen.
Haar ouders
ouders waren
waren beiden
ze nooit
nooit gehad.
gehad. Eigenlijk
Eigenlijk was
was ererniemand
niemandopopdedeheele
heelewereld,
wereld,die
die
ze
haar
nà
bestond
of
zich
om
haar
bekommerde.
»Die
gnädige
Frau"
haar nh bestond of zich om haar bekommerde. »Die gnddige Frau''
hield
haar natuurlijk
natuurlijk op
op een
een-afstand
"afstand en
en de
de kinderen
kinderen hadden
hadden zich
zich niet
niet
hield haar
haar gehecht;
gehecht; behalve
behalve Liselotje,
Liselotje, dat
dat was
was een
eenengeltje.
engeltje.
bizonder
bizonder aan
aan haar
'k Had
toch zulk
zulk een
eenmeelij
meelijMet
~etdie
diestumperd,
stumperd,Henk
Henk;; ik
ik voelde
voelde me
me
Had toch
zoo
rijk naast
naast haar,"
haar," en
enWilly
Willyzag
zaghaar
haarbroer
broermet
met
dankbareliefde
liefde aan.
aan.
zoo rijk
dankbare
zoo gul
gul bent
bent geweest
geweest met
met 't vertellen
van je
je
»'k
vertellen van
Hoop, dat
dat jij
jij niet
niet zoo
D'k Hoop,
levensomstandigheden,
»Die FrUulein
Fräulein kan
kan een
een
levensomstandigheden,Wil,"
Wil,''merkte
merkte Henk
Henk op.
op. »Die
best,
braaf mensch
mensch zijn,
mij bevalt
bevalt ze
ze niet
niet erg.
erg.Haar
Haaroogjes
oogjesstaan
staanzoo
zoo
best, braaf
zijn, mij
scheef
en
kijken
zoo
sluw.
Ze
maakte
bepaald
een
ongunstigen
indruk
scheef en kijken zoo sluw. Ze maakte bepaald een ongunstigen indruk
op
me, toen
toen ik
ik haar
haar onlangs
onlangs eens
eens goed
goed opnam.
opnam. En
En ikikvond
vond haar
haar ook
ook
op me,
erg
snauwerig tegen
tegen dat
dat »»engelachtige"
De zusjes
zusjes waren
waren er
er
erg snauwerig
engelachtige" Liselotje.
Liselotje. De
toen
niet bij,
bij, om
omaan
aanmama
mamaover
overte te
vertellen,
't kindmeetrok."
meetrok."
toen niet
vertellen,
hoehoe
ze ze
't kind
bent bevooroordeeld.
bevooroordeeW. Alsof
Alsof een
een mensch
mensch 't helpen kan,
»Kom
Renk, je bent
»Kom Henk,
wanneer
leelijk is, zooals
zooals die
die arme
arme Frdulein.
Fräulein. Wees
Weesmaar
maarniet
nietbang,
bang,
wanneer hij
hij leelijk
dat
ik
haar
tot
mijn
boezemvriendi~
zal
maken,
al
heb
ik
zielsmeelij
dat ik haar tot mijn boezemvriendin. zal maken, al heb ik zielsmeelij
met
de stakkerd,
stakkerd, die
die zonder
zonder liefde
liefde d?or
d?ol' 't leven
gaat. Ze
Zeisisbijna
bijna altijd
altijd
leven gaat.
met de
heeft zezenunuaan
aandiedie
kinderen?
WanneerMevrouw
Mevrouw met
metde
de
alleen.
alleen. Wat heeft
kinderen
? Wanneer
moet zij
zij bij
bij 't kleintje
grootere
meisj es
naar 't Schiesshaus gaat,
gaat, moet
grootere meisj
es naar
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blijven, of
of omgekeerd
blijven,
omgekeerd op
op Lili
Lili en
enBertha
Berthapassen,
passen,als
alsMevrouw
Mevrouw met
met
Lisplotje
wandelt. De
De kinderen
kinderen mogen
mogen nooit
nooit verder
verder gaan
gaan dan
dan
Liselotje speelt
speelt of
of wandelt.
de »Wiese"
vlak v66r
vóór in
in 't't bosch.
dan in
de
»Wiese" of
of vlak
bosch. Liselotje slaapt
slaapt dan
in den wagen
de twee
tweeblondjes
blondjesliggen
liggeninineen
eenhangmat.
hangmat.Fraulein
Fräulein zit
zitererlanderig
landerig
en
en de
bij en
zichdood
doodnatuurlijk.
natuurlijk. Ze
Ze klaagde,
klaagde, dat
dat ze
ze zoo
zoo niets
niets te
te
bij
en verveelt
verveelt zich
lezen had.
lezen
had. Toen
Toen heb
heb ik
ik haar
haareen
eenroman
roman van
vanViebig
Vieuig:: »Das
IDasschlafende
schlafende
dol blij
blij mee
mee was."
was."
Heer"
Heer'' geleend,
geleend, waar
waar ze
ze dol
:D»Was
Was bekommt
bekommt man
man nicht
nichtzuriick
zurück?
AusgeJiehene Biicher,"
Bücher," decladecla? Ausgeliehene
maar op,
op, dat
dat Fraulein
Fräulein je je
je boek
boek teruggeeft.
teruggeeft. 00 jij
jij
meerde
meerde Henk.
Henk. "Pas
»Pas maar
laten inpakken
inpakken door
door het Jufje
Jufje met
met de
de sluwe
sluwe
sentimenteeltje,
sentimenteeltje,jeje zoo
zoo te
te laten
dat je
jehaar
haar graag
graag eens
eensop
op een
eenwandeling
wandeling mee
mee nam,
nam,
oogjes. 'k Wed,
Wed, dat
maar Henk
Henk isis er ook
maar
ook nog.
nog.
Heb een
'k Heb
een nieuwen
nieuwen tocht
tocht op
op 't oog
voor vanmorgen,
vanmorgen, Wil, maar
maar
oog voor
't is
eenverbazende
verbazendeklimpartij
klimpartij:
overden
denGuckelhahnsprung
Guckelhahnsprung naar
naar de
de
is een
: over
Hexenbank,
waar 't uitzicht
in 't dal
meer dan
dan mooi
mooi moet
moet zijn."
zijn."
uitzicht in
Hexenbank, waar
dal meer
Willy
was dadelijk
dadelijk klaar.
klaar. Henk
Henkvond
vondhaar
haareen
eengezellige
gezelligereiskameraad,
reiskameraad,
Willy was
de warmte
warmte of
ofden
denafstand
afstandop
opschaduwschaduwonvermoeid,
onvermoeid,nooit
nooit klagend
klagend over
over de
looze
wegen. Geen
Geen pad
pad was
was haar
haar tetesteil
steilofofte te
hoog,
daarbijgenoot
genoot
looze wegen.
hoog,
enen
daarbij
zoo echt
echtkinderlijk
kinderlijk opgetogen.
opgetogen.
ze
steeds zoo
ze steeds
verrukt als nu,
nu, terwijl
terwijlzezenog
noghijgend
hijgendvan
vanhet
hetvoortdurend
voortdurend
Maar zoo
zoo verrukt
van den
den tocht
tocht eindelijk
eindelijk bereikt
bereikt hadden,
hadden, was
was Willy
Willy nog
nog
stijgen 't doel
doel van
nooit geweest.
nooit
geweest.
zij den
den zwaren
zwaren klim
klim naar
naar de
de
Voor
dit goddelijk
goddelijk mooie
mooie uitzicht
uitzicht had
had zij
Voor dit
Hexenbank
wel
twee
keer
willen
doen,
betuigde
't
jonge
meisje.
Hexenbank wel
keer willen doen, betuigde
meisje.
Van
de hoogte,
hoogte,waarop
waarop zezestonden,
stonden,omvatte
omvatte 't oog
de wijde,
wijde, alom
alom
Van de
oog de
in 't dal,
dal, waar
waar de
de kleine
kleinedorpen
dorpen als
alskiekens
kiekens
bezonde vlakte,
diep in
bezonde
vlakte, diep
bosschenkwamen
kwamenuitkijken.
uitkijken.
onder
de vleugels
vleugelsder
derkloek
kloektusschen
tusschendedebosschen
onder de
van
Hier een
een torenspits,
torenspits, daar
daar een
een rood
rood pannendak,
pannendak, ginds
ginds een
een complex
complex van
Hier
met riet
riet gedekte
gedekte hutjes,
hutje!'!, waar,
waar, een
eenzilveren
zilverenlint
lintgelijk,
gelijk,een
eenbeekje
beekje
met
stroomde.
langs stroomde.
En wat
wat alalverschil
verschilvan
vantinten
tintenenen
kleuren!
blauwzwartebosschen
bosschen
En
kleuren
! DeDe
blauwzwarte
rugder
derbergen,
bergen,waar
waardederogge
roggegoud
goudglansde
glansde
tegen den
den bebouwden
bebouwden rug
tegen
groene vlas
vlas en
en 't donkere
donkere loof
loof der
deraardappelvelden.
aardappel velden.
naast 't groene
naast
van 't prachtig panorama,
panorama, veel
veelmooier
mooier
kon haast
haast Diet
niet scheiden
scheiden van
Willy kon
dat op
op den
den Inselberg,
Inselberg, waar
waar de
de zware
zware nevels
nevels naar
naar 't uitzicht lieten
lieten
dan dat
dan
er slechts
slechts afafenentoetoe
glimp
op vergund
hadden.»Daar
»Daarwaren
waren
raden, er
raden,
eeneen
glimp
op vergund
hadden.
zulk een
eengroot
grootgezelschap,
gezelschap,niets
nietsprettig.
prettig. 'k Geniet
Geniet altijd
altijd
ook met
metzulk
we ook
't meest, als
als we
wemaar
maarmet
metonsons
beidjeszijn,
zijn,Henk.
Henk.De
Demeeste
meestemenschen
menschen
beidjes
ze zoo
zoo goed
goedloopen
loopen kunnen,
kunnen, maar
maar onderweg,
onderweg, na
na een
een paar
paar
bluffen, dat
dat ze
bluffen,
uur, begint
begint 't
't gepruttel
gepruttel al
al over
over de
dewarmte
warmte en
en 't't lange
lange eind
eind terug.
terug.
uur,
Zoo gaat
gaat 't't plezier
plezier van
van de
de wandeling
wandeling af."
af."
Zoo
Misschien wel,
omdat ze
ze buiten
buiten 't't hotel logeerden,
logeerden, hadden
hadden broer
broer en
en
Misschien
wel, omdat
zuster zich
zich weinig
weinig bij
bij de
de andere
andere families aangesloten. Aileen
Alleen met
met Willy's
Willy's
zuster
buurvrouw aan
de table
table d'h6te,
d'höte, een
een deftige,
deftige, oude
oude dame
dame uit
uitEisenach,
Eisenach,
buurvrouw
aan de
hadden ze
ze nader
nader kennis
kennis gemaakt
gemaakt en
en menig
menig pretti&
pretti~ uur
uur samen
samen doordoorhadden
lIl.
22
41906.
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gebracht
gebracht in
in den
denlommerrijken
lommerrijken hoteltuin,
hoteltuin, waar
waar men
men des
desavonds
avondsheerlijk
heerlijk
zitten kon.
kon.
zitten
Was overigens
overigens een
eenaanhoudend
aanhoudend komen
komen en
engaan
gaanininhet
hetSchiesshaus.
Schiesshaus.
't't Was
De
De Duitsche
Duitsche dame
dame met
metdedeblonde
blondekindertjes
kindertjesscheen
scheenechter
echterdedegeheele
geheele
vacantie
bij
de
familie
Grübel
te
zullen
blijven.
vacantie bij de familie Grilbel te zullen blijven.
met Mevrouw
Mevrouw nirlitz
Nörlitz en
enzocht
zochtinin
Willy
Willy maakte
maakte dikwijls
dikwijls een praatje
praatje met
de gunst
gunst tetekomen
komenbijbij
kleine
Liselotje,dat
daterg
ergeenkennig
eenkennigbleef
bleef
de
hethet
kleine
Liselotje,
en ook
ook niet
niet veel
veelvan
vanFrdulein
Fräulein moest
moesthebben.
hebben.
en
Willy had
mevrouw
zoo
had met
metFrdulein
Fräuleintetedoen,
doen,alsals
mevrouw
zoostrak
strakenenafkeurend
afkeurend
van 't
't kind
kind gedaan
gedaan kon
kon
kon kijken,
kijken, wanneer
wanneerdede
kinderjuffrouw niets
nietsvan
kon
kinderjuffrouw
krijgen en
en dit
dit absoluut
absoluut niet
niet met
met haar
haar mee
meewilde.
wilde.
krijgen
wel, als
DMisschien knijpt
knijpt ze
ze 't wurm
wurm wel,
als ze
ze er
er alleen
alleen mee
mee is'',
is",veronveron»Misschien
schaap daarom
daarom niets
niets met
met haar
haar te
te doen
doen
derstelde Benk,
»en wil
wil 't schaap
derstelde
Henk, »en
hebben."
Willy
Willy noemde
noemde dit
dit een
eenschandelijke
schandelijke veronderstelling
veronderstelling en
en zag
zag 't tengere
meisje meewarig
meewal'Îg na.
nu. Frdulein
Fräulein had
had heden
heden weer
weer den
den heelen
heelen dag
dagmet
metdede
meisje
kinderen
den
beroemden
:
zijmet
metHenk
Benk
den
beroemdenrijtoer
rijtoermaakte
maakte:
kinderen gesjouwd,
gesjouwd, terwijl
terwijl zij
Liebenstein, Alterstein,
In Alterstein
Alterstein hadden
hadden zij
zij den
dentuin
tuin
Liebenstein,
Alterstein, Winterstein.
Winterstein. In
van
het hertogelijk
hertogelijk slot
slot bewonderd,
bewonderd, die
die met
metzijn
zijnprachtigen
prachtigenaanleg
aanleg:: de
de
van het
bloemenbedden één weelde van
van schitterende
schitterendekleuren,
kleuren,de
deheerlijke
heerlijkevijvers,
vijvers,
koel en
en zalig
zalig wandelen
wandelen
beschaduwd door
door zware
zware boomer',
boomen, waaronder
waaronder 't koel
beschaduwd
was, een
eenplekje
plekjescheen,
scheen,zooals
zooalsEden
Edengeen
geenheerlijker
heerlijkerhad
hadkunnen
kunnenaanwijzen.
aanwijzen.
was een dag
En
toen die
die lange
lange rit
ritdoor
door 't stille woud
woud;; 't was
dag van
van onafonafEn toen
gebroken
genieten geweest.
geweest.
gebroken genieten
had zich
Fräulein
zich intusschen
intusschen op
op een
eenkinderfeest
kinderfeest vermaakt.
vermaakt. Eerst
Eerst
Frdulein had
moest zij
moest
zij zich
zich reppen
reppen en
enhaasten
haastenvoor
voor Lili
Lili en
enBertha,
Bertha, die
die wat
wat laat
laat
bedachten, dat zij,
bedachten,
zij, als
alsde
deandere
anderekinderen,
kinderen,kransjes
kransjesininhet
hethaar
haarwilden
wilden
met Liselotje
Liselotje ininden
denwagen,
wagen,naar
naarde
de»Wiese"
»Wiese"
hebben.
waren alle
alle met
hebben. Toen
Toen waren
vol
en
warm
was
geweest.
De
kinderen
gegaan,
waar
't
vreeselijk
vol
en
warm
was
geweest.
De
kinderen
gegaan, waar
in 't
voelden
dit niet,
niet,maar
maarFrdulein,
Fräulein,die
dievoortdurend
voortdurend haar
haal' schaapjes
schaapjes in
voelden dit
oog
moest houden,
houden, zuchtte
zuchtte er
er onder.
onder.
oog moest
,'k
mijn plezier
plezier wel
wel op
opvan
vanmiddag,"
middag," klaagde
klaagde zij
zij aan
aan Willy,
Willy,
Kon mijn
)'k Kon
laatst geen drogen
,de
Wiese leek
leek wel
weleen
eengloeioven
gloeioven;; ik
ik had
had op
op 't laatst
drogen
1de Wiese
En de
ook moe
aan 't
de kinderen
kinderen werden
werden ook
moe en
en lastig.
lastig.
draad
lijf. En
't lijf.
draad meer
meer aan
'k
Kon
ze
bijna
niet
voortkrijgen.
Die
gnädige
Frau
was
boos,
dat
ze
bijna
niet
voortkrijgen.
Die
gnddige
Frau
was
boos,
dat
'k Kon
we
zoo
laat
thuiskwamen."
we zoo laat thuiskwamen."
Willy
vertelde maar
maar niets
niets van
vanhaar
haargenotrijken
genotrijken dag
dag;; dat
dat zou
zou te
te
Willy vertelde
Was
pijnlijk
geweest om
om aan
aantetehooren
hoorenvoor
voorarme
armeFrdulein.
Fräulein. 't't Was
pijnlijk zijn
zijn geweest
de ander
ander zoo
zoo heel
heel
wel
ongelijk verdeeld.
wel ongelijk
verdeeld. Waarom
Waaromhad
hadzij
zij zoo
zoo veel
veel en
en de
haar maar
maar eens
eens een
eengenoegen
genoegenaandoen.
aandoen.En
Envriendelijk
vriendelijk
weinig?
weinig ?Kon
Kon ze
ze haar
gaan
bosch gaan
stelde
voor: : »Zullen
»Zullen we
straks wat
wat op
op een
een bank
bank in
in 't't bosch
stelde ze
ze voor
we straks
naat" de
de muziek
muziek ininhet
hetKurhaus
Kurhausluisteren,
luisteren,Frdulein
Fräulein?"
zitten
zitten en
en naar
?"
»Ach,
freundlich von
van Ihnen,”
Ihnen," gaf
gaf het
hetmeisje
meisje opgetogen
opgetogen
das ist jajafreundlich
»Ach, das
ten
antwoord.
ten antwoord.
,'k
»gnädige Frau"
ik mag.''
mag."
de Dgnadige
Frau" vragen
vragen of
of ik
Zal de
)1 Zal
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En Willy
En
Willy dacht
dacht alweer
alweer:: wat
wat isisdie
dietoch
tochtetebeklagen
beklagen!! Zich
Zichaltijd
altijd
gebonden te
te voelen
nooit eens
voelen; ; nooit
eens vrij
vrij te
te zijn.
zijn.
gebonden
Henk
zat zijn
zijn courant
courant tetelezen,
lezen,hij
hijhield
hield niet
niet van
van muziek.
muziek. Maar
Maar
Henk zat
er dol
dolopopwas,
was,hadhad
gelegenheidtottot
luisteren,
Willy,
die er
Willy, die
nietniet
veelveel
gelegenheid
luisteren,
't heerlijk te vinden
Frdulein scheen 't
vinden haar
haar hart
hart eens
eenstetekunnen
kunnenuitstorten.
uitstorten.
Fräulein
Zij
praatte onafgebroken
onafgebroken door
en vertelde
vertelde haar
haar geheele
geheelelevensleveIlsZij praatte
door en
geschiedenis.
Henk
zou alalgauw
gauwhebben
hebbenopgemerkt,
opgemerkt, dat
dat ererweinig
weinigWahrheit
Wahrheit en
en
Henk zou
veel
Dichtung in
in deze
deze verhalen
verhalen was.
was. Een
Eenenenander
anderklopte
klopte lang
lang niet
niet
veel Dichtung
elkaar; ; in
den ijver
ijver van
van 't vertellen
sprak Frdulein
Fräulein zich
zich
altijd
altijd met
met elkaar
in den
vertellen sprak
al eens
eens tegen.
tegen.
zelve nog
nog al
zelve
er niet
niet op.
op. Vol
Voldeernis
deernisenenmeegevoel
meegevoel
Maar
lette er
Maar argelooze
argelooze Willy
Willy lette
volgde zij
zij 't verhaal
der droeve
droeve levenservaringen
levenservaringen van
van dit twee en
en twintigtwintigvolgde
verhaal der
zij telkens
telkens haar
haar eigen
eigen lot
lot met
met
jarig meisje.
meisje. Onwillekeurig
Onwillekeurig vergeleek
vergeleek zij
jarig
dat
van haar
haargezellin,
gezellin,die
diealleen
alleenopopdede
levenszee
moest
rondzwalken,
dat van
levenszee
moest
rondzwalken,
zij een
eenprettig,
prettig,rustig
rustigthuis
thuisbezat
bezatenenzich
zichzoo
zooveilig
veiliggeborgen
geborgen
terwijl
terwijl zij
wist in
haar broeders
broeders liefde.
liefde.
wist
in haar
,En
ik zal
zaltottot
mijn
dood
zwervend
blijven,"besloot
beslootFrdulein
Fräulein
»En ik
mijn
dood
welwel
zwervend
blijven,"
om
zuchtend hare
meedeelingen, »van
»van den
den een
eennaar
naarden
denander
andergaande,
gaande,om
zuchtend
hare meedeelingen,
net zooveel
zooveel te verdienen,
verdienen, dat
dat ik
ik er
er 't leven
bij houd.
houd. Hoe
Hoe zou
zou ik
ik van
van
net
leven bij
mijn
armzalig loon
loon iets
iets voor
voor mijn
mijn ouden
ouden dag
dag kunnen
kunnen besparen
besparen?? .. . . .
mijn armzalig
0, rijk
rijk tetezijn,
zijn,geld
geldtetebezitten,
bezitten,wat
wat
moet
zalig
zijn.Grooter
Grootergeluk
geluk
moet
datdat
zalig
zijn.
niet op
op de
dewereld."
wereld."
bestaat er niet
bestaat
»Wel neen,
oneindigmeer
meerwaard,''
waard,"
neen, gezond
gezond en
en tevreden
tevreden zijn,
zijn, isisoneindig
te moeten
moetenopmerken.
opmerken.
meende Willy
Willy te
meende
Fräulein. schudde
schudde het
het hoofd.
hoofd. »Geef
»Geef mij
mij maar
maar geld,
geld, veel
veelgeld,
geld,
Doch Frdulein
Doch
ik verlang
verlang niets
niets meer."
meer."
en
en ik
Willy zag
zag de
dekleine,
kleine,bruine
bruineoogjes
oogjesschitteren
schitterenenendacht
dachtop
opeens
eens:
Willy
:
Henk heeft
heeft toch
toch gelijk,
gelijk,Frdulein
Fräuleinmaakt
maaktbepaald
bepaaldeen
eenongunstigen
ongunstigenindruk
indruk
Henk
en toe,
toe, zij
zijgelijkt
gelijktnu
nunet
neteen
eengulzig,
gulzig,boosaardig
boosaardigaapje.
aapje.
af en
zij zich
zich die
die onvriendelijke
onvriendelijke gedachten.
Hoe zou
zou zij
zij
Dadelijk verweet
verweet zij
Dadelijk
gedachten. Hoe
zelve oordeelen,
oordeelen, als
als zezeininFrduleins
Fräuleins plaats
plaats was
was?? En
Enzezebesloot
beslootzich
zich
zelve
beklagenswaardig schepseltje
mogelijk aan
aan te
te trekken
trekken den
den
't beklagenswaardig
schepseltjezoo
zoo veel
veel mogelijk
korten tijd,
tijd, dien
dien ze
ze nog
nog teteTabarz
Tabarz bleven.
bleven.
korten
zij den
denvolgenden
volgendendag
dagmet
metHenk
Henk
Friedrichrodacadeautjes
cadeautjes
Toen zij
Toen
in in
Friedrichroda
haarvriendinnen,
vriendinnen, zocht
zocht ze
ze een
eenhandhandkocht voor
voor tantetje
tantetje thuis
thuis en
enhaar
kocht
schoenen haakje met
agaten heft
heft uit
uit voor
voor Frdulein.
Fräulein. Die
Die arme
arme
schoenenhaakje
met mooi
mooi agaten
ziel kreeg
kreeg nooit
nooit eens
eenseeneen
presentje,zijzijwilde
wildehaar
haarden
denlaatsten
laatstendag
dag
ziel
presentje,
dit souvenirtje
souvenirtje verrassen.
verrassen.
met dit
»'t Is jammer,
jammer, Wil,
dat de
de koek
koek haast
haast op
opis,''
is,"zeizeiHenk
Benkdien
dienavond.
avond.
p't
Wil, dat
school weer,
weer,héhé
kind?
bovendienraken
raken we
we
»Maandag begint
»Maandag
begint je
je school
kind
? enen
bovendien
reisgeld heen."
heen."
door 't reisgeld
op 't genot
genot van
vaF! deze
deze weken
weken teren,”
teren,"sprak
sprakWilly
Willy
])'k Kan
Kan jaren
jaren lang
lang op
.o'k
«'t Is eigenlijk
eigenlijk te
te veel
veel geweest,
geweest,Henk."
Henk."
dankbaar. 4%
dankbaar.
lIl.
22'
22*
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J) Niets
te veel
veel enenaan
aanjoujou
te over
besteed,
zusje;
wezouden
zouden de
de
te
te over
besteed,
zusje
; we
»Niets
pret
kunnen besluiten
besluiten met
meteen
eenlaatsten
laatstenmooien
mooienrijtoer
rijtoernaar
naarEisenach,
Eisenach,
pret kunnen
AnnathaI met
met de
de beroemde
beroemde »Drachenschlucht"
»Drachenschlllcht" nog
te
om 't Annathal
nog even
even te
zal ik
ik nazien,
nazien, hoe
hoe ver
ver
bekijken.
Haal mijn
mijn portefeuille
portefeuille eens,
dan zal
bekijken. Haal
eens, Wil,
Wil, dan
de
duitjes strekken."
strekken."
de duitjes
Willy had
had Henk
Henk dedeportefeuille
portefeuille ininhanden
handen gegeven
gegeven en
en wilde
wilde een
een
Willy
stoel
aan tafel
tafel bijschuiven,
bijschuiven, toen
toen een
eenluide
luideuitroep
uitroepvan
vanHenk
Henkhaar
haardeed
deed
stoel aan
papieren geld
Willy, kind,
njets van.
van. Al
AI 't papieren
geld
schrikken.
schrikken. ])»Willy,
kind, daar
daar begrijp
begrijp ik
ik niets
is verdwenen."
verdwenen."
])'t
niet waar,
waar, Henk,''
Henk," riep
riep zijn
zijnzuster
zusterontsteld.
ontsteld.
Is niet
It't Is
Maar
ze de
deportefeuille
portefeuilleook
ookschudden
schuddenenenalle
allevakjes
vakjesdoorzochten,
doorzochten,
Maar hoe
hoe ze
't geld
bleefspoorloos
spoorloos verdwenen.
verdwenen. Willy
Willy was
wasveel
veelmeer
meerontdaan
ontdaandan
dan
geld bleef
als.
hij
wàs,
steeds
zijn
Henk,
die
heel
kalm
bleef.
Hij
had,
secuur
Henk, die heel kalm bleef. Hij had, secuur als hij was, steeds zijn
dagelijksche uitgaven
uitgaven opgeteekend
opgeteekend en
en een
een paar
paar keer
keer 's weeks
weeks zijn
zijn kas
kas
dagelijksche
opgemaakt.
J) Eergisteren
er nog,"
nog," verzekerde
verzekerde hij.
»'t Moet
Moet uit
uit de
de
geld er
hij. p't
»Eergisteren
was 't geld
courantengeraakt.
geraakt.
portefeuille gevallen
zijn en
en tusschen
tusschen boeken
boekenofof
portefeuille
gevallen zijn
couranten
't Is
veel te
te veel
veel om
om zoo
zoo maar
maar weg
wegteteraken.
raken.liefst
liefst250
250Mark."
Mark."
Is veel
Henk zorgvuldig
zorgvuldig en
en bedaard,
bedaarcl,
En
nu gingen
gingen beiden
beiden aan
aan 't zoeken,
zoeken, Henk
En nu
Willy erg
erg zenuwachtig,
zenuwachtig, de
de tranen
tranen bijna
bijna in
in de
de oogen.
oogen.
Willy
't Geld
was steeds
steeds ininden
denkoffer
koffergeborgen
geborgengeweest,
geweest,veilig
veiligachter
achter
Geld was
dubbel
slot.
dubbel slot.
mn beiden
beiden nog
nogaan
aandiefstal
diefstalgedacht
gedacht;
Holda, de
de
Eigenlijk
had geen
geen van
Eigenlijk had
; Holda,
zagen er
er allen
allen uit
uitals
alsdedeverpersoonlijkte
verpersoonlijkteeerlijkheid.
eerlijl,heid.
huismenschen, zij
huismenschen,
zij zagen
U1"enlang vruchteloos
vruchteloos zoeken,
zoeken, gaven
gaven troer
'broer en
enzuster
zuster
Eindelijk,
Eindelijk, na
na urenlang
't voor
voor dien
dien nacht
nacht moedeloos
moedeloos op.
op.
)Laat ons
nu gaan
gaan slapen,"
slapen," zei
zeiHenk
Henkzuchtend,
zuchtend, vmorgen
llmorgen komt
komt er
er
»Laat
ons nu
weer een
dag." Maar
Maar Willy
Willy sloeg
sloegberouwvol
berouwvol de
de amen
al'men om
omzijn
zijn hals
hals
weer
een dag."
II Henk, ik
ik moet
moetjejenog
nogeven
evenzeggen,
zeggen,dat
datikik
en
bekende schreiend
schreiend: »Henk,
en bekende
vast
geloof,
eergisteren
den
sleutel
op
den
koffer
te
hebben
gelaten.
vast geloof, eergisteren den sleutel op den koffer te hebben gelaten.
't Geld
Geld is
zeker gestolen
gestolen en
en dan
dan isis 't mijn
schuld."
mijn schuld."
is zeker
maarniet
nietoverstuur.
overstuur. 'k Zou
in dat
dat
»Kom, lieve
lieve meid,
meid, maak
maak jejemaar
Zou in
geval niet
niet minder
minder schuld
schuld hebben,
hebben, want
want dan
dan ben
ben ik
ik ook
ook veel
veel te
te goed
goed
geval
van vertrouwen
vertrouwen geweest.
geweest. 'k Had
Had de
de duiten
duiten bij
bij mij
mij moeten
moetenhouden."
houden."
van
Doch
bleef vol
vol gewetenswroeging.
gewetenswroeging.
Doch Willy bleef
lieve Hemel
Hemel!! al
al dat
dat geld
geld weg
weg;
was om
om wanhopig
wanhopig te
te worden.
worden.
0 lieve
; 't was
Ze
hoorde
Frau
Grübel
op
de
gang
en
moest
haar
't
akelig
nieuws
Ze hoorde Frau Griibel op de gang en moest haar
akelig nieuws
vertellen.
De goede
goede vrouw
vrouw luisterde
luisterde geheel
geheel ontdaan
ontdaan toe.
toe. Haar
Haar man,
man, Holda,
Holda, de
de
De
twee
zoontjes, allen
allen kwamen
kwamen toegeloopen
toegeloopen enenstonden
stondenverschrikt
verschrikt om
om
twee zoontjes,
Willy
heen. Herr
HerrGrilbel
Grübeltoonde
toondezich
zichhevig
hevig
verontwaardigd, »Wij
»Wij
Willy heen.
verontwaardigd.
nu reeds
reeds vijf
vijf jaar
jaar in
in dit
dit huis
huis en
en er
er isisnog
noggeen
geenspeld
speldverloren
verloren
wonen nu
wonen
gegaan," verzekerde
verzekercle hij
hij met
met beminnelijke
beminnelijke overdrijving.
overdrijving. »Wat
»Wat 't huis
gegaan,"
verliest,
geeft
't
huis
terug.
Das
Geld
muss
wieder
kommen."
Bekommerd
verliest, geeft huis
Das Geld muss wieder kommen." Bekommerd
't hoofd
hoofd schuddend,
schuddend, beaamde
beaamde Frau
Frau Grilbel
Grübel haar
haar mans
manswoorden,
woorden,Holda
Holda
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zag
zag bleek
bleek en
en zei
zei geen
geenwoord.
woord. 't Arme
kind verbeeldde
verbeeldde zich,
men
Arme kind
zich, dat
dat men
haar voor
voor de
de dievegge
dievegge hield
hield en
en toen
toen zij
zij Willy
Willy even
even alleen
alleen sprak,
sprak, kon
kon
haar
zij
zich niet
nietinhouden
inhouden enenriep,
riep,dede
eerlijke
oogenvolvoltranen
tranen:
DAch,
zij zich
eerlijke
oogen
: DAch,
gnädiges Fräulein,
toch niet,
niet, dat
dat ik
ik 't geld
heb weggenomen;
weggenomen;
gnadiges
Frdulein, geloof
geloof toch
geld heb
ik zou
zou mijn
mijn ouden
oudenvader
vaderniet
niet
meer
onderdede
oogendurven
durvenkomen,
komen,
ik
meer
onder
oogen
als ik
waarachtig niet gedaan.”
gedaan."
als
ik een
een dievegge
dievegge was,
was, 'k heb 't waarachtig
verzekeren, dat
dathaar
haarbroer
broer
Willy
had maar
maar werk
werk de
de arme
arme meid
meid teteverzekeren,
Willy had
en
zijHolda's
Holda'seerlijkheid
eerlijkheid geen
geenoogenblik
oogenblik inintwijfel
twijfelhadden
haddengetrokken.
getrokken.
en zij
De
volgende morgen
morgen ging
ging voorbij
voorbij met
methernieuwd
hernieuwdvruchteloos
vruchtelooszoeken.
zoeken.
De volgende
Hert'
Grübel kwam
al vroeg
vroeg onder
onder de
de veranda.
veranda.
Herr Griibel
kwam al
:» Warten
:tIch
hab' meinen
meinen Verdacht,"
Verdacht," fluisterde
fluisterde hij
hij geheimzinnig.
geheimzinnig. DWarten
DIch hab'
Sie
nur, die
die Polizei
Poli zei wird
wird gleich
gleichkommen."
kommen."
Sie nur,
't Nieuwtje
Nieuwtje was
was nu
nu door
door 't heele huis.
huis. Frau
FrauNiirlitz,
Nörlitz, de
de Duitsche
Duitsche
er Willy
Willyover
overaan,
aan,enen
even
dame,
sprak er
later
voegdeFrdulein
Fräulein zich
zich
dame, sprak
even
later
voegde
bij haar.
haar.
bij
DIk ben
ook bestolen,"
bestolen," vertelde
ze verdrietig.
verdrietig. Din
DInmijn
mijn laden
laden lag
lag
vertelde ze
ben ook
al
mijn goed
goed door
De vijftig
vijftig mark,
mark, die
die ik
ik bezat,
bezat, zijn
zijn weg
weg en
en
al mijn
door elkaar.
elkaar. De
mijn gouden
gouden broche
broche ook."
ook."
mijn
llDie
kon U
U evengoed
evengoed in
in 't bosch hebben
straks,"
hebben verloren,
verloren, zei
DDie kon
zei uu straks,''
voegde
Frau N6rlitz,
Nörlitz, met
met iets
ietskoel
koelterugwijzends
terugwijzends ininhaar
haarhouding,
houding,
voegde Frau
Fräulein
Frfiulein toe.
DAch ja, gnadige
gnädige Frau,
Frau, aber
abel' das
das Geld
Geld muss
muss gestohlen
gestohlen sein."
sein."
DtKon
Kon best
besteen
eenverzinseltje
verzinseltje
beklaagde Frdulein,
Fräulein, Henk
Henkmeende
meende:: Dt
Willy beklaagde
mensell bleef merkwaardig
merkwaardig kalm
kalm onder
oudel' 't ve!'lies
van die
die vijftig
vijftig
zijn;
verlies van
zijn ; 't mensch
zij een
eenheele
heeleschat
schatmoest
moest
mark, die
die voor
voor zulk
zulk een
een arme
arme kerkrot
kerkrot als
als zij
mark,
wezen."
raakte ook
ook een
een beetje
beetjeinintwijfel.
twijfel.Wilde
WildeFrdulein
Fräuleinzich
zichinteressant
interessant
Willy raakte
Ze hoorde
hoordevreemde
vreemdedingen
dingenbetreffende
betreffende het
het meisje
meisje van
van Frau
Frau
maken? Ze
maken?
GrÜbel.
Fräulein
zat
dikwijls
in
de
keuken
en
bleek
de
familie
daar
Griibel. Frdulein zat dikwijls in de keuken en bleek de familie daar
Zoo had
hadzezededeGriibel's
Grübel'sNvijsgewijsgeallerlei
leugens opgedischt
opgedischt te hebben.
hebben. Zoo
allerlei leugens
maakt, dat
dat ze
ze alallang
langbijbij
FrauMrlitz
NÖl'litzin in
betrekking was,
was, en
enFrau
Frau
maakt,
Frau
betrekking
Grübel
had van
van de
de gnddige
gnädige Frau
Frauzelve
zelvegehoord,
gehoord,hoe
hoedeze
dezeFrdulein
Fl'äulein
Griibel had
pas een
een maand
maand geleden
geleden in
in dienst
dienst nam.
nam. Dan
Danhad
hadFrdulein
Fräulein steeds
steeds
pas
geen cent
cent bezat
bezat en
en op
op haar
haal' eerste
eerste loon
loon wachtte,
wachtte, om
om
beweerd, dat
beweerd,
dat ze
ze geen
te schaffen.
schaffen. Dit
Dithad
hadzezedan
danook
ookgedaan
gedaan
zich
nieuw ondergoed
ondergoed aan
aan te
zich nieuw
Frau Grilbel
Grübel hare
hareinkoopen
inkoopen laten
laten zien
zien met
met de
deverzekering,
verzekering, dat
dat al
al
en
en Frau
haar geld
schoon op
Ze had
had zelfs
zelfs nog
nogeen
eenmark
markvan
vanhaar
haar
baar
geld schoon
op was.
was. Ze
geleend.
Waar kwamen
kwamen dus
dus die
die z.g.
z.g. gestolen vijftig
mark van
van daan
daan?
vijftig mark
?
geleend. Waar
Dat
wilde Frau
Frau Griibel
Grübel wel
weleens
eensweten.
weten.Fraulein
Fl'äuleinloog
loogenenknoeide,
knoeide,
Dat wilde
dat leed
leed geen
geen twijfel.
twijfel.
dat
't Was
Was ellendig,
ellendig, dat
dat er
er inin hun
hunhuis
huis gestolen
gestolen was.
was. Die
Diesmet
smet lag
lag
op hun
hun dak
dak en
en haar
haar man
man was
was er
erwoedend
woedend over.
over. Frdulein
Fl'äulein had
had de
de
nu
nu op
mogelijkheid geopperd,
een:: vBeerenfrau"
,Beerenfrau" stil binnen
binnen geslopen
geslopen zou
zou
mogelijkheid
geopperd, dat
dat een
zou
haal' slag
slag geslagen
geslagenzou
zouhebben?
hebben?Onzin,
Onzin,dat
datdurft
durftzulk
zulkeen
eenarme
arme
zou en haar
sukkel
dief zat
in huis,
huis, das
das war
war gewiss.
gewiss.
sukkel niet
nietj ; de
de dief
zat in
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»0
ik maak
maak uit
uit alles
alles op,
op, dat
dat de
de Grübel's
Fräulein voor
voor de
de
DO Henk,
Henk, ik
Griibel's Frdulein
dief houden,"
houden," en Willy kwam
kwam ontsteld
ontsteld bij
bij Henk
Henkbinnen.
binnen. »Ze
zeggen 't
»Ze zeggen
niet
niet in
in ronde
ronde woorden
woorden maar
maar ...... "
Henk haalde
haalde de
de schouders
schouders op.
op. »Geloof maar
maar vrij,
dan de
de
Henk
vrij, dat
dat we dan
marken niet
Die Frdulein
Frälllein ziet
ziet er
er mij
gewikst
genoeg
uit,
marken
niet terug
terug zien.
zien. Die
mij gewikst
uit,
houden,wat
watze ze
eens
in handenheeft
heeftgekregen.
gekregen.
om
stevig vast
vast tetehouden,
om stevig
eens
in handen
Maar daar
daar komt
komt een
Maar
een dikke
dikke meneer
meneer aan
aan en
en hier
hier recht
recht op
op af;
is
af ; dat
dat is
zeker de Polizei."
De zware,
zware, breede
Duitscher klopte
deur en
en maakte
maakte zich
zich bebebreede Duitscher
klopte aan
aan de
de deur
»der Herr
Herr Wachtmeister," die
den diefstal
diefstal kwam
kwamonderzoeken.
onderzoeken.
als »der
kend als
die den
Met een
een wijs
wijs gezicht
gezichtluisterde
luisterde hij naar
Henks uiteenzetting van 't
Met
naar Henks
geval, bekeek
bekeek het
het slot
slot van
van den
den koffer en
ging toen
toen naar
naar de
de kamer
kamer
geval,
en ging
waar Frdulein
Fräulein met de
de kinderen
kinderen sliep.
sliep.
aan
de achterzij van 't huis,
huts, waar
aan de
Hier
hoorden Henk
Henk en
en Willy
Willyhem
hemeerst
eerstkalm,
kalm, doch
doch alalspoedig
spoedig zeer
zeer
Hier hoorden
heftig
praten, alsof
alsof hij
hij zich
zich hoe
hoe langer hoe
hoe meer
meer opwond
opwond en steeds
steeds
heftig praten,
in.
woedender
stem van
van Frdulein
Fräulein er tegen
woedender werd.
werd. Bedeesd
Bedeesd klonk
klonk de
de stem
teaen
0
Even later
later werd
werdererhard
hardaan
aanhun
hunkamerdeur
kamerdeur geklopt
geklopt en
en leidde
leidde de
de
Even
Hij gelastte 't meisje
Wachtmeister Frdulein
Fräulein bij
broer en
en zuster binnen.
binnen. Hij
bij broer
bij
den koffer
koffer neer
neer teteknielen
knielen en
en zeide
zeide:: DToon
»Toon nu
eens heel
heel gauw,
gauw,
bij den
nu eens
hoe u 't slot
heeft
opengekregen
en
waar
het
gestolen
geld
lag."
slot heeft opengekregen en waar het gestolen geld lag."
Doodkalm
Haar item
stemklonk
klonk een
eenbeetje
beetjeschreierig,
schreierig,
Frdulein staan. Haar
Doodkalm bleef Fräulein
maar zij
er volstrekt
volstrekt niet
niet ontdaan
ontdaan of
of verlegen uit, evenmin
evenmin woedend
woedend
maar
zij zag er
of verontwaardigd,
verontwaardigd, dat
men haar
haar van
van den
dendiefstal
diefstalverdacht.
verdacht.
dat men
J) 'k Ben
Ben hier
hier nooit
;~geweest, ik
heb dezen
dezen koffer
koffer nooit
nooit gezien,"
gezien," bebeik heb
nooit!geweest,
D'k
tuigde zij
zij twee,
twee, drie
drie keer
keer achtereen,
achtereen, »en
Den ik
ik heb
heb ook
ook geen
geengeld
geld weggenomen, waarlijk
waarlijk niet."
niet."
JDie
Polizei" werd
werd hoe
hoe lanaer
langer hoe heftiaer
heftiger en boozer.
boozer. Fräulein
Frdulein
DDie Polizei"
bleef volmaakt kalm.
kalm. Henk
Henk hield
hield haar
haar goed
goed in
in 't oog,
maar 't strakke
oog, maar
Ze keek
keek een
een beetje
beetje vergezichtje
raakte geen
geen oogenblik uit
uit de
de plooi.
plooi. Ze
gezichtje raakte
legen, speelde
haar zakdoekje en
gaf steeds
steeds 't zelfde antwoord:
en gaf
antwoord :
speelde met haar
»Ich
DIch bin niemals hier gewesen."
»Straks kom
nog eens
eens terug,
terug, mijnheer,"
mijnheer," sprak
sprak de
de Wachtmeister,
»Straks
kom ik
ik nog
zich tot Henk
Henk wendend,
wendend, en tot
tot Frdulein,
Fräulein, die
de kamer
kamer wilde
wilde verlaten
verlaten::
die de
zich
met mij
mij mee,
mee, u moet
moet alles
alles voor
voor mij
mij open
open maken."
maken."
INeen,
gaat met
DNeen, uu gaat
Willy
wrong haar
haar handen
handen en
ensnikte
snikte 't uit. »'k
Hoop om
om 'k weet
D'k Hoop
Willy wrong
zediep
diep ontniet
wat, dat
datdat
datarme
armeschepsel
schepsel geen
geen dievegge
dievegge is,"
is," riep
riep ze
niet wat,
roerd.
»God, Henk,
denk toch
toch eens
eens aan,
aan, dan
dankomt
komtzezeinindedegevangenis
gevangenis
Henk, denk
roerd. DGod,
en
is voor
voor haar
haar leven
levenongelukkig."
ongelukkig."
en is
Maar
dien dans
dans ontsprong
ontsprong Fräulein
een half
half uur
uur
vooralsnog. Na
Na een
Frdulein vooralsnog.
Maar dien
kwam »der
»der Wachtmeister"
Wachtmeister" meedeelen,
meedeelen, dat
hij geen
geen plekje
plekje in
in Frduleins
Fräuleins
dat hij
kwam
kamer ondoorzocht had
gelaten. Ze
Ze was
was zelfs
zelfsaan
aanden
denlijve
lijvegevisiteerd,
gevisiteerd,
had gelaten.
doch
had niets
niets verdachts
verdachts kunnen
kunnen vinden.
vinden.
doch men had
haar voor
voor een
eenlichtzinnig
lichtzinnig vrouwspersoon,
vrouwspersoon, op
op wier
wier moreel
moreel
houd haar
DIk houd
gedrag
valt aan
aan te
te merken," zei hij.
JDe aan haar
hij. DDe
haar gerichte brieven,
gedrag veel
veel valt
die
ik inzag, zou
mijn dochter
dochter niet
niet graag
graag ininhanden
handengeven.
geven. 'k Houd
zou ik mijn
die ik
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mij echter
echter overtuigd,
overtuigd, dat
uw geld
geld niet
niet gestolen
gestolen heeft.''
heeft." En
En met
metde
de
mij
dat ze
ze uw
dat hij
hij de
de zaak
zaak ter
terharte
hartezou
zounemen,
nemen,verdween
verdweendedepolitieman.
politieman.
belofte,
belofte, dat
dat die
die Grobian
Gl'obian niets
niets vinden
vinden zou,"
zou," sprak
sprak Henk.
Henk. 3Nu
l>Nu
Dacht wel, dat
D'k Dacht
houdt
hij 't meisje
meisje voor
voor onschuldig,
onschuldig, omdat
omdat hij
hij niets
nietsheeft
heeftkunnen
kunnen
houdt hij
vinden.
Alsof dit
dit iets
iets beteekent.
bete ek ent. Frdulein
Fräulein zal,
zal, stel
steldat
datzezegestolen
gestolenheeft,
heeft,
vinden. Alsof
veiligheid hebben
hebben gebracht.
gebracht. Ze
Ze ziet
ziet er
er heusch
heusch
den
buit wel
welsecuur
secuur ininveiligheid
den buit
naar uit,
uit, om
omzich
zichte te
laten
l>einschüchtern"
door
zoo'nlompen
lompen
niet
niet naar
laten
einschiichtern"
door
zoo'n
haar met
met vloeken
vloeken en
endreigementen
dreigementen tot
totbekenbekenonbehouwen
die haar
onbehouwen vlegel,
vlegel, die
te dwingen."
dwingen."
tenis
zoekt te
tenis zoekt
l>Geloof
je dus
dus toch,
toch, dat
dat Frdulein
Fräulein 't gedaan
heeft, Henk
Henk?''
?"
gedaan heeft,
3Geloof je
»»'k
'k Zou
haast zeggen
zeggen:: wie
wieanders
anders?"
Maar hij
hij zweeg
zweegonthutst,
onthutst,want
want
Zou haast
?'' Maar
er
werd
getikt
en
Fräulein
stak
haar
hoofd
om
de
deur,
er werd getikt en Frdulein stak haar hoofd om de deur.
l>Mag
ik uu even
evenspreken
spreken?"
verzocht ze,
ze, kalm
kalm plaats
plaats nemend
nemendop
opden
den
3Mag ik
?" verzocht
stoel,
dien Willy
Willy voor
voor haar
haar bij
bij schoof.
schoof.
stoel, dien
En zich
zich tot
totHenk
Henkwendend,
wendend, l>U
zeker wel
wel gehoord,
gehoord, dat
dat de
de
All heeft
En
heeft zeker
politie niets
niets bij
bij mij
mij heeft
heeftkunnen
kunnenvinden
vinden?
al mijn
mijn laden
laden moeten
moeten
Heb al
politie
? 'k Heb
Diekerel
kerelheeft
heeftmij
mijzelfs
zelfsmijn
mijn
uitpakken, ieder
doosje open
open maken.
maken. Die
uitpakken,
ieder doosje
kousen
laten uittrekken.
uittrekken. 't Was
Was heel
heel onaangenaam
onaangenaam voor
voor me,
me, maar
maar ik
ik
kousen laten
kwalijk nemen.
nemen. Natuurlijk
Natuurlijk moest
moest de
deverdenking
verdenking op
op
mag 't niemand
niemand kwalijk
mü
vallen, omdat
omdat ik
ik zoo
zoo dikwijls
dikwijls heel
heel alleen
alleen ininhuis
huis ben
ben met
met het
het
mij vallen,
kleintje.
Der Schein
Schein war
war gegen
gegenmich."
mich."
kleintje. Der
»Ja,
aber die
die (Bank)Scheine
(Bank)Scheine sind
mir," spotte
spotte Henk
Benk met
met
»Ja, aber
sind von
von mir,"
galgenhumor.
juffrouw, dat
zooveel last
last en
en onongalgenhumor.»'t
v'tSpijt
Spijt me
me voor
voor u,
u, juffrouw,
dat uu zooveel
Ik heb
heb de
de zaak
zaak trouwens
trouwens niet
niet aangeaangeaangenaamheden
gehad. lk
aangenaamheden heeft
heeft gehad.
geven, omdat
omdat ik
ik overtuigd
overtuigd was
was er
ermijn
mijngeld
geldniet
nietmee
meeterug
terugtetekrijgen.
krijgen.
geven,
't Blijft natuurlijk
natuurlijk een
ellendig geval
geval voor
voor ons.
ons. Tweehonderd
Tweehonderdvijftig
vijftig
een ellendig
Mark isis een
som, die
die ik
ik niet
niet voor
voor 't missen
heb.
'k
Zal
niet
eens
mijn
Mark
een som,
missen heb.
Zal
eens mijn
hoteh'ekening
kunnen
betalen."
hotelrekening kunnen betalen.''
methare
hareveronderstelling
veronderstelling aan,
aan,
Fräulein zuchtte
zuchtte en kwam
kwam nog
nog eens
eensmet
Frdulein
dat
een 3Beerenfrau"
]I Beel'enfrau" de schuldige
schuldige zou
zou zijn.
zijn. Toen
Toenbegon
begonzij
zijgeheimgeheimdat een
zinnige
toespelingen op
op de
de familie
familie Griibel
Grübel te
te maken.
maken. De
Deoudste
oudstezoon
zoon
zinnige toespelingen
deugde
niet, die
dieslenterde
slenterde alalweken
wekenlang,
lang,door
doorzijn
zijnbaas
baa'3weggejaagd,
weggejaagd,
deugde niet,
't dorp
wel in
in 't verandatje zien zitten,
dorp rond.
rond. De
De kleine
kleine jongens
jongens had
had ze
ze wel
als
de Herrschaften
Herrschaften' uit
uit waren.
waren. Daar
Daar broer
broer en
enzuster
zusteropopdeze
dezeverdachtverdachtals de
op. 's Middags hoorde
makingen niet
niet ingingen,
ingingen, stond
stond Frdulein
Fräulein alal spoedig
spoedigop.
makingen
uitgelaten met
metde
de
Willy haar
haar vroolijk
vroolijk lachen
lachen en
en praten,
praten, terwijI
terwijl zijzijuitgelaten
Willy
kinderen
den hond
hond krijgertje
krijgertje speelde.
speelde.Bewees
Beweesditditvoor
voorofoftegen
tegenhaar
haar?
kinderen en (len
?
Men
kon
er
niet
recht
wijs
uit
worden,
Fräulein
was
een
vreemd~meisje.
Men kon er niet recht wijs uit worden, Frdulein was een vreemd;meisje.
Willy
bleef wankelen
wankelen in
in het
het geloof
geloof aan
aan haar
haar schuld.
schuld. Ook
Ook nà
het uituitWilly bleef
ra het
dat Henk
Henk en
enzij,
zij,opopverzoek
verzoekvan
vanFrau
FrauNiirlitz,
Nörlitz, met
met
voerig
gesprek, dat
voerig gesprek,
deze
gehad hadden.
hadden.
deze gehad
»'k Kan
Kan helaas
helaas in
in 't geheel
niet voor
voor het
hetmeisje
meisjeinstaan,''
instaan,"betuigde
betuigde
geheel niet
zij.
Daar
mijn
kinderjuffI·ouw
onverwacht
ernstig
ziek
werd,
nam
ik in
in
zij. Daar mijn kinderjuffrouw onverwacht ernstig ziek werd, nam ik
te Cassel
Casselinindienst
dienstopopmondelinge
mondelingegetuigen,
getuigen,
groote
verlegenheid Frdulein
Fräulein te
groote verlegenheid
die
heel goed
goed waren.
waren.
die heel
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Als uu 't mij
mij ronduit
ronduit vraagt,
vraagt, vertrouw
vertrouw ik
ik 't meisje
meisje geen
zier en
en
Als
geen zier
ook niets
niets met
methaar
haaringenomen.
ingenomen. Dat
Dat zij
zij liever
liever lui
lui dan
dan moe
moe is,
is, en
en
ben ook
ben
haarhebben,
hebben, laat
laatikikdaar.
daar. Maar
Maar ze
ze heeft
heeft
de
kinderen een
een hekel
hekelaan
aanhaar
de kinderen
staat;
iets vleierigs
vleierigs en
enonoprechts
onoprechts over
overzich,
zich,dat
datmij
mijbepaald
bepaalcl tegen
tegenstaat
iets
;
ook
betrap ik
ik haar
haar onophoudelijk
onophoudelijk op
op leugens.
leugens. 'k Heb
Heb haar
haar dan
dan ook
ook al
al
ook betrap
den dienst
zij uw
uw geld
geld gestolen
gestolen zou
zou
den
dienst opgezegd,
opgezegd, een
een poos
poos geleden.
geleden. Dat
Dat zij
hebben, geloof
echter niet.
niet. U
U weet
weet niet,
niet, hoe
hoedringend
dringend ik
ik met
methaar
haar
hebben,
geloof ik
ik echter
gesproken
heb. 'k Zeide haar,
dat ik
ik genegen
genegen was,
was, als
als zij
zij mij
mij alles
alles
gesproken heb.
haar, dat
bekende, u het
het gestolene
gestolene tetevergoeden
vergoedenenendedeheele
heele
zaak
verzwijgen.
bekende,
zaak
te te
verzwijgen.
'k Maakte
Maakte haar
haar bang
bang met
met de
debedreiging,
bedreiging, dat
dat geen
geen harer
harer brieven
brieven ononhaar
gerichte,
geopend
zouden
gelezen
van
hier
zou
gaan,
alle
aan
gelezen van hier zou gaan, alle aan haar gerichte, geopend zouden
Op een
een goeden
goedendag
dag
moest
haar
misdaaddus
dusuitkomen.
uitkomen. Ze
Ze
worden.
worden. Op
moest
haar
misdaad
werd
niet boos
boosofofdriftig,
driftig,bedroefd
bedroefdofof
ontroerd; mijn
j mijn
woordenmaakten
maakten
werd niet
ontroerd
woorden
haar.Van
Van
voren
aan
riepzezemaar
maal'steeds
steeds:
niet
den minsten
minstenindruk
indrukopophaar.
niet den
voren
af af
aan
riep
:
Frau,auf
aufEhre
Ehrenicht."
nicht."
»Ich habe
wahrhaftig nicht
nicht gethan,
gethan, gnddige
gnädige Frau,
DIch
habe es wahrhaftig
zal men
men dus
dusgelooven
gelooven?
Wat zal
?
sterk door
door haar
haar onschuld,
onschuld, 6f
Ofz66
zóódoor
doordedewol
wolgeverfd,
geverfd,
Of
Fräulein is
Of Frdulein
is sterk
dat 't comediespelen haar
tot een
een tweede
tweede natuur
natuur isis geworden
geworden en
en ze
ze
haar tot
ons
in haar
haar vuistje
vuistje uitlacht."
uitlacht."
ons in
er bij
bij Willy
Willy niet
niet in.
in. Hoe
Hoe zou
zou zulk
zulk een
een jong
jong
Doch dit
dit laatste
laatste wilde
wilde er
Doch
zoo verdorven
verdorven kunnen
kunnen zijn
zijn?? Omdat
Omdat Fraulein
Fräulein lichtzinnig
lichtzinnig was,
was, bebemeisje zoo
meisje
toch geen
geen dievegge
dievegge tetewezen.
wezen. En
En 't scheen
wel, dat
dat elk
elk
hoefde
hoefde ze
ze toch
scheen wel,
haar
daarvoor hield.
hield. In
het hotel
hotel ging
ging iedereen
iedereen haar
haar uit
uit den
den weg
weg en
en
haar daarvoor
In het
haar kende,
kende, groette
groettenauwelijks.
nauwelijks.De
Defamilie
familieGriibel
Grübelwilde
wildeniets
nietsmeer
meer
wie haar
wie
met
Fräulein te
temaken
makenhebben.
hebben.Frau
FrauNiirlitz
Nörlitzsprak
sprakslechts
slechts 't allermet Frdulein
tot haar
haar enenvertrouwde
vertrouwde haar
haat' de
dekinderen
kinderen niet
niet meer
meer alleen
alleen
noodigste tot
toe.
Hoe
wreed
waren
de
menschen
voor
een
mede-broeder
of
zuster,
toe. Hoe wreed waren de menschen voor een mede-broeder of zuster,
die
onder verdenking
verdenking stond,
terwijl men
men iemand,
iemand, wiens
wiens schuld
schuld niet
nietbebedie onder
stond, terwijl
wezen is,
is, toch
toch niet
niet mag
maguitstooten.
uitstooten.
wezen
Al zette
zette Frdulein
Fräulein een
een uitdagend
uitdagend gezichtje,
gezichtje, al
al deed
deed ze
zeofofzezeniets
nietsbebeAl
omhaar
haar heen,
heen, ininhaar
haar hart
hart moest
moest
merkte van
van de
de koude
koude atmosfeer
atmosfeer om
merkte
ze toch
toch bittër
bittêr bedroefd
bedroefd zijn
zijn en
en zich
zichhopeloos
hopeloos eenzaam
eenzaam voelen.
voelen.
ze
Van liefderijk
liefderijk meegevoel
meegevoel vervuld,
vervuld, besloot
besloot Willy
Willy Frdulein
Fräulein nu
nu juist
juist
Van
behandelen. Toen
Toen ze
ze haar
haar 's avonds
zag zitten,
zitten,
voorkomend
avonds alleen
alleen zag
voorkomend te
te behandelen.
bij 't avondeten (zelfs,
was 't'
toeval of
of opzet
opzet?? bleven
bleven al
al de
de tafeltjes
tafeltjes in
in
(zelfs, was
'f toeval
hare buurt
buurt leeg,
leeg, als
alsware
wareerereen
een
vijandigcordon
cordonom
omheen
heengetrokken)
getrokken)
hare
vijandig
methaar
haar
ging
Willy opzettelijk
opzettelijk FrAulein
Fräulein aanspreken
aanspreken en
en liep
liepnaderhand
naderhand met
ging Willy
mee
een eindje
eindje den
den grooten
grooten weg
weg op.
op.
mee een
in Cassel,"
Cassel," vertelde
vertelde zij
zij haar
haar gegewij om
tijd al
al in
dezen tijd
zijn wij
orn dezen
»Morgen zijn
zellin.
}) We waren
waren eerst
eerst van
van plan
plan tot
tothet
heteinde
eindeder
derweek
weekteteblijven,
blijven,
zellin. »We
maar hebben
hebben daar
daar nu
nu niet
nietveel
veelzinzin
meer
bovendien zou
zou 't mijn
maar
meer
in in;
; bovendien
Hij beklaagt
beklaagt zich
zich inin 't geheel
niet. over
over het
het
broer niet
niet convenieeren.
convenieeren. Hij
geheel niet
broer
zware
geldelijke verlies,
hij hier
hier leed,
leed, doch
doch 't blijft
blijft toch
toch een
een
zware geldelijke
verlies, dat
dat hij
in dat
datwarme
warmeIndig
Indiëzoo
zooveel
veelontzegd
ontzegd
ellendige
historie. Hij
Hij heeft
heeft zich
zich in
ellendige historie.
en
zoo zuinig
zuinig geleefd
geleefd om
om de
despaarduitjes
spaarduitjes bij
bij elkaar
elkaar tetekrijgen,"
krijgen."
en zoo
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wat dat
»0,
dat beireft,
betreft, niemand
niemand wordt
wordt graag
graagbestolen,
bestolen,maar
maar menschen
men!lchen
s 0, wat
als
u kunnen
kunnen wel
wel wat
wat missen.
missen. 't Gaat
bij uu van
~an den
denovervloed,"
overvloed,"
als u
Gaat bij
meende
vleierig stemmetje.
stemmetje.
meen.de Fräulein
Frduleinmet
met een vleierig
»Nu vergist
»Nu
vergist uu zich
zich toch
toch zeer,
zeer, Frdulein.
Fräulein. Wij
Wij zijn
zijn volstrekt
volstrekt niet
niet rijk.
rijk.
ook flink
flink werken
werken om
ommijn
mijn brood
brood te
te verdienen.
verdienen. Niet,
Niet, dat
dat ik
ik
Ik
moet ook
Ik moet
niet. 'k Bedoel
de dief,
dief,
mij
daarover beklaag,
beklaag, in
in 't geheel
mij daarover
geheel niet.
Bedoel maar,
maar, dat
dat de
·dat 't er
voor ons
ons niet
niet
die
mijn broer
broer bestal,
bestal, misschien
misschien gedacht
gedacht heeft,
heeft,-dat
die mijn
er voor
erg
op aan
aan kwam,
kwam, terwijl
terwijl eer
eer 't tegendeel
Hé, ik
ik wilde,
wilde, dat
dat
erg op
tegendeel waar
waar is.
is. Hé,
hij
die 't deed,
tot inkeer
inkeer kwam
kwam en
en 't geld
terug gaf,
gaf, op
op
hijofofiij,die
deed, tot
geld terug
heimelijke
nog eens
eens ee'n
een goeie
goeie dief
diefzijn."
zijn."
heimelijke wijze;
wijze ; dat
dat zou
zou nog
Frdulein lachte
lachte flauwtjes.
Fräulein
flauwtjes.
so
etwas
wirddoch
dochnicht
nichtgeschehen,"
geschehen,"meende
meendezij
zij terecht.
terecht.
»Ach nein,
nein, etwas wird
zij zich
zich zoo
zoo gaan
gaan liet.
liet. Had
Hadzijzijmet
metvoordracht
voordracht
Willy
had spijt,
spijt, dat
Willy had
dat zij
zoo gesproken
gesproken?? Foei,
Foei, dan
dan was
was zij
zij toch
tocheigenlijk
eigenlijk
en
geheime bedoeling
bedoeling zoo
en geheime
net als
net
als de
de anderen
anderen met
methun
hunleelijke
leelijkeachterdocht.
achterdocht.
Wat
moest Frdulein
Fräulein wel
wel denken?
denken?
Wat moest
Ze
voelde gewetenswroeging
gewetenswroeging en,
en, toen
toen zezethuis
thuiswaren,
waren,verzocht
verzocht zij
zij
Ze voelde
't meisje
wachten. Zij
Zij haalde
haalde 't handschoenen
haakje en bood
bood
mei§je even
even te wachten.
handschoenenhaakje
met 't gevoel,
alsof zij
zij iets had
had goed
goed te
temaken.
maken.
dit
Fräulein aan
aan met
dit Frdulein
gevoel, alsof
hetpresentje
presentjeeerst
eerstniet
niet
Fräulein kreeg
kreeg een
een erge
erge kleur
kleur enenwilde
wildehet
Frdulein
aannemen.
slotte bezweek
bezweek zij
zijvoor
voorWilly's
Willy'shartelijken
hartelijkenaandrang
aandrang en
en
aannemen. Ten
Ten slotte
stak
deze schuchter
schuchter hare
hare hand
hand toe.
toe.
stak deze
mij een hand
hand geven
geven?"
vroeg ze
ze zacht.
zach~.
»Wil uu mij
»Wil
?" vroeg
»Ich
werde Ihre
Ihre Liebenswiirdigkeit
Liebenswürdigkeit niemals
niemals vergessen."
vergessen."
»Ich werde
zij hem
hemhaar
haarlaatste
laatstegesprek
gesprek
Henk lachte
lachte Willy
Willy hartelijk
hartelijk uit,
uit, toen
toen zij
Henk
,0
jou,
sentimenteeltje,
dus
heb
je
op 't
met
Fräulein
meedeelde.
met Frdulein meedeelde. »0 jou, sentimenteeltje, dus heb je op
allerlaatst nog
nog je
je best
bestgedaan
gedaan 't juffertje
juffertje op
op 't gemoed
werken en
en
allerlaatst
gemoed te werken
haar z66
zóó teteverteederen,
verteederen, dat
datzezededegestolen
gestolendubbeltjes
dubbeltjes stilletjes
stilletjes in
in jeje
haar
zak zou
zou stoppen
stoppen? ? Boter
Boter aan
aan de
de galg,
galg, kind.
kind. Tegen
Tegen zoo
zoo eene
eene ben
ben jij
jij
zak
!lllerminst
opgewassen."
allerminst opgewassen."
Houd Frdulein
Fräulein niet
niet voor
voordededief,"
dief,"protesteerde
protesteerdeWilly
Willyverontveront»'k Houd
waardigd. »Jij
llJij was
was ook
ookwel
welbang,
bang,dat
datzeze
mijnboek
boekzou
zouhouden
houden en
en
waardigd.
mijn
ze 't mij
mij gisteren
gisteren avond
avond terug,
terug, maar
maar ze
zehad
hadererzelfs
zelfs
niet alleen
alleen bracht
bmcht ze
niet
keurigen, lakenschen
lakenschen omslag
omslag voor
voor gemaakt,
gemaakt, omdat
omdat het
hetzware
zwareboek
boek
een keurigen,
wel een
een beetje
beetje uit
uitden
denband
bandlag
lag;
datniet
niet
aardig?"
wel
; isisdat
aardig
?"
»Verbazend, nu
nu dat
dat kon
kon ererook
ookbest
bestaf.af.DatDat
cadeautjezal
zalwel
wel
»Verbazend,
cadeautje
maar
niet
verdrietig,lieve
lievemeid,
meid,
indirect door
door mij
mij betaald
betaald zijn
zijn . .. .. Kijk
. Kijk
indirect
maar
niet
verdrietig,
ik kan
kan 't niet
niet helpen,
helpen, dat
dat ik
ik 't juffertje
juffertje sterk
blijf verdenken.
verdenken. Maar
Maar
ik
sterk blijf
Weleerden
leerden
laat ons
ons nu
nu niet
nietmeer
meerover
overdie
dievervelende
vervelendehistorie
historiepraten.
praten. We
laat
hier ook
ook goede
goedehulpvaardige
hulpvaardige menSchen
menschen kennen.
Wie zou
zou gedacht
gedacht
hier
kennen. Wie
hebben,
dat
die
oude
dame
uit
Eisenach
haar
beurs
zoo
gul
ter
beschikhebben,
die oude dame uit Eisenach haar beurs zoo gul ter beschikvan ons,
ons, wild
wildvreemden,
vreemden, zou
zouhebben
hebbengesteld,
gesteld,toen
toenzij
zijvan
van 't ongeval
ongeval
king van
king
?"
hoorde ?"
hoorde
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DJa maar,
maar, Henk,
Henk, daar
daar hadden
hadden jou
jou Dgute,
lIgute, treue
treue Augen''
Augen" schuld
schuld aan,
aan,
dat
heeft mevrouw
mevrouw mij
mij zelve
zelve gezegd.''
gezegd."
dat heeft
»Kom,
meid, houd
houd op.
op.Mevrouw
MevrouwNiirlitz
Nörlitzkwam
kwamook
ookmet
met't'tzelfde
zelfde
»Korn, malle
malle meid,
HerrEckharti
Eckharti stelde
steldemij
mijdadelijk
dadelijk voor,
voor,
gulle
aanbod voor
voor den
den dag
dag en
enHerr
gulle aanbod
hem
zijne rekening
rekening van
van Holland
Holland uit
betalen, als
als dit
ditmij
mijop
op't'toogenoogenhem zijne
uit te betalen,
blik
niet schikte.
blik niet
schikte. Die
Diegoeie
goeiedief
diefhad
hadgelukkig
gelukkig 't Hollandsche goudgeld
dus juist
juist genoeg
genoeg
onaangeroerd
(voorzichtigheidshalve), ikik bezat
onaangeroerd gelaten
gelaten (voorzichtigheidshalve),
bezat dus
voldoenen en
schulden vrijtetevertrekken
vertrekken
om
aan alalmijne
mijneverplichtingen
verplichtingentetevoldoen
om aan
schuldenvrij
van
hier.
van hier.
Maar 't blijft
toch verbazend
verbazen aardig
aardig en
en royaal
royaal van
van die
die menschen,
menschen,
blijft toch
schenken. 't Heeft mijn
mijn
om
eenvreemdeling
vreemdelingzooveel
zooveelvertrouwen
vertrouwen teteschenken.
om een
hart
goed gedaan
gedaan en
en 't zal
zal ons
ons een
een vriendelijke
vriendelijke herinnering
herinnering te
meer
hart goed
te meer
blijven aan
de genotrijke
genotrijke dagen,
dagen, die
die we
we ininThiiringen
Thüringensleten."
sleten."
blijven
aan de

a

jaren later,
later, (Henk
(Henk was
was reeds
reeds zoo
zoo lang
lang op
opJava
Java terug,
terug, dat
dat hij
hij
Vele jaren
Vele
aan
een tweede
tweede verlof
verlof begon
begon te
tedenken,
denken, kreeg
kreegWilly,
Willy,op
opzekeren
zekerendag
dag
aan een
haar boekenkast
boekenkast ininorde
ordebrengend,
brengend, ook
ookden
denroman
romanvan
vanClara
ClaraViebig
Viebig:
haar
:
»Das
schlafende
Heer"
in
handen.
Wat
zag
dat
boek
er
uit.
Bepaald
,Das schlafende Heer" in handen.
zag dat boek er uit. Bepaald
stukgelezen
lloodig ingebonden
ingebonden worden.
Terwijl zij
zij den
den kapotten
kapotten
stukgelezen ;j 't moest noodig
worden. Terwijl
band voorzichtig
voorzichtig uit
uit den
denstevigen
stevigenlakenschen
lakensehenomslag
omslaglosmaakte,
losmaakte,fladfladband
Wat was
was
derden
derden eensklaps
eensklaps verscheidene
verscheidenestukjes
stukjespapier
papieropopden
dengrond.
grond. Wat
dat?
Meisje bukte
bukte zich
zich en
enherkende
herkendebij
bij 't oprapen Duitsch bankpapier
bankpapier ;j
dat ? 't Meisje
honderd vijf
twingtig mark
mark bij
bijelkander.
elkander.En
Enopopeens
eenswas
waszijzijterug
teruginin
honderd
vijf en twingtig
ThUringen en
stond tegenover
tegenover de
dekinderjuffrouw
kinderjuffrouw van
van mevrouw
mevrouw Niirlitz,
Nörlitz,
Thtiringen
en stond
die
haar, juist
juist v66r
vóór zij
zij hare
harekoffer
kofferwilde
wildesluiten,
sluiten,'t 'tgeleende
geleendeboek
boekterug
terug
die haar,
kwam
brengen.
Willy
had
er
nog
met
moeite
een
plaatsje
voor
gekwam brengen. Willy had er nog met moeite een plaatsje voor gevonden,
niet
vermoedend
welk
geheim
zij
mede
wegborg.
En
dus
had
Henks
vonden, niet vermoedend welk geheim zij mede wegborg. En dus had Henks
ontstolen geld
geldzes
zesjaar
jaarlang
langrustig
rustiggeslapen
geslapenininViebig's
Viebig'sDSchlafendes
lISchlafendesHeer".
Heer".
Nu
behoefde er
er niet
nietlanger
langergeraden
geraden of
ofgegist
gegistteteworden
wordennaar
naarden
den
Nu behoefde
schuldige.
Fräulein had 't geld
Frdulein
geld dus
dus toch
toch gestolen
gestolen . . .
Peinzend
Willy de
degekreukte
gekreukte DScheine"
,Scheine" glad
glad en
enliet
liethare
hare
Peinzend streek
streek Willy
het verleden
verleden dwalen.
dwalen.
gedachten in
gedachten
in het
Hoe
dan ook,
ook,Frdulein
Fräulein was
was niet
niet geheel
geheelenenalalverdorven.
verdorven. 't Moest
Hoe dan
haar moeite
moeite en
enstrijd
strijdgekost
gekosthebben
hebben naar
naar de
de stem
stem van
van haar
haar beter
beter ikik
haar
luisteren. Misschien
Misschien ook
ook werd
werdzijzijgeleid
geleiddoor
dooreeneen
sprankjesympathie
sympathie
te luisteren.
sprankje
of genegenheid
genegenheid voor
voor het
hetvreemde
vreemdeHollandsche
Hollandsche meisje,
meisje, toen
toen zij
zij 't ontont~
vreemde bankpapier
bankpapier stil
in 't boek
boek verborg,
verborg, op
op 't toeval
toeval vertrouwend,
vertrouwend,
stil in
dat het
het teteeeniger
eenigertijd
tijd
den
rechtmatigen
eigenaar
handenzou
zoukomen.
komen.
dat
den
rechtmatigen
eigenaar
in in
handen
Henk
had tweehonderd
tweehonderd vijftig
gemist. Willy
Willy vond
vond slechts
slechts de
de
Henk had
vijftig mark
mark gemist.
helft
van
die
som
terug.
helft van die som terug.
God
hoebroodnoodig
broodnoodig Frdulein
Fräulein die
die ontbrekende
ontbrekende honderd
honderd vijf
vijfen
en
God weet, hoe
twintig
mark had
had gehad,
gehad, nu
nu zezebinnenkort
binnenkort weer
weer op
op straat
straat zou
zou staan.
staan.
twintig mark
Arm
schepsel, de
de verzoeking
verzoeking was
was tetegroot
grootvoor
voorhaar
haal'geweest
geweest!! bDie
JDiesta,
sta,
Arm schepsel,
zie
toe, dat
dathij
hijDiet
nietvalle".
valle".
zie toe,
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En
toen bedacht
bedacht Willy
Willy glimlachend,
glimlachend, dat
dat Henk
Renk haar
haar stellig
stellig weer
weer
En toen
llsentimenteeltje"
Nogdienzelfden
dienzelfden avond
avond schreef
schreef zij
zij aan
aan
Dsentimenteeltje"zou
zou noemen.
noemen. Nog
haar broer
broer en
en liet
liet 't tusschen de
regels doorschemeren,
doorschemeren, dat
dat ze er
er
de regels
haar
trotsch
op was,
was, toch
toch wel
welwat
watinvloed
invloedten
tengoede
goedeopopFrdulein
Fräuleintetehebben
hebben
trotsch op
uitgeoefend.
terug:
En ondeugend
ondeugend schreef
schreef Henk
H enk terug
En
:
llDus heeft
Fräulein zich
zich ten
tenslotte
slotte
toch
berouwvolgetoond
getoond?
zDus
heeft Frdulein
toch
nognog
berouwvol
?
Volkomen boete
doen, m.
m. a.a.w.w.al de
al de
gestolenduiten
duitenterug
terug tete
Volkomen
boetetete doen,
gestolen
geven,
ging haar
baar zeker
zeker al
al te
te zeer
zeer aan
aan 't hart
hart en
en boven
boven haar
haar moreele
moreele
geven, ging
halve stap
stapheeft
heefthaar
haarongetwijfeld
ongetwijfeld
zelfoverwinninggenoeg
genoeg
krachten. Die halve
krachten.
zelfoverwinning
gekost. 'k Geloof
hoe langer
langer hoe
hoe meer,
meer, dat
datzezeinindergelijke
dergelijkezaakjes,
zaakjes,
Geloof hoe
als
ze erereen
een
uithaalde,zeer
zeerbedreven
bedreven was
was en
en tot
tothet
hetedele
edele
als ze
bijbij
onsons
uithaalde,
gilde
der hoteldieven
hoteldieven behoort.
behoort.
gilde der
In ieder
ieder geval
geval toonde
toonde zij
zij zich
zicheen
eenslimme
slimme heks
heks de
de)Scheine”
)Scheine" zoo
zoo
In
netjes te
te verstoppen
verstoppen j ; haast
te slim,
slim, want
wantjejehad
hadzezebest
bestnooit
nooit
netjes
haast al
al te
kunnen vinden.
vinden.
terug kunnen
Of
mij 't geld
zult sturen
sturen?
Of je mij
geld zult
?
Wel
neen, kind,
kind, bewaar
bewaar 't maar
maar goed,
er over
over vier
vier
goed, dan
dan gaan
gaan we
we er
Wel neen,
op reis.
reis.
jaar weer plezier
plezier van
van maken
maken op
jaar
Doch dan
dan zullen
zullen we
wevoorzichtiger
voorzichtiger zijn,
zijn, hé
héWil
Wil?
enbeter
beteroppassen,
oppassen,
Doch
? en
verzoeking brengen,
brengen, die
die er
erlange
langevingers
vingers en
en een
een
dat
we niemand
niemand ininverzoeking
dat we
ruim
op nahoudt.
nahoudt. We
"\Ve betaalden
betaalden erereen
eentetehoog
hoogleergeld
leergeld
ruirn geweten
geweten op
in 't leven
een boetvaardige
boetvaardige
voor
en men
men komt
komt geen
geen tweemaal
tweemaal in
voor en
leven een
Magdalena tegen."
Magdalena
's Gravenhage
Gravenhage 1906.
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Het was
was Kerstavond.
Kerstavond. Maar
Maar waar
waar was
was het
het Kerstweder,
Kerstweder, het
het van
van ouds
ouds zoo
zoo
Het
bekende, helder-vriezend
helder-vriezend weer,
weer, gebleven?
gebleven?De
Deregen
regenplaste
plasteininstroomen
stroomen
gunstig bekende,
neer en maakte
maakte het
het verkeer
verkeer door
door de
deenge
engestraten
stratenbijna
bijnaonmogelijk.
onmogelijk.
neer
uit het
hetzolderraam
zolderraam naar
naar den
den kant
kantvan
vanKongens
Kongenil
Mevrouw Enevoldsen
Mevrouw
Enevoldsen kon
kon uit
Nytorv over
over het
het plein
plein zien,
zien, dat
dat nu
nu 't meest
meest geleek
een zee
zee van
van nevelen,
nevelen,
Nytorv
geleek op
op een
te
waaruit de
kronen der
der tetekoop
koop
opgestelde
denneboomen hier
hier en
en daar
daar te
waaruit
de kronen
opgestelde
denneboomen
voorschijn kwamen.
kwamen. Heeren
Heeren stapten
staptenerop
eropuit,
uit,met
metomgeslagen
omgeslagenbroekspijpen
broekspijpen
voorschijn
dames tilden
tildenhare
hare rokken
rokken zeer
zeer hoog
hoog op
op en
enmet
met
en pakjes
pakjes onder
onder den
den arm;
arm; dames
en
te banen
banen door
door de
de
haar
haar regenscherm
regenscherm trachtten
haar tasch
tasch of haar
trachtten zij
zij zich
zich een
een weg te
menschenm8!lsa heen.
Iederscheen
scheenverlangend
verlangendtetekomen,
komen,waar
waarhij
hij
woelige menschenmassa
woelige
heen. Ieder
zij wezen
wezen moest.
moest.
of zij
Mevrouw
Enevoldsen en
enhaar
haar zoon,
zoon,diedie
juist
zijn
stuurmansexamenhad
had
Mevrouw Enevoldsen
juist
zijn
stuurmansexamen
dit tweede
tweede bovenhuis.
bovenhuis. Het
Hetwas
waswerkelijk
werkelijk
gedaan,
bewoonden sedert
sedert jaren
jaren dit
gedaan, bewoonden
zij slechts
slechts bestond
bestonduituittwee
tweekamers
kamerseneneen
een
eene
aardige woning,
woning, hoewel
hoewel zij
eene aardige
er op
op tetekoken.
koken. Maar,
Maar,lieve
lievehemel,
hemel,
keukentje,
keukentje, waarin
waarin een
een gastoestel,
gastoestel, om
om er
een aardig
aardig kijkje
kijkje naar
naar de
de straat
straat zou
zou men
men tevreden
tevreden moeten
moeten zijn,
zijn, alal
met
zulk een
met zulk
waren
de kamers
kamers minder
mindergeriefelijk
geriefelijkgeweest,
geweest,dacht
dachtmevrouw,
mevrouw,wanneer
wanneerzijzij
waren de
's morgens
te werpen
werpen op
op alaldie
diewagens
wagens
morgens haar
haarvenster
vensteropenzette,
openzette, om
om een
een blik te
met
goede Deensche
Deensche varkens,
in dedezon
zonschitterde
schitterdemet
metkleurkleurmet goede
varkens, wier
wier vel
vel in
schakeeringen
bruin.
schakeeringenvan
van lichtrood
lichtrood tot bruin.
"Wat
is Denemarken
Denemarken toch
toch een
eenvet
vetlandje
landjeenenhoe
hoevreedzaam
vreedzaam wordt
wordt hier
hier
„Wat is
zij vaak
vaak tot
totzich
zichzelf
zelf;
met
eene
aandoenlijke
alles
behandeld ,"!" zeide
alles behandeld
zeide zij
; enen
met
eene
aandoenlijke
dagwerk, zachtjes
zachtjes neuriënde.
neuriënde. Regels
Regels van
van
vaderlandsliefde
begon zij haar
haar dagwerk,
vaderlandsliefde begon
een
psalm, dan
dan van
van een
een vaderlandsch
vaderlandsch lied of
ofvan
vaneen
eenvroolijk
vroolijk volksliedje
volksliedje bij
bij
een psalm,
afwisseling,
druk bezig
bezig met
met haar
haarkleine
kleinehuishouding,
huishouding, of
of onder
onder het
het
afwisseling, steeds
steeds druk
zij eene
eenekleine
kleinebijdrage
bijdragetot
tothaar
haaronderhoud
onderhoud
naaien
van mutsen,
mutsen, waarmede
waarmede zij
naaien van
verdiende.
Rechts
het portaal
portaal was
was eene
eene deur,
deur, vlak
vlak naast
naast die
dievan
vanmevrouw
mevrouw
Rechts op
op het
een kaartje
kaartje de naam
naam der
der bewoonster
bewoonster Alette
Alette Lund
Lund was
was
Enevoldsen,
waar op
op een
Enevoldsen, waar
aangegeven.
Hier huisde
huisdejuffrouw
juffrouwLund,
Lund,eene
eeuekostuumnaaister
kostuumnaaister;; en
en het
het was
was
aangegeven. flier
voor
mevrouw een
groot genoegen,
genoegen, na
na volbrachten
volbrachten arbeid
arbeid even
even bij
bij dit
ditbuurbuurvoor mevrouw
een groot
en vooral
vooral om
om haar
haar dan
dan iets
ietsvan
vanhare
haregeschiedenis
geschiedenistete
vrouwtje
loopen en
vrouwtje aan
aan te
te loopen
vertellen.
"Want iedere
iedere echte
echte vrouw",
vrouw", placht
plachtmevrouw
mevrouw Enevoldsen
Enevoldsen te
te zeggen,
zeggen,
vertellen. „Want
haal' leven eene
eene geschiedenis
geschiedenis gehad."
gehad."
"heeft
nheeft in
in haar
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Juffrouw
Lund had
had ditzelfde
ditzelfdeverhaal
verhaalreeds
reeds
zeer
vaakhooren
hoorenvertellen
vertellen;
Juffrouw Lund
zeer
vadk
;
want
terwijl zij
zij knipte,
knipte, paste
pasteenennaaide,
naaiele,leefde
leefelemevrouw
mevrouwEncvoldsen
Enevoldsen inin
want terwijl
haar ver
ver weg
wegvoerden
voerelen van
vanhethet
hovenhuisvan
vanNytorv
Nytorv
herinneringen,
herinneringen,elie
die haar
bovenhuis
als jonge
jonge vrouw,
vrouw, op
opreis
reisgeweest
geweestwas
was
naar
vreemde landen,
landen, waarheen
waarheen zij,
naar vreemde
zij, als
met haren
haren man,
Kapitein Enevolelsen.
Dat waren
waren dagen,
dagen, die
dienooit
nooitzouden
zouden
met
man, Kapitein
Enevoldsen. Dat
ele herinnering
herinneringdaaraan
daaraanverkreeg
verkreegmet
metelken
eikendag
dagmeer
meerwaarde
waarele
terugkeeren, maar
maar de
terugkeeren,
voor
haar. Hierop
Hierop waren
waren dagen
elagen van
van veel
veel zorgen
zorgen en
en bezwaren
bezwaren gevolgd.
gevolgd. Zij
Zij
voor haar.
h~d thuis
thuis moeten
moeten blijven
blijven om
om op
op haar
haar jongen,
jongen, den
denkleinen
kleinenErik,
Erik,tetepassen
passenen
en
had
waskapitein
kapiteinEnevoldsen's
Enevolelsen'svaartuig
vaartuig met
met man
man en
enmuis
muisververhet
jaar daarna
daarna was
het jaar
gaan.
Seelert had
hael zij
zij zich
zichal al
jaren
gered,slechts
slechtsgeleefd
geleefdenengewerkt
gewerkt
gaan. Sedert
diedie
jaren
gered,
omhem
hemhad
hadzijzijeen
een
goed
huwelijksaanzoek van
van de
de hand
hand
voor
haar zoon
zoon;; om
voor haar
goed
huwelijksaanzoek
gewezen.
Zij was
was verscheidene
verscheidene keeren
keeren ten
ten huwelijk
huwelijkgevraagd
gevraagd;; maar
maar neen,
neen, zij
zij
gewezen. Zij
en
haar zoon
zoon hadden
haddengeen
geenbehoefte
behoefteaan
aaniemand,
iemand, die
dievoor
voorhen
henzorgde;
zorgde; zij
zij
en haar
wilden niets
niets hooren
hooren van
van een
een derden
derden persoon,
persoon, die
diezich
zichmet
methun
hunhuishouden
huishouden
wilden
kwam
bemoeien, —
- zij
zij zouden
zouden er
erzich,
zich,zonder
zonder hulp
hulpvan
vananderen,
anderen, wel
weldoor
door
kwam bemoeien,
redelen.
red
den .
Wanneer
haar verhaal
verhaal t?t
op dit
ditpunt
puntgekomen
gekomen
Wanneer mevrouw
mevrouw Enevoldsen
Enevoldsen met
met haar
tot op
was,
werd verder
verder haar
haar zoon,
zoon,haar
haarErik,
Erik,deele
hoofdpersoonininhare
harelevenslevenswas, werd
hoofdpersoon
laatst toe.
toe. Want
Want„de
"elejongen"
jongen"was
wasdedeafgod
afgodzijner
zijner
geschiedenis tot
geschiedenis
tot het
het laatst
moeder;
hem had
had zij
zij in
inheur
heurhart
harteen
eenaltaar
altaargebouwd
gebouwdenenhierop
hieropofferde
offerde
moeder ; voor
voor hem
zij dagelijks
dagelijks het
het beste,
beste, wat
wat zij
zij tetegeven
grvenhad,
had,naar
naarziel
zielenenlichaam.
lichaam. Daarbij
Daarbij
zij
kOIl juffrouw
juffrouw Lund
Lund het
het naaiwerk
naaiwerk op
op den
den schoot
schoot laten
laten rusten,
rusten, om
om met
met de
de
kon
grootste
belangstelling naar
naar het
het baar
haar welbekende
welbekende verhaal
verhaal te
te luisteren
luisteren tot
totaan
aan
grootste belangstelling
het einde.
einde. Onveranderlijk
Onveranderlijk werd
werd dan
dandoor
doormevrouw
mevrouw Enevoldsen
Enevoldsen ten
ten slotte
slotte
het
verklaard: : "Welk
Welk een
een geluk
geluk voor
voor
verklaard
„Welk een
een schat
schatisis toch
toch zulk
zulk een
een zoon!
zoon ! Welk
zulk een
jongen tetehebben
hebben!"
mij zulk
een jongen
!"
Onlangs
had hij
hij zijn
zijn examen
examen met
metN..
N°.1 afgelegd
I afgelegdenen
hedenwachtte
wachttehij
hij
Onlangs had
heden
hijals
alstweede
tweedestuurman
stuurman
het antwoord
antwoord van
van de
dereeders
reed ers met
met de
debeslissing,
beslissing, ofofhij
het
!("rooteOostzee-booten
Oostzee-hooten kon
kon worden
worden geplaatst.
geplaatst.
op
een der
der groote
op een
Het
was belachelijk,
belachelijk, zoo
zoovroeg
vroegals
alsmevrouw
mevrouwEnevoldsen
Enevoldsenvandaag
vandaag alalhaar
haar
Het was
zij haar
haar zoon
zoon in
in het
heteerste
eersteuur
uurnog
nogniet
niettehuis
tehuis
werk
had afgedaan
afgedaan j ; toch
werk had
toch kon
kon zij
verwachten.
zou nog
nog maar
maar een
een bezoekje
bezoekje bij
"de lieve
lieve Lund"
Lund" maken
maken —
verwachten. Zij
Zij zou
bij „de
zóó noemde
noemde mevrouw
mevrouw haar altijd - om
den tijd
tijd te
te korten
korten;; en daarenboven
daarenboven
z66
om den
zij toch
toch het
hetdagblad,
dagblad, dat
datzijzijtetezamen
zamenhielden,
hielden,terugbrengen.
terugbrengen. Zooals
Zooals
moest zij
gewoonlijk
juffrouw Lund
Lund te
te naaien.
naaien. Om
Omvijf
vijfuur
uurmoest
moestalles
allesgereed
gereed
gewoonlijk zat
zat juffrouw
zij den
den tijd
tijd vinden
vinden om
om hare
hare kamer
kamer op
op te
te
zijn; ; dan,
dan, maar
maar niet
vroeger, kon
zijn
niet vroeger,
kon zij
ruimen
zich zelve
zelve wat
wat op
op teteknappen.
knappen.
ruimen en
en zich
Haar naald
glecd vlijtig
vlijtig in
in en
enuit
uitdoor
doordedemooie,
mooie,dunne
dunne
stof,diedie
bestemd
Haar
naald gleed
stof,
bestemd
was
om tot
toteen
eenbalkleedje
balkleedjegevormd
gevormdte te
worden
voor
dochtervan
vanden
denbouwbouwwas om
worden
voor
dede
dochter
zoude het
hetbijbijdedeverlovingspartij
verlovingspartij aanhebben.
aanhebben. Bij
Bijelken
eikensteek
steek
meester j ; zij
meester
zij zoude
knoopte
juffrouw Lund
Lund haar
haar eigen
eigen hoop
hoopenenhare
haredroombeelden
droombeelden voor
voor de
de
knoopte juffrouw
toekomst mede
den draad,
draad, tot
totdeze
dezetot
toteen
eenweefsel
weef.~el
werd
vanopwekkende
opwekkende
toekomst
mede in
in den
werd
van
gedachten;
beelden verkregen
verkregen hoe
meer gloed
gloed en
en leven,
leven, zoozoogedachten ; die
die beelden
hoe langer
langer zoo
zoo meer
dat
zij hare
hare tengere
tengerefiguur
figuurdeden
dedentrillen
trillenvan
vanverlangen
verlangennaar
naar't
geluk der
der
dat zij
't geluk
liefde,
van levenslust
levenslust en
enlevensmoed.
levensmoed.
liefde, van
Lundje!"
begon mevrouw
mevrouw Enevoldsen,
Enevoldsen, die,
die,nanatwee
tweebescheiden
bescheidentikjes
tikjes
"Zoo,
„Zoo, Lundje
!" begon
op de
de deur,
deur, was
wasbinnengekomen
binnengekomen en
en plaats
plaats genomen
genomen had
had op
ophet
heteenige
eenige
op
bekleede
de kamer,
kamer, de
de rustbank,
rustbank, waarvan
waarvan de
de eene
eeuehelft,
helft,
bekleede meubelstuk
meubelstukinin de
naar
gewoonte, vol
met allerlei
allerlei tot
tothet
hetnaaiwerk
naaiwerkbehoorende
behoorende dingen,
dingen, „ik
"ik
naar gewoonte,
vol lag met
—
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heb een
een stellig
stelligvoorgevoel
voorgevoel ervan,
ervan, dat
datErik
Erikdie
diebenoeming
benoeming krijgt.
krijgt. IkIkheb
heb
heb
vannacht gedroomd,
doordedemodder
moddermoest
moest waden
waden —
- ja,
ja,letterlijk
letterlijk
vannacht
gedroomd, dat
dat ik door
door modder
modder en
en slijk
slijk —- enen
is altijd
zekere
voorspellingvan
vaneen
een
door
datdat
is altijd
eeneen
zekere
voorspelling
geluk, dat
dat den
den droomer
clroomer ten
ten deel
deel zal
zalvallen.
vallen.Trouwens,
Trouwens, dien
dienjongen
jongen isis
geluk,
het toch
toch ook
ookaltijd
altijd en
enbij
bijalles
allesmeegeloopen.
meegeloopen. Toen
Toen hij
hij nog
nogeen
eenheel
heelklein
klein
het
ventje was,
was, heeft
heeft hij
hij alaleen
eenhoefijzer
hoefijzer gevonden,
gevonden, en
en later
later nog
nogzoo
zoovele!
vele!
ventje
Wij hebben
hebben er
er met
metspijkers
spijkers en
en zonder
zonder spijkers
spijkers in
in de
de onderste
onderste lade
lade van
van de
de
Wij
latafel en,
eu, dat
dat zal
zal jejeook
ookwel
welgezien
gezienhebben,
hebben,Lundje,
Lundje,boven
bovenelke
elkedeur
deurhangt
hangt
latafel
er een.
een. Erik
~rikheeft
heeftwaarlijk
waarlijk ook
ookwel
welverdiend
verdiendvooruit
vooruit tetekomen
komen;; en
enals
alshijhij
er
diebetrekking
betrekkingvan
vantweeden
tweedenstuurman
stuurmankrijgt,
krijgt,heeft
heefthij
hijmij
mijbeloofd,
beloofd,dat
dat
nu die
wij' naar
naar de
de tweede
tweede verdieping
verdieping zullen
zullen verhuizen.
verhuizen. De
De huisheer
huisheer heeft
heeft die
die
wik
woning nu
nu alalzoo
zoolang
langledig
ledigstaan
staan;
geloofwel,
wel,dat
datwij
wijdie
diethans
thansvoor
voor
woning
; ikikgeloof
een mindere
mindere huur
huur zullen
zullenkrijgen.
krijgen.Mijne
Mijneoude
oude
been en
beginnen
langzamerhand
een
beenen
beginnen
langzamerhand
wat stijf
stijf inindede
gewrichtenteteworden
worden;
hettrappen
trappenklimmen
klimmen gaat
gaat niet
nietmeer
meel'
wat
gewrichten
; het
zoo gemakkelijk
gemakkelijk; ;en
je ronduit
ronduit zeggen,
zeggen, Lundje,
Lundje, dat
dat de
dedag,
dag,wanneer
wanneer
zoo
enik
ik wil
wil je
een minder
minderhooge
hoogewoning
woningkan
kangaan
gaanbetrekken,
betrekken, voor
voor mij
mij een
eengelukkige
gelukkige
ik een
dag wezen
wezen zal.
zal. Toen
Toen Enevoldsen
Enevoldsen leefde,
leefdc, hadden
hadden wij
wij erernooit
nooitaan
aangedacht
gedachthet
het
dag
zoo hoog
hoog tetezoeken,
zoeken,tottot
tweede
bovenhuis;
wanteen
eenzolderverdieping,
zolderverdieping,
zoo
eeneen
tweede
bovenhuis
; want
aardig die
diewoning
woningdaar
daaroverigens
overigenswezen
wezenmoge,
moge,blijft
blijfteen
eenzolderverdieping;
zolderverdieping;
hoe aardig
zij wordt
wordt nooit
nooit zoo
zoo geteld
geteldalsalseen
een
bovenhuisopop
tweede
verdieping.
zij
bovenhuis
de de
tweede
verdieping.
Maar ik
ik beken
beken gaarne,
gaarne, dat
datikikhier
hiel'inindede
hoogteal al
deze
jarengenoegelijk
genoegelijk
Maar
hoogte
deze
jaren
en tevreden
tevreden gewoond
gewoond heb
heb en,
en, niet
nietwaar?
waar?het
hetisistoch
tochmaar
maarhet
hetvoornaamste,
voor-naamste,
en
als iemand
iemand tevreden
tevreden isis!"
!"
Lund knikte
knikte toestemmend
toestemmend en
zij nam
nam haar
haarwerk
werkweder
weder op.
op.
en zij
Juffrouw Lund
Voor mevrouw
mevrouw Enevoldsen
Enevoldsen beteekende
beteekende dat
datknikje
knikjealtijd
altijdenen
onveranderlijk
Voor
onveranderlijk
het sein
sein voor
voor haar
haar om
om verder
verder te
te vertellen,
vertellen, ofofalthans
althans door
doortetepraten.
praten.
het
Zij
streek nu
nuook
ookweder
wedermet
methaar
haarkleine,
kleine,oude
oudehand
handeen
eenpaar
paarstrookjes
strookjes
Zij streek
zijde, die
die op
opdede
tafel
waren
verdwaaldgeraakt,
geraakt,zorgvuldig
zorgvuldig glad
glad en
enonder
onder
zijde,
tafel
waren
verdwaald
die werktuigelijke
werktuigelijke beweging
beweging vervolgde
vervolgde zij
zij de
deschildering
schilderingvan
vanhaar
haartoekomstig
toekomstig
leven,
zooals zij
zij zich
zich verbeeldde
Als Erik
Erik op
op reis
reis is,
is,
verbeelddedit
dittete zullen
zullenleiden.
leiden. Als
leven, zooals
zal
hij mij
mij geld
geld sturen
sturen —
- geld,
gel.d,dat
datikiknaar
naardedespaarbank
spaarbankkan
kanbrengen,
brengen, —
zal hij
want
geloof maar,
maar, Lundje-lief,
Lundje-lief, dat
dat er
er behoorlijk
behoorlijk gespaard
gespaard zal
Als
want geloof
zal worden.
worden. Als
hij
later tot
totkapitein
kapiteinzalzalziju
zijn
bevorderd,wil
wilhijhijeen
eenhuisje
huisjekoopen
koopen;
geen
hij later
bevorderd,
; geen
groot
huis, maar
maar lief en
en voor
voor ons
onsgeheel
geheelalleen,
alleen,met
meteen
eenaardigen
aardigentuin
tuinerbij.
erbij.
groot huis,
Wanneer
zoo ver
ver is,is,nog
nog
flink
gezondwezen
wezenmag,
mag,dan
dan
'Wanneermen,
men,als
als het
het zoo
flink
en en
gezond
zou
men misschien,
misschien, nu
nu enendan,
dan,den
den
kapitein
eene
naar
vreemde
zou men
kapitein
op op
eene
reisreis
naar
vreemde
landen
kunnen vergezellen
vergezellen en
lieve, je
je
landen kunnen
en van
van een
een andere
anderelucht
luchtgenieten.
genieten. 0, lieve,
weet
niet hoe
hoe heerlijk
heerlijk en
en opwekkend
opwekkend het
het is,is,van
vantijd
tijdtot
tottijd
tijdeens
eensiets
iets
weet niet
anders
van de
de wereld
wereld te zien
zien te
te krijgen
krijgen dan
dan je
je eigen
eigen omgeving!
omgeving! Als
Als klein
klein
anders van
meisje
landkaart eigenlijk
eigenlijk mijn
mijn liefste
liefste speelgoed.
speelgoed.
meisje was
was de landkaart
Soms
kon ik
ik urenlang
urenlang alaldiedieplekjes
plekjesenen
puntenenenstrepen
strepennagaan
nagaan en
en
Soms kon
punten
dan
verbeeldde ik mij,
mij, zelf
zelf in
indie
dievreemde
vreemde steden
steden tetezijn,
zijn,die
diedaar
daal'werden
werden
dan verbeeldde
genoemd.
Want, zie
zie je,je,ik ik
altijd
iemandgeweest
geweestmet
meteen
eensterke
sterkeververgenoemd. Want,
benben
altijd
iemand
beeldingskracht.
geloof zeker,
zeker, dat
datiemand
iemand daarmede
daarmede als
alseen
eengift
giftvan
vanonzen
onzep.
beeldingskracht. Ik
Ik geloof
Lieven
Heer geboren
geboren wordt."
wordt."
Lieven Heer
antwoordde juffrouw
juffrouw Lund,
Lund, met
met een
een
"„Zeker,
Zeker, verbeeldingskracht
verbeeldingskracht hebt
hebt u," antwoordde
zijdelingschen
op hare
hare bezoekster.
bezoekster.
zijdelingschen blik
blik op
"Ja,
waar?? Dus heb
heb je
je dat
dat ook
ookopgemerkt?
opgemerkt? Och,
Och, ikikzeg
zegmaar:
maar: ieder
ieder
„Ja, niet waar
heeft
zijn deel
deel hier
hier op
opdedewereld.
wereld. Maar,
Maar, als
als ikikerel'aan
aandenk,
denk, dat
dat ik
ik die
die
heeft zijn
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woning op
op dedetweede
tweedeverdieping
verdiepingmisschien
misschienzal
zalkunnen
kunnenhuren
huren en
endat
datErik
Erik
woning
een
vaste betrekking
hetrekking krijgt,
krijgt, dan
dan geloof
geloof ik
ik stellig,
stellig, dat
datonze
onzeLieve
LieveHeer
Heermij
mij
een vaste
reeds
hier op
opaarde
aarderuime
ruimevergoeding
vergoeding wil
wilgeven
gevenvoor
voorhet
hetvoorheen
voorheenervaren
ervaren
reeds hier
leed !"
bij die
diewoorden
woordenernstig
ernstighare
harehanden
handen en
en
Mevrouw
Enevoldsen vouwde
Mevrouw Enevoldsen
vouwde bij
haar nederige
nederige blik
blik gleed
gleed over
over het
hetnaaiwerk
naaiwerkhenen
henennaar
naarjuffrouw
juffrouwLund.
Lunel.
haar
Even, en
en zeer
zeer vluchtig,
vluchtig,zag
zagdeze
dezehaar
haargast
gastnunu
aan
toen
weer
voortnaaiend,
Even,
aan
enen
toen
weer
voortnaaiend,
zij, zonder
zonder de
de andere
andere gade
gade teteslaan,
slaan,alsals
eene
gewone
opmerking
zeide
zeide zij,
eene
gewone
opmerking
makend:
makend :
"Gesteld,
dat Erik
Erik ging
ging trouwen,
trouwen, hoe
hoe zou
zouhet
hetdan
danworden?"
worden?"
„Gesteld, dat
Verbaasel, maar
met een
een onderzoekenden,
onderzoekenden, scherpen
scherpen blik,
blik, riep
riepmevrouw
mevrouw
Verbaasd,
maar met
nu maar
maar niet
niet met
metdat
dat
Enevoldsen overluid:
kindlief, kom
kom nu
Enevoldsen
overluid : "Trouwen?
„Trouwen? Neen,
Neen, kindlief,
afgezaagde
liefhebben en
en trouwen
trouwen bij
bij rnij
mij aan
Geloof
afgezaagde sprookje
sprookje van
van liefhebben
aan boord!
boord! Geloof
t8 trouwen
slavenleventetegaan
gaan
je heusch,
heuseh, dat
uat Erik
Erik ereraan
aandenkt
denkt
je
te trouwen
enen
eeneen
slavenleven
leiden,
hij die
die eene
eene moeder
moeder heeft,
heeft, die
die voor
voor hem
hem kan
kan en
enwil
wilzorgen,
zorgen,die
diehem
hem
leiden, hij
weet
waarlijkniet
nietwat
watjejepraat!"
praat!"
vertroetelen
Neen, beste
besteLund,
Lund,jejeweet
vertroetelen kan?
kan? Neen,
waarlijk
Zij
sehoof de
de tafel
tafel een
een weinig
weinig van
van de
derustbank
rustbank af
af en
en stond
stond op
opmet
meteene
eene
Zij schoof
haastige
beweging.
haastige beweging.
Alette hernam
hernam flauw
flauw glimlachend
glimlachend:: „Lieve
"Lieve hemel,
hemel, mevrouw
mevrouw
Juffrouw Alette
Enevoldsen, hij
hij isis toch
toeheen
eenmannetjesmensch,
mannetjesmellsch, evenzoo
eyenzoo als
als ieder
iederander!"
ander!"
Enevoldsen,
Maar deze
deze uitdrukking
uitdrukking viel
viel volstrekt
volstrekt niet
niet ininden
clensmaak
smaakder
deroude
oudedame.
dame.
Maar
Een stap
stap dichter
dichternaar
naarjuffrouw
juffrouw Lund
Lund gaande,
gaande, slingerde
slingerde zij
zij deze,
deze, met
met volle
volle
Een
verontwaardiging,
haar antwoord
antwoord naar
naar het
het hoofd
hoofd:
verontwaardiging, haar
:
"Een
man, —
- natuurlijk
natuurlijk isishij
hijeen
eenman!
man!Maar
Maarhijhijzoude
zoudetoch
tochevenzoo
evenzoo
„Een man,
als
ieder ander
ander fatsoenlijk
fatsoenlijk man
man eerst
eerst verloofd
verloofd moeten
moeten zijn,
zijn, en
en denk
denk je
je
als ieder
soms"
zij mat
mat Alette
Alette met
met een
een zegevierenden
zegevierenden blik
blik —
- „denk
"denkje,
je,dat
datErik,
Erik,
soms" -— zij
mijn Erik,
zich zoude
zoude kunnen
kunnen verloven,
verloven, zonder
zonder dat
dat zijne
zijneeigen
eigenmoeder
moeder
Erik, zich
wist? Neen
Neenhoor,
hoor, dan
dan ken
ken jejemijn
mijn zoon
zoon niet;
niet; dat
dat isisvoor
voormij
mij
daarvan iets wist?
duidelijk;
zou je
je nooit
nooit op
opzulk
zulkeene
eenegedachte
gedachtekomen,
komen, lieve
lieveLund."
Lund."
duidelijk ; anders
anders zou
"Maar
zoude in
in stilte
stilteverloofd
verloofdkunnen
kunnenzijn,"
zijn,"waagde
waagde Alette
Alette op
op tete
hij zoude
„Maar hij
merken.
"In
- stilte
stilte—- ver—loofd?
ver-Ioofd? Erik?
Erik?!"
Mevrouw Envoldsen
Envoldsen maakte
maakte een
een
„In —
!" Mevrouir
beweging, alsof
grond voor
voor hare
hare voeten
voeten openging
opengingom
omhaar
haarteteverzwelgen.
verzwelgen.
beweging,
alsof de grond
Met vlugge
vlugge stapjes
stapjes liep
liep zij
zij naar
naar de
de deur
deur en
en legde
legdehaar
haar hand
hand op
opden
denknop.
knop.
Met
"In
stilteverloofd
verloofd!! Dàt
Dàt
je maar
zeggen,Lundje;
Lundjejals
alsjejemijn
mijnzoon
zoon
„ln stilte
wilwil
ik ik
je maar
zeggen,
kende en
en wist,
wist, hoe
hoe vertrouwelijk
vertrouwelijk hij
hij met
met mij
mij omgaat,
omgaat, dan
dan zou
zou je
je stellig
stelligdat
dat
kende
woord
terugnemen. Erik
Erik heeft
heeft tot
tot nog
nogtoe
toealleen
alleenzijne
zijnemoeder
moeder aan
aan wie
wie hij
hij
woord terugnemen.
kan;; en als
als het
het eens
eenszoover
zoov,erzal
zalzijn
zijngekomen
gekomen —
zijn vertrouwen
vertrouwen schenken
schenken kan
zijn
ik hoop
hoop dat
datik ik
zal beleven,
daarvoorbewaren
bewaren
ik
diendien
dagdag
nietniet
zal beleven,
dat dat
GodGod
rnijmij
daarvoor
zal
- maar,
maar, als
als het
het eens
eens zoover
zoover is,
is, dat
dat hij
hij een
eenmeisje
meisje vraagt,
vraagt, dan
dan zal
zal ik
ik de
de
zal —
dit te
te weten
weten krijgt.
krijgt. Zoo,
Zoo, lieve
lieveLund;
Lund;nunuweet
weetjejehoe
hoehet
hetis."
is."
eerste
eerste zijn,
zijn, die
die dit
"Maar
dat geval
geval zou
zouhethetmeisje
meisjehethet
toch
allereerstmoeten
moeten
„Maar in
in dat
toch
welwel
hethet
allereerst
dat ook
ookniet,
niet,mevrouw
mevrouwEnevoldsen
Enevoldsen?"
weten; ; dunkt
weten
dunkt u dat
?"
De
juffrouw lachte
lachte en daarbij
daarbij liet
zij hare
hare gezonde,
gezonde, witte
witte tanden
tanden zien.
zien.
De juffrouw
liet zij
Mevrouw
uen blik
blikvoorts
voorts
Mevrouw Enevoldsen
Enevoldsenzag
zag knorrig
knorrig naar
naardie
die tanden
tanden en
en liet den
zij er
er niet
niet op
opgelet,
gelet,
over
haar geheele
geheele persoontje
persoontje glijden.
glijden. Tot
Tot heden
heden bad
had zij
over haar
Lund een
een mooi
mooi meisje
meisje was.
Nu zag
zag zij
zij het.
het. Zeker,
Zeker,het
hetmeisje
meisje
dat
Alette Lund
dat Alette
was. Nu
gerustdoen
doen;
maar dat
datgepraat
gepraat in
in den
den
zoude wel
wel trouwen
trouwen;; dat
datmocht
mochtzijzijgerust
zoude
; maar
laatsten
tijd, telkens
telkens weer
weerdaarover,
daarover, begon
begonmevrouw
mevroulV gedncht
gednchttetevervelen.
vervelen.
laatsten tijd,
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Het speet
speet haar
haar bijna,
bijna, dat
datzijzijjuffrouw
juffrouwLund
Lundhad
haduitgenoodigd
uitgenoodigd(len
denKerstavond
Kerstavond
bij haar
hij
haar te
te komen
komen doorbrengen,
doorbrengen, omdat
omdat zij
zij anders
anders zoo
zoo alleen
alleen zat
zat in
indeze
deze
stad. Alles
stad.
Alles wel
wel beschouwd,
beschouwd, had
had zij
zij best
bestnaar
naar hare
hare ouders
ouders naar
naar huis
huis kunnen
kunnen
gaan, inplaats
inplaats van
gaan,
van hier
hier de
de stemming
stemming te
tebederven.
bederven.
zoodwaas
dwaas—- vooral
vooralniet
nietopopKerstavond.
Kerstavond.
"Zoo,
lieve, praat
praat nu
nu niet
nietlanger
langerzoo
„Zoo, lieve,
Kom bij
Kom
bij ons,
ons, zoodra
zoodra jejezoover
zoovermet
metjejewerk
werkzijt
zijtenenlaat
laat„dat
"datmeisje"
meisje" nu
nu
van
Hier is
is de
dekrant
krant —
- waar
waarzal
zalikikdiedieneerleggen
neerleggen?"
van avond
avond maar
maarrusten.
rusten. Hier
?"
leg ze
ze maar
maar op
op de
de latafel."
latafel.' ,
"Dank-u;
„Dank-u; leg
„Nu —
"Nu
- tot
totstraks,
straks, Lundje!"
Lundje!"
„Tot straks,
"Tot
straks, mevrouw."
mevrouw."
was niet
niet teteontkennen,
ontkennen,dat
datdededeur
deurtamelijk
tamelijkhard
hardwerd
werddicht
dichtgegooid.
gegooid.
Het was
Het

Mevrouw Enevoldsen stond
Mevrouw
weer in
in haar
haar eigen
eigen kamer
kamer uit
uit het
het venster
venster
stond nu weer
te zien.
zien. Foci,
:Foei, wat
watzag
zagalles
alleserergrijs
grijsenensomber
somberuit!
uit!
menschen
scharrelden
De De
menschen
scharrelden
heen
en weer
weer op
op de
de straat
straat;; zij
zij schenen
schenen wel
wel mieren
mieren tetezijn,
zijn,die
diehun
hunvrachtje
vrachtje
heen en
voort
Zij zag
zag in
in de
dekamer
kamer rond.
rond. Zij
Zij was
was ook
ook voor
voor het
het feest
feest aan
aan
voort sjouwden.
sjouwden. Zij
't werk
werk geweest
geweest;; alles
alles blonk
glans van
van schoon
schoon zijn.
Hetwas
was hier
hier
blonk met
met een
een glans
zijn. Het
echt
gezellig! Midden
Midden ininde de
kamerstond
stonddede
tafelmet
methethet
groenepluche
pluche
echt gezellig!
kamer
tafel
groene
zij van
vantante
tanteBine
Binegeërfd
geërfdhad;
had;enendaarbij
daarbijdederustbank
rustbank met
met
tafelkleed,
dat zij
tafelkleed, dat
het
kanapeekleedje ervoor
den grond
grond;; dit
dit had
had zij
zijgemaakt
gemaakt van
vande
derestjes
restjes
het kanapeekleedje
ervoor op
op den
van de
debontmutsen.
bontmutsen. Tegenover
Tegenoverprijkte
prijktede
delatafel
latafelvan
vanmahoniehout
mahoniehout met
met een
een
van
kanarie in
de kooi
kooi had
had een
eenschoon
schoon doekje
doekje
helder,
gehaakt kleedje;
helder, gehaakt
kleedje; zelfs
zelfs de
de kanarie
in de
over zich
zich gekregen
gekregen; ; de vogel
vogel zoude
zoude wel
wel gaan
gaan slapen.
slapen. Het
Hetsloeg
sloegvijf
vijfuur
uur
over
op
de torenklok.
torenklok. Het
Hetwas
wastoch
tochzulk
zulkeen
eenmooie,
mooie,heldere
heldere klank.
klank. Zij
Zijdeed
deed
op de
het raam
raam even
even open
openom
omhet
hetmetaal
metaalgeluid
geluidbeter
beterte te
hooren,maar
maarzijzijmoest
moest
het
hooren,
zoover
veropen,
open, dat
datde
de
het dadelijk
dadelijk weder
weder sluiten,
sluiten, want
want de
dewind
windrukte
ruktehet
hetzoo
het
schoone,
gestreken gordijnen
gordijnen erer uit
den regen.
regen. „Wel,
"Wel, wel!
wel!
schoone, pas
pas gestreken
uit vlogen
vlogen in
in den
Belachelijk weer
weer voor
voor een
eenKerstavond,"
Kerstavond,"mompelde
mompelde zij,
zij, inindedekamer
kamerterugterugBelachelijk
gaande.
Nu zou
zou Erik
I<:rik
craande."Maar,
„Maar,onze
onzeLieve
LieveHeer
Heermoet
moethet
hetmaar
maarweten!"
weten!"-— Nu
spoedig hier
hier zijn.
zijn. Hij
Hij paste
paste altijd
altijd zoo
zoo pront
prontop
optijd
tijd!
spoedig
!
Boven ide
.de rustbank
rustbank hing
portret; het
het hing
hing een
een weinig
weinigscheef
scheefen
enzijzij
hing Eriks
Eriks portret;
Boven
trok het
het recht.
recht. Waar
Waar was
was de
de tijd
tijd gebleven!
gebleven! Daar
Daarwas
washaar
haarjongen
jongenininzijn
zijn
trok
de korte
korte broek.
broek. Zij
Zijherinnerde
herinnerde zich
zich nog
nog zoo
zoo goed
goed den
den dag,
dag, toen
toen
buisje en
buisje
en de
photographie genomen
genomen was
was —
- vijftien
vijftien jaar
jaar geledeu.
geledeo..Vijftien
Vijftienjaren!
jaren!Maar
Maar
die photographie
zij had
had haar
haar jongen
jongengehad
gehad enenhem
hem
mogen
behouden.Vriendelijk
Vriendelijk
zij
bijbij
zichzich
mogen
behouden.
streelde zij
het plaatje
plaatje en
ensloot
slootdedeoogen
oogenom
ommeer
meerongestoord
ongestoord aan
aan hem
hem tete
stre,elde
zij het
kunnen denken.
- Wat
Watbehoefde
behoefde juffrouw
juffrouw Lund
Lund toch
toch in
in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd
kunnen
denken. —
Erik?
Zij
haar telkens
telkens te
te vervelen
vervelen met
metdat
datgezeur
gezeurover
overde
deverloving
verlovingvan
vanErik
haar
? Zij
kon
er
natuurlijk
niets
van
weten.
Nu
ja,
zij
had
hem
vaak
gezien
in
de
kon er natuurlijk niets van weten. Nu ja, zij had hem vaak gezien in de
drie jaren,
jaren, dat
dat zij
zij buren
buren geweest
geweest waren,
waren, maar
maar dat
dat zij
zijdaarom
daarom meer
meer van
van hem
hem
drie
zoude weten
weten dan
danzijzijzelf,
zelf,
hinderdehaar;
haar;hethet
maaktehaar
haarheusch
heusch ververzoude
datdat
hinderde
maakte
was het
hetjammer
jammer voor
voor Lund
Lund hier
hier zoo
zoo alleen
alleen tetewonen,
wonen,
drietig! —
- Eigenlijk
Eigenlijk was
drietig!
zij voor
voor
terwijl hare
hare ouders
ouders vèr-af
vèr-af buiten
buiten gevestigd
gevestigd waren.
waren. Eerlijk
Eerlijkzorgde
zorgrle zij
terwijl
werkte vlijtig
vlijtig en
en een
een knap
knap meisje
meisje was
was zij
zij ook.
ook. Maar
Maar
haar onderhoud
onderhoud; ; zij
haar
zij werkte
zij kon
kondenken,
denken,datdat
Erik
geen
volkomen
vertrouwenininzijne
zijnemoeder
moede.'
dat zij
dat
Erik
geen
volkomen
vertrouwen
stelde. daar
daar kwam
kwam haar
moeder tegen
stelde,
haar eigen
eigen trots
trots als
als moeder
tegen op
op...•.
...
Hoorde zij
zij daar
daar niet
niet iemand
iemand boven
boven komen?
Zou het
het Erik
Erik wezen?
wezen? Neen,
Neen,
Hoorde
komen? Zou
men klopte
klopte bij
bij juffrouw
juffrouw Lund
Lund aan.
aan. \Vie
Wie zou
zou dat
dat zijn?
zijn? Alle
Allekleedjes
kleedjes waren
waren
men
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reeds
reeds gehaald,
gehaald, had
had zij
zij gezegd,
gezegd,behalve
behalvehet
hetéene,
éene,dat
datdededochter
dochtervan
vanden
den
bouwmeester
voor Nieuwjaarsdag
bouwmeester voor
Nieuwjaarsdag hebben
hebben moest.
moest. Zij
Zijbegreep
begreep niet,
niet,wie
wiedat
dat
wezen
wezen kon
kon;; en
en het
hetwas
wasjuist
juistgeweest,
geweest,alsof
alsofzijzijEriks
Eriksvoetstap
voetstaphoorde.
hoorde. ZijZij
stond
; maar
stond stil
stilenenluisterde
luisterde;
maaralles
allcsbleef
bleefstil.
stil.Verbeeld
Verbeeldje,je,alsalsErik
Erikstraks
straks
thuis
had. Wat
thuis kwam
kwam en
en die
diebenoeming
benoeming gekregen
gekregen had.
Wat zou
zou dat
dat een
eenblijde
blijde
boodschap
Zij zou
zou dan
dan aanstonds
aanstonds die
die woning
woningbeneden
bencdcnhuren;
huren;dat
datzoude
zoude
boodschap zijn
zijn! ! Zij
hare oude,
oude, stijf
stijfgeworden
geworden beenen
beenen ten
tengoede
goedekomen,
komen,als
alszijzijniet
nietmeer
meerzoo
zoo
hare
veel
moest
zijzij
eens
naar
veel trappen
trappcn behoefden
behoefden teteklimmen
klimmcn!! NuNu
moest
eens
naarhet
hetvleesch,
vleesch,
dat in
in de
dekeuken
keukenbraadde,
braadde, gaan
gaan zien.
zien, Het
Hetstond
stondererbest
bestmee
meeenen
't baktezoo
zoo
dat
't bakte
smakelijk inin de
jus; ; en
cn dan
dan de
de roode
roode kool
kool—- uituit
vertekon
konzij
zij alal
smakelijk
de jus
dedeverte
merken
hoe die
die stoomde!
stoomde ! -— Zij
merken hoc
Zijwas
wasgeducht
ged ucht moe
moe inindedebeenen
beenen;; en
engeen
geen
wonder! ! Reeds
Reeds om
om zes
zesuur
uurwas
waszijzijdien
dienmorgen
morgenopgestaan
opgestaan om
om Eriks
Eriks eenig
eenig
wonder
paar
te strijken
; want
diegelegenheid
gelegenheid
paar manchetten
manchetten te
strijken en
enzijn
zijnoverhemd
overhemd;
wantbijbijdie
moest haar
haar jongen
gckleed zijn.
zijn. Hij
Hij had
had ererkeurig
keuriguitgezien.
uitgezien.Men
Menzoude
zoude
moest
jongen net
net gekleed
waarschij nlijk niet
hij op
op eene
ecnezolderverdieping
zolderverdiepingwoonde,
woonde,zoo'n
zoo'nheer
heer!
waarschijalijk
niet denken,
denken, dat hij
!
Hoe menigen
menigen winteravond
winteravond hadden
hadden zij
zijniet
nietover
overhunue
hunnetoekomst
toekomstgepraat
gepraat
en zich
zich verheugd
verheugd op
op den
dentijd,
tijd,dat
dat
kapiteinopop
stoombootder
der
en
hijhij
alsals
kapitein
dede
stoomboot
maatschappij zijne
moeder, af-en-toe,
af-en-toe, zoude
zoude medenernen
medenemen naar
naar vreemde
vreemde landen.
landen.
maatschappij
zijne moeder,
zij er
er aan
aan hadden
hadden gedacht
gedacht;; mar
lUaartoch
tochherherDie jaren
jaren waren
waren omgegaan,
omgegaan, eer
eer zij
Die
zich gaarne
gaarne die
avonden, als Erik
Erik thee
thee voor
voor hen
hen schonk
schonken
endan,
dan,
innerde zij
innerde
zij zich
die avonden,
als zij
zij haar
haar bed
bed op
opdedeeenvoudige
eenvoudigerustbank
rustbankgespreid
gespreidhad,
had,naar
naarzijn
zijn
kamertje
als
kamertje
ging en
cn daar
daar tot
totzeer
zeerlaat
laatzat
zattetestudeeren.
studeercn.—- Van
Vanavond
avondstond
stonddat
datververging
leden haar,
haar, tot in
in dedekleinste
kleinstebijzonderheden,
bijzonderheden, voor
voor den
dengeest.
geest.Zou
Zoujuffrouw
juH'rouw
leden
Lund misschien,
misschien, als
als zij
zij die
dicandere
anderewoning
woningbetrok,
betrok,66ne
éénekamer
kamerdaar
daarvan
vanhaar
haar
Lund
willen
huren? Dit
Dit zoude
zoude gemakkelijker
gemakkelijker zijn
voor de
de dames,
dames, die
diebij
bij de
de
willen huren?
zijn voor
reis was,
was, zou
zou zij
zij gegekostuumnaaister
kostuumnaaisterkwamen
kwamenpassen;
passen ;en,
en, wanneer
wanneerErik
Erik op
op reis
zelschap
haar hebben.
hebben...
Maar nu
numoest
moestzijzfjtoch
tochalweer
alweerdenken
denkenaan
aan
zelschap aan
aan haar
. . Maar
't gezegde
van haar
haar buurtje
buurtje: : "Gestel!l,
Erik eens
eens ging
gingtrouwen
trouwen!"
Praatgezegde van
„Gesteld, dat Erik
!" Praatjes
- niets
nietsdan
dan
dwazepraatjes
praatjes!! Wat
Watzoude
zoudezij
zijdan
dalltot
totvergoeding
vergoeding voor
voor
jes —
dwaze
hare
en opoffering
opofferingontvangen
ontvangen?
Alleszou
zoudan
danimmers
immerstetevergeefsch
vergeefsch
hare toewijding en
? Alles
nu men
men zoo
zoo nabij
nabij het
het doel
doel was
was!! Neen,
Neen, zoo
zoo erg
ergzoude
zoudeonze
onzeLieve
Lieve
zijn,
zijn, juist
juist nu
Heer
met haar
haar omgaan.
Zeker, eenmaal
eenmaal zou
zou Erik
Erik wel
wel trouwen;
trouwen; maar
maar
Heer niet
niet met
omgaan. Zeker,
dit
zou nog
nog lang
lang duren
duren —
- o0 zoo
zoo lang
lang!! —
- en
enzij
zij wilde
wilde er
er nu
nunog
nogliever
liever
dit zou
niet
aan denken.
denken. Maar
Maar dat Lundje
Lundje zoo
zoo ondeugend
ondeugend wezen
wezen kon,
om zoo
zoo iets
iets
niet aan
kon, om
leelijks
van hem
hem tetedenken
denken—- eeneen
gebeim
te hebben
voor
zijnoude
oudemoeder
moederleelijks van
geheim
te hebben
voor
zijn
neen,
dáár kon
zij maar
maar geen
geen vrede
vrede mee
mee hebben.
hebben.
neen, d66,r
kon zij
Nog
eens ging
ging de
dedeur
deurvan
vanhare
harebuurvrouw
buurvrouw open.
open. Misschien
Misschien de
debrievenbrievenNog eens
besteller;
zou
er
mogelijk
voor
haar
ook
een
brief
zijn
van
haar
nichtje
besteller ; zou er mogelijk voor haar ook een brief zijn van haar nichtje in
Helsingör?
u moest
moest zij
zij eeus
eens even
even gaan
gaan zien.
zien. Dit
Ditkon
kontoch
tochniet
nietvoor
voor
Helsing6r? NNu
nieuwsgierigheid
Voorzichtig doet
doet zij
zijhare
harekamerdeur
kamerdeur
nieuwsgierigheidgehouden
gehouden worden!
worden ! Voorzichtig
open,
eene breede
breede strook
strook op
de gang
gang valt.
valt.
open, zoodat
zoodat het
het licht
licht in
in eene
op de
Daar
breed en
en wel
wel enenlacht
lachttegen
tegen
haar,zoodat
zood atmevrouw
mevrouw
staat Erik,
Erik, breed
haar,
Daar staat
Enewoldsen
evenwicht verliest
verliest in
inhare
haregroote
grooteverbazing.
verbazing.Maar
MaarErik
Erik
Enewoldsen bijna
bijna het
het evenwicht
stormt
kamer in,
pakt zijne
zijne moeder
moeder om
om het
het midden,
midden, draait
draait haar
haar vlug
vlug om
om
stormt de
de kamer
in, pakt
en
haar in den
den grooten
grooten leuningstoel
leuningstoel bij
bij het
het venster.
venster.
en zet
zet haar
"Liève
hemel, Erik!"
"maar jongen,
mal?"
Erik I"hijgt
hiigt zij,
zij, „maar
jongen, ben
ben je mal?"
„Lieve hemel,
"Mal?
Neenmoedertje,
moedertje, ikikben
bennooit
nooit
verstandigerenengelukkiger
gelukkigergeweest
geweest
„Mal? -— Neen
verstandiger
dan
op dit
dit oogenblik.
oogenblik. „Tweede
"Tweede stuurman
stuurman op
op de
de„Koning
"Koning Georg"
Georg" —
- de
de
dan op
boot
tot
vertrek
gereed
over
acht
dagen.
Nu,
wat
zegt
mijn
oudje
daarvan?"
boot
vertrek gereed over acht dagen. Nu, wat zegt mijn oudje daarvan?"
1906.
23
23
III.
1906. lIl.
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En
liefkoozend liet
liet hij
hijdedebreede
breedehanden
handenover
over
gerimpeldegelaat
gelaat
En liefkoozend
hetl\et
gerimpelde
glijden.
Mevrouw Enevoldsen
Enevoldsen trekt
trekt haar
Mevrouw
haar kapsel
kapsel recht
reeht en
en hijgende
hijgende en
enblozende
blozende zegt
zegt
zij,
onze
Lieve
Heer
zij, tot
tot hem
hem opziende
opziende: : „Ik
"Ik zeg,
zeg,dat
dat
onze
Lieve
Heel'hethetopperbest
opperbest met
met
ons
meent. Hij
Hij weet
weetwel,
wel,wat
watHij
Hijdoet
doet!"
ons meent.
!"
„Neen, hoor
"Neen,
hoor eens,
eens, moeder,
moeder, geef
geef nu
nu aan
aan den
den reeder
reeder ook
ook een deel
deel van
van de
de
eer.
Hijisiseen
eenbovenste
bovenstebeste
besteman,
man, een
een van
vandegenen
degenen die
diejejelaten
latengevoelen,
gevoelen,
eer. IIij
dat
je een
eenfatsoenlijk
fatsoenlijk mensch
mens eh bent
voor wien
wien het
het een
een lust
lust isis tete
dat je
bentj ; iemand,
iemand, voor
werken. Om
van den
den kapitein
kapitein niet
niet tetespreken
spreken —
- ook
ookeen
eenstoere,
stoere,
werken.
Om van
flinke man
man!"
!"
Zij
staat op
openen
hare
beide
handenopopzijne
zijneschouders
schoudersleggende,
leggende, zegt
zegt zij
zij
Zij staat
hare
beide
handen
verheugd: : "Ja,
doel bereikt.
bereikt. Nu
Nu zijn
zijn wij
wij er.
er. JeJe
verheugd
„Ja, beste
beste Brik,
Erik, nu
nu heb
heb jij
jij je
je doel
moeder huurt
huurt het
het eerste
eerstebovenhuis
bovenhuishier
hieronder
onderen
endan
danbehoeft
behoeftmijn
mijnjongen
jongen
moeder
ook
niet langer
langer op een
een zolderverdieping
zolderverdieping tete wonen."
Erik trekt
trekt even
even de
de
ook niet
wonen." -— Erik
schouders
schouders op.
"Nu,
moeder, daar
nog zulk
zulk een
een haast
haast niet
niet bij,
bij, dunkt
dunkt mij.
mij. Wij
Wijwonen
wonen
„Nu, moeder,
daar is
is nog
hier
eigenlijk wel
wel aardig,
aardig, al
al isis 't wat
wat hoog
dat ook
ook niet?"
niet?" Hij
Hij
hier eigenlijk
hoogj ; vindt
vindt uu dat
ziet
in de
dekamer
kamer rond.
rond.
ziet in
"Aardig?
Erik, een
een zolderwoning
zolderwoning kan,
zoo noodig,
noodig, goed
goed genoeg
genoeg
„Aardig ? Neen
Neen Erik,
kan, zoo
zijn; ; maar
maar dakkamers
dakkamers blijven
woning op
op dedetweede
tweede
zijn
blijven dakkamers
dakkamersenen eene
eene woning
verdieping is altijd
altijd een
een bovenhuis."
bovenhuis."
verdieping
"Goed,
mijn lief
lief moedertje,
moedertje, daar
daal' kunnen
kunnen wij
wij later
laterover
overspreken
spreken; jmaar
maarnu
nu
„Goed, mijn
ben
ik geducht
geducht hongerig
hongerig enenbovendien
bovendien heb
heb ikiku unog
nogallerlei
allerleitetevertellen.
vertellen.
ben ik
Van avond
avond ben
ben ik
ik bijzonder
bijzonder vroolijk
vroolijk gestemd,
gestemd, ik ben
ben wat
wat men
men noemt
noemt „echt
"echt
Van
gelukkig
!"
gelukkig!"
Met
een van
van blijdschap
blijdschap stralend
stralend gelaat
gelaatziet
zietmevrouw
mevrouwEnevoldsen
Enevoldsenhem
hemaan.
aan.
Met een
"Goddank,
Ik weet
weet het
het ook
ook wel,
wel,dat
datmoeder
moederalles
allestetehooren
booren
„Goddank,mijn
mijnjongen!
jongen! Ik
krijgt
- dat
dat weet
weetikikzeker
zeker!"
krijgt —
!"
Vlug loopt
loopt zij
zijnaar
naardede
keuken
voor
den
maaltijdtetezorgen
zorgen;
maar
Vlug
keuken
omom
voor
den
maaltijd
; maar
aanstonds
doet de
de deur
deur nog
nog eens
eensopen
openenenroept
roeptnaar
naarbinnen
binnen:
aanstonds keert
keert zij
zij om,
om, doet
:
"Ik
had waarlijk
waarlijk Lundje
Lundje vergeten
vergeten!! Ga
Gahaar
haal' nu
nuhoe
hoeeer
eerhoe
hoebeter
beterhalen,
halen,
„Ik had
dan
zij de
de tafel
tafel dekken,
dekken, terwijl
terwijl ik
ik het
het eten
etenopdoe."
opdoe."
dan kan
kan zij
Mevrouw
Bnevoldsen denkt
denkt aan
aan geen
geenvermoeidheid
vermoeidheid meer.
meel'.Zij
Zijheeft
heeftzooveel
zoo veel
Mevrouw Enevoldsen
pret —
- zijzijlacht
lachtbijna
bijnahard-op,
hard-op, ininhaar
haar 6éntje.
ééntje. Haar
Haarjongen
jongenzal
zalhaar
haar van
van
pret
avond
zooveel vertellen
vertellen;; en
en wat
watzal
zalLundje
Lundjeverbaasd
verbaasd opzien,
opzien, als
als zij
zij 't hoort.
avond zooveel
Het
mag nu
nu wezen,
wezen, zooals
zooalshet
hetwil;
wilinj geen
in geen
geval
had
haarzoo
zooboos
boos
Het mag
geval
had
zijzijhaar
moeten
praatjes over
over Erik
Erik;; dat
dat was
was lang
lang niet
nietaardig!
aardig!
moeten maken
maken met
met die praatjes
Erik
was met
met juffrouw
juffrouw Lund
Lund teruggekomen.
teruggekomen. De
Detafel
tafelwas
wasgedekt,
gedekt,het
het
Erik was
eten
smaakte
best
en
Erik
was
zoo
uitgelaten
vroolijk
en
zoo
vol
grappen,
eten smaakte best en Erik was zoo uitgelaten vroolijk en zoo vol grappen,
dat
zijne moeder,
moeder, met
beide handen
handen in
in de
dezijde,
zijde,hartelijk
hartelijk zat
zat tetelachen.
lachen.
dat zijne
met de beide
Juffrouw
wat vreemd
vreemd van
van avond.
avond. Mevrouw
MevrouwEnevoldsen
Enevoldsen
Juffrouw Lund
Lund scheen
scheen wel
wel wat
begreep
er alles
alles van
van;; zij schaamde
over 't geen zij straks
gezegd
schaamde zich
zich over
straks gezegd
begreep er
had
en ininhare
bareverlegenheid
verlegenheiddaarover
daarover liet
liet zij
zij nu
nu het
het hoofd
hoofd hangen.
hangen. Erik
Brik
had en
moest
nu ook
ook maar
maar alles
alles vertellen,
vertellen, wat
wat hij
hijbeloofd
beloofdhad
hadtetezullen
zullenzeggen,
zeggen,dan
dan
moest uu
zou
zij duidelijk
duidelijk kunnen
kunnenzien,
zien,hoe
hoe
verkeerd
verhoudingtusschen
tusschenmoeder
moeder
zou zij
verkeerd
zijzijdedeverhouding
en zoon
zoon beoordeeld
beoordeeld had.
had. Als
Alsmevrouw
mevrouwnu
numaar
maareerst
eerstover
overdat
datonaangenarne
onaangename
heen was,
was, zoude
zoude zij
zij weder
weder evenzoo
evenzoo goed
goed en
en vriendelijk
vriendelijk voor
voor Lundje
Lundje kunnen
kunnen
heen
wezen als
vroeger. Maar
Maar niet
neen, beslist
beslist niet
niet eer.
eer. Er
Erzou
zouvanzelf
vanzelf
wezen
als vroeger.
niet eer
eer -— neen,
de
gelegenheid opdagen
uit de
de wereld.
wereld ...
de gelegenheid
opdagen dezen
dezen avond
avonden
en dan
dan was
was alles
alles uit
..
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De tafel
tafel werd
werdafgenomen.
afgenomen. Erik
Erikmaakte
maaktekunstjes
kunstjes met
met schotels
schotels en
enborden,
borden,
De
alsof
zijn levenlang
levenlang niets
anIIers gedaan
Dekom
kom met
metpunch
punch werd
werd
alsof hij
hij zijn
niets anders
gedaan had.
had. De
opkezet en een
Eriknam
namzijn
zijnglas
glas
opgezet
een schaal
schaalmet
metmoeders
moederskostelijke
kostelijkeappelkoekjes.
appelkoekjes.Erik
op
en klonk
klonk met
metbaar.
haar. „Ja,
"Ja,die
dieappelkoekjes
appelkoekjesbakt
baktu uéénig
ééniglekker,
lekker,moeder
moeder!"
op en
!"
En
mevrouw Enevoldsen
Enevoldsen knikt
knikt en
en laat
laathaar
haarblik
blik
naarjuffrouw
juffrouw Lund
Lund
En mevrouw
naar
glijden,
die onrustig
onrustig nu
nu den
denan
één
dandede
andereaanziet.
aanziet. „Wel,
"Wel,mijn
mijn
glijden, die
enen
dan
andere
jongen," zegt
zegt zij,
zij, „wat
"wat isiserernununog
nog
meer
te vertellen?
of het
is het
misschien'
jongen,"
meer
te vertellen?
— -of is
misschien•
niet geschikt
geschikt voor
voor Lundje's
Lundje'sooren
ooren?"
?"
,,0,
mag gerust
gerust door
door ons
ons alle
alle drie
drie gehoord
gehoord worden,"
worden," zegt
zegt Erik
Erik en
en
het mag
„O, het
schertsend
hij aan
aan het
heteene
eenemutsenlint
mutsenlintvan
vanzijne
zijnemoeder,
moeder,zoodat
zoodatde
demuts
muts
schertsend trekt
trekt hij
~cheef
Deoude
oudemevrouw
mevrouwschuift
schuiftzezeweer
weer recht
recht en
en dan,
dan, zich
zich tot
totErik
Erik
2cheef zit.
zit. De
overbuigencle, zegt
met een
een sprekenden
sprekenden blik
blik op
ophaar
haar gast
gast:
overbuigende,
zegt zij
zij met
:
"Raad
eens, wat
wat Lundje
Lundje straks
straks zeide
zeide.. ..
" als
alsjeje(lilt
dátraden
raden kunt, Erik
Erik!"
nu eens,
!"
„Raad nu
Erik glimlacht
glimlacht tegen
tegen juffrouw
juffrouw Lund,
Lund, maar
maar zwijgt.
zwijgt.
Erik
"Zij
zeide:: ""gesteld,
dat Erik
Erikging
gingtrouwen
trouwen!""
!""Mevrouw
Mevrouwlachte
lachtezoo,
zoo,dat
dat
„Zij zeide
„„gesteld, dat
zij achterover
achterover in
haar stoel
via I. „Alsof
"Alsof jij
jij niet
nietvertrouwelijk
vertrouwelijk met
met jejemoeder
moeder
zij
in haar
stoel viel.
zoude
omgaan; ; alsof
háár dit
niet eerst
eerst verteld
verteld zou
zou hebben
hebben!! Neen,
Neen, kindkindzoude omgaan
alsof je
je há.ár
dit niet
lief," zeide
zeide zij
zij met
met een
een knikje
knikjenaar
naar Alette
Alettegewend
gewend„het
.. hetwas
washeel
heelondeugend
ondeugend
lief,"
van
- al
al teteerg
erg!"
van je
je —
!"
Met
een zenuwachtige
zenuwachtige beweging
beweging liet
liet Erik
Erikzijne
zijnevingers
vingersdoor
dool'zijn
zijnkrullebol
kruJlebol
Met een
glijden en
en schoof
schoof hij
hij 't'tglas
glas van
van zich
zich af,
een eind
eind de
de tafel
tafel op.
op. Alles
Allesliep
liep
glijden
af, een
hij 't'tzich
zich had
had voorgesteld.
voorgesteld ...
zoo
geheel anders,
anders, dan
dan hij
zoo geheel
..
Juffrouw
zag hem
hem hulpzoekend,
hulpzoekend, eigenlijk
eigenlijk hopeloos,
hopeloos, aan.
aan. Maar
Maar
Juffrouw Lund
Lund zag
mevrouw
daar nog
nog altijd
altijd met
methaar
haarzelfbewust,
zelfbewust, gelukkig
gelukkig
mevrouw Evenoldsen
Evenoldsen zat
zat daar
afwachting van
van de
devertrouwelijke
vertrouwelijke mededeeling
mededeeling van
vanhaar
haarzoon.
zoon.
lachje
lachje in afwachting
Hen oogenblik
oogenblik van
algemeene stilte.
stilte.
van algemeene
Een
Nu staat
staat Erik
Erik langzaam
llmgzaam op,
zijne beide
beide handen
handen op
op de
de schouders
schouders van
van
op, legt zijne
zijne moeder
moeder en stamelt
stamelt —
- met
metkorte,
korte,afgebroken
afgebrokenzinnetjes
zinnetjes:
zijne
:
"Moeder,
Alette en
en ikik—- hebben
hebbenons
ons—- van
van
avond
verloofd—-!"
„Moeder, -— Alette
avond
—-verloofd
!"
"Wat
heb jullfe?
j ume? —
- JeJeverloofd
verloofd?
Van-avond?—- Maar
Maarhoe
hoeis is
datgegaan,
gegaan,
„Wat heb
? Van-avond?
dat
van
avond?"
van avond
?"
"Nu
komaan, Moedertje,
Moedertje, uu moet
moethet
hetniet
nietzoo
zoohoogernstig
hoogernstigopnemen!
opnemen! —
- Zie
Zie
„Nu komaan,
eens,
ben natuurlijk
natuurlijk eerst
eerst even
even naar
naar Alette
Alettegegaan,
gegaan,om
omhaar
haarhet
hetnieuwtje
nieuwtje
eens, ik ben
te vertellen.
vertellen. Dit
Dit lag
lagtoch
tochinindede
rede,
niet
waar?
Want—- hethet
hing'
immers
rede,
niet
waar
? Want
hing
• immers
van
den goeden
goeden afloop
afloop der
der zaak
zaak af,
af, ofofwij
wijons
onszouden
zoudenkunnen
kunnenverloven
verloven?"
van den
?"
,,0
- dus
dus op
op die
die manier,
manier, —
- z66
zóó isishet
hetgegaan.
gegaan. JijJijwas
waseerst
eerstbij
bijhaar
haar
„O —
de kamer.
kamer ...
Mevrouw.Enevoldsen
Enevoldsen gleed
gleedzwaar
zwaarachterover
achterover op
op haar
haal' stoel
stoel
in de
. .""Mevrouw.
en
twee groote
groote tranen
tranen rolden
rolden over
over hare
hare wangen
wangen in
haar schoot.
"Nu, dan
dan
en twee
in haar
schoot. „Nu,
had ik
ik toch
toch ongelijk,
ongelijk, Lund
Lund!! Jij
Jij waart
waart beter
beter op
op de
dehoogte
hoogteder
derdingen
dingen dan
dan
had
en dan
dan ben
ben jij
jij het
toch ook
ook geweest,
geweest, dien
dien
- dan
dan zijn
zijn eigen
eigen moeder
moeder j; —
ik —
en
het toch
de trap
trap op
ophoorde
hoorde komen
komen;; het
het was
was ook
ookduidelijk
duidelijkjou
jouvoetstap
voetstap;; dien
dienkan
kan
ik de
ik maar
maar al te
te goed
goedonderscheiden.
onderscheiden ...
. .""
Beiden
zijn opgestaan;
opgestaan; zij
zijtreden
tredennunuvriendelijk
vriendelijkvooruit
vooruitnaar
naarhaar
haar stoel.
stoel.
Beiden zijn
Juffrouw Lund
Lund schijnt
schijnt geen
geen woorden
woorden te kunnen
kunnen vinden
vinden voor
voor 't geen
geen er
er in
in
Juffrouw
haar
met hare
hare hand
hand liefkoozend
liefkoozend over
over de
de
haar omgaat,
omgaat, maar
maar voorzichtig
voorzichtig strijkt
strijkt zij
zij met
dunne
grijze haren.
haren. Zij
Zijgevoelt
gevaeltzich
zichalles
allesbehalve
behalvegelukkig;
gelukkig; zij
zijweet
weetniet,
niet,
dunne grijze
zij aan
aan haar
haar gewaarwordingen
gewaarwordingen uitdrukking
uitdrukkinggeven
gevenzal.
zal.Met
Meteen
eenwanhopigen
wanhopigen
hoe zij
blik
ziet zij
zij Erik
~:rik aan
aan;; m.aar
zelf ook
ook met
met de
de zaak
zaak verlegen.
verlegen. Zoo
Zoo iets
iets
blik ziet
maar hij
hij isis zelf
had hij
hij niet
niet kunnen
kunnen denken
denken!!
had
III.
23"
23*
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HAAR ERIK.
ERIK.
HAAR

"Ben
je boos,
boos, moedertje?"
moedertje?"
„Ben je
Hij
buigt zich
zich over
overhaar
haarheen
heenbijbij
bezorgdevraag;
vraag;maar
maarzijzijschudt
schudt
Hij buigt
diedie
bezorgde
het hoofd
hoofcl::
"Hoos!
- Waarover
Waarover zon
zon ik
ik boos
boos kunnen
kunnen zijn,
zijn, Erik
Erik?? Het
Het isisalleen
alleen —
„Boos! —
- -— het
het isis zoo
zooplotseling
plotseling —
- ikikgevoel
gevoelmij
mij nu
nuop
opeens
eenszoo
zooarm
arm —
- zoo
zoo
't vertrouwen
ontzettend
Ik heb
heb veel
veel verloren
verloren;; —
- nu
nu heb
heb ik
ik 't
vertrouwen van
van
ontzettendarm!
arm! Ik
heeft eene
eene andere
andere mij
mij ontnomen.
ontnomen. Maar
Maar onze
onze
mijn jongen
verloren; ; dit
mijn
jongen ook
ook verloren
dit heeft
Hij wil
wil en
en Hij
Hij wil,
wil, wat
wat goed
goed voor
voor ons
Ik
Lieve
Heer weet
weet wel,
wel, wat
wat Hij
Lieve Heer
ons is.
is. Ik
wensch
geluk, kinderen,
kinderen, als
als 't
nu eenmaal
eenmaal zoo
wezen moet.
Stoort
wensch jullie
jullie geluk,
't nu
zoo wezen
moet. Stoort
Maar nu
nu
verder maar
maar niet
je verder
niet aan
aanhetgeen
hetgeeneen
eenoude
oudedwaze
dwazevrouw
vrouwzegt....
zegt .... Maar
wij zeker
zeker ook
niet naar
naar de
....
nu
trekken wij
trekken
ook niet
de tweede
tweede verdieping,
verdieping,mijn
mijnjongen
jongen
. . nu
zullen wij
wij natuurlijk
natuurlijk maar
maar op
de zolderkamers
zolderkamers blijven
blijven woneu."
wonen." —
- —
zullen
op de
Het
had opgehouden
opgehouden te
te regenen.
regenen. DeDewolken
wolkenwerden
werdenonrustig
onrustigboven
boven de
de
Het had
stad
voortgedreven en
de maan
maan maakte
maakte onmiddellijk
onmiddellijk gebruik
gebruik van
van een
een kleine
kleine
stad voortgedreven
en de
haal' veroorloofde
veroorloofde om
om het
hethoekje
hoekjetetekijken
kijkenenendedesombere
somberestraten
straten
opening, die
die haar
opening,
verlichten.
te verlichten.
Lundnaar
naarhare
harekamer
kamergebracht
gebrachten
entoen
toenwas
washij
hijnaar
naar
Erik had
had Alette
Alette Lund
Erik
ombedaard
bedaardmet
metzijne
zijnemoeder
moeder
bed gegaan,
gegaan, na
na een
eenpaar
paarvergeefsche
vergeefscheaanloopjes
aanloopjesom
bed
over het
het een
een en
en ander
ander te
te praten.
praten. Het
Heteenige
eenigewat
wathij
hijtetehooren
hoorenkreeg,
kreeg,was,
was,
over
dat
zij zoo
zoo moe
moe was,
was, zoo
zooontzettend
ontzettend moe.
moe.
dat zij
Door
deopenstaande
openstaande deur
deurkon
konmevrouw
mevrouwEnevoldsen
Enevoldsennu
nuzijne
zijnegeregelde,
geregelde,
Door de
zij ininhare
harekamer
kamer zat
zatininhaar
haarnachtjakje
nachtjakje
gezonde
ademhaling hooren,
hooren, zooals
zooals zij
gezonde ademhaling
en onderrok,
onderrok, met
met de
degeborduurde
geborduurde nachtmuts
nachtmuts op.
op.
Wat was
was het
heteen
eenverbazend
verbazend lange
langedag
daggeweest,
geweest,dacht
dachtzij,
zij,met
meteen
eenververWat
langenden
blik naar
naar de
de rustbank,
rustbank, waarop
waarop zij
zij haar
haar bed
bed had
had gespreid.
Die
langenden blik
gespreid. Die
zag er
echt lekker
lekker uit.
uit. Heerlijk,
Heerlijk,dat
datzijzijdaar
daar nu
nuop
opkon
kongaan
gaan rusten
rusten —
er echt
slapenvan alles
alles afafzijn
zijn ininden
denslaap.
slaap.Welbeschouwd
Welbeschouwd was
was dit
dithet
hetbeste
beste
slapen — van
haar;; zij had
immers niets
beters meer
verwachten. Erik
Erik had
had nu
nu
voor haar
had immers
niets beters
meer te
te verwachten.
twee,
voor wie
wie hij
hij zorgen
zorgen moest.
moest. Zij
Zijmoesten
moesten zuinig
zuinig leven
leven en
en er
er zou
zou flink
flink
twee, voor
zoo akelig
akelig stijf;
stijf;
gewerkt
Die oude
oude vingers
vingers van
van haar
haar waren
waren zoo
gewerkt moeten
moeten worden.
worden. Die
zijnog
nogwat
wathebben
hebbenkunnen
kunnenhelpen
helpen en
eniets
ietsvoor
voorzich
zichverdienen,
verdienen,
anders
zou zij
anders zou
als
Erik trouwde.
trouwde.
als Erik
De klok
klok op
opden
dentoren
torenvan
vanhet
hetstadhuis
stadhuis sloeg
sloeg an
éénuur.
uur. Hoe
Hoevreeselijk
vreeselijk
De
zij vijf
vijf geslagen!
geslagen! Wel
Welwas
wasererdezen
dezenavond
avondveel
veelgebeurd,
gebeurd,
lang geleden
geleden had
had zij
lang
had vermoed;
vermoed; maar
maar hoe
had zij
zij zoo
zoo iets
ietsook
ookkunnen
kunnen
waarvan zijzij niets
waarvan
niets had
hoe had
denken?
die geheimhouding
geheimhouding van
Erik, jegens
haàr, en
en nog
nog wel
welwaar
waar het
het
denken? -— die
van Erik,
jegens haw,
zijn
grootste belangen
belangen gold! Van
Van haar
haar Erik!
Erik I
zijn grootste
Zij
trippeldp, volgens
volgens haar
haar oude
oude gewoonte,
gewoonte, nog
nog eens
eens rond
rond en
enonderzocht,
onderzocht,
Zij trippelde,
of de
de portaaldeur
portaal deur goed
goed gesloten
geslotenwas.
was.Hierna
Hierna
liep
zachtjesnaar
naarEriks
Eriks
liep
zijzij
zachtjes
kamer; ; voor
het bed
bed staande,
staande,streek
streekzijzijmet
metdede
magerehand
handliefkoozend
liefkoozend
kamer
voor het
magere
over den
den mooien
mooi en bruinen
bruinen krullebol
krullebol en
en fluisterde:
fluisterde:
over
"Dit
verdriet had
had mijn
mijn jongen
jongenzijn
zijnoude
oudemoeder
moederniet
nietmoeten
moetenaandoen;
aandoen;
„Dit verdriet
-— maar
maar nu
het gebeurd;
gebeurd; —
- dus
dus —
- God
Godzegene
zegene je!"
je!"
nu is het
En
toen tripppelde
tripppelde zij
zij weder
weder naar
naar hare
hare kamer,
kamer, deed
deed de
detusschendeur
tusschendeur half
half
Ën toen
dit bed
bed viel
viel zij
zij spoedig
spoedig in
in
dicht en
en klauterde
klauterde op
op haar
haar oude
oude rustbank.
rustbank. Op
Op dit
dicht
slaap.
Zij
droomde
van
witte
engelen,
die
haar
naar
boven
droegen,
vele
slaap. Zij droomde van witte engelen, die haar naar boven droegen, vele
trappen op.
op.
trappen
Naar het
het Deensch van OVIDU
AAS.
Naar
OVIDIA AAS.

HISTORISCHE LECTUUR.

Historisch
Leesboek, verzameld
verzameld door
door H.
H. Brugmans,
Brugmans,hoogleeraar
hoogleeraar aan
aan de
deUniversiteit
Universiteit
Historisch Leesboek,
('S Gravenhage,
Gravenhage, Martinus
Martinus Nijhoff,
Nijhoff, 1906).
1906).
van
Amsterdam Cs
van Amsterdam

Een
goedc bedoeling
verdient waardeering
waardeering en
en daarom
daarom is
is men
men aanstonds
aanstonds
bedoeling verdient
Een goede
vanhulde
huldevoor
voor
loffelijke
poging
van
Brugmans
geneigd
tot een
eenwoord
woordvan
geneigd tot
de de
loffelijke
poging
van
dr.dr.
Brugmans
en
de firma
firma Nijhoff,
Nijhoff, om
om het
het lezend
lezcnd publiek
publiek in
in Nederland
Nederland de
de gelegenheid
gelegenheid te
te
en de
verschaffen
kennismaking met de
de beste
bestcpennevruchten
pennevruchtenvan
vanonze
onzegeschiedgeschiedverschaffentot
tot kennismaking
schrijvers.
De firma
firma Nijhoff
Nijhoft' wenschte
wenschte eene
eenekeurgarve
keurgarve van
vanhistorische
historischelectuur
lectuur
schrijvers. De
te
zien samengesteld,
samengesteld, „bestemd
"bestemd voor
de velen,
velen, die
diebelang
belang stellen
stellen in
in de
de
te zien
voor de
N
ederlandsche geschiedenis,
geschiedenis, maar
maar in
in wier
wier handen
handen de
debelangrijke
belangrijkehistorische
historische
Nederlandsche
menhet
hetoog
oogopopkringen,
kringen,
studiën
in den
denregel
regelniet
niet
komen."Vooral
Vooralhad
hadmen
studiën in
komen."
"waar
men
zich
veelal
tevreden
moet
stcllen
met
handboeken
en
dergelijke
„waar men zich veelal tevreden moet stellen met handboeken en dergelijke
zelf,datdat
Amsterdamschehoogleeraar
hoogleeraarveel
veel
litteratuur."
Hct spreekt
spreektvan
vanzelf,
litteratuur." Het
de de
Amsterdamsche
sympathie
dit plan
plankoesterde
koesterde;
wietoch
tochzou
zouzoo
zooiets
ietsniet
niettoejuichen,
toej uichen,
sympathie voor
voor dit
; wie
daar
het de
detreurige
treurigewaarheid
waarheid is,is,datdat
beschaafdepubliek
publiek in
inons
onsland
land
daar het
hethet
beschaafde
heel weinig
weinig geschiedkundige
geschiedkundige geschriften
geschriften onder
onderdedeoogen
oogenkrijgt
krijgt!
Enonbekend
onbekend
! En
maakt
maakt onbemind
onbemind!!
Zoo ontstond
ontstond dan
dandeze
dezehistorische
historischebloemlezing,
bloemlezing, de
deeerste
eerste ininNederland,
Nederland,
Zoo
zijn best
best heeft
heeft gedaan
gedaan voor
voor afwisseling
afwisseling te
te
waarbij de verzamelaar
verzamelaar werkelijk
werkelijk zijn
waarbij
zorgen en
en rekening
rekening tetehouden
houdenmet
met
smaak
vanhethet
modernepubliek
publiek;
zorgen
denden
smaak
van
moderne
;
dus vooral
vooral niet
niet teteveel
vecl
politieke
geschiedenisen en
geen
ouderwetsche
dus
politieke
geschiedenis
ookook
geen
ouderwetsche
vertellingen van
vanvorstenhoven,
vorstenhoven,geen
geen
historischeparadestukken,
paradestukken,waarbij
waarbijmen
men
vertellingen
historische
z'n hart
hart kan
kanophalen
ophalenaan
aanklinkende
klinkendenamen
namenen en
goudbrocaat,maar
maarflinke,
flinke,
z'n
goudbrocaat,
van dat
dat andere
andere wil
wil genieten,
genieten, kan
kanterecht
terecht
degelijke sociale
sociale geschiedenis.
geschiedenis. Wie
degelijke
Wie van
bij Couperus
Couperus en
endede
verslaggeversvan
van
maskerades! IDr.
Dr.Brugmans
Brugmanskreeg
kreeg
bij
verslaggevers
maskerades
natuurlijk de
volledige beschikking
beschikking over
over het
het historisch
historisch fonds
fonds der
derfirma
firma
natuurlijk
de volledige
Nijhoff en
en trof
trofdaar
daarvanvan
beste
Thorbecke's
HistorischeSchetsen,
Schetsen,
Nijhoff
het het
beste
aan aan:
: Thorbecke's
Historische
Bakhuizen van
den Brink's
Brink's Studiën
Studiënenen
Schetsen,Fruin's
:.I!'ruin's
Vel'spreideGeGeBakhuizen
van den
Schetsen,
Verspreide
schriften, de
de Geschiedkundige
Geschiedkundige Opstellen,
Opstellen,aangeboden
aangeboden aan
aan Fruin,
}i'ruin, enz.
enz.Maar
Maar
schriften,
alom vond
vond hij
hij
ook elders
elders plukte
pluktedede
verzamelaarvoor
voorzijne
zijnebloemlezing
bloemlezing en
en alom
ook
verzamelaar
grootste bereidwilligheid
bereidwilligheid;; auteurs
auteurs en
enuitgevers
uitgeversstonden
stondenhem
hemhunne
hunnepennepennede grootste
pers vruchten volgaarne
volgaarne af!
af!
en persvruchten
deeerste
eersteplaats
plaatskrijgen
krijgenwewe
dan
eene
interessantestudie
studie van wijlen
wijlen
In de
dan
eene
interessante
Prof. P.P.L.L.Muller
Mullerover
over
Nederland
Zwitserland:
eenhistorische
historischeparallel
parallel
Prof.
Nederland
en en
Zwitserland
: een
de ontwikkeling
ontwikkeling der beide
beidestaten,
staten,welke
welke
veelovereenkomst
overeenkomstenenook
ookweder
weder
van de
ve,e1
verschil aantoont
aantoont;; daarna
daarna komen
komendrie
drieartikelen,
artikelen,
welke
eenigszins'bijbij
veel verschil
welke
eenigszins.
clkaar behooren,
behooren, omdat
omdat zezeons
onsin de
in Middeleeuwen
de Middeleeuwen
terugvoeren:
}i'ruin's
elkaar
terugvoeren
: Fruin's
armenzorg" van
vanMr,
Mr.
"Hollandsche stad
stad inindedeMiddeleeuwen",
Middeleeuwen",„Adellijke
"Adellijke
„Hollandsche
armenzorg"
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s.S. Muller
Muller en
en „Het
"Het KaasKaas- en Broodvolk"
Broodvolk" van
Blok. Het
Hetlaatste
laatste
van Prof.
Prof. P.
P. J. Blok.
stuk
zal stellig
stelligdedebelangstelling
belangstellinggaande
gaandemaken
makenvan
vanhet
hetgroote
grootepubliek,
publiek,
stuk zal
omdat
ieder ininzijn
zijnkinderjaren
kinderjarenvan
vandeze
deze
merkwaardigebeweging
beweginggehoord
gehoord
omdat ieder
merkwaardige
nu door
door het
betonderzoek
onderzoek van
van Prof.
Prof. Blok
Blok in
instaat
staatgesteld
gesteldwordt
wordteen
een
heeft en
beeft
en nu
juister inzicht
inzicht ininde de
toenmalige
maatschappelijketoestanden
toestandenteteverkrijgen.
verkrijgen.
juister
toenmalige
maatschappelijke
Van
Prof. Bussemaker
Bussemaker vinden
vinden wij
wijhier
hier„de
"devoorbereiding
voorbereiding van
van dedeGenerale
Generale
Van Prof.
Unie", een
een fragment
fragment van
vandedebekende
bekendedoor
doorTeyler's
Teyler'sGenootschap
Genootschapbekroonde
bekroonde
Unie",
"Afscheiding der
der Waalsche
Waalsche gewesten",
gewesten", na
na welke
welke studio
studie de
de auteur
auteur in
in 1894
1S94
„Afscheiding
hoogleeraar teteGroningen
Groningen benoemd
benoemd werd.
werd. Tot
Totdedekoloniale
kolonialegeschiedenis
geschiedenis
tot hoogleeraar
mogen gerekend
gerekend worden
worden:
"Isaac Lemaire",
Lemaire", een
een Gidsartikel
Gidsartikel van
van Bakhuizen
Bakhuizen
mogen
: „Is-aac
"OnzeEeuw"
Eeuw"over
overdedeOost-Indische
Oost-IndischeComComvan den
den Brink,
Brink,een
eenartikel
artikeluituit
van
„Onze
pagnie,
van den
denverzamelaar
verzamelaar zelf
zelf (voor
(voor de
deplaatsing
plaatsing waarvan
waarvan de
de heer
heer BrugBrugpagnie, van
het voorbericht
voorbericht min
min of
of meer
meer excuus
excuus vraagt
vraagt en
en niemand
niemand hem
hem stellig
stellig
mans
mans in
in het
de
genadige executie
executie zal
zalweigeren,
weigeren,waarop
waarop hij
bijhoopt,
hoopt,aangezien
aangezienhet
hetglasglasde genadige
helder, vlot geschreven
geschreven stuk
stuk niet
nietjuist
juisthet
hetminst
minst
genietbarevan
vanden
dengeheelen
gebeelen
helder,
genietbare
"deafstand
afstandder
derKaap
KaapdedeGoede
GoedeHoop
Hoopaan
aanEngeland
Engeland in
in 1814"
IS14"
bundel
en „de
bundel is), en
van
prof. Heeres.
Heeres. Dan
Danweder
wederpolitieke
politiekegeschiedenis
geschiedenis:
vandedehand
handvan
vanThorbecke
Tborbecke
van prof.
: van
"Simon
van Slingelandt's
81ingelandt's toeleg
toeleg om
om den
denstaat
staattetehervormen",
hervormen",„eel'
"eenenenander
ander
„Simon van
Van der
der Cappellen
Cappellen tot
Pol en
en zijn
zijn aanhang",
aanhang", door
door Dr.
Dr. W.
W. van
van der
der
over
over Van
tot de
de Pol
Meulen, en
en een
eenhoofdstuk
hoofdstukuituit
Colenbrander'sPatriottentijd
Patriottentijd „de
"de strijd
strijd der
der
Meulen,
Colenbrander's
nijverheidsgeschiedenis ververstaatspartijen
de Republiek."
Republiek." Verder
Verderis is
staatspartijenin
in de
de de
nijverheidsgeschiedenis
tegenwoordigd
door eene
eenebijdrage
bijdrage van
van Prof.
Prof.Kernkamp
Kernkamp tot
totdedegeschiedenis
geschiedenis
tegenwoordigd door
Hollandinin
17°enen18.
lSoeeuw
eeuw"
Droogscheerdersvan de
de lakenindustrie
lakenindustrie ininHolland
van
dede17e
„DeDeDroogscheerdersSynode"
, en Mr.
Mr. W.
W. H.
H.dedeBeaufort
Beaufortbeweegt
beweegt zich
zich op
ophet
hetterrein
terrein der
deroecooecoSynode",
nomische
geschiedenis in
in zijn
zijn„Engelsche
"EngelscheenenHollandsche
Hollandschevrijhandelsplannen."
vrijhandelsplannen."
nomische geschiedenis
Vrij
onbeduidend is
is het
betopstel
opstel„Oude
"OudeHollanders"
Hollanders" van
van Betz,
Betz, van'
van· wien
wien we
we
Vrij onbeduidend
wel
eens wat
watbeters
betersgelezen
gelezenhebben
hebben en
eniets
ietsheel
heelaparts,
aparts,onder
ondergeen
geenrubriek
rubriek
wel eens
"Dorus'Droefheid",
Droefheid",welbekend
welbekend bij
bij alle
alle lezers
lezers van
van de
de Gids,
Gids,
brengen, isis„Dorus'
te brengen,
een wat
wat lang
langvoortgezette
voortgezette reeks
reeks artikelen
artikelen inindat
dattijdschrift,
tijdschrift,
een
fragment uit een
een fragment
190 I, geschreven
geschreven door
doorden
denHaagschen
Haagschenbibliothecaris
bibliothecaris Dr.
Dr.Bijvanck,
Bijvanck,
Jaargang 1901,
Jaargang
destijds
redacteur van
van de
de Gids.
Gids.
destijds ook
ook redacteur
dus:: van
van alles
alles wat.
wat. En
Entoch
tochmoet
moetmen
menonvoldaan
onvoldaanzijn
zijn;
immers,
Men ziet dus
Men
; immers,
waar
van een
een historisch
historisch leesboek
leesboek in den
den waren
waren zin
zinvan
vauhet
hetwoord,
woord,
waar sprake
sprake isis van
mocht
de toegang
toegang niet
nietontzegd
ontzegdzijn
zijnaan
aankunstgeschiedenis,
kunstgeschiedenis, noch
noch aan
aan kerkkerkmocht de
mendaarvoor
daarvoorenkele
enkeleandere
anderestudiën
studiën(waarom
(waaromzeze
geschiedenis.
Gaarne had
had men
geschiedenis. Gaarne
te noemen
noemen?)
uit deze
dezeverzameling
verzameling zien
zienverdwijnen
verdwijnen!
?) uit
!
Mag men
al
niet
op
de
artikels
afzonderlijk
critiekgaan
gaanuitoefenen,
uitoefenen,daar
daar
men niet op de artikels afzonderlijk critiek
dit
verzou
zou
voerenenenook
ookbijbijzoo
zoooude
oude
bekendenniet
nietmeer
meernoodig
noodig is,
is,
dit tete ver
voeren
bekenden
toch zijn
zijn hier
hiernog
nogeenige
eenigeopmerkingen
opmerkingen over
overhet
hetwerk
werkals
alsensemble
ensemblewellicht
wellicht
toch
misplaatst. Allereerst
Allereerst brengt
brengtdedetitel
titel
"historischleesboek"
leesboek"den
denargeloozen
argeloozen
niet misplaatst.
„historisch
lezer, die
die natuurlijk
natuurlijk behoort
behoort tot
totdede
beschaafd!)leeken
leek en(zooals
(zooals de
demeer
meer en
en
lezer,
beschaafde
meer
gebruikelijke term
een dwaalspoor.
dwaalspoor. Wat
Wat toch
toch meent
meent hij
hij hier
hier
meer gebruikelijke
term luidt),
luidt), op een
zullen vinden
vinden?? Iets
Iets universeels,
universeels, eenige
eenigegrootsehe
grootsche tafereelen
tafereel en uit
uit het
hetdrama
drama
te zullen
Vaderlandsche historie,
van het
het
der
der Wereldgeschiedenis?
Wereldgeschiedenis ?Het
Hetisis enkel
enkel Vaderlandsche
historic, stellig van
beste, maar
maar wat het
het grootste
grootstegedeelte
gedeeltebetreft
betreftniet
nietgeschreven
geschrevenvoor
voorhet
hetpubliek,
publiek,
beste,
waarvoor
leesboek bestemd
bestemd heet
heet te
te zijn.
zijn. Velen
Velenzullen
zullenhet
hetboek
boekonvoldaan
onvoldaan
waarvoor dit
dit leesboek
de hun
hun voorgediende
voorgediende kost
kost was
was tetezwaar.
zwaar.
en
gemelijk ter zijde
zijde leggen
leggen;; de
en gemelijk
Reeds zijn
zijn er eenige
eenige maanden
maanden verloopen,
verloopen, sinds
Redactie van
van den
den TijdTijdReeds
sinds de Redactie
spiegel
mij het
het historische
historischeleesboek
leeshoekter
terrecensie
recensiezond
zond;
doorverschillende
verschillendeomomspiegel mij
; door
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slandigheden was
was het
het mij
mij niet
nietgoed
goedmogelijk
mogelijkmij
mijeerder
eerder van
van die
dietaak
taak tete
standigheden
kwijten, doch
doch wel
wel was
wasikik
dien
ruimschootsinindede
gelegenheidmet
met
kwijten,
in in
dien
tijdtijd
ruirnschoots
gelegenheid
vele „beschaafde'',
zelfs „heel
"heelbeschaafde
beschaafde leeken"
leeken" over
over het
hetwerk
werktetespreken
spreken
"beschaafde", zelfs
en bijna
luidde het
bijna algemeen
algemeen luidde
het oordeel,
oordeel, dat
dat de
delectuur
lectuurvoor
voorniet-vakmenschen
niet-vakmenschen
was.DeDemeeste
meesteartikels
artikelskonden
kondenniet
nietboeien,
boeien,zezewaren
waren tetestreng
streng
te geleerd
geleerd was.
wetenschappelijk; ;men
tegen het
hetleesboek
leesboekdenzelfden
denzelfden grief,
grief, dien
dienmen
men
wetenschappelijk
men had
had tegen
dikwijls hoort
hoortuiten
uitentegen
tegenhet
hetoverigens
overigensvoortreffelijk
voortreffelijkmaandschrift
maandschrift„Onze
"Onze
zoo dikwijls
Eeuw". Men
Men noemde
noemde mij
mij andere
andere historische
historische stukken,
stukken, die
die men
men met
metoneindig
oneindig
Eeuw".
meer smaak
smaak genoten
genoten had,
had, zooals
zooals b.v.
b.v. inindedeGids
Gidsvan
vanvócir
vóóreenige
eenigejaren
jaren de
de
meer
studie van
van Jonkvrouw
Jonkvrouw A.
A. van
vanHogendorp
Hogendorpover
overJuliana
Julianavan
vanStolberg,
Stol berg, de
de
studie
moeder der
der Oranje-Nassau's.
Oranje-Nassau's. En
En bovenal
bovenal populair
populair isis en
enblijft
blijftJorissen
JorisselI;; die
die
moeder
hem
wist den
den juisten
juisten toon
toontetetreffen,
treffen,die
diekon
konhethetpubliek
publiekpakken,
pakken,enenaan
aanhem
wist
het tetedanken,
danken,dat
datwerkelijk
werkelijkmenigeen
menigeenzijn
zijn
afkeertegen
tegenhistorische
historischelectuur
lectuur
is het
afkeer
heeft overwonnen
overwonnen; ; de
stijl van
van (len
den Leidschen
Leidschen hoogleeraar
hoogleeraar Blok doet
doet nu
nuenen
heeft
de stijl
dan aan
aan den
dengezelligen
gezelligen
verhaaltrantvan
vanJorissen
Jorissendenken.
denken.Waarom
Waaromvinden
vinden
dan
verhaaltrant
wij hier
hier dan
dan eigenlijk
eigenlijk niets
niets van
van Jorissen?
Jorissen ?
wij
uithet
hetpubliek
publiekverneemt,
verneemt, begint
begintmen
men
Wanneer men
men dergelijke
dergelijke stemmen
stemmen uit
Wanneer
werkelijk bang
worden, dat
datdede
'bewerker van
vanhet
hetleesboek
leesboek in
inzijn
zijn zoo
zoo
werkelijk
bang te worden,
'bewerker
bescheiden gesteld
gesteld voorbericht
voorbericht wel
wel eens
eensgelijk
gelijkkon
konhebben,
hebben, wanneer
wanneer hij
hij in
in
bescheiden
pessimistische stemming
werk een
een „hulpeloos
"hulpeloos wicht"
wicht"noemt.
noemt.Immers,
Immers,als
als
pessimistische
stemming het
het werk
het publiek
publiek het
hetwicht
wichtniet
niet
met
warmte
opneemt
met
koesterendeliefde
liefde
het
met
warmte
opneemt
enen
hethet
met
koesterende
in het
hetleven
levenhoudt,
houdt,wiewie
helpen
voor
spoedigenonderonderin
zalzal
hethet
dandan
helpen
enen
hethet
voor
spoedigen
gang behoeden
behoeden?
?
herinner, dat
ook in
in een
een
Ten slotte
slotte een
een voorstel,
voorstel, waarover
Ten
waaroverikik mij
mij herinner,
dat ook
andere
recensie, ik meen
meen inindenden
Nederlandsehen
Spectator,gesproken
gesproken is.is.
andere recensie,
Nederlandschen
Spectator,
In Duitschland
Duitschland isiszonder
zondertwijfel
twijfelde
dezin
zinvoor
voorhistorie
historieveel
veelmeer
meerontwikkeld
ontwikkeld
en
verbreid dan
dan bij
bij ons,
ons,hethetpubliek
publiekvoelt
voeltmeer
meervoor
voorgeschiedenis,
geschiedenis, is
is ook
ook
en verbreid
beter
op de
dehoogte.
hoogte.Grooten
Grootenopgang
opgangmaken
makenbij
bijonze
onzeOostelijke
Oostelijkenaburen
naburen de
de
beter op
"Monographien
Prof. Ed.
Ed. Heyck
Heyek
„Monographienzur
zur Weltgeschichte",
Weltgeschichte",uitgegeven
uitgegevendoor
door Prof.
(Velhagen
Klasing, in
in Bielefeld
Bielefeld und
undLeipzig),
Leipzig),eene
eeneserie
seriepopulairpopulair(Velhagen uml
und Klasing,
wetenschappelijke
uitgever en
enbevoegde
bevoegdemedewerkers
medewerkers voor
voor
wetenschappelijkestudiën,
studiën, door
door den uitgever
bij ons
onskent
kentmen
menze,ze,diedie
smaakvolle
een
groot publiek
publiek geschreven.
geschreven. Ook
Ook bij
een groot
smaakvolle
bocken,
afzonderlijk voor
voor billijken
billijkcn prijs
prijs te
tekrijgen
krijgen zijn,
zijn,voorzien
voorzienvan
vaneen
een
boeken, die afzonderlijk
massa
meestal uitstekend
uitstekend geslaagde
geslaagdereproducties
reproducties van
vanschilderijen,
schilderijen, medailles,
medailles,
massa meestal
oorkonden
Hiermede bereikt
bereikt men
men de
de kringen,
kringen, die
diezich
zichnooit
nooitvoelden
voelden
oorkonden enz.
enz. Hiermede
aangetrokken
de zware,
zware,uituit
deelen
bestaande
"Weltgeschichten",
aangetrokken tot
tot de
velevele
deelen
bestaande
„Weltgeschichten",
noch
tot dedespeciaal
speciaalvoor
voor
vakmenschenbestemde
bestemdekleinere
kleinerehistorische
historische gegenoch tot
vakmenschen
schriften.
Zou ook
ookininNederland.
Nederlandeene
eenedergelijke
dergelijkeaantrekkelijke
aantrekkelijke uitgave
uitgave niet
niet
schriften. Zou
beter
aan het
hetgewenschte
gewenschtedoel
doel
beantwoordendan
daneen
eenhistorisch
historischleesboek,
leesboek,
beter aan
beantwoorden
wordt?
als
ons thans
thans geboden
geboden wordt
als ons
?
Sneek, September 19
1906.
0 6.

Dr.
K. E.
Eo W.
W.
Dr. K.
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De
Oudste Roomsche
Roomsche bestrijders
bestrijders van
vanLuther,
Luther,door
doorprof.
prof.F.F.Pijper
Pijper(Bibliotheca
(BibliothecaReformaReformaDe Oudste
toria Neerlandica,
Neerlandica, deel
deel III.
lIJ.'s-Gravenhage,
's·Gravenhage, Martinus
Martinus Nijhoff,
Nijhoff, 1905).
1906).

De uitgevers
uitgevers der
derBibliotheca
BibliothecaReformatoria
ReformatoriaNeerlandica,
Neerlandica,dedehoogleeraren
hoogleerarenCramer
Cramer
heteerste
eerstedeel
deelzeldzame
zeldzamegeschriftjes
geschriftjes
en
Pijper, zorgen
zorgen voor
voor afwisseling.
afwisseling. Bevatte
Bevattehet
en Pijper,
van Hervormden
Hervormden en
en bestond
bestond het
het tweede
tweede uit
uithet
hetberoemde
beroemdeOffer
Offer des
des Heeren,
Heeren, het
het
van
oudste
Menniste martelaarsboek,
martelaarsboek, dit
deel brengt
brengt ons
ons ininkennis
kennismet
metde
de
oudste Menniste
dit derde
derde deel
Roomsche professoren
professoren Jacobus
Jacobus Latomus,
Latomus, Eustachius
Eustachius van
van Zichem
Zichem en
en Jacobus
Jacobus van
van
Roomsche
Hoochstraten als bestrijders
bestrijders van Luther
Luther en
en van
vande
develdwinnende
veld winnendehervorming.
hervorming. Een
Een
Hoochstraten
zevental geschriften,
geschriften, buitengewoon
buitengewoon zeldzaarn,
zeldzaam, uitgekomen
uitgekomen tusschen
tusschen 1519
1519 en
en1526,
1526,
zijn
binnen het
het bereik
bereikvan
vanieder
iederkerkhistoricus
kerkhistoricusgebracht.
gebracht.V Voor
hetleekenleekenzijn thans binnen
oor het
publiek
zijn deze
deze boekjes
boekjes minder
minder geschikt, want
want zezezijn
zijnininhet
hetLatijn
Latijngeschreven.
geschreven.
publiek zijn
daarentegen van
van hooge
hooge waarde.
waarde. Met
Meteen
eenreeks
reeks aanaanVoor
den vakman
vakman zijn
zijn zezedaarentegen
Voor den
teekeningen
voorzien van
uitvoerige inleidingen
inleidingen is de
de tekst
tekstdiplomatisch
diplomatisch juist
juist
teekeningen en
en voorzien
van uitvoerige
uitgegeven.
Nu isismen
mengeoriënteerd
georiënteerd en
enkan
ka,nmen,
men,voorgelicht
voorgelichtdoor
dooreen
eendeskundige,
deskundige,
uitgegeven. Nu
veelleeren
begrijpen van
van wat
watomging
omgingininRoomsche
Roomschehoofden
hoofden uit
uitdien
dienouden
oudentijd
tijd
veel leeren begrijpen
~n
waar hier
hier de
de geleerde
geleerde Roomschen
Roomschen van
van die
diedagen
dagenaan
aanhet
hetwoord
woordzijn,
zijn, het
het
-en waar
standpunt der
der kerk
kerk waardeeren.
waardeeren. De
De Leuvensche
Leuvensche en Keulsche hoogescholen
hoogescholen vertoonen
vertoonen
het werk
werk van
van hun
hun professoren,
professoren, maar
maar zij
zii vlechten
vlechten zichzelf
zichzelfhiermede
hiermede geenszins
geenszins een
een
eerekrans. Dat
dan de wetenschap
wetenschap en de
de filosofie
filosofie van
van de
de 16e
16e eeuw
eeuw!! Men
Menkan
kan
eerekrans.
Dat is
is dan
begrijpen,
jammerlijk het
ermede gesteld
men weet,
weet, dat
dat het
heteerste
eerste
begrijpen, hoe
hoe jammerlijk
het ermede
gesteld was,
was, als men
geschrift een
een samenspraak
samenspraak van
van Latomus behelst
behelst ten betooge
betooge dat, in
in tegenspraak
tegenspraak
de gevoelens
gevoelens van
van Mosellanus
MoselIanus en
en Erasmus,
Erasmus, de studie
van het
het Grieksch
Grieksch en
en
met de
met
studie van
met kennis
kennisvan
vanLatijn
Latijn kan
kan worden
worden volstaan.
volstaan. Of
Of
Hebreeuwsch
Hebreeuwsch onnoodig
onnoodigi8is en met
wat zou
zou men
men ininonze
onzedagen
dagenzeggen,
zeggen,
indien
iemand
van
Zichemnazeide,
nazeide, dat
dat
wat
indien
iemand
van
Zichem
Thomas van
Aquino zijn
zijn onderricht
onderricht had
had ontvangen
ontvangen van
van Petrus,
Petrus, Paulus
Paulus en
en
Thomas
van Aquino
Augustinus,
want de
de voortreffelijkheid
voortreffelijkheid van
vanzijn
zijnwerken
werkenkan
kanslechts
slechtsuituiteen
eenwonder
wonder
Augustinus, want
of, gelijk
gelijk deze
dezekampioen,
kampioen, de
de macht
macht van
van den
den paus
paus aflaten
aflaten te
te
worden
verklaard, of,
worden verklaard,
dezen grond,
grond, dat de
de kerk
kerk die
die in
inniets
nietsheeft
heeftgedwaald,
gedwaald,
verleenen
verleenen verdedigde
verdedigde op
op dezen
ook
gedwaald kan
kanhebben
hebbendoor
doorinindie
diemacht
macht
te gelooven!
VanHoochstraten,
Hoochstrl1ten,
ook niet gedwaald
te gelooven
! Van
Luther schreef:
schreef; » »Nooit
heb ikik
de
Keulsche professor
professor en
en inquisiteur,
inquisiteur, van
van wien
wien Luther
de Keulsche
Nooit heb
stommer
gezien," reeds
reeds door
door zijn
zijn tijdgenooten
tijdgenooten aan
aan de
dekaak
kaakgesteld,
gesteld,overtreft
overtreft
stommer ezel gezien,"
wellicht beiden.
beiden. En
Envoornamelijk
voornamelijk hun werk
was het,
het, dat
datdedeKeulsche
Keulsche en
en de
de
werk was
wellicht
Leuvensche
hoogescholen Luthers
Luthers leeringen als
als kettersch
ketterschverklaarden
verklaarden!
Leuvensche hoogescholen
!
Toch, al
al heeft
heeftdit
ditderde
derdedeel
deelvoornamelijk
voornamelijk voor
voortheologen
theologen en
enhistorici
historiciwaarde,
waarde,
Toch,
ook voor
voor den
den ontwikkelden
ontwikkelden leek
bevat het
het inindedezeven
zeveninleidingen
inleidingenvan
vanprofessor
professor
ook
leek bevat
Pijper zeer
zeer veel
veel interessants.
interessants. Op
Opheldere
helderewijze
wijzeteekent
teek enthij
hijdededrie
drieschrijvers
schrijvers en
Pijper
geeft Lib
hij \'an
hun arbeid
arbeid een
een breedvoerig
breedvoerig overzicht.
overzicht. Men
Men krijgt
krijgteen
eenaardigen
aardigenkijk
kijk
van hun
op
het leven
levenaan
aan
hoogescholenenen
verneemtallerlei
allerleibijzonderbeden
bijzonderheden over
over het
het
op het
dede
hoogescholen
verneemt
Roomsche geloof
die tijden
tijden enenvan
vandenden
strijd
door
Roomschenonderling
onderling
Roomsche
geloof van
van die
strijd
door
Roomschen
de stijl
stijl niet overal
overal even
even vlot
vlot en
en wijdt
wijdt prof
prof.Pijper
Pijpersoms
Bornsuit
uitover
over iets,
iets,
gevoerd. Is
gevoerd.
Is de
dat met
met zijn
zijn onderwerp
onderwerp slechts
slechts in
in verwijderd
verwijderd verband
verband staat
staat en
enbeter
betergepast
gepastware
ware
in den
denvorm
vorm van
van een
eenaanteekening,
aanteekening, dat
dat neemt
neemt niet
niet weg,
weg, dat
datzijn
zijninleiinleigeweest in
geweest
dingen over
over het
het algemeen
algemeen genomen
genomen de
delezing
lezingoverwaard
overwaardzijn.
zijn.
dingen
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Van belang is
Van
iB deze
deze uitgave
uitgavemede
medeom
omenkele
enkelebijzonderheden.
bijzonderheden. Werd
Werd tot
totnog
nogtoe
toe
DirkBz. de
de rode
rodecuper,
cuper,beschouwd
beBchouwdalsalB
eerBte
Noord-NederlandBche
Willem
Willem Dirksz.
de de
eerste
Noord-Nederlandsche
martelaar,
prof. Pijper's
Pijper'B mededeelingen
mededeelingen geniet
meer. Maar
Maar
martelaar, na
na prof.
geniet hij
hij deze
deze eer
eer niet meer.
belangrijker iB,
is, hoe
hoe blijkt, dat
dat ook
ooktwee
tweeBroeders
BroederBdes
de~gemeenen
gemeenenlevens
levenBals
alBketters
ketterB
belangrijker
veroordeeld zijn,
dede
veronderstelling
van
veroordeeld
zijn, in
in 1526,
1526,enendat
dat
veronderBtelling
vanprof.
prof.dedeHoop
HoopScheffer,
Scheffer,dat
dat
de
Doopersehe beweging
beweging in
in 1524
1524teteZurich
Zurichontstond,
ontBtond, thans
thanBaan
aanernstigen
ernstigen twijfel
twijfel
de Doopersche
nu het
hetblijkt,
blijkt,dat
datvan
van
ZichemteteLeuven
Leuveninin1523
1523reeds
reedBschreef
schreef
onderhevig
onderhevigiB,
is, nu
Zichem
tegen lieden, die
tegen
die eene
eene afwijkende
afwijkende beschouwing
beschouwing over
over den
dendoop
doopbezaten.
bezaten.
Het eerste
eerBte der
der zeven
zevenherdrukte
herdruktegeschriftjes
geschriftjeswerd
werddoor
doorLatomus
Latomusgeschreven
geschreven
Het
Bcherpeverhandelingen
verhandelingenvan
vanErasmus
EraBmuBenenvan
vanMosellapus,
Mosellaoos,
naar
van twee
tweescherpe
naar aanleiding van
de studie
Btudie van
vanGrieksch
GriekschenenHebreeuwsch
Hebreeuwschverdedigden.
verdedigden.Deze
DezeLatomus,
Latomus,geboren
geboren
die
die de
in
1475, overleden
overleden in
in 1544,
1544, was
was reeds
reedB 1510
1510 lid
lid van
van de
defaculteit
faculteit der
der letteren
letteren te
te
in 1475,
Leuven,
promoveerde in
1519 tot
totdoctor
doctorinindede
godgeleerdheidenenverkreeg
verkreeg inin
Leuven, promoveerde
in 1519
godgeleerdheid
1535
gewone hoogleeraarsambt.
hoogleeraarsambt. Herhaaldelijk
Herhaaldelijk nam
nam hij
hij deel
deel aan
aan een
een geloofsgeloofs1535 het gewone
Vos, Jan
Jan
onderzoek
geestelijken (o.a.
(o.a. tegen
tegenJacobus
JacobusPraepositus,
PraeposituB, Hendrik
Hendrik Vos,
onderzoek tegen
tegen geestelijken
van
den Esschen
ESBchen en
en Paulus
Paulus de
de Roovere).
Roovere). ijHij
was
vruchtbaarauteur
auteurtegen
tegen
van den
was
eeneen
vruchtbaar
de
Hervorming. Zijn
Zijn eerste
eerBte werk
werk was
washet
het
bundelherdrukte
herdrukte„Over
"Over de
de
de Hervorming.
in in
denden
bundel
studie
der
theologie."In In
"samenspraak"verdedigt
verdedigthij
hijde
de
drie
talen enendede
drie talen
studie
der
theologie."
eeneen
„samenspraak"
beoefening
scholastieke theologie.
Eigenaardig is,
is, dat
dathij
hijbeweert,
beweert,dat
datdede
beoefening der
der scholastieke
theologie. Eigenaardig
Grieksche
en Hebreeuwsche
Hebreeuwsche handschriften
handschriften op
op menige
menige plaats
plaatsbedorven
bedorven zijn,
zijn, maar
maar
Griekscbe en
dat het
hetonwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk is,
is,dat
datde
deLatijnsche
Latijnschevertaling
vertalingvervalscht
vervalschtis.is_Dit
Ditonlogische
onlogische
standpunt
evenwel minder
minder opmerkelijk
opmerkelijk dan
feit, dat
dat hier
hieren
endaar
daareen
eenleer
leer
standpunt is
is evenwel
dan het feit,
deorthodox-Roomsche
orthodox-Roomsche;; zoo o.a.
o.a. erkent
erkent hij,
hij,dat
dat
verkondigd wordt,
wordt, afwijkende
afwijkende van
van de
verkondigd
het gezag
gezag van
van de
de Schrift
Schrift boven
Kerk staat,
staat, terwijl
terwijl de
derechtzinnige
rechtzinnige leer
leeris,
is,dat
dat
boven de
de Kerk
dit
gezag juist
juistaan
aandedeKerk
Kerkisisontleend.
ontleend. Op
OpdedeProtestantsche
ProteBtantschelijn
lijn isishij
hijzelfs,
zelfB,
dit gezag
waar hij
hij zegt,
zegt, dat
datdede
menschbijbijdedehoogere
hoogeredingen
dingendoor
doorhet
hetlicht
lichtder
dergenade
genade
waar
mensch
Gods wordt,
wordt, dat
dat uit eigen kracht
wordt
voorgelicht, waardoor
een kind
kind Gods
wordt voorgelicht,
waardoor hij
hij een
kracht de
evangelische
zich heeft.
heeft.
evangelische waarheid
waarheid in
in zich
Zes jaar
- in
in 1525
1525 -- schreef
Bchreef Latomus
LatomuB het
het daarachter
daarachterafgedrukt
afgedruktwerkje
werkje
Zes
jaar later
later —
"Over het
het primaat
primaat van
van den
denpaus
pausteteRome
Rome tegen
tegenLuther."
Luther." De
Debeteekenis
beteekenis van
van
„Over
geBchrift is,
iB, dat
dathij
hijweergeeft,
weergeeft,wat
wat
NederlandBcheuniversitaire
universitairekringen
kringenvan
van
dit geschrift
in in
Nederlandsche
'B pausen
pauBen macht
macht gedacht
gedacht werd.
werd. In
Indie
diekringen
kringenwilde
wildemen
menniets
nietsweten
weten van
van de
de
's
Adriaan VI
- had
had
pauselijke onfeilbaarheid.
pauselijke
onfeilbaarheid.Adriaan
AdriaanFlorisz.
Florisz.- —de
de latere
latere paUB
paus Adriaan
VI —
"hetisiBzeker,
zeker,dat
datdedepaus
paUBdwalen
dwalenkan
kanook
ook in
in dingen,
dingen,
1517 dan
dan ook
ook geschreven
geBchreven:: „het
in 1517
die het
het geloof
geloofraken,
raken,door
doorbijbijbesluit
besluitofofuitgevaardigden
uitgevaardigdenbrief
briefeene
eeneketterij
ketterij uit
uit
die
spreken. EnEnverscheidene
verscheideneRoomsche
Roomsche pausen
pauBenhebben
hebbenkettersche
ketterschegevoelens
gevoelenB
te spreken.
aangehangen." Latomus
geschrift van
van Luther
Lutherover
overde
demacht
macht
aangehangen."
Latomus bestrijdt
bestrijdt hierin
hierin het geschrift
des pausen,
pausen, die
die loochende,
loochende, dat
dathet
hetpauselijk
pauselijkgezag
gezag
berustteopopbet
hetgoddelijke
goddelijke
des
berustte
op den
dcn Bijbel
Bijbel en
en het
het wraakte,
wraakte, dat
datmenschelijke
menschelijke wetten,
wetten, nl.
nl. die
die van
van den
den
recht of op
recht
paUR, met
werden gelijk
gelijk gesteld.
gesteld. De
Debeatrijding
be~trijding isisfel,
fel,soms
somsopophet
het
pauR,
met de
de evangeliën
evangeliën werden
hatelijke af, bijv.
bijv. waar
waar hij
hij het
het heeft
heeft over
over Luthers
Luthers huwelijk.
huwelijk. Eigoaardig
Eig(\naardigkomt
komt
hatelijke
onfeilbaarheid van
vande
deSchrift,
Schrift,maar
maar niet
niet
hierin de
de verklaring,
verklaring, dat
dat hij
hij wel
welinindedeonfeilbaarheid
hierin
deconciliën
eonciliën gelooft.
gelooft. Maar
1\1aar Latomus
LatomuB gelooft
gelooft ook
ook niet
niet inindedeonbeperkte
onbeperkte
die van
van de
in die
dezededewettige
wettigeopvolger
opvolgervan
vanPetrus,
Petrus,
goddelijke macht
pausen. Wel
Wel isisdeze
goddelijke
macht des
des pausen.
plaatsvervanger van
Christus, doch
zijn gezag
gezag geldt
geldtuitsluitend
uitsluitendhet
hetgeestelijk
geestelijk
plaatsvervanger
van Christus,
doch zijn
gebied. Ook
Ook meent
meent hij,
hij, dat
dat dedepaus
pausniet
nietover
over
geheele
gebiedder
derkerk
kerk
gebied.
hethet
geheele
gebied
dezelfde bevoegdheid
bevoegdheid bezit; bijv.
bijv. nationale
nationalerechten
rechtenbehooren
behooren geëerbiedigd
geëerbiedigd tete
dezelfde
ooktegen
tegende
delichtvaardigheid,
lichtvaardigheid,waarnaede
waarmedebisschoppen
bisschoppen
worden. Daarbij
Daarbij verzet
verzethij
hijzich
zichook
worden.
Rome opgeroepen
opgeroepen worden.
worden.
naar Rome
vanEustachius
EustachiuBvan
vanZichem:
Zichem:„Bestrijding
"Bestrijding
derde geschrift
geschrift in den
den bundel
bundel isisvan
Het derde
1521enenisisdan
danook
ookhet
hettweede
tweedegeschrift
geschrift
Luthers dwalingen."
dwalingen." Het
Het verscheen
verscheen inin1521
van Luthers
van Hollandschen
HollandBchen oorsprong
oorsprong tegen
tegen den
den hervormer.
hervormer. Het
Hetboekje
boekjeisisbuitengewoon
buitengewoon
van
uit Sichem
Sichem ininBrabant
Brabanten
en
zeldzaam en
bekend. Eustachius
Eustachiu8 was geboortig
geboortig uit
zeldzaam
en weinig bekend.
van fatsoenlijke
fatsoenlijke oude
Te Leuven
Leuven opgeleid,
opgeleid, verkreeg
verkreeg hij
hij in
in 1500'
1500'op
op
van
oude familie.
familie. Te
20-jarigen leeftijd
magister artium.
artium. Hij
Hij sloot
sloot zich
zichbij
bijdedeorde
ordeder
der
20-jarigen
leeftijdden
den titel
titel magister
In 1517
1517 werd
werd hij
hij doctor
doctor in
in de
de theologie.
theologie. Als
Alsprior
prior van
van het
het
Predikheeren aan.
Predikheeren
aan. In
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klooster en
en als
alseen
eender
derleden
ledenvan
vanden
denSenaat
Senaatder
deruniversiteit
universiteitbezat
bezathij
hijgrooten
grooten
klooster
invloedinvloed· V66r
Vóór 1521 had
had hij
hij reeds
reeds verschillende
verschillendedeelen
deelenvan
vanhet
hetland
landalalpredikende
predikende
Hij overleed
overleed inin1539.
1539. InIn
1518
was
Leuvendede
eersteverzameling
verzameling
afgereisd. Hij
afgereisd.
1518
was
te te
Leuven
eerste
geschriften van
van Luther
Lutheraangekomen.
aangekomen. Op
Ophet
heteerste
eerstegezicht
gezicht
begreepdedetheologische
theologische
geschriften
begreep
faculteit, dat
dat dit
dit boek
boek schadelijk
~chadelijk was
was voor
voor de
dekerk.
kerk.DeDe
verkoopmoest
moestdus
dus
faculteit,
verkoop
Men besloot
besloot eenige
eenige artikelen
artikelen daaruit
daaruitofficieel
officieelteteveroordeelen.
veroordeelen.
tegengegaan. Men
tegengegaan.
November 1519
1519 kwam
kwammen
menhiertoe
hiertoebijeen.
bijeen.Het
Hetinindeze
dezevergadering
vergaderinggevallen
gevallen
7 November
vonnis werd
werd in
in Februari
Februari d.
d. a.
a. v.v. door
door den
den druk
druk open
openbaar
Om nu
nu dit
dit
vonnis
baar gemaakt.
gemaakt. Om
vonnis te
te rechtvaardigen
rechtvaardigen tegen
tegende
develen,
velen,die
diehethet
optreden
der
faculteitafkeurden,
afkeurden,
vonnis
optreden
der
faculteit
zoowel
der
Leuvensche
schreef Eustachius
Eustachius zijn
zijn werk.
werk. Hij
Hijverdedigt
verdedigt
vonnis
schreef
hethet
vonnis
zoowel
der
Leuvensche
der Keulsche
Keulsche faculteit
faculteitenenstelt
steltalsalsaxioma
axiomavoorop,
voorop.dat
datdedemacht
machtdes
despausen
pausen
als der
inleidingvan
vanprof.
prof.Pijper
Pijperbevat
bevat
volmaakt dezelfde
dezelfde is
is als
alsdie
dievan
vanChristus.
Christus. DeDeinleiding
volmaakt
voorts een
een overzicht
overzicht van
van Eustachius'
Eustachius' Verdediging
Verdediging van
vanhet
hetmonnikenwezen
monnikenwezentegentegenvoorts
over Erasmus'
Erasmus' Handboek
Handboek voor
voor den
den Christenridder.
Christenridder. Deze
Deze is
is gesteld
gesteld inineen
eendoordoorover
loopend scherpen
scherpen toon.
Eer nog
nog hatelijker
hatelijker is
is van
van Zichem
Zichem in
in de
devierde
vierdeafgedrukte
afgedrukte
loopend
toon. Eer
DKorte verheerlijking
verheerlijking der
der Sacramenten",
Sacramenten", die
1523 het
het licht
licht
verhandeling, zijn
zijn »Korte
verhandeling,
die in 1523
De schrijver
schrijver was
was verbbsterd,
verbijsterd, dat
datzoovelen
zoovelendedekerk
kerkafvielen,
afvielen,niettegenstaande
niettegenstaande
zag. De
zag.
zulkeuitstekende
uitstekende schrijvers
schrijvers waren,
waren, die
die zoo
zoo goed
goed de
deeischen
eischenvan
van 't Christelijk
er zulke
en der
der Katholieke
Katholiekewaarheid
waarheidbetoogden.
betoogden. Dat
Datisisdedeschuld
schuldvan
vanLuther
Lutherj
maar
leven en
; maar
naast hem
hem zijn
zijnandere
anderetegenstanders
tegenstanders opgekomen,
opgekomen, die
die even
evenkrachtig
krachtigmoeten
moeten
naast
bestreden worden,
worden, want
want zij
zij gaan
gaan zelfs
zelfs verder.
verder. Hij
Hijheeft
heefthier
hierkennelijk
kennelijkhet
hetoog
oog
bestreden
de opkomende
opkomende Doopersche
Doopersche beweging
beweging en
en verdedigt
verdedigtdaarom
daaromdedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid
op de
Indit
ditwerk
werkstaat
staat
de pauselijke
onfeilbaarheidvoor.
voor.
van den
den kinderdoop.
kinderdoop. In
van
hij hij
de pauselijke
onfeilbaarheid
en tracht
tracht aan
aan tetetoonen,
toonen,dat
datzij
zijde
de
Hij behandelt
behandelt de
de Sacramenten
Sacramenten uitvoerig
Hij
uitvoerig en
genade werkelijk
werkelijk meedeelen,
meedeelen, maar
maar verdedigt
verdedigt ook
ook hier
hier veel
veel meer
meer met
meteen
eenberoep
beroep
genade
op de overlevering
overlevering dan
den Bijbel.
Bijbel. Zijn
Zijn uitlegging
uitlegging van
van de
de gelijkenis
gelijkenis van
van den
den
op
dan op
op den
De olie
olie en
en de
de
barmhartigen Samaritaan
barmhartigen
Samaritaanis isniet
nietonaardig.
onaardig.Deze
Dezeisis de
de Christus.
Christus. De
wijn, aan den
den gewonde
gewonde uitgereikt,
uitgereikt, vertegenwoordigen
vertegenwoordigen de
de medicijn
medicijn van
van de
de genade
genade
wijn,
des
Sacraments. De
ne herberg
herberg isis de
de kerk.
kerk. De
Dewaard
waardzijn
zijndededienaren
dienaren der
derkerk,
kerk,
des Sacraments.
terwijl
de aanbieding
aanbieding der
der genade
genade individueel
individueel is.
is. Natuurlijk
Natuurlijkverdedigt
verdedigt hij
hij hier
hier
terwijl de
aan de
de leeken.
leeken.
de
onthouding van
de onthouding
van den
den kelk
kelk aan
Drie werken
werken van
vanJacobus
Jacobusvan
vanHoochstraten
Hoochstratenworden
worden.,daarna
daarna afgedrukt.
afgedrukt. HoochHoochDrie
straten
was een
een gevreesd
gevreesd man
manwegens
wegensdedehardvochtigheid,
hardvochtigheid, waarmede
waarmede hij
hij alt
all!
straten was
inquisiteur
maar tevens
tevens hebben
hebbenvelen
velenzich
zichover
overhem
hemvroolijk
vroolijkgemaakt
gemaakt
inquisiteur optrad,
optrad, maar
wegens
zijn bekrompenheid
bekrompenheid en
en zijn
zijn slecht
slechtLatijn.
Latijn. Hij
door voor
voor de
de vleeschvleeschlib ging door
wegens zijn
geworden
Brabanter van
van geboorte,
geboorte, studeerde
studeerde hij
Leuven en
en
lab te Leuven
geworden behoudzucht.
behoudzucht. Brabanter
werd
daar in 1485
1485 magister
magister artium.
artium. Al
Alspoedig
spoedigvertrok
vertrok hij
hij naar
naarKeulen,
Keulen, alwaar
alwaar
werd daar
hij
ongeveer 1508
1508 prior
prior der
der Dominicaners
Dominicaners werd,
theologie en
en hooghooghij ongeveer
werd, doctor
doctor in
in de
de theologie
leeraar. Sinds
Sinds trad
trad hij
hij ook
ook op
op als
alsinquisiteur.
inquisiteur. Hij
Hijheeft
heeftden
denbekenden
bekendenReuchlin
Reuchlin
leeraar.
vervolgd
op beschuldiging
beschuldiging van
vanhet
hetverspreiden
verspreiden van
van Joodsche
Joodsche dwalingen.
dwalingen. Maar
Maar
vervolgd op
een
geestelijkerechtbank
rechtbank sprak
sprakdezen
dezenvrij.
vrij.Hoochstraten
Hoochstratenwas
wasde.
de'hoofdpersoon
hoofdpersoon bij
bij
een geestelijke
het
vonnis der
der Keulsche
Keulsche faculteit
faculteittegen
tegenLuthers
Luthers leer.
leer. Voorts
Voortswerkte
werktehij
hijmede
mede
het vonnis
tot verschillende
verschillendedoodvonnissen,
doodvonnissen, als
alsdie
dievan
vanHerman
Hermanvan'
van' Rijswijk, 13 Dec. 1512
1512 in
in den
den
Vos en
en Johannes
Johannes van
vanden
denEsschen,
Esschen,11Juli31523
JuliJ1523 teteBrussel
Brussel
Haag
verbrand, Hendrik
Hendrik Vos
Haag verbrand,
de ketters
kettersgelukkig,
gelukkig,dat
dathij
hijreeds
reeds inin1527
1527
verbrand.
Misschien was
voor de
verbrand. Misschien
was het voor
overleed.
beoefenaars der
der klassieke
klassieke studiën
studiën stond
stond hij
hij iningroote]minachting.
groote~minachting.
overleed. Bij
Bij de beoefenaars
Hij
Duitschland. In
In een
ecn reeks
reeks vlugschriften
vlugschriften
Hij werd
werd afgeschilderd
afgeschilderdals
als een
een pest
pest van
van Duitschland.
werd
tentoongesteld. Uit
die bestrijding,
bestrijding, zoo
wel dit,
dit, dat
dat
werd hij
hij tentoongesteld.
Ilit die
zoo heftig
heftig en
en fel,
fel, volgt wel
hij
in dedeoogen
oogenzijner
zijnertijdgenooten
tijdgenooteneen
eenpersoon
persoonvan
vangewicht
gewichtwas.
was.Hoochstraten
Hoochstraten
hij in
gaf een
eenaantal
aantalverhandelingen
verhandelingenuit,
uit,door
doorprof.
prof.Pijper
Pijperininzijnlinleiding:uitvoerig
zijn}nleiding:uitvoerig
zelf gaf
zooworden'ons
worden:onstin
,in den
den bundel
bundel
besproken.
keuze daaruit
daaruitwerd
werdgedaan
gedaanenenzoo
besproken. Een keuze
ter kennisneming
kennisneming aangeboden
aangeboden:: geschriften over
over de
de aanbidding
aanbiddingder;heiligen:(1524),
der:heiligen:(l524),
over
vagevuur (1525)
(1525) en
en twistgesprekken
twistgesprekken met
met 'Lutheranen
'Lutheranen (1526).
(1526). Het
Het eerste
eerste
over het vagevuur
daarvan
is een
eenbestrijding
bestrijdingvan:
van:de
demeening
meeningvan
vanJoannes
J oannesLonicerus,
Lonicerus,professor
professor t te
daarvan is
e
Marburg.
Vermelding verdient,
verdient, dJ.t
geb ed
ed
66n schoone
schoone bladzijdl~
bladzijde over
over het geh
daft hierin één
Marburg. Vermelding
voorkomt,
dient om
te, veranderen,
Godswil
te.veranderen,
0111 Gods,
voorkomt, waar
waar aangtlt
aangetlond
)ondwor.it,
wordt,dat
dat dit
dit niet dient
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maar
onzen wil
wil ininovereenstemming
overeenstemming tetebrengen
brengenmet
metden
denGoddelijken
Goddelijken wil.
wil.
maar om
om onzen
Zijn
Utrecht geschreven,
geschreven, wellicht
wellicht naar
naar aanleiding
aanleiding
Zijn verdediging
verdediging van 't
te 'Utrecht
't vagevuur,
vagevuur, te
van
proces tegen
Willem Dirksz.,
Dirksz., blijft
blijft vrij
vrij laag
laagbij
bij den
den
van zijn
zijn ondervinding
ondervindingin
in het
het proces
tegen Willem
eenecht
echtblakerend
blakerendenenschroeiend
schroeiend
grond.
Hoogstraten geloofde
bestaan van
van een
grond. Hoogstraten
geloofde in
in het bestaan
vuur.
Zijn bewijsvoering
bewijsvoering knoopt
aan 11Kor.
Kor. 33:: 11
U-15.
'Daar de
de kerk
kerk
vuur. Zijn
knoopt zich
zich vast aan
—15. 'Daar
de dooden
dooden bidt,
bidt, vraagt
vraagt hij,
hij, waarvoor
waarvoor dit
dit gebed
gebedzou
zoudienen,
dienen, als
als er
er geen
geen
voor
voor de
derde geschrift
geschriftbestrijdt
bestrijdtdedeverdediging
verdedigingvan
vantwee
tweebroeders
broeders
vagevuur
bestond. Het derde
vagevuur bestond.
des
gemeen en levens
levens uit
uit het
hetfraterhuis
fraterhuiste te
Amersfoort,die
diecirca
circa1526
1526aan
aanden
den
des gemeenen
Amersfoort,
wereldlijken
wegens kettersche
kettersche gevoelens
gevoelens werden
werden overgeleverd.
overgeleverd. WaarWaarwereldlijken rechter
rechter wegens
schijnlijk
het oorspronkelijke
oorspronkelijke gediend
gediend om
om de
de rechters
rechters van
van deze
deze ketterij
ketterij te
te
schijnlijk heeft
heeft het
overtuigen.
Een gedeelte
gedeeltevan
vanhet
hetover
overbroeder
broederThedoricus
Thedoricus gevelde
geveldevonnis
vonnis komt
komt
overtuigen. Een
er
in voor.
voor. Sterk
Sterkwordt
wordtinindit
ditgeschrift
geschriftverdedigd
verdedigd de
de leer
leer van
vande
dezaligheid
zaligheid uit
uit
er in
de
werken. Wanneer
Wanneer zoo
zoo driest
driest wordt
wordtverdedigd,
verdedigd,dat
dat»het
Dhetkoninkrijk
koninkrijkder
derhemelen
hemelen
de werken.
verschuldigd
voor de
degoede
goedewerken,"
werken,"ofofdat
dat»de
lldemensch
menschdoor
doorgoede
goedewerken
werken
verschuldigd is
is voor
de
eeuwige zaligheid
zaligheid verdient,"
verdient," door
door een
eeninquisiteur,
inquisiteur,derhalve
derhalveeen
eenautoriteit,
autoriteit,
de eeuwige
katholiekekansels
kapselsjuist
juistdergelijke
dergelijkedingen
dingenzullen
zullen
dan
begrijpt men,
men, hoe
hoevan
vandedekatholieke
dan begrijpt
zijn
men ook,
ook, hoe
hoe dat
datjuist
juisthet
hetoptreden
optredender
derreforreforzijn verkondigd.
verkondigd. Maar
Maar dan
dan beseft men
matoren in wijde
matoren
wijde kringen
kringen toejuichen
toejuichen deed.
deed.
De
uitgave door
doorprof.
prof.Pijper
Pijpervan
vandeze
dezezeven
zevengeschriften,
geschriften, waaraan
waaraan ds.
ds. D.
D. W.
W.
De uitgave
een uitstekend
uitstekend alphabetisch
alphabetisch Register
Register toevoegde,
toevoegde,juichen
juichenwij
wijvan
vanharte
harte
Mulder
Mulder een
totdusverre
dusverrevrijwel
vrijwelonbekend
onbekenddeel
deelvan
van
begin
hervormingstoe.
Een tot
toe. Een
hethet
begin
derder
hervormingsWij slaan
slaan een
een blik
blik
geschiedenis
hierdoor gebracht
gebracht tot
tot meerdere
meerdere bekendheid.
bekendheid. Wij
geschiedenis is hierdoor
deharten
hartenvan
vantoonaangevende
toonaangevende Katholieken
Katholieken uit
uit die
diedagen
dagenbewoog
bewoog en
en
in
wat de
in wat
beter
wordt daardoor
daardoor begrepen,
begrepen, hoe
hoetegen
tegendergelijke
dergelijkeleeringen
leeringende
dehervormingshervormingsbeter wordt
zoo spoedig
spoedig triomfeerend
triomfeerend baanbreken
haanbreken kon.
Moge het
hetLatijn
Latijn der
der
beweging
beweging zoo
kon. Moge
ook beletten,
beletten,dat
datmenigeen
menigeendedeoorspronkelijke
oorspronkelijke stukken
stukken ter
ter
verhandelingen
verhandelingen dan
dan ook
wij gelooven,
gelooven, dat elkeen,
elkeen, die
diede
deinteressante
interessantezeven
zeveninleidingen
inleidingenleest,
leest,
hand
neemt, wij
hand neemt,
den
Leidschen. hoogleeraar
hij ons
ons heeft
heeftaangeaangeden Leidschen.
hoogleeraardankbaar
dankbaarzal
zalzijn
zijn voor
voor wat
wat hij
boden.
K.
Vos.
Woudsend.
K. Vos.
Dramatische Studies van
van Frans
Frans Mynssen.
Mynssen. —
- Bussum,
Bussum, C.
van Dishoeck.
Dramatische
C. A.
A. J. van
begrip van
van dramatische
dramatische Dramatische
lJramatische Studies
Studies is niet
niet zoo
zoo gemakkelijk
gemakkelijk teteomomHet begrip
schrijven, sedert
soldert Heijermans
Heijermans Jr. onder
onder dien
dien naam
naam zeer
zeer omvangrijke
olUvangrijke tooneel-comtooneel-comschrijven,
posities in
het licht
lichtgaf.
gaf.DeDe
tooneelstukjes,die
dieFrans
FransMynssen
Mynssennu
nuals
als
posities
in het
vijfvijf
tooneelstukjes,
zijn zeer
zeer beknopt,
beknopt, en wij
wij vinden
vinden zelfs
zelfsbij
bij de
de eerste
eerste
Dramatische Studies publiceert,
publiceert, zijn
Dramatische
FrerJerik, aangeteekend, dat bij
bij het
het schrijven van
van dit
dit stuk
stuk
dezer studies,
studies, getiteld
getiteld Frederik,
dezer
de mogelijkheid
mogelijkheid van
eene opvoering
opvoering isis gedacht.
Het stukje
stukje isisininzijn
zijn
niet
niet aan
aan de
van eene
gedacht. Het
eenschrijver,
schrijver,enenzijne
zijns
geheel niets
nietsanders
andersdan
daneen
eensamenspraak
samenspraaktusschen
tusschenFrederik,
Frederik,een
overgevoeligenen
overspannen,zitzitpeinzend
peinzendvoor
voor
vrouw Elisabeth.
Elisabeth.Frederik
Frederikisisovergevoelig
jonge vrouw
overspannen,
zijn schrijftafel
schrijftafel en
beklaagt zich,
zich, dat
dat hij
hij niet
nietwerken
werkenkan
kan;
Elisabethtracht
trachthem
hem
zijn
en beklaagf
; Elisabeth
dathet
hetlater
laterwel
welbeter
beterzalzalgaan
gaanenen
maar
watrust
rust
gerust te stellen,
stellen, zegt
zegt dat
gerust
datdat
hijhij
maar
wat
datzijne
zijne vrouw
vrouw hem
hem niet
niet
ontspanning moet
moet nemen.
nemen. Frederik
Frederik beklaagt
beklaagt zich,
zich, dat
en ontspanning
hij andere
andere verwachtingen
verwachtingen van haar.
haax: heeft gehad
gehad en
en in
in zijne
zijne opwinding
opwinding
begrijpt, dat hij
begrijpt,
dezachte
zachtelijdlijdbeschuldigt hij
hij haar
haar van
van liefdeloosheid.
liefdeloosheid. Dan
Daneensklaps
eensklapsverdwijnt
verdwijnt de
beschuldigt
zaamheid der
zij hem
hem de
de waarheid,
waarheid, hoe
hoehij
hijininhet
hetnajagen
najagen
zaamheid
der jonge
jonge vrouwen
vrouw en zegt zij
dan een
een platte
platte egoïst,
egoïst,zonzonvan zijne
zijne artistieke
artistieke neigingen
neigingen niets
anders geweest
niets anders
geweest is dan
oog, zonder
zonder hart
hartvoor
voor hare
hare belangen, voor
voor haar
haar lijden.
lijden. Dan
Danvoelt
voeltFrederik
Frederik
der oog,
der
onrecht, dat
dat hij
hijhaar
haaraangedaan
aangedaanheeft
heeft;; hij
hij wil
wil 't't goedmaken, vraagt
vraagt vergiffenis
vergiffenis —
't't onrecht,
zegt, dat
dat haar
haar geloof
geloof in hem
hem isis vernietigd
vernietigd en
en dat
dat 't't onherstelbaar is.
is.
maar zij
maar
zij zegt,
Deze dramatische
dramatische huiselijke
huiselijke scène,
scène, waarin
waarin 't'tlijden
lijden van
vantwee
tweemenschen
menschen isisgegeDeze
teekend, die
die beiden
beiden wel
welgoed
goedwillen,
willen,maar
maarniet
niet
kunnen,
heeft
veel
verdienstelijks.
teekend,
kunnen,
heeft
veel
verdienstelijks.
eengoeden
goedendramatischen
dramatischendialoog
dialoog
Frans Mynssen
Mynssen bezit
bezitontegenzeggelijk
ontegenzeggelijkdedegave
gavevan
vaneen
Frans
dehandeling
handelingsteeds
steedsverder
verderbrengt
brengt;
hier
eensterke,
sterke,
te kunnen
kunnen schrijven,
schrijven, die
die de
te
; ererisishier
een
schrijverook
ookaan
aan
levendige climax,
climax, die
dieden
denlezer
lezermeesleept.
meesleept.Veel
Veel
zorg
besteedt
levendige
zorg
besteedt
dede
schrijver
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de aanduiding
aanduiding van
van de
de mise-en-scène
mise·en.scène;; het
het tooneel,
tooneel, de
de inrichting
inrichtingvan
vanhet
hetvertrek,
vertrek,
de
en de
de bewegingen
bewegingen der
der sprekers,
sprekers, alles
alles isistot
totinindedekleinste
kleinstebijzonderbijzonder.
houding en
de houding
zou
zijn?
Wijmeenen
meen enstellig,
stellig,
heden aangeduid.
aangeduid. Of
Ofdan
dan dit
ditstukje
stukjeniet
niet
opvoerbaarzou
heden
opvoerbaar
zijn
? Wij
het wel
welpakken
pakken zou
zouen
engeven
gevenden
denraad
raaderereens
eeneeen
eenproef
proefmee
meetetenemen.
nemen.
dat het
terug in
in het
hettweede
tweedestukje
stukje''En
En vrouw
vrOUfD
Diezelfde goede
goede eigenschappen
eigenschappen vinden
Diezelfde
vinden we
we terug
en in
in 't't derde,
derde, De
De Doode
Doode Man.
Man. In D'En
D'En vrouw"
vrouw" teekent
teekent de
de schrijver
schrijver een
een jongen
jongen
en
eene mooie
mooie vrouw,
vrouw, een
een vrouw
vrouw met
met een
een verleden.
verleden. Een
Een
man, die getrouwd
getrouwd is met
met eene
man,
vriend komt
komt hem
hem waarschuwen,
waarschuwen, dat zij
zij nog
nog dezelfde
dezelfde isisvan
vanvroeger,
vroeger,dat
datzijzijhaar
haar
vriend
hij niet
nietgelooven,
gelooven, dan
dan volgt
volgtdedetwijfel
twijfeleneneindelijk
eindelijkontontman bedriegt.
bedriegt. Eerst
Eerst wil
wil hij
man
deman,
man,dat
datzijn
zijnvriend
vriendgelijk
gelijkheeft.
heeft.DeDe
afwi88eling
gemoedsbewegingen
dekt de
afwisseling
in in
gemoedsbewegingen
zeergoed
goeduitgedrukt;
uitgedrukt;dedehandeling
handelinggaat
gaatgestadig
gestadig
den bedrogen
bedrogen jongen
jongen man
manisiszeer
van den
en ininclimax
climaxvoort,
voort,wordt
wordtgeen
geenoogenblik
oogenblikonderbroken.
onderbroken. Bij
Bij het
hetlezen
lezenvan
vandeze
deze
moesten wij
wij dikwijls
dikwijls denken
denken aan
aan den
denschrijftrant
schrijftrant van
van Emants;
Emants; »De
»De Doode
Doodc
studie moesten
Man" doet
doet ininopvatting
opvattingook
ookeenigszins
eenigszins
denkenaan
aan»Hij"
DHij"van
vandezen
dezenschrbver.
schrijver.
Man"
denken
Maar »De
DDe Doode
Doode Man"
Man" van
van Frans
Fran!' Mynssen
Myn88en is toch
toch minder
minder griezelig:
griezelig: de
deweduwe
weduwe
Maar
tot haar
haar zwager,
zwager, dit
dit
den dooden
dooden man
man blijkt
blijkt in intieme
intieme betrekking
betrekking te staan
staan tot
van den
vernemen we uit
uithet
hetininkorte,
korte,afgebroken
afgebrokenzinnen
zinnen
gevoerde
gesprek
tU9schenDora
Dora
vernemen
gevoerde
gesprek
tusschen
Burkner. Dora's
Dora's man
man heeft zich
zich om
om die
die reden
reden van
van't'tleven
levenberoofd.
beroofd. Dan
Dankomt
komt
en Burkner.
haar zoon
zoon Karel,
Karel, die
die voor
voorzijn
zijnvader
vadereen
eengroote
groote vereering
vereering had.
had. Hij
Hijweet,
weet,dat
dat
haar
zijn vader
vader in zijn
zijn huwelijk
huwelijk niet
niet gelukkig
zijnemoeder
moeder en
en
zijn
gelukkig was
wasen
ennu
nuvindt
vindthij
zijne
oom samen
samen in
in het
hetsterfhuis.
sterfhuis.Karel
Karelkrijgt
krijgt
langzamerhandeen
eenzwak
zwakvermoeden,
vermoeden,
zijn oom
zijn
langzamerhand
er tusschen
tusschen zijne
zijne moeder
moeder en
en zijn
zijn oom
oom iets
iets bestaat,
bestaat, dat
datwellicht
wellichtdedeaanleiding
aanleiding
dat er
Inhet
hetvijfde
vijfdetooneel,
tooneel,inineen
eengesprek
gesprektusschen
tusschen
kan zijn
zijn tot
totden
denzelfrnoord.
zelfmoord. In
geweest kan
Karel en
en zijne
zijne moeder,
moeder, wordt
vermoeden zekerheid.
tooneel is
is de
de
Karel
wordt dit vermoeden
zekerheid. Ook
Ook in
in dit tooneel
dialoogvoortreffelijk.
voortreffelijk.
dramatische dialoog
Minder gelukkig
devierde
vierdestudie
studieuitgevallen
uitgevallen GerlfDongen
Liefrle. Voor
Voor de
de
Gedwongen Liefde.
Minder
gelukkig is de
demi-mondaine,
geschetst wordt,
wordt, kunnen
kunnen we weinig
weinig voelen,
voelen, daar
daar de
de
demi-mondaine,die
die hier
hier geschetst
schrijver
gunt in
inhet
hetkarakter
karakter van
van die
die vrouw.
vrouw. Het
Het isis
schrijverons
ons geen
geen enkelen
enkelen blik
blik gunt
de hier
hiergeschetste
geschetstetooneeltjes
tooneeltjesdezen
dezenbundel
bundeleenigszins
eenigszinsontsieren.
ontsieren.
jammer, dat de
jammer,
schildering van
van »High
DHigh Life",
Life", een
.eenaardig,
aardig,
Heel
goed isisdaarentegen
daarentegen weer
weer dedeschildering
Heel goed
pakkend stukje, dat menig dilettanten-tooneelgezelschap
dilettanten·tooneelgezelschapzal
zalverlokken
verlokkentot
totopvoering.
opvoering.
De
dramatische arbeid
arbeid van
van Frans
Frans Mynssen
Myn88en belooft
belooftongetwijfeld
ongetwijfeldveel
veelgoeds
goedsvoor
voor
De dramatische
ona
tooneel.
ons tooneel.
M.
M. S.
Wereld-Bibliotheek,
Kleine Vertelsels
Vertelsel~ door
door Samuel
Samuel
Wereld-Bibliotheek,onder
onderleiding
leiding van
van L.
L. Simons,
Simons, ~o.
No. 33.
33. Kleine
Falkland
(Herm. Heijermans
Heijermans Jr.).
Jr.). —
- Amsterdam,
Amsterdam, G.
G. Schreuders.
Schreuders.
Falkland (Herm.
De
Wereld.Bibliotheek, die
diezoo
zoovoortreffelijk
voortreffelijk wordt
wordtverzorgd
verzorgd met
metinteressante
intere88ante
De Wereld-Bibliotheek,
33"tedeeltje
deeltjeeenige
eenigeFalklandjes
Falklandjesvan
vanHerm.
Herm.
en degelijke
degelijke litteratuur,
litteril.tuur,geeft
geeftmet
methaar
haar
33ste
schrijver voegde
voegde aan
aan dit
dit bundeltje,
bundeltje, als
alsafwisseling,
afwi88eling, eene
eene
Heijermans
HeijermansJr.
Jr. De
De schrijver
causerie
Falkland-toon gesteld.
Deze causerie
causerie is
is niet
niet alleen
alleen
causerie toe,
toe, eveneens
eveneens in
in den
den Falkland-toon
gesteld. Deze
te lezen,
lezen,maar
maarook
ookbelangwekkend,
belangwekkend,omdat
omdatzijzijons
onseen
eenhelder
helder kijkje
kijkje
vermakelijk
vermakelijk om
om te
geeft in
in Engelsche
EngclscheenenAmerikaansche
Amerikaanschetooneeltoestanden.
tooneeltoestanden.Heijermans
Heijermansvertelt
vertelthierin
hierin
de
van zijn
zijn tooneelstuk
tooneelstuk »Ghetto",
»Ghetto", nadat
nadat hij
hij eene
eene aanbieding
aanbieding had
had gege·
de lotgevallen van
om dit
ditstuk
stukter
teropvoering
opvoeringaan
aaneen
eengrooten
grootenschouwburg
schouwburg in
in Louden
Londen af
af te
te
kregen
kregen om
staan.
Men zou
zoudeze
dezecauserie
causeriekunnen
kunnen betitelen
betitelen:: Groote
Grooteverwachtingen
verwachtingen en
en dito
dito
staan. Men
wijhier
hiervernemen,
vernemen,werpt
werpteeneen
eigenaardiglicht
licht
manier,
teleurstellingen. Wat
Wat wij
eigenaardig
opopde
de manier,
een zoogenaamd
zoogenaamd geadopteerd
geadopteerd buitenbuitenwaarop
Engelsche theater-directeuren
theater-directeuren met
met een
waarop Engelsche
businessopde
deweinige
weinigebetrouwbaarheid
betrouwbaarheidvan
van sommige
sommige bullÏne88landsch
omspringen en
en op
landsch stuk omspringen
men,
tot dedecategorie
categorievan
vantheater-ondernemers
theater-ondernemers behooren.
behooren. De
De keuze
keuze uit
uit de
de
die tot
men, die
en die
die keuze
keuze isis zeer
zeerruim,
ruim, Falkland
Falklandisisnu,
nu,meenen
meenenwe,
we,bezig
bezigaan
aan
Falklandjes,
Falklandjes, -— en
t ., -- kunnen
kunnenwij
wijslechts
slechtsloven.
loven.AlAl
eigene
dat
dezeschetsen
schetsenkarakterikarakterizijn
hethet
eigene
dat
deze
zijn 467"
46 7ste,
wij
seert,
typische, rake
rake beschrijvingen,
beschrijvingen, het
het humoristische,
humoristische, het
hettragi-komische,
tragi.komische,wij
seert, de typische,
vinden
alles inin dit
ditveertiental
veertientaluitgekozen
uitgekozen stukjes
stukjes terug.
terug. Geheel
Geheel dit
ditdeeltje
deeltje
vinden dat
dat alles
zeer juist
juist beeld
beeld van
van de
deFalkland-litteratuur.
Falkland·litteratuur.
geeft
geeft een zeer
M.
M. S.
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Vergelding,
Vergelding, door
door Mr.
Mr. L.L.Fl.H.J.J.Lamberts
LambertsHurrelbrinck.
Hurrelbrinck.—- Amersfoort,
Amersfoort,Valkhoff
ValkhofTenenCo.
Co.
Uit de
de leerschool
leerschool der
der Leugen,
Leugen,door
door Otto
Ottovan
vanTricht.
Tricht.—- Almelo,
Almelo,W.
W.Hilarius
HilariusWzn.
Ww.
Uit

Het lijvige
lijvige boekdeel
boekdeel met
metden
denhoogklinkenden
hoogklinkendentitel
titel»Vergelding"
»V ergelding"deed
deedons
onsallerallerHet
eerst
onze
onzeverrassing
verrassingontpopte
ontpopte zich
zich dit
ditboek
boek
eerst denken
denken aan
aan een
eenroman.
roman.Maar
Maartottot
enschetsen,
schetsen,waarvan
waarvan de
deeerste
eersteden
dennaam
naamdraagt,
draagt,die
dieals
als
als een
een bundel
bundel novellen
novellen en
als
titel
vermeld.
wijze
vanvan
betiteling
op den
denomslag
omslagis is
vermeld.Deze
Deze
wijze
betitelingvan
vaneen
eennovellennovellentitel op
Voor't
overige echter
echter is de
de inhoud
inhoud van
van dit
ditboek
boekzeer
zeerouderouderbundel is
is modern.
modern. Voor
't overige
bundel
wetsch
van
personen
toestanden,
correcte
wetsch;; de
de verhaaltrant,
verhaaltrant,dedeteekening
teekening
van
personenenen
toestanden,dede
correcte
zinbouw en
en gedegen
gedegen stijl,
stijl,ditditalles
allesdoet
doetons
onsdenken
denkenaan
aanlectuur
lectuurvan
vaneen
eenhalve
halve
zinbouw
en vroeger.
vroeger. Mr.
Mr.Lamberts
LambertsHurrelbrinck
Hurrelbrinck zou
zou een
eentijdgenoot
tijdgenootkunnen
kunnen
eeuw geleden
geleden en
eeuw
zijn van
van den
dennovellist
novellistCremer;
Cremer jzooals
zooalsdeze
dezewerkte
werktemet
methet
hetBetuwsch
Betuwschdialect,
dialect,
zijn
de heer
heerLamberts
LambertsHurrelbrinck
Hurrelbrinck de
deLimburgsche
Limburgschevolkstaal.
volkstaal.Bij
Bijvoorkeur
voorkeur
hanteert de
dezeschrijver
schrijvertafereeltjes
tafereeltjes uit
uithet
hetLimburgsche
Limburgschevolksleven
volksleven;; ofofhij
hijechter
echter
schetst deze
menschenneemt,
neemt,zooals
zooalszezeininwerkelijkheid
werkelijkheidzijn,
zijn,
natuurgetrouw teekent
en dedemenschen
natuurgetrouw
teekent en
betwijfelen. InIn
novelle
»Vergelding"
komt
a. een
kermisreiziger
valt tetebetwijfelen.
de de
novelle
»Vergelding"
kornt
o. o.
a. een
kermisreiziger
voor, bewoner
bewoner van
van een
een kermiswagen,
kermiswagen, die
diedoor
doore een
klompenmaker isis bestolen
b~stolen en
en
voor,
en klompenmaker
aanleiding daarvan
daarvan tot
totzijn
zijnzoontje
zoontjezegt
zegt:
DIkvoelde
voelde
m'n
bloed
heet
worden,
naar aanleiding
: »Ik
m'n
bloed
beet
worden,
maar.. ". . ik
ik heb
hebme
mebedwongen,
bedwongen, want
wantzie-je,
zie·je, 't was
was maar
maar geld,
geld, dat
dat hij
hij me
me had
had
maar
ontstolen; ; aan
me niet te
te na
nagekomen,
gekomen, dat
datzou
zouikikniet
niethebben
hebben
ontstolen
aan m'n
m'n eer
eer was
was hij
hij me
verdragen. .... . want
onthoud dit,
dit, Henryc,
Henryc, altijd,
altijd, jejeleven
levenlang
lang:
geldverloren
verloren
verdragen
want onthoud
: geld
niets verloren,
verloren, eer
eer verloren
verloren alles
alles verloren."
verloren." Welke
Welke lezer
lezer zal
zalnu
nueenig
eeniggeloof
geloof
niets
mogegeen
geenvoorstander
voorstanderzijn
zijnvan
vanoverdreven
overdreven
slaan aan
aan zoo'n
zoo'nkermisklant
kermisklant?
Menmoge
slaan
? Men
realisme, —
- voor
voorzulke
zulkehersenschimmige
hersenschimmige boekfiguren
boek figuren is
is het
hetlezend
lezendpubliek
publiekniet
niet
realisme,
dezevertellingen
vertellingenblijft
blijfthet
hetLimburgsch
Limburgsch
onnoozel genoeg
meest ware
ware inindeze
onnoozel
genoeg meer.
meer. Het meest
dialect, waarin
waarin de
de schrijver,
schrijver, gelijk
gelijkwe
wereeds
reedsboven
bovenzeiden,
zeiden,bijzonder
bijzondergoed
goedthuis
thuisis.is.
Het
werkje »Uit
DUitdedeleerschool
leerschoolder
derLeugen"
Leugen"is is
een
vrij
on beduidendverhaal,
verhaal,
Het werkje
een
vrij
onbeduidend
waarin
eenige militaire
militaire schandalen
schandalen den
den hoofdschotel
hoofdschotel uitmaken.
uitmaken. De
Deschrijver
schrijver Otto
Otto
waarin eenige
v.
Tricht schijnt
schijnt iemand
iemand te zijn,
zijn, die
die wel
welNederlandsch
Nederlandsch wil
wil schrijven,
schrijven, maar Duitsch
v. Tricht
schreed
denkt;
boekje wemelt
wemelt van
vanGermanismen.
Germanismen. Uitdrukkingen
Uitdrukkingen als:
als:»Maurits
»Maurits schreed
denkt; het boekje
(47) »hij
naar
de tuinkamer
tuinkamer terug,"
»hij gluurde
gluurde verstolen"
fJerstolen" (18)
»versluierd" (47)
terug," (46), Dversluierd"
naar de
Dkunstzuster"
enz. zijn
zijn zoo
on· Rollandsch, dat wij
wij soms
soms den
den indruk
indruk krijgen,
krijgen,
zoo on-Hollandsch,
(29) enz.
»kunstzuster" (29)
alsof
boekje uit het
het Duitsch
Duitsch wa,s
was vertaald,
vertaald, en
en nog
\log heel slecht
slecht vertaald.
alsof dit boekje
M. S.
M.
Bloemlezing uit
de werken
werken van
van Styn
StynStreuvels,
Streuvels, door
door Dr.
Dr. J.J. Aleida Nijland. - Amsterdam,
uit de
L.
J. Veen.
Veen.
L. J.
—

Een
bloemlezing samen
stellen uit
uit dedewerken
werkenvan
vanStyn
8tynStreuvels,
Streuvels, dien
dien
Een bloemlezing
samen te
te stellen
en vruchtbaren
vruchtbaren auteur,
van het
het Vlaamsche
Vlao.msche landleven
landleven en
en de
de VlaamVlaameenigen
eenigen en
auteur, die van
boerinnen eene
schildering heeft weten
weten tetegeven
gevenininzoo
zoofrissche
frisscheen
en
sche
boeren en
sche boeren
en boerinnen
eene schildering
gedaan, was
was zeker
zeker een
een goed
goed
krachtige
tonen als
als nog
nog door
door geen
geen schrijver
schrijver ooit
krachtige tonen
ooit is
is gedaan,
taakop
opzich
zichgenomen,
genomen, in
in vele
vele opopdenkbeeld.
J. Aleida
Aleida Nijland
Nijlandheeft
heeftdie
dietaak
denkbeeld. Dr.
Dr. J.
zichten
eene aangename,
aangename, maar
maar daarom
daarom nog
nog geen
geengemakkelijke
gemakkelijke taak
taak;; want
want te
te
zichten eene
datmooie
mooie en
en voortreffelijke,
voortreffelijke, dat
dat uit
uit de
de pen
penvan
vandezen
dezenauteur
auteur
grasduinen
al dat
grasduinen in
in al
hetniet
nietgemakkelijk
gemakkelijk uit
uit
is
gevloeid, mag
mag een
eenopwekkende
opwekkende arbeid
arbeid zijn,
zijn, toch
toch isishet
is gevloeid,
te doen.
doen. Wat
Watwij
wijhier
hierbijeenbijeen·
zoo'n
geschikte keuze
keuze te
zoo'n rijken
rijkenovervloed
overvloedvan
van stof
stof een
een geschikte
vinden,
ons den
denindruk,
indruk, dat
dat Dr.
Dr. Nijland
Nijland getracht
getracht heeft
heeft hier
hier in dit
dit lijvige
lijvige
vinden, geeft
geeft ons
uithet
hetbeste,
beste, dat
datStyn
StynStreuvels
streuvels heeft
heeftgeschreven.
geschreven.
boek
bijeen te
te brengen
brengen uit
boek fragmenten bijeen
schaduwzijde
Jammer,
meestal fragmenten
fragmenten moesten
moesten zijn,
zijn, —
- dit
juist de
de schaduwzijde
Jammer, dat
dat het meestal
dit is juist
prachtstukje »Kinderzieltje"
»Kinderzieltje" niet in
in
van
bloemlezing; ;jammer,
elke bloemlezing
jammer,dat
dat bijv.
bijv. dat prachtstukje
van elke
zijn
worden opgenomen.
Waarom, zou
zou men
men ook
ook kunnen
kunnen vragen,
vragen, uit
uit
zijn geheel
geheel kon
kon worden
opgenomen. Waarom,
dat
overschoone werk
werk oDorpsgeheimen"
oDorpsgeheimen" juist het
het verhaal
verhaal van
van »Bertken"
»Bertken" opgeopgedat overschoone
nomen
niet die
diewondere
wonuerevertelling
vertellingvan
van»Martje
»MartjeMaertens
Maertens en
ende
demisdadige
misdadige
nomen en
en niet
schildering, een
een stuk
stuk van
van »De
»De Lawine"?
Lawine"?
Grafmaker",
Grafmaker",of,
of,als
als proeve
proeve van
van prachtige schildering,
Maar
het was
wasmoeilijk
moeilijk uit
uitz66veel
z66veelvoortreffelijks
voortreffelijks met
met beslistheid
beslistheid
herhalen't,
't, het
Maar wij
wij herhalen
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te kiezen.
kiezen. Met
Metdede
toevoeging
van
woordverklaringenheeft
heeftDr.
Dr.
te
toevoeging
van
eeneen
lijstlijst
vanvan
woordverklaringen
Nijland ongetwijfeld
ongetwijfeld velen
velen verplicht.
verplicht. Want
Want de
deeigene
eigenetaal
taalvan
vanStyn
StynStreuvels
Streuvels
Nijland
Zuid-Nederlanders wel
weleens
eensvoor
vooronoplosbare
onoplosbareraadsels.
raadsels. Zou
Zou het
het
stelt NoordNoord- enenZuid-Nederlanders
stelt
echter niet
nietpractischer
practisch erzijn
zijngeweest
geweestop
opelke
elkebladzijde
bladzijdeinineen
eennoot
nootdedeverklaring
verklaring
echter
van die
die vreemde
vreemde woorden
woorden tetegeven
geven?
van
?
Wie
ter hand
hand neemt,
neemt, behoeft
behoeftniet
nietmeer
meer teteraden,
raden, maar
maar
Wie nu
nudeze
dezebloemlezing
bloemlezing ter
kan Styn
StynStreuvels
Streuvelsgeheel
geheelbegrijpen.
begrijpen.En
Endat
datverhoogt
verhoogtnatuurlijk
natuurlijk nog
nog het
hetgenot
genot
kan
van deze
dezevoortreffelijke
voortreffelüke lectuur.
lectuur.
van
M.
M. S.
S.
Mearten van
van den
den Visscher,
Visscher, door
door A.
A.Vreeken.
Vreeken. - Almelo,
Almelo. W.
W. Hilarius
Hilarius Wzn.
Wzn.
Mearten
—

Mearten van
van den
den Visscher,
Visscher, een
een flink
flink en
endegelijk
degelijkjongensboek,
jongensboek, isiseen
eenverhaal
verhaaluit
uit
Mearten
den tijd
tijd toen
toen dedeHaarlemmermeer
Haarlemmermeer nog
nog geen
geen graan
graanmaar
maarschatten
Rchattenvan
vanvisch
visch
den
De lotgevallen
lotgevallenvan
vanMearten
Meartenzijn
zijnaangenaam
aangenaam en
en goed
goed verteld
verteld;; dat
dat
voortbracht. De
voortbracht.
den energieken
energieken en
en eerlijken
eerlijken in
in de
de wereld
wereld goed
goedgaat,
gaat,dat
datdedebedrieger
bedriegerbedrobedrohet den
drankduivelden
denmensch
men~ch
naar
den
kelderhelpt,
helpt,zijn
zijnwaarheden
waarhede)l
uitkomt en
endededrankduivel
gen uitkomt
naar
den
kelder
die in
in een
een boek
boek voor
voor de
de jeugd
jeugd op
op de
de rechte
rechte plaats
plaatA zijn.
zijn. En
En wij
wij vinden
vinden dat
dat alles
alles
die
ditboek
boekbevestigd
bevestigd;
hetisisdaarbij
daarbij rijk
rijk aan
aan illustraties,
illustraties, met
met veel
veelzorg
zorguitgeuitgein dit
; het
A. Riinckel.
Rünckel. De
De uitgever
uitgever heeft
heeft het
hetwerk
werkmet
met
fraaieletter
letterlaten
laten
voerd door
door A.
voerd
fraaie
en blRbaar
bliikbaargeene
geenekosten
kostengespaard.
gespaard.Wij
Wijkunnen
kunnenhet
hetvoor
voordedebibliotheek
bibliotheek
drukken en
drukken
voor jongelieden
alle opzichten
opzichten aanbevelen.
aanbevelen.
voor
jongelieden in alle
M.
M. S.
S.
De Nieuwe Gids,
Gids, 21ste
21'" Jaargang. —
- TJitgevers-Maatschappij
Uitgevers-Maatschappij»
Voorbul'g."
»Voorburg."
De
Wij
ontvingen eenige
eenige afleveringen
afleveringen van
van »De
,De Nieuwe
NieuweGids"
Gids"ter
terbespreking.
bespreking.
Wij ontvingen
We
zouden kunnen
kunnen vragen
vragen:: IsIsdat
datvoor
vooreen
eentijdschrift,
tijdschrift,dat
datzijn
zijn21ste.
21"'Djaargang
jaarga!lg
We zouden
opdedehoogte
hoogteis van
is van
onzeletterkundige
letterkundige
beleeft,
nog noodig?
noodig? Wie
Wieeenigszins
eenigszins op
beleeft, nog
onze
de beteekenis,
beteekenis, die
die De
De Nieuwe
Nieuwe Gids
Gidsbij
bijzijn
zijnoptreden
optredenhad.
had.Zooals
Zooals
toestanden,
toestanden, kent
kent de
dit
tijdschrift thans
thans is,
is,met
metzijne
zijnemagere
magere
afleveringetjes van
van 3ah.à. 44vel
veldruks,
druks,
dit tijdschrift
afleveringetjes
maakt
het den
den indruk
indruk van
vaneen
eenkwijnend
kwijnendbestaan
be~ta(Ln teteleiden.
leiden.Geredigeerd
Geredigeerddoor
door
maakt het
Kloos,
De Meester
Meester en
en Jeanne
Jeanne Reyneke
Reyneke van
van Stuwe,
Stuwe, schijnt
schijnthet
hetbestemd
bestemdvoor
vooreen
een
Kloos, De
groepje
van lezers,
lezers, die
diezich
zichverwant
verwantvoelen
voelenmet
meteenige
eenige
jongereletterkundigen,
letterkundigen,
groepje van
jongere
~ns kleine
kleineland
landzoo
zooovermatig
overmatig
vormend
van die
die kliekjes,
kliekjes, waaraan
waaraan ons
vormend met
met elkaar
elkaar een
een van
Onder de
de medewerkers,
medewerkers, wier
wier novellen
novellenofofschetsen
schetsenhier
hierworden
wordenopgenomen,
opgenomen,
rijk
rijk is. Onder
treft
men dan
dan ook
ook gewoonlijk
gewoonlijk niet
veel andere
andere namen
namen aan
die van
van de
de leden
leden
treft men
niet veel
aan dan
dan die
der
eenige vaste
vaste groepverwanten,
groepverwanten, zooals
zooalsVan
Van Hulzen,
Hulzen,Frans
FransMynssen,
Mynssen,
der redactie, en nog eenige
Pieter van
van der
der Meer,
Meer,Broedelet
Broedelete.e.a.a.DeDeletterkundige
letterkundige
overzichten,behandeld
behandelddoor
door
overzichten,
Kloos
de »Literaire
»Literaire Kroniek",
Kroniek", worden
worden beheerscht
beheerscht door
door één
éénhoofdgedachte,
hoofdgedachte, die
die
Kloos in
in de
deze
moede wordt
nagenoeg elke
elke aflevering
aflevering nog
nog eens
eens te
te herhaherhadeze redacteur
redacteur niet
niet moede
wordt in nagenoeg
len:
namelijk alle
alleNederlandsche
Nederlandscheschrijvers
schrijversv66r
v66r'80
'80niets
nietswaren
warendan
danbedaarde,
bedaarde,
len : dat namelijk
nuchtere
lieden, die
die de
de stof,
stof, welke
welke zij
zij verwerkten,
verwerkten, niet
niet ininzich
zichopnamen,
opnamen, maar
maar
nuchtere lieden,
wat vriendelijke
vriendelijke woorden,
woorden, waardoor
waardoor hun
hun werk
werk
alleen
daaromheen speelden
speelden met wat
alleen daaromheen
hetgewone
gewonekoffietafeldiscours;
koffietafeldiscours;maar
maardat
dathet
het
nooit
peil kon
konkomen
komenvan
vanhet
nooit boven
boven het peil
alleen
letterkundige mannen
mannen van
van nfi.
ná '80 gegeven was
was door
door te
te dringen
dringen tot
tot
alleen aan
aan de letterkundige
in
de binnenste
binnenste kern
kern der
derdingen
dingenenenmet
methun
hunindividueel
individueelgevoel
gevoeldederealiteiten
realiteiten
in de
het echte
echte
haarfijn-precies
leggen in
indie
dieequivalente
equivalente woorden,
woorden, waardoor
waardoor het
haarfijn-preciesneer
neer te
te leggen
litteraire
alleen kenmerkt
kenmerkt en
en een
een plaats
plaats erlangt
erlangt inindedeDrij
»rijder
der
litteraire werk
werk zich
zich alleen
onsterfelijkheden"
1906).
onsterfelijkheden"(pag.
(pag.641,
641,At!.
Afl. XI
XI 1906).
Wanneer
voor een
een oogenblik
oogenblik willen
willen aannemen,
aannemen, dat
dat deze
deze stelling
stelling waarheid
waarheid
Wanneer we
we voor
bevat,
dan nog
nog wordt
wordthet
hetuiterst
uiterst
monotoondie
diealtijd
altijdweer
weeropnieuw
opnieuw tetehooren
hooren
bevat, dan
monotoon
opdl'eunen
daaraan elke
elke letterkundige
letterkundige beschouwing
beschouwing onophoudelijk
onophoudelijk getoetst te
te
opdreunen en
en daaraan
zien;
wanneer we
we dan
dan bedenken,
bedenken, dat
dat Kloos
Kloos zichzelf
zichzelf rekent
rekent onder
onder de
de eersten
eersten
zien ; en
en wanneer
van
uitverkorene jongere
met zooveel
zooveel
van die
die uitverkorene
jongereletterkundige
letterkundigegeneratie,
generatie, dan
dan moet
moet dat met
klem
suggereeren van
van eigen
eigen onsterfelijkheid
onsterfelijkheid op
een menach
veel
menech zonder
zonder alal te
te veel
op een
klem suggereeren
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pretenties wel
wel een
een dwazen
dwazen indruk
indruk maken.
maken. Waar
Waarverder
verderdedeschrijver
schrijvervan
van de
de
litteraire
kroniek vervalt
vervalt ininpolemiek,
polemiek,daar
daaris is
perBOOnlijkenaard,
aard,
litteraire kroniek
diedie
vanvan
z66zóó
persoonlijken
die alleen
alleen voor
voorde
dedaarbij
daarbij betrokken
betrokken personen
personen van
van eenig
eenig belang
belangkan
kanzijn.
zijn.
dat die
Om al
al dielredenen
die:redcnenachten
achtenwij
wijhet
hetniet
niet
waarschijnlijk,dat
datdit
dittijdschrift
tijdschriftooit
ooit
Om
waarschijnlijk,
inga.ng zal
zal vinden
vinden bij
bij een
eengemengd
gemengdlezend
lezendpubliek.
publiek.Zijn
Zijnmeerdere
meerdereofofmindere
mindere
ingang
levensvatballrheid zal
alleen afhangen
afhangen van
vandede
meerdereofof
minderetoeneming
toeneming
levensvatbaarheid
zal alleen
meerdere
mindere
der
groep, waarvoor
waarvoor het
bestemd schijnt.
schijnt. Ter
Ter wille
willevan
vanden
denuitgever
uitgeveren
ende
de
der groep,
het bestemd
redactie willen
wij dus
dus hopen,
hopen, dat
dat die
die groep
groepgunstig
gunstigzal
zalgedijen.
gedijen.
redactie
willen wij
M.
S.
M. S.
door Mr.
Mr. J. M.
M. van
Uitgegeven tot
tot nut
nutder
derNederlandsche
Nederlandsche
Karakter, door
van Stipraan
Stipraan LuÏscius.
lauïscius. Uitgegeven
- Rotterdam.
Rotterdam. Brusse.
Brusse.
jeugd. —
't
Mag als
als een
een gelukkig
gelukkigverschijnsel
verschijnsel beschouwd
beschouwd worden,
worden, dat
dat zij,
zij, die
diegeroepen
geroepen
't Mag
zijn of
of zich
zich geroepen
geroepen achten om
mede te
te werken
werken aan
aan de
de opvoeding
opvoeding van
van NederNederzijn
om mede
aandachtgaan
gaanvestigen
vestigenopopdedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid
lands jeugd, hoe
hoelanger
langerhoe
hoemeer
meerdedeaandacht
lands
van
meerdere zorg
zorg voor
voor de
vorming van
van het
het karakter.
karakter. Men
Menwordt
wordtzich
zichbewust,
bewust,
van meerdere
de vorming
dat zij,
zij, die
die in
in verstandsontwikkeling
verstandsontwikkeling alleen
alleen heil
heil zochten,
zochten, hebben
hebben gefaald
gefaald en
enmen
men
in te.
te" zien,
zien, dat
daterermeer
meernoodig
noodigis isomom
van
kind
een
flinkenengoed
goedmensch
mensch
begint in
van
hethet
kind
een
flink
maken. De
Dekaraktervorming
karaktervorming heeft
heeftschade
schadegeleden
geledenenendie
dieschade
schademoet
moetzooveel
zooveel
te maken.
mogelijk worden
worden ingehaald.
ingehaald. Daartoe
Daartoeheeft
heeftblijkbaar
blijkbaarook
ookMr.
Mr.Stipriaan
StipriaanLuïscius
Luïscius
mogelijk
dankbaarzijn
zijnvoor
voorzijn
zijnedel
edelpogen.
pogen.Maar
Maar
medewerken en we
we kunnen
kunnen hem
hemdankbaar
willen medewerken
dat
bij daarvan
daarvan veel
veelsucces
succeszalzal
hebben,durven
durvenwij
wijhem
hemnog
nogniet
niet
voorspellen,
dat hij
hebben,
voorspellen,
hoezeer we
we 't
hopen. Wij
gelooven, dat
niet meer
meer of
of nog
nog niet
nietde
detijd
tijdis,
is,
hoezeer
ook hopen.
Wij gelooven,
dat het niet
't ook
waarin
- want
want voor
voor haar
haar isis dit
ditboek,je
boekje geschreven
geschreven —
- lust
lust vinden
vinden zal
zal
waarin de
de jeugd
jeugd —
in
de lectuur
lectuurvan
vanwerkjes
werkjesals
alshet
hetbovengenoemde,
bovengenoemde, waarin
waarin op
op 23
23 blz.
blz. druks
druks de
de
in de
karakteruiteengezet
uiteengezetworden.
worden.Wie
Wieveel
veelmet
metkinderen
kinderenomgaat,
omgaat,
eischen
een goed
goedkarakter
eischen van een
weet,
dat zijzijnunu
eenmaal
niet
bijzondervatbaar
vatbaarzijn
zijnvoor
voorhet
hetopwekkende
opwekkendevan
van
weet, dat
eenmaal
niet
bijzonder
voorbeeld. Indien
Indien de
de
leeringen, doch
doch zich
zich meer
meer aangetrokken
aangetrokken gevoelen
gevoelen door
door het voorbeeld.
leeringen,
Smiles enenMarden
Mardennut
nutgesticht
gestichthebben
hebbenvoor
voordedejeugd,
jeugd,dan
danhebben
hebben
werken
werken van Smiles
zij dat
dat o.i.
o.i.inindedeeerste
eerste
plaats
gedaan
door
talrijkevoorbeelden,
voorbeelden,daarin
daaringenoemd.
genoemd.
zij
plaats
gedaan
door
dede
talrijke
en goed
goed man
man oefent
oefent meer
meer invloed
invloed uit
uit op
op de
de
levensgeschiedenis van
groot en
De levensgeschiedenis
van een
een groot
dan werkjes
werkjes als
als het
hethier
hierbesprokene.
besprokene.
jeugd dan
Intusschen kan
kan het ouderen
ouderen opwekken
opwekken tot
tot meerdere
meerdere aandacht
aandacht voor
voor het
het groote
groote
belang, dat de
de schr.
schr. op
op het
hetoog
oogheeft
heeftenendedebelangstelling
belangstellingvan
vanhen,
hen,die
dieopvoeden
opvoeden
belang,
kan niet anders
anders dan zegenrijk
zegenrijk werken
werken op
de kweekelingen.
kweekelingen. Laten
Laten we
we hopen,
hopen, dat
dat
kan
op de
hij op
op deze
deze wijze,
wijze, zij het dan
dan ook
ook langs
langs een
een omweg,
omweg, het
het doel
doel bereikt,
bereikt, dat
dathij
hij
hij
voor
verdient dat
wille van
vanden
denernst,
ernst,waarmede
waarmede hij
hij de
dezaak
zaak
voor oogen
oogen had.
had. Hij
Hij verdient
dat ter wille
behandeld.
heeft behandeld.
~tl~
~~
v.
N.
Sept. 1906.
Chr.
G. Salzmann.
Salzmann. Het mierenboekje.
mierenboekje. No. 23
23 van
van de
deWereldbibliotheek.
Wereldbibliotheek. —
- Amsterdam,
Amsterdam,
Chr. G.
G. Schreuders.
Schreuders.
Uitgave G.
hetininonzen
onzentijd
tijdmet
metzijn
zijnovervloed
overvloed van
van paedagopaedagoMen zou
zou mogen
mogen vragen,
vragen, of
of het
Men
gische
werken, zoowel
zoowelvoor
vooronderwijzers
onderwijzersals
alsvoor
voorouders,
ouders,nog
nognoodig
noodigwas
waseen
een
gische werken,
herdrukken. Wie
Wie bij
bij de
debeantbeantopvoedkundig
opvoedkundiggeschrift
geschrift van
van honderd
honderdjaar
jaar oud
oud te
te herdrukken.
woording
deze vraag
vraag alleen
alleenlet
letopophet
het
nieuwe,
boekje
ons
kangeven,
geven,
woording van
van deze
nieuwe,
datdat
dit di~
boekije
ons
kan
allicht geneigd
geneigdzijn
zijndeze
dezevraag
vraagontkennend
ontkennendtetebeantwoorden.
beantwoorden. 't
duidelijk,
zal allicht
't Is duidelijk,
de denkbeelden
denkbeeldenvan
vanSalzmann
Salzmanninin
verloopen
honderdjaar
jaarreeds
reedsbij
bijherbaling
herhaling
dat de
de de
verloopen
honderd
door
anderen opnieuw
zijn verkondigd
verkondigd en
en voor
vooreen
eendeel
deelook
ookreeds
reedsweder
wederlosgelaten
losgelaten
door anderen
opnieuw zijn
Hetkan
kandus
dusvoor
voorons
onsthans
thansallerminst
allerminsteen
eenDnieuw
Dnieuwleerboek"
leerboek"der
derpaedagopaedagozijn. Het
zijn.
Maar het
kan ook
ook op
op andere
andere wijze
wijze nut
nut stichten.
stichten. Ten
Teneerste
eerste heeft
heefthet
het
giek zijn.
zijn. Maar
giek
het kan
dit
op vele
vele paedagogische
het hoogst
hoogst eenvoudig
eenvoudig isisgeschreven
geschreven
paedagogische werken
werken voor,
voor, dat het
dit op
in een
een vorm,
vorm, die
die ook
ook in
in staat
staat isishet
hetgroote
grootelezende
lezende publiek
publiek aan
aan tetetrekken
trekken;; dat
dat
een niet
nietgeringe
geringeverdienste.
verdienste. Een
Eengeschrift
geschriftalsals
blijft
waarde
behouden,
is een
ditdit
blijft
zijnzijn
waarde
behouden,
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was 't
't ook
ook nog
nog zoo
zoo oud,
oud, door
door den
den waardigen
waardigen en
en kalmen
kalmen toon,
toon, waartn
waarin het isis
al was
gesteld;; door
door de
de volkomen
volkomen toewijding
toewijding aan
aan de
de belangen
belangen van
van het
het kind,
kind, die
dieererop
op
gesteld
Al mag
magde
deopzet
opzetons
onsmisschien
misschienook
ookwat
watverouderd
verouderd
iedere bladzijde
bladzijde uit
iedere
uit spreekt.
spreekt. Al
voorkomen, de
levendmakende geest
geestkan
kanniet
nietverouderen
verouderenen
enverkwikt
verkwiktiedereen,
iedereen,
voorkomen,
de levendmakende
die het wel
wel meent
meent met
met zijn
zijn kind
kind of
of zijn
zijn leerling.
leerling. En
Ende
deinhoud
inhoudisisnog
nogniet
nietz6o
z60
die
verouderd, of hij
hij isisdedemoeite
moeite
van
kennismakingnog
nogoverwaard
overwaard en
en dat
dat te
te
verouderd,
van
de de
kennismaking
meer, omdat vele
vele eischen,
eischen, die
dieSalzmann
Salzmannaan
aaneene
eenegoede,
goede,alzijdige
alzijdigeopvoeding
opvoedingstelt,
stelt,
meer,
ook nog
nog heden
heden ten
ten dage
dageworden
worden vernomen
vernomen en
envoor
vooreen
eengroot
grootdeel
deelnog
nog
onvervuld
ook
onvervuld
zijn.
b.v.
over
hethet
onderwijs
zijn. Wat
Watdedeschr.
schr.zegt
zegt
b.V.
over
onderwijsinindedekennis
kennisder
dernatuur,
natuur, ofofde
de
had
handenarbeid, de
eisch, dien
dien hij
hij ten
tenopzichte
opzichtevan
vandede
knapenstudiestelt,
stelt,had
handenarbeid,
de eisch,
knapenstudie
ook in
in onze
onZl' dagen
dagen kurnen
kUl'nen neergeschreven
neergeschreven worden.
worden. Laten
IJaten we
we het
hetdus
dusnog
nogmaar
maar
ook
eens lezen,
lezen, laten
laten we
wehet
het
maar
eens
overdenkenenenbedenken,
bedenken, dat
dathet
hethet
bet
eens
nognog
maar
eens
overdenken
beste is,
is, wat
wateen
eensuperieur
superieurman
mangeven
gevenkon,
kon,die
diezijn
zijnleven
levenheeft
heeftgewijd
gewijdaan
aandede
beste
opvoeding van
het kind.
kind. Voor
Voorouders
oudersencn
onderwijzers van
van onze
onze dagen
dagen zij
zij het
het
opvoeding
van het
onderwijzers
een beschamend
beschamend getuigenis,
er aan
aan herinnert,
herinnert, hoe
hoe weinig
weinig we
weeigenlijk
eigenlijkin
in
een
getuigenis, dat
dat hen er
jaar nog
nogmaar
maarvooruitgekomen
vooruit 6 ekomenzijn.
zijn.
laatstc honderd
honderd jaar
de laatste
Trachten we
metdeze
dezeweinige
weinigewoorden
woorden in
in 't kort
kort aan
aan te geven
geven het
het nut,
nut, dat
dat
Trachten
we met
bovengenoemde werkje
werkje in het
het algemeen
algemeen kan
kan stichten,
stichten, we
wedienen
dienen ook
ooknog
nogtete
het bovengenoemde
wijzen op den
den zeer
zeerbijzonderen
bijzonderen dienst,
dienst, dien
dien het
hetkan
kanbewijzen
bewijzen aan
aan hen,
hen, die
diegege·
wijzen
maken van
van de
de geschiedenis
geschiedenis der
der paedagogiek.
paedagogiek. Wie
Wie met
met
noodzaakt zijn
zijn studie
noodzaakt
studie t9
te maken
de studie
studie van
vanden
dencandidaat-hoofdonderwijzer
candidaat·hoofdonderwijzer meer
nabij bekend
bekend is, zal
zal het
het
de
meer van
van nabij
alleen aan
aangebrek
gebrekaan
aan
studielust
willen
toeschrijven,
onder
vclevakken
vakken
niet alleen
studielust
willen
toeschrijven,
datdat
onder
dedevele
dit onderdeeltje
onderdeeltje slechts
slechtseen
eenzeer
zeer
bescheidenplaatsje
plaatsjewordt
wordtingeruimd,
ingeruimd,dat
dat
aan dit
aan
bescheiden
men zich in
iu den
den regel
regel maar
maarbehelpt
behelptmet
metzeer
zeerkorte
korteuittreksels
uittrekselsofofniets
nietszeggende
zeggende
men
wemeer
meerwerkjes
werkjesals
alsdeze
dezeuitgave
uitgavevan
van
»Mierenboekje",
overzichten. Hadden
Hadden we
overzichten.
hethet
»Mierenboekje",
dan
kon dat
dat anders
anders worden.
worden. Wie
Wie een
eenpaar
paaravonden
avonden besteedt
besteedt aan
aan de
deaandachtige
aandachtige
dan kon
van dit
ditboekje,
boekje,zal
zalbeter
beterbegrepen
begrepenhebben,
hebben,wat
watdede
Philantropijnenwilden,
wilden,
lezing van
Philantropijnen
dan hij,
hij, die
diemisschien
misschien evenveel
evenveel tijd
tijd gebruikt
gebruikt om
om een
een kort
kort uittreksel
uittreksel uit
uit het
heteen
een
dan
of andere
andere handboek
handboek tetememoriseeren.
memoriseeren.
Wereldbibliotheekdeed
deednog
nogmeer
meerdan
danalleen
alleenmaar
maar
Doch
de redactie
redactievan
vandede
Doch de
Wereldbibliotheek
een
afdruk geven
geven van
vanhet
het
geschriftvan
vanSalzmann.
Salzmann.A an
Aanden
denbekenden
bekendenschoolschool.
een afdruk
geschrift
privaat·docent, Dr.
J. H.
H.Gunning
GunningWz.,
W z.,droeg
droegzij
zijop,
op,daarbij
daarbij een
een
opziener en
opziener
en privaat-docent,
Dr. J.
te schrijven,
schrijven, die
dieuitgedijd
uitgedijdisistot
toteene
eenehoogst
hoogstbelangrijke
belangrijkestudie
studievan
van58
58 blz.,
blz.,
nleiding te
waarin schr.,
volgens zijn
zijn eigen verklaring
verklaring in
in het
hetvoorbericht,
voorbericht, tracht
trachtSalzmann's
Salzmann's
waarin
schr., volgens
werk
de lijst
lijstvan
vanzijn
ziintijdtijd
zetten.
vernemenhierin
hierinniet
nietalleen
alleenvele
vele
werk in de
te te
zetten.
WeWe
vernemen
van Salzmann,
Salzmann, maar
maar leeren
leeren ook
ook diens
diens werk
werkkennen
kennen
bijzonderheden
bijzonderhedenuit
uit het
het leven van
richting in
in 't geestelijk
Duitschland als
als
als
uitvloeisel van
van een
een nieuwe
nieuwe richting
geestelijk leven,
leven, in Duitschland
als uitvloeisel
Ddie
Aufklärung" bekend.
bekend.
»die Aufkldrung"
't Is
een genot
genotden
dengedachtengang
gedachtengangvan
vanDr.
Dr.Gunning
Gunning tetevolgen,
volgen,als
alshij
hijdoor
door
Is een
menige
opmerking onze
onze aandacht
aandacht op
op de
de hoofdzaken
hoofdzaken van
van het
het betoog
betoogweet
weet
menige pittige opmerking
te vestigen
vestigen ofofdoor
doorhethet
aanwijzen
verband
tusschen
verschijnselenen
en
aanwijzen
vanvan
hethet
verband
tusschen
verschijnselen
uitspraken
vroeger en
en later
later tijd
tijd ons
onsinzicht
inzichtweet
weettete
verhelderen.En
Enwanneer
wanneer
uitspraken van
van vroeger
verhelderen.
men
bedenkt, dat
dat men
mendat
datalles
allesgenieten
genieten
kan
voor2020cts
cts,
danzal
zalwel
welniemand
niemand
men nu bedenkt,
kan
voor
, dan
bezwaar
onze meening,
meening, dat
dat ook door
uitgave van
van dit
dit boekje
boekje
door de
de uitgave
bezwaar hebben
hebben tegen
tegen onze
uitgever van
van de
deWereldbibliotheek
Werddbibliotheek velen
velen aan
aanzich
zichhebben
hebbenverplicht.
verplicht.
redactie
en uitgever
redactie en
v. N.
~t1~
~~
Sept. 1906.
Serie
van Keurwerken
Keurwerken II: Ega
Eça de
de Queiroz,
Queiroz, Briefwisseling
Briefwisseling van
van Fradique
Fradique Mendes.
Mendes. HerinHerinSerie van
Uit 't Portugees
vertaald door
door M.
M. J. l\ollewijn.
neringen
aanteekeningen. Uit
Portugees vertaald
Hollewijn. —
neringen en
en aanteekeningen.
Schreuders.
Amsterdam,
Amsterdam, G. Schreuders.
José Maria
Eça de
deQueiroz,
Queiroz,dedevoornaamste
voornaamsteportugeesche
portugeescheprozaschrijver
prozaschrijver van
van
Maria E9a
stierfteteParijs
Parijsopop
vijf. en-vijftigjarigenleeftijd
leeftijd
de
nieuwe naturalistische
naturalistische school,
school,stierf
de nieuwe
vijf-en-vijftigjarigen
in
1900. Zijn
Zijn vr
v riei end
sc hap
Carlos
Fradique
Mendes
begoninin
1880;zijn
zijn
in 1900.
nds chap
metmet
Carlos
Fradique
Mendes
begon
1880;
ken
nis mak i nmet
g met
dezen
bewonderenswaardigenman
mandagteekent
dagteekentvan
vanden
den
ken nismaking
dezen
bewonderenswaardigen
te Lissabon.
Lissabon. Op
Op 'n augustus·
avond vond
zomer
] 867 te
augustus-avond
vond hij
hij in 't Café
zomer van
van 1867
Café Marthino
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in een
een gekreukeld
gekreukeldnommer
nommer van
vandedeRevolu9ho
RevoluçàodedeSetembro
Setembro
Fradique'snaam
naamonder
onder
Fradique's
zesgedichten,
gedichten,
vereenigdonder
onderden
den
verzen, die
die hem
hem verbaasden.
verbaasden. Het
Het waren
waren vijf
vijfofofzes
verzen,
vereenigd
titel Lapidarias,
Lapidarias, die
die voor
voor hem
hem dadelijk
dadelijk een
eenpakkende
pakkende en
enlanggezochte
langgezochteoorspronoorsprondoch de indruk
kelijkheid
ze niet
niet meer
meer gezien;
gezien j doch
indruk was
was
kelijkheid hadden.
hadden. Later
Later heeft
heeft hij
hij ze
uit:»Ik
»Ikdank
dankje,je,gebenedijde
gebenedijde Fradique,
Fradique, dat
dat jejemij
mij
blijvend; ; vol
vuur roept
roept hij
hij uit:
blijvend
vol vuur
in
taaltaal
iet iets
s n ini
e uw
s heb
t 1laten
at e n bewonderen!"
b e won der en!"
in mijn
mijnoude
oude
euws
hebt
Nog
academievriend
Nog dienzelfden
dienzelfden avond
avond ging
ginghijhijeeneen
academievriendvan
vanCoimbra
Coïmbraopzoeken,
opzoeken,
Marcos
een jongeling
jongeling met
met dun,
dun,boterkleurig
1.l0terkleurig hair
hairenenroode
roodevlekken,
vlekken,
Marcos Vidigal,
Vidigal, een
ontbloot van
en manieren.
manieren. Nauwelijks
l'iauwelijksnoemde
noemdehij
hijFradique
FradiqueMendes
Mendes
ontbloot
van denkbeelden
denkbeelden en
en eenige
eenige van
vanzijn
zijnverzen,
verzen,of of
Vadigalsmeet
smeetzijn
zijnpen
penneer,
neer,met
meteen
eenglans
glansvan
van
en
Vadigal
aandoening op
zijn weeke gezicht.
gezicht.
aandoening
op zijn
"Ftadique?
de groote
groote Fradique
Fradique ken
ken?? Hij
familie van
van me
me!! Hij
Hij is
is mijn
mijn
Of ik de
Hij is familie
„Fradique ? Of
ij is
is mijn
mijn deelgenoot
deelgenoot!"
landgenoot!
!"
landgenoot ! E ij
de Revolu0o,
Revoluçào,vernam
vernam hij
hij de
deafkomst,
afkomst,
Door Vidigal,
Vidigal, de
dekroniekschrijver
kroniekschrijver van
van de
Door
de
jeugd, de lotgevallen
lotgevallen van
van den
dendichter
dichtervan
vande
de Lapidarias.
Lapidarias. Deze waren afgestaan
de jeugd,
zij onder
onder een
een schuilnaam
schuilnaam zouden
zouden blijven.
blijven. Maar
Maar op
op
onder
voorwaarde, dat
onder strenge
strenge voorwaarde,
dat zij
het redactiebureel,
redactiebureel, bij
bij 't nazien
der proeven,
proeven, vielen
vielen hem
hem alleen
alleenafgezaagde
afgezaagde en
en
nazien der
het
flauwe
namen in,
in, en
en zei
zei hij
hij bij
bij zichzelf:
zichzelf: »Nu
»Nu isis 't
Voortreflijkheid is
ia geen
geen
't uit!
uit ! Voortreflijkheid
flauwe namen
Ik zet
zetererzijn
zijnnaam
naamonder
onder!"
Maartoen
toenFradique
Fradique het
hetblad
bladzag,
zag,werd
werd
schande.
schande. Ik
!" Maar
hij.
van drift,
drift,enenzeizeiijskoud
ijskoudtegen
tegenVidigal:
Vidigal:»onhebbelijke
»onhebl.lelijkekerel,
kerel,pummel,
pummel,
hij. bleek
bleek van
Filistijn !"
])at
Filistijn is alleraardigst.
alleraardigst.
Dat Filistijn
voorstellingbijbijverrassing
verrassingplaats
plaatshebben,
hebben,
Den volgende
volgende dag,
dag, zondag,
zondag,zou
zoudede
Den
voorstelling
»een dichter,
dichter,zijn
zijnvriend."
vriend." Glimlachend
Glimlachend werd
werd de
de hand
handtoegestoken,
toegestoken, een
een fijne
fijne
als
als »een
en
blanke hand,
hand, waaraan
waaraan een
een robijn
robijn »roodde".
»roodde". Daarna werd
werd neef
neef Marcos
Marcos op
op den
den
en blanke
portierhem
hemoverreikte.
overreikte. 't Was
schouder
en een
een brief
briefgeopend,
geopend, dien
diendedeportier
schouder geklopt en
zooals
altijd over
over 't tolkantoor,
verdriet. Nu
Nu was
was daar
daar
tolkantoor, jaarlijksche
jaarlijksche bron
bron van
van verdriet.
zooals altijd
weer
een kist
kist aangehouden
aangehoudeJl met
met een
een egyptische
egyptischemummie.
mummie.
weer een
»Een mummie
mummie?"
?"
Ja
juist, een
eenhistorische
historische mummie,
mummie, 't ware
en eerwaardige
eerwaardige lijk
lijk van
van Pentaoer,
Pentaoer,
Ja juist,
ware en
ritueel schrijver
schrijver van
van den
dentempel
tempelvan
vanAmmon
AmmonteteThebe,
Thebe,enenkroniekschrijver
kroniekschrijver van
van
ritueel
Ramses
Dadelijk, den
deneersten
eerstenavond
avonddat
datPentaoer
Pentaoergelost
gelostwas,
was,vastgebonden
vastgebonden
Ramses 11.
II. Dadel-ijk,
in zijn
zijn kist,
kist, hadden
haddendedeverschrikte
verschriktedoeanen
doeanendedepolitie
politiegewaarschuwd.
gewaarschuwd.Toen,
Toen,nadat
nadat
ze
gerustgesteld waren
waren orntrent
omtrent hun
angst voor
voor een
een misdaad,
misdaad, deed
deed zich
zicheen
een
ze gerustgesteld
hun angst
onoverkomelijke
artikel van
van invoer
invoer kon
kon 't lijk van
van
onoverkomelijkemoeilijkheid
moeilijkheidopop...
. . . als
als welk artikel
den
tempelschrijver uit
van Ramses
Ramses worden
worden opgegeven?
Fradique gaf
gaf
den tempelsehrijver
uit de
de dagen
dagen van
opgegeven ? Fradique
op als
kin g. En
En werkelijk,
werkelijk, wat is
is een
een bokking
bokking ininden
dengrond
grondvan
vande
dezaak
zaak
op
alsbok
bokkin
anders dan
de mummie
mummie van
van een
een levenden haring zonder
zonder zN%
z" achtels en opschriften
opschriften?
dan de
?
Of hij
hij nu
nuvisch
vischofofschrijver
schrijver was
was geweest,
geweest, deed
deed niets
niets afafaan
aandedefiscale
fiscalegevolgen.
gevolgen.
Wat de
de doeanen
doeanen v6or
v60rzich
zichhadden,
hadden,was
waseen
eenlichaam
lichaamvan
vaneen
eenschepel,
schep~el,vroeger
vroeger
Wat
in den
den rook
rook gedroogd.
gedroogd. En
Ennunubevalen
bevalenin in
dien
brief
vrienden
levend,
levend, nu
nu in
dien
brief
dede
vrienden
doeanen,letterlijk
letterlijk»hoopen
I>hoopencruzados"
cruzados":
»Pintos
Bastos" Ban
aan (scheldnaam
(scheldnaamvan
vandededoeanen,
»Pintos Bastos"
:
een munt
munt:: ff 1,50),
vaderlandsche en
middel, te
te
cruzado
1,50), als 't meest vaderlandsche
cruzado is
is een
en snelste middel,
trachten een
een bevelschrift
bevelschriftvan
vanden
denminister
mini8tervan
van
financiëntetekrijgen
krijgenom
omzonder
zonder
trachten
financiën
rechten 't verheven lijk van
van Ramses'
Ramses' kroniekschrijver
kroniekschrijver door
door te
te laten.
laten.Marcos
Marcos vond
vond
juist een
een zaakje
zaakje pals
»a19 geknipt"
geknipt" voor
Hij holde
holde er
er heen.
heen. Met
Met een
een glas
glas
dit juist
dit
voorhem.
hem. Hij
zij zijn
zijn terugkomst
terugkomst af. Ineens
Ineensverscheen
verscheeninin
mineraalwater met citroen
citroen wachtten
wachtten zij
mineraalwater
de
lawaaiig opengegooide
opengegooide deur
deur Vidigal:
Vidigal: »Alles
»Allesininorde
orde!"
riephij.
hij. »De overledene
overledene
de lawaaiig
!" riep
Î6
is bezorgd."
De
minister, een
een vriend
vriendvan
vandichtkunat
diehtkunsten en
welsprekendheid,stelde
steldeopenlijk
openlijk
De minister,
welsprekendheid,
bezwaar op
te
belang in
in die
diemummie
mummievan
vaneen
een»collega"
»collega"enenbesloot
beslootdadelijk
dadelijk 't bezwaar
belang
op te
heffen, voor
t e v isch
i s c htetelaten
latenbetalen.
betalen.
heffen,
voorhem
hemals
alszou
z outev
dagen later
later vertrok
vertrokFradique
FradiqueMendes
Mendes met
meteen
eenveeboot
veebootnaar
naarMarocco.
Marocco.
Eenige dagen
Eerst
dertien jaren
jaren later
later zagen
zagen zij
zij elkander
elkanderweer.
weer.
Eerst dertien
Carlos
van rijke
rijke familie
familie uit
uitdedeAzoren
Azorenen
enstamde
stamde in
in
Carlos Fradique
Fradique Mendes
Mendes was
was van
mannelijke lijn
lijn af van
van den zeevaarder
zeevaarder dom
dom Lopo
LopoMendes,
Mendes,jougeren
jongerenzoon
zoonuit
uit't'thuis
huis

1906. lIl.
III.

24

362

NIEUWE UITGAVEN
UITGAVEN EN
EN VERTALINGEN.
VERTALINGEN.
NIEUWE

,"an een
een van
va.n de
deeerste
eerstecapitanaten
capitanaten(leenen),
(leenen),die
dieopopdie
dieeilande
eilande
en bezitter van
troba en
zijn
gesticht in
inde
dezestiende
zestiende eeuw.
eeuw. Zijn
Zijnouders
oudersverloor
verloorhij
hijop
opjeugdigen
jeugdigenleeftij
leeftij
zijn gesticht
en kwam
kwam nu
nu onder
onder voogdij
voogdij van
van zijn
zijn grootmoeder
grootmoeder van
van moederszijde.
moederszijde. Op
Opzestienzestienzij hem
hem naar
naar Coimbra,
Coïmbra, de
de portugeesche
portugeesche universiteit.
universiteit. Hij
Hijwas
was
jarigen leeftijd
leeftijd zond
zond zij
jarigen
voor zijn
zijn wiskunde
wiskunde gezakt,
gezakt, toen
toen grootmoeder
grootmoeder plotseling
Nuhad
hadhij
hij
juist voor
plotseling stierf.
stierf. Nu
om 't
van de
de maatschappij
maatschappij
neef, Thadeo
Thadeo Mendes,
Mendes, die
te parijs
Parijs leefde
leefde om
't heil van
een neef,
die te
nog een
te overwegen
prinsLouis
LouisNapoleon,
Napoleon, van
vanwien
wienhij
hijeen
een
overwegen met
metPersigny,
Persigny,Morny
Mornyenenprins
vereerder
schuldeischel' was.
EnFradique
Fradique ging
gingnaar
naar Parijs,
Parijs, waar
waar hij
hij in
in de
de
vereerder en
en schuldeischer
was. En
rechten studeerde
in de
rechten
studeerde in
de bierhuizen,
bierhuizen, die
dieom
omdedeSorbonne
Sorbonne liggen,
liggen, ininafwachting
afwachting
van zijn
zijn meerderjarigheid,
meerderjarigheid, die hem.
hem de
de gezamenlijke
gezamenlijke erfenissen
erfenissen van
van zijn
zijn vader
vader en
en
van
zijn grootmoeder
grootmoeder moest
bezorgen, zoowat anderhalf
anderhalf millioen
millioen gulden.
gulden.
zijn
moest bezorgen,
't Quartiel'
verliet hij
hij om
omeen
eenweelderig
weelderigenenbruisend
bruisendleven
leven teteleiden.
leiden.
Latin verliet
Quartier Latin
een vaart
vaartals
alseen
eenlosgelaten
losgelatenvogel
vogelreisde
reisdehij
hijdadelijk
dadelijknaar
naaralle
allehoeken
hoekenvan
van
Met
Met een
de
wereld, in alle
alle windstreken.
windstreken. In
In 't roode
gekleed. vergezelde hij
hij Garibaldi
Garibaldi
de wereld,
roode hemd gekleed,
bij zijn
zijn veroveringen
veroveringen van
van de
de beide
beide Sicilien.
Siciliën.Opgenomen
Opgenomenininden
denstaf
staf
vanden
denouden
ouden
bij
van
Napier, die
die hem
hemthe
thePortuguese
PortugueseLion
Lion
noemde,
maakte
denheelen
heelenabessinischen
abessinischen
Napier,
noemde,
maakte
hijhij
den
veldtocht
Hijkreeg
kreegbrieven
brievenvan
vanMazzini
Mazzini;
bezochtVictor
VictorHugo
HugoopopGuernGuernveldtocht mee.
mee. Hij
; bezocht
deoudheden
oudheden voerden
voerden hem
hem veertien
veertien keer
keer naar
naarhet
hetOosten.
Oosten.Zijn
Zijnavonavonsey.
Alleen de
sey. Aileen
en moeilijke
moeilijk<' reis
reis door
door Sina,
Sina, van
van Tibet
Tibet(waar
(waarhij
hijbijna
bijna 't
leven liet bij
bij
tuurlijke
tuurlijke en
't leven
een
overmoedige poging
de stad
stadLhassa
LhasBa door
door tetedringen)
dringen)tot
totHoogHoogeen overrnoedige
pogingom
om tot
tot de
Mandsjoerije,
meest volledige
volledige studie,
studie, die
die tot
totheden
hedengemaakt
gemaaktisisdoor
door
Mandsjoerije,vormt
vormtde
de meest
iemand
Europa
iemand uit Europa
't Onderzoek van Rusland
Rusland en
enzijn
zijnmaatschappelijke
maatschappelijkeen
en godsdienstige
godsdienstigebewegingen
bewegingen
hield hem
hemmaandenlang
maandenlanginindedelandbouwgoevernementen
landbouwgoevernemententusschen
tusschenDnjepr
Dnjepren
enWolga.
Wol ga.
straf gevangenissenvan
vanSiberië
Siberiëwerd
werd
verlangen naar
naarzekerheid
zekerheidomtrent
omtrentdedestrafgevangenissen
Het verlangen
door een
een schrijven
schrijven van
van generaal
generaalArmankoff,
Armankoff, hoofd
hoofd van
vandedevierde
vierdeafdeeling
afdeeling
gestuit door
der
keizerlijke politie. Fradique
Fradique vertrok
vertrok naar
naar Wasa
Wasa aan
aandedeBothnische
Bothnischegolf,
golf,stak
stak
der keizerlijke
dadelijk
over naar
naarZweden
Zweden en
enzond
zondvandaar,
vandaar, zonder
zonder datum,
datum, dit
ditbriefje
briefjeaan
aanden
den
dadelijk over
votre invitation
invitation oil
ou ilil y a beaucoup d'intolérance et
et
generaal:
generaal : vMonsieur,
vMonsieur,jai
jaireçu
rep votre
trois fautes
fautes de
de fran9ais."
français."
trois
bewoonde sedert
in de
deRue
RuededeVarennes
Varenneseen
een vleugel
vleugel van
van 't
sedert 1880
1880 in
Fradique bewoonde
van de
dehertogen
hertogenvan
vanTredennes,
Tredennes,dien
dienhijhij
met
een
eenvoudige,strenge
strengeweelde
weelde
paleis van
met
een
eenvoudige,
had ingericht.
ingericht. Iederen
lederen dag
dagwerd
werdhijhijmeer
meergehecht
gehechtaan
aande
dezoete
zoeterust
rustvan
vanzijn
zijn
had
eeneeuwenoude
eeuwenoudeklok,
klok,ininonbeon beparijsche gewoonte.
werd geregeld
geregeld naar
naareen
parijsche
gewoonte. Zijn
Zijn leven
leven werd
rispelijken
gehouden door
door zijn
zijn huisknecht
huisknechtSmith,
Smith,een
eenouden
oudenSchot
Schotuit
uitde
declan
clan
rispelijken gang gehouden
roze vel,
vel,die
diehem
hemdertig
dertigjaar
jaar
van
Macduffs, met
wit hair,
hair, maar
maar nog
nog heel
heelrbze
van de Macduffs,
met heel
heel wit
met grooten
grooten ijver
ijver vergezeld
vergezeld had
had door
door 't leven
leven en de
de wereld.
wereld.
In november
november 1888
1888stierf
stierfhij,hij,
acht-en-vijftigjaar
jaaroud,
oud,zonder
zonderpijn,
pijn,zdo
zóorustig,
rustig,
acht-en-vijftig
dat
Smith dacht,
dacht, dat
dat hij
hijingeslapen
ingeslapen wa.s
was vHij
DHijhad
hadgeleefd,"
geleefd," zooals
zooals de
de
dat Smith
ouden zeiden.
zeiden.
Op
Père-Lachaise ligt
niet ver
ver van
van 't graf van
van Balzac,
Balzac, waarop
waarop hij
hij op
op
Op Père-La,chaise
ligt hij
hij niet
Allerzielen altijd
altijd een
een tuil
tuilvan
vandiedieviolettes
violettes
Parme
leggen,
waar
schrijver
de de
Parme
lietliet
leggen,
waar
dede
schrijver
van
de Comédie humaine
kumaine bij
zijn leven
leven zooveel
zooveel van
van hield.
hield. Trouwe
Trouwehanden
handenonderonderbij zijn
van de
eenvoudig marmer
marmer geurig,
geurig, dat
dat hem
hem
houden
hém steeds
steeds met
met frissche
frissche rozen
rozen 't eenvoudig
houden voor
voor hém
de aarde
aarde dekt.
dekt.
in de

Lapidariaa, bestaat
bestaat van
van Fradique
Fradique nog
nog het
hetmerkwaardige
merkwaardige gedicht
gedichtin
in
Behalve de
de Lapidarias,
de Revue
RefJue de
de Poésie
Poé&ie
barbaarsch latijn:
Veneris Tenebrosae,
Tene brosae, dat verscheen
verscheen in
in de
barbaarsch
latijn : Laus
Laus Veneris
et d' Art,
Art, die
tegen 't einde
einde van
van 1869
1869 teteParijs
Parijsgesticht
gestichtwerd
werddoor
dooreen
eengroep
groep
die tegen
symbolistische
dichters. Maar
Maar hij
hijheeft
heefthandschriften
handschriftennagelaten,
nagelaten, rustig
rustigliggende
liggende
symbolistische dichters.
in een
een spaansche
spaansche kist
kist van
vanbewerkt
bewerktijzer
ijzeruituit
veertiendeeeuw,
eeuw,door
door hem
hem de
de
dede
veertiende
groote
goot genoemd.
genoemd.
groote goot
pijnewaard
waardkennis
kenniste te
makenmet
metFradique
FradiqueMendes,
Mendes, door
de
Het isisdedepijne
maken
door E~a
Ea de
Queiroz
innig hartelijk
hartelijk beschreven,
beschreven, door
door den
den heer
heerM.
M.J.J.Kollewijn
Kollewijn zoo
zoo
Queiroz zoo
zoo innig
vlot vertolkt.
vertolkt.
vlot
densteun
steunvan
vanhet
hetletterkundig
letterkundigenenletterletterDe uitgever
uitgever verdient
verdient den
dendank
dankenenden
R. KRUL.
lievend
publiek.
lie vend publiek.
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Gevleugelde
woorden. Verzameling
Verzameling van
van bekende
bekende citaten
citatenininverschillende
verschillendetalen,
talen,bijeen_
bijeen.
Gevleugelde woorden.
door .1.J. H.
H. de
de Ruyter
Ruyter met
met medewerking
medewerking van
van B.
B.A.
A.Buningh.
Buningh.—
- Amsterdam,
Amsterdam,
gebracht
gebracht door
H. J.
J. W.
Becht.
W. Becht.
H.
Gevleugelde
en tÜd.
Pittige
Gevleugelde woorden
woorden dagteekenen
dagteekenenreeds
reedsvan
van den
den voorhistorisch
voorhistorischen
tijd. Pittige
emblijvenden
blüvenden indruk
indruk gemaakt.
gemaakt. Meneer
Meneer Tel
Tel
gezegden hebben
hebben te
allen tijde
tijde een
gezegden
te allen
bij Homeros;
Homerosj meneer
meneer Cijfer
Cijfer evenzoo
evenzoo en meneer
meneer Van
Van Naslaan
Naslaan
vond
vond er
er honderdvier
honderdvier bij
gaf beiden
beiden gelijk.
ge lijk.
Men
tegenwoordig tijd
tijd noch
nochlust
lustvoor
voorstudie
studieenenzelfstandig
zelfstandigonderzoek
onderzoek
M e n heeft tegenwoordig
en
bluft toch
toch gaarne
gaarne op
op weten,
weten, op
op kennis,
kennis, op
op belezenheid.
belezenheid. Daarvoor
Daarvoor isisnoodig,
noodig,
en bluft
zorg en
en moeite
moeite gewrocht.
gewrocht.
broodnoodig een
broodnoodig
een ezelsbrug,
ezelsbrug, door
door ijverige
ijverige geleerden
geleerden met
met zorg
bestemdvoor
voorhen,
hen,die
dieaan
aan
Zulk een
werk wordt
wordt hier
hier aangeboden.
aangeboden. Het
Het»isDisbestemd
een werk
eene eenvoudige,
eenvoudige, gemakkelijk
gemakkelük ingerichte
ingerichtecitaten-verzameling
citaten-verzamelingdedevoorkeur
voorkeurgeven
geven
eene
de omvangrijke,
omvangrijke, wetenschappelijke
wetenschappelijke en
endaardoor
daardoor kostbare
kostbare uitgaven,
uitgaven, welke
welke
boven
boven de
het binnenbinnen- en
enbuitenland
buitenland op
opdit
ditgebied
gebiedverschenen
verschenenzijn."
zijn."
in het
Boven en
en behalve
behalve onvermijdelijke
onvermijdelijke drukfouten
drukfouten en
olljuist- of
ofnietgeplaatste
nietgeplaatste
en onjuistaccenten,
Methuaaltlm op
opblz.
blz.184
184vergeten
vergeten:
weinigeerbied
eerbiedvoor
voorden
denoudvader,
oudvader,
accenten, is Methusalep
: weinig
en dat
dat door
door onderwijzers
onderwijzers der
der jeugd! zie
zie blz.
blz. 115.
R. KRUL.
J. J. Isadcson.
Isaäcson. Een
kunst: Vincent
Vincent van
van Gogh
Gogh en
enB.B.D.
D.Nanninga.
Nanninga. —
Een nieuw
nieuw standpunt
standpunt in
in kunst:
J.
Amsterdam,
H. de
de Bussy.
J. H.
Amsterdain, J.

De heer IsaAcson,
Jsaäcson, de
bekende kunstcriticus,
kunstcriticus, schreef
schreef reeds
reeds teteParijs
Parijsinin1889
1889voor
voor
de bekende
het
weekblad»De
DDeportefeuille"
portefeuille"geestdriftige
geestdriftigeartikelen
artikelenover
overVincent
Vincentvan
vanGogh's
Gogh'swerk.
werk.
het weekblad
DJa", zegt
hij, »ik
»ik weet
weet wel, dat het
hetvoor
voorU,
U,kunstcritizeerende
kunstcritizeerendehoogere
hoogereburgerburgerzegt hij,
»Ja",
onbevooroordeeld over
over het
hetwerk
werkvan
vaneen
eennog
noglevend
levendtijdgenoot
tijdgenoot
scholieren,
scholieren, lastig isisonbevooroordeeld
Dochdat
datteekent
teekentUU; j
te oordeelen,
oordeelen, te
te meer
meerwauneer
wanneerhij
hijUUniet
nietsympathiek
sympathiekis.is.Doch
beweren,dat
datVincent
Vincentvan
vanGogh's
Gogh's
want
weet wel,
wel,dat
dathethet
danzelfbedrog
zelfbedrogis iste te
want weet
dan
beweren,
werk
U zoo
zoo hevig
hevigaangrijpt,
aangrijpt, terwijl
terwijl het
hetwerk
werkvan
vanNanninga
Nanninga UUals
alshet
hetware
ware
werk U
zÜn beiden
beiden elkanders
elkanders antipoden,
antipoden, doch
het werk
werk van
vanden
den één —
ontgaat.
Wèl zijn
ontgaat. WM
doch wie het
ook dat
datvan
vanden
denander
anderbegrijpen,
begrijpen,ofofhij
hÜbegrijpt
begrüpt
als criticus -— begrijpt,
begrijpt, moet
moet ook
inderdaad beiden
blz. 8.8.
inderdaad
beiden maar
maar half",
half", blz.
DIn de
de hedendaagsche
hedendaagsche schilderkunst
schilderkunst is
is het
hetbegin
beginvan
van
twee
hoofdrichtingen
»In
twee
hoofdrichtingen
merkbaar: : de
ofbegripsrichting,
begripsrichting,die
dieons
onsuitingen
uitingengeeft,
geeft,waarop
waaropdededingen
dingenmerkbaar
de reëele of
—
boornen, huizen,
velden. enz.
enz. —
- uitiluitend
uitsluitendbegrijpelijk
begrijpelükworden
wordenvoorgesteld,
voorgesteld,en
ende
de
boomen,
huizen, velden.
mystieke of
lyrische richting
richting met
met uitingen,
uitingen, die
dieons
onsdedehemelsche
hemelscheofofvisioenvisioenmystieke
of lyrische
openbaringen geven.
Men zou
zou die twee
twee richtingen
richtingen het
het beste
beste karakterizeeren door
geven. Men
de eerste
eerste Vincent
Vincent van
Gogh en de
de tweede
tweede Mathys
Mathys Maris
Maria te noemen.
noemen. Want
Want alal
de
van Gogh
wat nu
lat1lrin in
schilderkunstvan
vanbeteekenis
beteekellisis,is,zalzal
georiënteerdmoeten
moeten
nu ofoflater
de de
schilderkunst
georiënteerd
zijn
of op
op beide
beide richtingen.
richtingen.
zijn op
op éen of
»De
eerste is
is ontstaan
ontstaan uit aanschouwelijke
aanschouwelüke waarneming
waarneming en uit
uitde
denatuurwetennatuurweten»De eerste
schappen,
het christendom",
christendom", blz.
blz. 11
11 en
en 12.
12.
schappen, de
de tweede
tweede uit het
»een nieuw
nieuw standpunt
standpunt in
in kunst".
kunst".
Dit is peen
KRUL.
R. KRUL.
S.
Bouwes. De
De toekomststaat
toekomststaat der
der Socialisten
Socialisten getoetst
getoetst aan
aan het
hetwezen
wezenvan
vanStaat,
Staat,MaatMaatS. Bouwes.
schappij
Individu. -— Appingedam,
Appingedam, W.
van der Ploeg.
Ploeg.
schappij en
en Individu.
W. van
De
vroeger den
den overmoed
overmoed te
te hopen
hopen om,
om,ingeval
ingevalhijhijhet
hetonderwijs
onderwijs
be schrijver had
had vroeger
moest verlaten,
verlaten, bij
bij de
de journalistiek
journalistiek een
een onderkomen
onderkomen te
te kunnen
kunnen vinden.
vinden. Die
Die hoop
hoop
moest
vervlogen. Wat
Wat hij
hij uit
uitzijn
zijnschipbreuk
schipbreuk redde,
redde, biedt
biedt hij
hij aan.
aan.
is vervlogen.
De fransche
fransche revolutie
revolutie heeft
heeftons
onsgeleerd,
geleerd, dat
dathet
hetveel
veelgemakkelijker
gemakkelijkerisisgroote
groote
De
toe te
te juichen,
juichen, dan
dan zezeininpractijk
practijktetebrengen.
brengen.
beginselen te
verkondigen en
beginselen
te verkondigen
en toe
Hoe zal
het dan
dan gaan
gaan met
met het
hetSocialisme,
Socialisme, als
alshet
heteen
eenStaat
Staatsticht,
sticht,die
diegeheel
geheel
Hoe
zal het
llPt
maatschappelük leven
leven onder
onder zijn
?ijnleiding
leidingneernt,
neemt,ofofmet
metdedesociaal-democratie,
sociaal-democratie,
het maatschappelijk
de invoering
invoering van
van de
de Staats-exploitatie
Staats-exploitatie van
vanalle
alledenkbare
denkbarebedrijven
bedrijven beoogt?
beoogt?
die
die de
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Gelijk recht
recht voor
voor allen
allenis is
een
verleidelijkideaal.
ideaal.Immers,
Immers,dedeindividualiteit
individualiteit
Gelijk
een
verleidelijk
eenbeletsel
beletselvoor
voordergelijke
dergelijkeindeeling.
indeeling.Het
Hetcentraalgezag
centraalgezagoveroverden mensch
mensch isis een
van den
debehoefte
behoefteder
der.maatschappij,
. maatschappij,bepaalt
bepaalthet
hetaa,ntal
aantalvoor
voorelke
elkewerkzaamheid
werkzaamheid
ziet de
deelt de
dearbeiders
arbeiders in.
in.Zonder
Zonder deze
deze indeeling
indeelingzou
zouerervan
vanden
den
noodige krachten
krachten en deelt
noodige
arbeid niets
niets terecht
terecht komen.
komen. Ieder
Iederzou
zouzich
zichgeschikt
geschiktachten
achtenvoor
voorhet
hetnette
nettewerk,
werk,
arbeid
niemand voor
voor het zware,
zware, vuile,
vuile, gevaarlijke.
gevaarlijke.
niemand
disciplineinindedeknel
knel
ontstaandede
onafhankelijkeSocialisten,
Socialisten,
Dan komt
komt dedediscipline
Dan
enen
ontstaan
onafhankelijke
die geen
geen jukdragers
jukdragers verkiezen
InFrankrijk
Frankrijk zijn
zijn ze
ze reeds.
reeds. Ook
Ookhet
hetparpardie
verkiezen te
te zijn.
zijn. In
toe bij,
bij, om
om de
de partij
partij te
te verzwakken.
verzwakken. Het
Hetproleprole·
lementair Socialisme
Socialisme draagt
lementair
draagt er
er toe
heeftdaarmee
daarmeehet
hetpaard
paardvan
vanTroje
Trojeingehaald
ingehaald:
Socialist
wordt»boerzwa,"
Dboerzwa"
tariaat heeft
: dedeSocialist
wordt
en ontpopt
ontpopt zich
zich als
als»meneer".
»meneer".
en
heer Bouwes
Bouwes meent,
meent, dat
datdedeStaat
Staat
bemoeiallrwaad
sticht;
Dhoebeperkter
beperkter
De heer
alsals
bemoeial
kwaad sticht
; »hoe
de kring
kring is,
ver w a a kt,t,hoe
hoebeter,"
beter," blz.
blz. 9.9.
de
is, dien
dien het
het Staatsgezag
Staatsgezag0 overwaak
"De co6peratie",
coöperatie", zegt
zegthij,
hij,vis»iseen
eenbegin
begin
van
Socialisme;
maardedegouden
goudenbergen,
bergen,
„De
van
Socialisme
; maar
hetgenootschapsleven
genootschapslevenworden
wordenvoorgespiegeld,
voorgespiegeld,blijken
blijkenonbereikbaar,
onbereikbaar,althans
althans
aan het
die aan
de coë•peratie
coöperatie neemt
hooge vlucht".
vlucht".
neemt geen
geen hooge
eenvoudige duidelijke
duidelijke betoog
betoog kome
kome in
IIIveler
velerhanden
handen:
menigheetgebakerde
heetgebakerde
Het eenvoudige
: menig
zal misschien
misschien bekoelen.
bekoelen.
R. KRUL.
KRUL.
Dr. Carl
Carl du
du Prel.
Prel.Eene
Eeneonbekende
onbekendenatuurwet;
natuurwet;vrij
vrijbewerkt
bewerktdoor
doorEd.
Ed.F.F.W.W.Croese.
Croe~e.
Dr.
Tweede geheel
gehpel herziene
herziene druk.
druk. —
- 's Gravenhage, J. S.
S. Dijkhoff.
DijkhofT.
Tweede
"Onbekende
natuurwetenschap" heet de
de eerste,
eerste, »Een
DEenonbekende
onbekendenatuurwet"
natuurwet"de
de
„Onbekende natuurwetenschap"
druk;; »want",
Dwant", aldus
aldusdedeheer
heerCroese,
Croese,»als
Dalseen
een
wetenonbekend
onbekendis,
is,isis't'tgeen
geen
tweede druk
weten
demiddeleeuwen
middeleeuwen magie
magie (zoo
(zoozwarte
zwarteals
alswitte
witte
wet,m". Deze
Deze »onbekende",
Donbekende", in
in de
weten".
wonderwerking) genoemd,
occultisme gehuldigd:
de magiër
magiërvan
van
wonderwerking)
genoemd,wordt
wordt thans
thans als
als occultisme
gehuldigd: de
de occultist
occultist van
van heden.
heden.
gisteren is de
gisteren
De sleutel
sleutel tot
totdedemagie
magieligt
ligt
dierlijk
magnetisme,Reichenbach's
Reichenbach'sOd,
ad,en
en
De
in in
hethet
dierlijk
magnetisme,
hierin ligt de
de fysica
fysica der
der magie.
magie.
hierin
Deze langzamerhand
langzamerhand te
laten verdwijnen,
verdwijnen. is
is de'
d~ plicht
plichtder
derwetenschap
wetenschap;; dies
dies
Deze
te laten
haar eigen
eigen gebied
gebied uit.
uit.
breide zij
breide
zij haar
de occultist,
occultist, door
doorwien
wiendedetechnicus
technicusdedevraagstukken
vraagstukken der
der toekomst
toekomst zal
zal
D't Is de
ontvangen, en
die den
den blinden
blinden vinder
vinder in
in dedetechniek
techniekkan
kanvera,nderen
veranderen in
in een
ontvangen,
en die
zielsbewusten uitvinder; maar
maar 't is de
de technicus,
technicus, die
dieaan
aanden
denoccultist
occultistde
denatuurnatull.rzielsbewusten
te vallen,
vallen,
wetenschappelijke
Elkaar aan
aan te
wetenschappelijkeoplossing
oplossingder
der magische
magische werkingen
werkingen geeft.
geeft. Elkaar
elkaar
bestrijden, is een
een verkeerde
verkeerde t8estand",
t6estand", blz.
blz. 23.
23.
elkaar te bestrijden,
Herhaaldelijk
in dit
ditwerkje
werkjehet
hetwoord
woord»kracht"
»kracht"gebezigd;
gebezigd;dedemoderne
moderne
Herhaaldelijk wordt
wordt in
dit woord
woord en
enspreekt
spreekt van
van „energie"
"energie" en
en zelfs
zelfs van
van
natuurkundige meesmuilt
natuurkundige
meesmuilt om
om dit
staat verbazend
verbazend geleerd.
geleerd.
Denergieën":
Grieksch staat
»energieën" :zoo'n
zoo'n tikkeltje
tikkeltje Grieksch
R. KRUL.
KRUL.
Tolstoi's
Leven. Zijne
Zijne persoonlijke
persoonlijke herinneringen,
herinneringen, brieven
brieven en
en aanteekeningen,
aanteekeningen, 1828-1863,
1828-1863,
Tolstoi's Leven.
bewerkt
door P.P.Biroekof.
Biroekof.Geautoriseerde
Geautoriseerdevertaling
vertalingnaar
naariiethet
Russischehandschrift
handschrift
bewerkt door
Rus.sische
door
\'an der Wijk. Met afbeeldingen.
- Amsterdam,
Amsterdam,P.P.N.
N.van
vanKampen
Kampen&& Zoon.
Zoon.
door Emma
Emma B. van
afbeeldingen. —
Biroekof behoort
Tolstoi's vrienden
vrienden enenvereerders
vereerders en
en noemt
noemt dit
dit boek
boek het
het
behoort tot Tolstoi's
groote
van zijn
zijn leven.
leven. Zooals
Zooals de
lezer uit
uit den
den titel
titelziet,
ziet,behandelt
behandelthet
hetvan
van
groote werk
werk van
de lezer
Tolstoi's
slechts het
het eerste
eerste deel.
deel. Het
Hetzal
zaldan
danook
ooknog
nogdoor
doortwee
tweeandere
andere
Tolstoi's leven
leven nog
nog slechts
datdit
diteerste
eerstedeel
deelreeds
reeds455
455bladzijden
bladzijden
worden
Wanneer hij
hij nu
nu weet,
weet,dat
worden gevolgd.
gevolgd. Wanneer
enmet
metrecht,
recht,dedegevolgtrekking
gevolgtrekking
afleiden,dat
dathet
hetgeheele
geheele
beslaat,
hij daaruit,
daaruit, en
beslaat, kan hij
afieiden,
Tebreed
breed?
Debeantwoording
beantwoordingdezer
dezervraag
vraagzal
zalafhangen
afhangen
werk
breed werd
werd opgezet.
opgezet. Te
werk breed
? De
van
de beteekenis,
beteekenis, die
diemen
menden
dengrooten
grooten
RUB,
ongetwijfeldeene
eeneder
dermerkwaardigste
merkwaardigste
van de
Rus,
ongetwijfeld
en
invloedrijkste persoonlijkheden
persoonlijkheden van onzen tijd, toekent. Daarover
Daarover zullen
zullen natuurlijk
natuurlijk
en invloedrijkste
de
gevoelens uiteenloopen.
uiteenloopen. lk
Ik voor
voor mij
mijzou
zouliever
liever
minderbreeden
breedenopzet
opzet
de gevoelens
eeneen
minder
't dan
voor, dat
men nu
nu in
in één,
één, zij
zij 't
hebben
hebben gewenscht,
gewenscht,maar
maardeze
deze heeft
heeft toch
toch dit
dit voor,
dat men
anflefSinintalrijke
talrijkegeschriften,
geschriften,waarnaar
waarnaar
ook
geen kort.
kort,bestek
bestekbijeenvindt,
bijeen vindt,wat
watanders
ook geen
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had moeten
moeten worden
wordenverwezen,
verwezen,verspreid
verspreidenendaardoor
daardoorvoor
voorvelen
velenonbruikbaar
onbruikbaarware
ware
had
ookdedestof
stof
vergaderd,daarna
daarnamet
meteerbied
eerbiedenen
gebleven. Met
Metgroote
grootezorg
zorgisisdan
danook
gebleven.
vergaderd,
bewondering bewerkt.
bewerkt.
bewondering
Tolstoi's leven
leven geweest,
geweest,uiterlijk
uiterlijkzoowel
zoowelalsalsinnerlijk.
innerlijk.Met
Meteene
eene
Veelbewogen is Tolstoi's
Veelbewogen
zeldzame
beschreven.
en ongewone
ongewone openhartigheid
openhartigheid wordt
wordtalles
allesblootgelegd
blootgelegdenen
beschreven.
zeldzame en
bijwien
wienzijn
zijn
biograaf
herhaaldelijkom
omnadere
nadereinlichtingen
inlichtingenmoest
moest
Toistoi zelf,
zelf, bij
Tolstoi
biograaf
herhaaldelijk
aankloppen, heeft
de groote
groote moeilijkheid
moeilijkheid daarvan
daarvan ingezien,
ingezien, maar
maar is
is er
ertoch
toch
aankloppen,
heeft de
leggen. Biroekof
Biroekofputte
puttedus
dusnaast
naast
voor teruggedeinsd,
teruggedeinsd, zijn
niet voor
zijn verleden
verleden bloot
bloot te
te leggen.
debeste
bestebron.
bron.Vooral
Vooralomdat
omuatzijn
zijnwerk
werkoorspronkelijk
oorspronkelijk —
- bij
bij was
was
andere uit
uit de
vele andere
Rusland verbannen
verbannen —- ininden
denvreemde
vreemdemoest
moestworden
wordengeschreven,
geschreven, heeft
heeft het
bet
uit Rusland
bete eken iskunnen
kunnen
eigen medewerking
medewerkingten
tenslotte
slotteslechts
slechtsin in
waarde
door Tolsto's eigen
waarde
enen
beteekenis
wenschte dat
dat werk
werkdan
danook
ook„met
"metoprecht
oprechtgemeende
gemeendebescheidenheid,
bescheidenheid,
winnen. Hij wenschte
winnen.
een door
doormij
mijverzameld
verzameldmateriaal
materiaalvoor
voorhet
hetgeven
gevenvan
vaneene
eenelevensbeschrijving
levensbescbrijving
slecbts een
slechts
van Leo
Leo Nikolajewitsch
Nikolajewitsch Tolstoi"
Tolstoi" te
te noemen.
noemen. Als
Alszoodanig
zoodanigmag
ma.ghet
betdankbaar
dankbaar
van
aanvaard worden,
worden, terwijl
terwijl het
het oordeel
oordeel over
over Tolstoi
Tolstoi vooral
vooral moet
moetblijven
blijven afhangen
afbangen
aanvaard
het standpunt,
standpunt, dat
dat men
men zelf
zelfkiest.
kiest.Dat
Dat
van
den
volgelingenenden
denonveron vervan het
van
van
den
volgeling
deelden bewonderaar
bewonderaar zal uit
uit den
den aard
aard der
der zaak
zaakanders
anders luiden,
luiden, dan
dan dat
dat van
vanwie
wie
deelden
zwakke zijden
zijden niet
niet wenscht
wenscht voorbij
voorbij te
te zien.
zien.
de zwakke
])e eerste
eerstegroote
grootelevensperiode,
levensperiode, die
die met
met Tolstoi's
Tolstoi's huwelijk
huwelijk eindigt,
eindigt, isis hier
hierdus
dus
De
Debelangrijkste
belangrijkstemoeten
moetennog
nogvolgen,
volgen,maar
maarzullen
zullenzonder
zonderdeze
dezevoorafvoorafafgesloten. De
afgesloten.
Menhoude
houdeons
onsten
tengoede,
goede,dat
datwij
wijons
ons
gaande niet
niet voldoende
voldoende worden
worden gekend.
gekend. Men
gaande
opschorten, tot
tot 't geheel voltooid
voltooid is.
is.
oordeel opschorten,
wij hier
hier eene
eenevertaling
vertalingnaar
naarhet
hetRussische
Russischehandschrift
handschrift kregen,
kregen, stemt
stemt tot
tot
Dat wij
erkentelijkheid.
vrees, dat
dat wij
wij Tolstoi's
Tolstoi'smeeste
meestewerken
werkenslechts
slechtskennen
kennenuit
uit
erkentelijkheid.Ik
Ik vrees,
Fransche of
of Duitsche
Duitsche vertalingen
vertalingen en
endat
datheeft
beeftnatuurlijk
natuurlijkeene
eeneschaduwzijde,
schaduwzijde,die
die
Fransche
hier
werd vermeden.
vermeden. Over
Over de
de juistheid
juistheid der
dervertaling
vertalingvalt
valtniet
nietteteoordeelen.
oordeel en.
hier werd
Zij
zich wel
wel lezen,
lezen, al
al zou
zou ik
ik 't zinsverband
zinsverband vaak vloeiender
vloeienderwenschen
wenschen;; maar
maar
Zij laat
laat zich
ligtvermoedelijk
vermoedelijk aan
aan het
het oorspronkelijke.
oorspronkelijke. Het geheel
geheel maakt
maaktden
denindruk
indrukvan
van
dit ligt
eene
nauwkeurige en
en nauwgezette
nauwgezette bewerking,
bewerking, terwijl
terwijl eenige illustraties —
- Tolstoi
Tolstoi
eene nauwkeurige
vriend van
fotografeeren -— de
waarde van
van 't
verhoogen.
schijnt
't geheel verhoogen.
schijnt een
een vriend
van fotografeeren
de waarde
Wij
hopen dus
op 't volledig werk
werk en
en op
opTolstoi's
Tolstoi'sfiguur
figuurtetemogen
mogenterugterugWij hopen
dus later op
komen
wenschen dit boek
boek intusschen
intusschen menigen
menigen belangstellendeu
belangstellenden lezer.
lezer.
komen en
en wenschen
E., act.
P.
B. W.
W.
P. B.
Oct. 1906.
Wereldbibliotheek onder
leiding van
van L.
L. Simons.
Simons. 31-32
31-32Charles
CharlesBoissevain.
Boissevain. Leven
Leven en
en
onder leiding
Streven
L. R.
R. Koolemans
Koolemans Beynen.
Beynen. —
- Amsterdam.
Amsterdam.Schreuders
Schreuders1906.
1906.
Streven van L.
Het was
was eene
eene gelukkige
gelukkigegedachte
gedachtevan
vanden
denheer
heer
Simons
zijnebibliotheek
biblioth~ekvoor
voor
Simons
in in
zijne
goede
lectuur op
op tetenemen
nemen den
den 2"
werk. De
De eerste
eerste uitgave
uitgave toch
toch
druk van
van dit werk.
2en druk
goede lectuur
25 jaar
jaaroud
oudenener er
bestond
kans,
tegenwoordiggeslacht
geslacht van
van dit
dit
was
was 25
bestond
kans,
datdat
hethet
tegenwoordig
belangrijke
kennis meer
meer nam.
nam.
belangrijke werk
werk geen kennis
Dit ware
ware zeer
zeer tetebetreuren,
betreuren, want
wantjonge
jongemannen
mannenvan
vanhet
hetslag
slagvan
vanden
denluitenant
luitenant
ter
zee Koolemans
Koolemans Beynen
Hij had
bad zijn ideaal, zijn
zijn
ter zee
Beynenontmoet
ontmoetmen
menniet
niet veel.
veel. Hij
lievelingsdenkbeeld en daaraan
hij gearbeid
gearbeid met
met woord
woord en
en daad
daad;; bij
bij had
had
daaraan heeft
heeft hij
een
doel, waaraan
waaraan zijn
zijn heele
heele leven
leven isisgewijd
gewijd geweest,
geweest, een
een doel
doel dat
dat niet
nietop
opden
den
een doel,
geldbuidel
persoonlijke eerzucht,
eerzucht, maar
maar op
op de
de eer
eer en
en grootheid
grootheid van
van het
het land
land
geldbuidel of persoonlijke
gericht
gericht was.
De
heer Boissevain
Boissevain isisdoor
doorzijn
zijnarbeid
arbeidenenzijn
zijnsamenwerking
samenwerking met
met Beynen
Beynen te
te
De heer
wel
bekend, dan
hij behoefte
behoefte zou
zou hebben
hebben aan
aan loftuiting
loftuiting om
om de
de hulde,
hulde, die
die hij
hij
wel bekend,
dan dat
dat hij
aan
diens standpunt
standpunt bracht.
bracht.
aan Beynen
Beynen op diens
Ja
- op
ophethet
standpunt,waarvan
waarvanmen
mende
dezaken
zakenbeziet,
beziet,komt
komtalles
allesaan.
aan. Wij
Wij
Ja —
standpunt,
gesprek met
meteen
eenouden
oudenbootsman
bootsmanin
inruste,
ruste,een
eenvan
vandat
datprachtige
prachtige
herinneren
herinneren ons
ons een gesprek
ons typen
typen gaf
gafin
in den
den Mottige
Mottige en
enden
denRooie.
Rooie.
zeemansras,
érumeus Buning
Huning ons
zeemansras, waarvan
waarvan W
Wérumeus
Een
voorbijvarende monitor
den ouden
ouden zeerob
zeerob aanleiding
aanleiding tot
tot ongeveer
ongeveer de
de
Een voorbijvarende
monitorgaf
gaf den
volgende
verzuchting::
volgende verzuchting
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-— DDe
1'tltLrine -— meneer,
meneer, daar
niets geen
geen aardigheid
aardigheid meer
Wat
»De Marine
daar isis nu
nu niets
meer aan.
aan. Wat
was nu mooier
was
mooier dan
dan een
een zeilvaartuig,
zeilvaartuig, onverschillig
onverschillig of
of 't
schoonertje of een vol
't een schoonertje
En wat
wat isis nou
nou
schip
was, onder
onder vol
vol zeil
zeilscherp
scherp aan
aan den
den wind
wind te zien
zien liggen
liggen?? En
schip was,
waar je
je niets
niets van
vanziet
zietdan
dantwee
tweerookende
rookendeschoorschoorleelijker
zoo'n ijzeren
leelijker dan
dan zo0'n
ijzeren kast,
kast, waar
steenen en
en een
steenen
een noodmastje,
noodrnastje, of
of ze
ze 't van een
een botter
botter geleend
geleendhebben
hebben?
?
Onsecuur dat
die dingen
dingen zijn
zijn —
- als
alserereen
eenbeetje
beetje zee
zee staat,
staat, slaan
slaan ze
ze om
om en
en
dat die
gaan naar
er iets aan
naar den
den kelder,
kelder, zonder
zonder dat zeemanschap
zeemanschap er
aan kan
kan doen.
doen.
gaan
En
zeevolk, meneer,
meneer, dat
met den
den dag
dag achteruit.
achteruit. Ik
Iklees
leesinindedecourant,
courant,
En zeevolk,
dat gaat
gaat met
dat de
dat
de matrozen
matrozen tegenwoordig
tegenwoordig zoo
zoo rebelsch
rebelsch zijn,
zijn, dat
dat zezemet
metallerlei
allerleiraddraaiers
raddraaiers
meegaan
en geen
geeneerbied
eerbied meer
meer hebben
hebben voor
voor de
de Koningin
Koningin (de
(de pet
pet werd
werd gelicht)
gelicht)
meegaan en
eens
zeggenmag,
mag,dat
datisisdedegroote
grootelui
luiderlui
derlui
en
voor de
de Vlag.
Vlag.Als
Als
en voor
ik ik
hethet
zoozoo
eens
zeggen
mijntijd
tijdwas
waseen
eenflink
flinkzwaar
zwaarmatroos
matroosbij
bijdedekoopvaardij,
koopvaardij, of
ofeen
een
eige
schuld. InInmijn
eige schuld.
le klasse
matroos Ie
bij de
ue marine
marine een
een man,
man,waar
waarieder
iederaan
aanboord
boordrespect
respectvoor
voorhad,
had,
klasse bij
de jongen.
jongen. Zoo'n
Zoo'n vent was
was sterk
sterk als
alseen
eenleeuw,
leeuw,
de
commandant net
de commandant
net zoo
zoo goed
goed als
als de
bang
voor niets
niet.s en
enkon
konalles,
alles,
boord
schip
voorkwam;
bij 't
bang voor
watwat
aanaan
boord
vanvan
eeneen
schip
voorkwam
; bij
smeerigste weer
ging hij
hij het
hettuig
tuigin,in,als
alserereen
eenzeil
zeiluituitdedelijken
lijkensloeg
sloegofofeen
een
weer ging
touw flapte,
't moest,
touw
flapte, als
als 't
zou d'ie
d'ie de
de duvel
duvel uit
uitdedehelhel
halen.
Maartegenwoordig,
tegenwoordig,
moest, zou
halen.
Maar
maar een
een verlengverlengmeneer,
knapste matroos
matroos is
is aan
aan boord
boord geen
geen persoon
persoon meer,
meer, maar
meneer, de knapste
stuk van
van die
dielamme
lammemachien
machien; jsedert
sedertzezemet
metdiedie
ijzeren
beroerdighedenszijn
zijngaan
gaan
ijzeren
beroerdighedens
stoomen,
de lamstraligste
lamstraligste snertmalenger
snertmalenger (die
(diewaren
waren er
erininmijn
mijntijd
tijd 66k
66k wel
wel
stoomen, is de
enkel,
maar ze
ze liepen
liepen gauw
gauwinindede
peiling)net
net
zooveelwaard
waardals
alsdedekantigste
kantigste
enkel, maar
peiling)
zooveel
gaat op
op de
de flesch
flesch ;j als
als ze
ze veel
veelaan
aanden
denwal
wal
matroos.
Neen meneer
meneer —
- de
de marine
marine gaat
matroos. Neen
liggen en aan
meetellen, begrijp
begrijp ik best,
beBt, dat
dat ze
zeluisteren
luisterennaar
naar
boord maar
aan boord
maar half meetellen,
zekere gepoetste
gepoetste heeren,
heeren, die
die 't
kastanjes uit
vuur willen
willen laten
laten
zekere
't zeevolk de
de kastanjes
uit het vuur
halen,
om ze
ze dan
dan zelf
zelf op
op teteeten".
eten".
halen, om
Als Beynen
Beynen dien
dien bootsman
bootsman had
had kunnen
kunnen hooren,
hooren, zou
zou hij
hij hem
hem hartelijk
hartelijk de
de hand
hand
Als
gedrukt
hebben. Even
Even als
alsonze
onzeoude
oude zeeman
zeeman had
had Beynen
Beynen een
eenhekel
hekelaan
aanstoomstoomgedrukt hebben.
schepen
met zeilvermogen
zeilvermogen enenwas
wasreeds
reedseen
eenzeilschip
zeilschipmet
met
stoomvermogenvoor
voor
schepen met
stoomvermogen
omdat het
nu eenmaal
eenmaal niet
anders kon.
Wij voelen
voelen iets
iets
hem eene
eene concessie
concessie -— omdat
hem
het nu
niet anders
kon. Wij
Het nieuwere
nieuwere materieel
materieel bedreigt
bedreigt veel
veel
voor die
grieven tegen den
den nieuweren
nieuweren tijd.
tijd. Het
voor
die grieven
poëzie in het
het zeeleven
zeeleven enenBeynen
Beynenstond
stondals
alseen
eender
derlaatste
laatsteridders
ridders op
op de
debres
bres
poëzie
datridderlijk
ridderlijkstreven
strevenisisdoor
doorvele
velejongeren
jongerenen
en
om die
die poëzie
poëzie teteverdedigen.
verdedigen. En
Endat
om
tijdgenooten niet altijd
altijd begrepen
begrepen ofofgewaardeerd.
gewaardeerd.
tijdgenooten
Wie te
te lang
langblijft
blijfthechten
hechtenaan
aandingen
dingenvan
vanweleer,
weleer,staat
staatopopzeker
zekeroogenblik
oogenblik
Wie
dat zijn
zijn inzichten
inzichten niet
niet meer
meer deelt.
Vaneen
een
alleen te
te midden
midden van
van een
een geslacht,
geslacht, dat
alleen
deelt. Van
het
man met
met helder
helder hoofd
hoofd en
enwetenschappelijken
wetenschappelijken zin,
zin, zooals
zooals Beynen
Beynen was,
was, stond
stond het
man
niet tetevreezen,
vreezen,dat
dathijhij
langer
leven
verouderend
standpuntblijven
blijven
bij bij
langer
leven
op op
eeneen
verouderend
standpunt
gaanerkennen,
erkennen,dat
dat
zou. Hij
Hij zou,
zou,evenals
evenalsdede
heer
Boissevain,
hebben
moetengaan
zou.
heer
Boissevain,
hebben
moeten
andere eischen
eischen van
van oorlogvoering
oorlogvoering en
en materieel
materieel ook
ook andere
andere eischen
eischen gingen
gingen stellen
stellen
andere
aan opleiding
opleiding en
en vorming
vorming van
van personeel.
personeel.
aan
Maar met
met Boissevain
Boissevain blijven
blijven wij
wij in
in eere
eerehouden
houdenden
denjongen
jongenzeeridder,
zeeridder,die
diedoor
door
en daad,
daad, soms
soms tegen zijn
zijn eigen
eigen belang
belang in,
in, getracht
getrachtheeft
heeftdedeouderwetsche
ouderwetsche
woord en
woord
deugden van
van onze
onzezeevaderen
zeevaderenteteredden
reddenuituit
klauwen
.ijzeren
beroerdigdeugden
de de
klauwen
derder
»ijzeren
beroerd-igMoge dan
dan ook
ook het
hettegenwoordige
tegenwoordige geslacht
geslachtnog
nogeens
eenswarm
warmworden
wordenvan
van
hedens". Moge
hedens".
vuur, dat
dat Beynen
Beynen in
inhet
hetkraaiennest
kraaiennesttetemidden
middenvan
vanpoolijs
poolijsbezielde.
bezielde.
het vuur,
B.
B.
mirabilis..Journal
Journal des
des événements
événements mémorables
mémorables de l'an de disgrAce
disgràce 1913
1913 par Faustin
Faustin
Annus mirabilis.
Hexenlieb, docteur
docteur ès
ès sciences
sciences occultes
occultes de l'université
l'université de Blockbergsheim 1906.
1906.
Hexenlieb,
Titel en
en voorbericht
voorbericht duiden
duiden op
opscherts,
schert~,maar
maardedeinhoud
inhoudloopt
looptover
overhoogst
hoogst
Titel
zaken.
ernstige zaken.
Onder den
den vorm
vorm van
van diplomatieke
diplomatiekegesprekken
gesprekkenwordt
wordtuiteengezet,
uiteengezet,dat
datFrankrijk
Frankrijk
Onder
zich in
in1905
l(J05van
vanzijn
zijnbondgenoot,
bondgenoot, Rusland,
Rusland, heeft
heeftvervreemd,
vervreemu, de
de gelegenheid
gelegenheid tot
tot
zich
toenadering tot
tot Duitschland
Duitschland liet
lietvoorbijgaan,
voorbijgaan,maar
maltrdaarentegen
daarentegendoor
door Engeland
Engeland
toenadering
lietmeesleepen
meesleepenininhethet
Marokkaansche
wespennest,een
eenavontuur,
avontuur,waaruit
waaruitvoor
voor
zich liet
Márokkaansche
wespennest,
Frankrijk slechts
slechts politieke
politiekeslagen,
slagen,voor
voorEngeland
Engelandvoordeelen
voordcelenkunnen
kunnenontspruiten
ontspruiten
Frankrijk
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Als sonnambulistische
Als
sonnambulistische onthulling
dan voor
voor 1913
1913 de
deoorlog
oorlogtusschen
tusschen
onthulling wordt
wordt dan
Engeland
Duitschland aangekondigd.
aangekondigd. De
vloot slaat
slaat de
de Engelsche
Engelsche in
in
Engeland en
en Duitschland
1)e Duitsche
Duitsche vloot
de
wateren van
van Helgoland,
Helgoland, maar
maarlijdt
lijdtzulke
zulkezware
zwareverliezen,
verliezen, dat
datde
deeigenlijke
eigenlijke
de wateren
zeeoorlog isis afgeloopen.
afgeloopen. Engeland
zeeoorlog
Engeland kan
kan de
deDuitsche
Duitschekust
kustblokkeeren,
blokkeeren,maar
maar waagt
waagt
het niet troepen
het
troepen te landen.
landen.
hetden
denoorlog
oorlog zal
zal
Inmiddels
Duitschland van
van Nederland
Nederland geëischt,
geëischt, dat
dat het
Inmiddels heeft
heeft Duitschland
verklaren aan
aan Engeland.
Engeland. Daar
Daar dit, met
oogop
opdedekoloniën,
koloniën,ondoenlijk
ondoenlijkwordt
wordt
verklaren
met het
hetoog
geacht,
bezet Duitschland
Duitschland de
de openliggende
openliggende provinciën
provinciën Brabant
Brabant en
Limburg. Op
Op
geacht, bezet
en Limburg.
nog ruwere
nog
ruwere wijze
wijze verklaart
verklaart Duitschland
Duitschland de
de neutraliteit
neutraliteit van
vanBelgiii
Belgiëvoor
voor eene
eene
oudheidkundigecuriositeit
curiositeiten
enneemt
neemt bezit
bezit van
van het geheele
oudheidkundige
geheele land.
land.
Aan
Frankrijk stelt het
het den
denonmogelijken
onmogelijkeneisch
eischvan
vaneene
eene ontwapende
Aan Frankrijk
ontwapende neutraliteit.
Bij
de weigering
weigeringvan
vanFrankrijk
Frankrijkvolgt
volgteen
eeninval
invalder
derDuitsche
Duitschelegers
legers(natuurlijk
(natuurlijk
Bij de
eninineeneen
driedaagschen
veldslag
eene
beslissendenederlaag
nederlaagvoor
voor
door
België) en
door België)
driedaagschen
veldslag
eene
beslissende
Frankrijk.
Onder inmenging
van de
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten en
en Japan,
Japan, wordt
wordt tegen
tegen het
heteinde
einde
inmenging van
1913 vrede
vrede gesloten
gesloten te
te Tokio,
Tokio, waarbij
waarbij o.o. m.
m.Duitschland
Duitschlandalalzijn
zijnkoloniën
koloniënaan
aan
van
van 1913
Vlaamscheprovincien
provinciënvan
vanBelgië
Belgii!aan
aanHolland,
Holland,eenige
eenigeFrarische
Fransche
Engeland afstaat,
afstaat, dedeVlaamsche
departementen
komen, terwijl
terwijl Duitschland
Duitschland eene
eene strook
strook van
vanomstreeks
omstreeks
departementen aan
aan België komen,
200
K.M. Fransch
Fransch grondgebied
grondgebied annexeert.
Engeland steekt
steekt geen
geen vinger
vinger uit
uit om
om
200 K.M.
annexeert. Engeland
den bondgenoot
den
bondgenoot te helpen.
helpen.
zijndedevoordeelen
voordeel envan
vanden
denoorlog
oorlogvoor
voor
Zooals in
den aanhef
aanhefvoorzegd
voorzegdwerd,
werd,zijn
in den
Engeland
en Duitschland
Duitschland ; Frankrijk
Frankrijk is in
inalle
alleopzichten
opzichtenhet
het
kindvan
vandederekening.
rekening.
Engeland en
kind
Deze
politieke toekomstdroomerij
toekomstdroomerij isiskort
kortenenbegrijpelijk
begrijpelijkuitgewerkt,
uitgewerkt,aan
aanhistoire
histoire
Deze politieke
eenebescheiden
bescheidenplaats
plaatsingeruimd.
ingeruimd.Veel
Veelvan
vanhet
hetaangevoerde,
aangevoerde,
bataille werd
werd slechts
slechtseene
datover
overBelgische
Belgische
toestandenhandelt
handeltenendedeconclusie,
conclusie,komt
komt
o.a.
het gedeelte
gedeeltedat
o.a. het
toestanden
ons
zeer overdreven
overdreven voor.
Ofschoon, wie
wie kan
kan het
het weten?
weten? Het
Het»vae
»vaevictis"
victis"isis
ons zeer
voor. Ofschoon,
met Brennus
Brennus niet
nietverdwenen.
verdwenen.
7..ou
bedoeling van
van den
den auteur
auteur ook
ook kunnen
kunnen geweest
geweest zijn
zijn eene
eene nauwere
nauwere aanaanZou de
de bedoeling
enBelgie
Belgiëtetebepleiten,
bepleiten,zonder
zonderdit
ditdenkbeeld
denkbeelduitdrukkelijk
uitdrukkelijk
eensluiting van
van Nederland
Nederlanden
op
den den
voorgrondvoorgrond
te plaatsen?
B.
op
te plaatsen ? B.
H.

Wells. De
De liefde
liefde en
endedeHeer
HeerLewisham.
Lewisham.Geschiedenis
Geschiedenisvan
vaneen
eenheel
heeljong
jongpaartje.
paartje.
G. Wells.
Uit het
het Engelsch
Engelsch vertaald
vel'taalddoor
doorMevr.
Mevr. G.
G.Loman-van
Loman-van Uildriks.
Uildriks, —
- Amsterdam.
Amsterdam. SchreiiSchreuUit
1906,
ders 1906.

de lotgevallen
lotgevallenvan
vanden
denheer
heer
Lewisham
is voor jonge
menschen,
studeeren
Uit de
Lewisham
is voorjonge
menschen,
diediestudeeren
moeten, te
te leeren
leeren dat
datonverstandige
onverstandige ijver
ijverevenver
evenver van
van het
hetdoel
doelkan
kanvoeren
voeren als
als
moeten,
traagheid. De
Dehoofdpersoon,
hoofdpersoon, een
cen aankomend
aankomend onderwijzer,
onderwijzer, begint
begint met
met een
een 7,66
zóó
traagheid.
rooster van
vanstudiën
studiënenenwerkzaamheden,
werkzaamheden,dat
datvoor
voorontspanning
ontspanningofofnadenken
nadenken
overvoerd rooster
oogenblik tijd
tijd overblijft.
overblijft.
geen oogenblik
de natuur
natuur wreekt
wreekt zich,
zich, als
als zijnde
zijnde sterker
sterker dan
dan de
de leer
leer en
ende
deliefde
liefdekrijgt
krijgt
Maar de
eene periode,
periode, waarin
waarin hij
hij ze
ze nog
nog lang
lang niet
nietals
alsfactor
factorinin
den patient
patWnt te pakken
pakken in
in eene
den
zijn leven wachten
wachten kan.
kan.
zijn
Zij doet
doet zijne
zijne levensidealen
levensidealen in
inrook
rookvervliegen
vervliegenenenzonder
zonder
éénafkeurenswaardige
afkeurenswaardige
Zij
dén
handelingverloopt
verlooptzijn
zijn
bestaanin in
zeer
laag-bij-den-grondsche geldgeldneiging ofofhandeling
bestaan
zeer
laag-bij-den-grondsche
zorg, die hij
hij met
meteen
eenaangroeiend
aangroeiend gezin
gezin wel
welmet
metzich
zichzalzalblijven
blijvenvoortsleepen
voortsleepentot
tot
zorg,
einde.
den einde.
geeft aardige
aardigekijkjes
kijkjesopopdedeonderwijswereld
onderwijswereldininEngeland
Engeland;
bijons
onsmoge
moge
't't Werk geeft
; bij
in dit
ditopzicht
opzichtnog
nogte wenschen
te wenschen
overblijven,wijwij
zoudentoch
tochniet
nietgaarne
gaarnede
de
overblijven,
zouden
toestanden onzer
Zoo wordt
wordt b.v.
b.v. als
alsniet
nietalledaagsch
alledaagsch
toestanden
onzer overzeesche
overzeesche buren
buren inruilen.
inruilen. Zoo
aangevoerd, dat
dat de
dedirecteur
directeureener
cenerschool
schooleen
eenonderwijzer
onderwijzerzoekt,
zoekt,die
dieinderindergeval aangevoerd,
verlangen, waarvan
waarvan de
de bevrediging nog
nog
daad Drekenonderwijs"
»rekenonderwijs" geven
geven kan
kan - een verlangen,
daad
zoo heel
heel eenvoudig
eenvoudig blijkt
blijkt tetezijn.
zijn.
niet zoo
niet
Er zijn
zijn in
in 't't boek
boek zeer
zeer goed
goedgeschreven
geschrevenhoofdstukken
hoofdstukkenen
enmenig
menigtypisch
typischfamiliefamilieEr
de schrbver
schrijver niet
nietvan
vanhooren
hoorenzeggen.
zeggen.
tafere.el heeft
heeft de
tafereel
—
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NIEUWE
UITGAVEN EN
EN VERTAIANGEN,
VERTALINGEN.
NIEUWE UITGAVEN

't't Hoek
zou reeds
reeds om
om de
de uitstekende
uitstekende vertaling
vertaling waard
waard zijn
zijn gelezen
gelezen teteworden.
worden.
Boek zou
Hel'innerden
bijzonderheden niet
nietaan
aanLonden,
Londen,Engelsche
Engelschetoestanden
t.oestanden
Herinnerden de
de plaatselijke bijzonderheden
en Engelsch
boek
zouzich
zichdedeillusie
illusiekunnen
kunnenmaken
makeneen
een
boekvan
"anNederNederen
Engelsch geld —
- men
men zou
landscben
Nederlandsche taal onder
onder handen
handen te
tehebben.
hebben.
landschen oorsprong
oorsprongin
in goede
goede Nederlandsche
B.
B.
Wereldbibliotheek onder
Wereldbibliotheek
van L.
L. Simons.
Simons. No.
NO. 30
onder leiding
leiding van
30 Honoré de
de Balzac.
Balzac. Het
Het gevloekte
Kind. Vertaald
Vertaald en ingeleid
Kind.
ingeleid door
door C.
C. en
en M.
M. Scharten-Antink.
- Amsterdam,
Scharten-Antink. —
Amsterdam, Schreuders.
Schreuders.

De
vertalers, op
op letterkundig
letterkundiggebied
gebiedbekend
bekendenendoor
doorvelen
velengewaardeerd,
gewaardeerd,hebben
hebben
De vertalers,
in
een uitgebreide
uitgebreide inleiding
inleiding den
denlezer
lezermedegedeeld,
medegedeeld,waarom
w~rom zij
zij juist
juist dit
ditboek
boek
in een
s~aanininden
dengeestelijken
geestelijkenarbeid
arbeiddoor
doorhen
henverricht.
verricht.
bewerkten
een blik
blikdoen
doens!aan
bewerkten en
en een
Zij
bevoegd tot
tot opheldering
opheldering hunner
hunner keuze
keuze en
enwijze
wijzevan
van
Zij zgn
zijn natuurlijk
natuurlijk het
het meest bevoegd
werken;
aankondiger kan daaromtrent
daaromtrent slechts
slechtsverwijzen
verwijzennaar
naarhunne
hunneinleiding.
inleiding.
werken ; de
de aankondiger
echtergeoorloofd,
geoorloofd, enenwijwijwenschen
wenschendaarvan
daarvan in
in de
de
Verschil
van meening
meening isis echter
Verschil van
eerste
plaats gebruik
gebruiktetemaken,
maken,door
doortetebetwijfelen
betwijfelenofofdeze
dezeroman
romanals
alszoodanig
zoodanig
eerste plaats
Erkomen
komenhoogst
hoogstonwaarschijnlijke
onwaarschijnlijke toestanden
toestanden in
in
veel
bewonderaars zal
vinden. Er
veel bewonderaars
zal vinden.
voor
karakters, zoowel
zoowel de
de overkrachtige
overkrachtige als
als de
de overzwakke,
overzwakke, hebben
hebben in
in het
het
voor en
en de karakters,
goede
booze, in
in het
hetonnoozele
onnoozele en
en het
hetverdorvene
verdorvene iets
iets ultra'
goede en
en het booze,
ultra's,a, dat,
dat, met felle
zijn er
er niet.
niet.
kleuren
doet uitroepen
uitroepen: zulke
zulkemenschen
menschen zijn
kleuren aangezet,
aangezet, den
den lezer
lezer doet
1)e
èewerkers hebben
hebben zich
zich veel
veelmoeite
moeitegegeven
gegevenom
omoveral
overalhet
hetpassende
passendeHolHolDe bewerkers
watde
de
landsche
woord te geven.
geven. Die
Diemoeite
moeitewaardeerende,
waardeerende, vragen
vragen wij
wij ons
ons af,
af, wat
landsche woord
oorzaak mag
mag zijn,
oorzaak
zijn, dat meermalen
meermalen in den
den zinshouw
stroefs en
en gewilds
gewilds voorkomt,
voorkomt,
zinsbouw iets stroefs
endaardoor
daardoorvoor
voorhet
hetHollandsche
Hollandscheoor
oor
herinnerend
Vlaamsche woordopvolging
woordopvolging en
herinnerend aan Vlaamsche
minder
klinkend. Zoo
Zoo vinden
vinden we
we op
op pag.
pag.17
17:
smarten gunden
minder vlot
vlot klinkend.
: nare
hare tJreeZf!n
vreezen en smarten
eene wijle
18:: reckterlijke
zorgen welke
niet steeds
ateed,hij
"ij aflegde
wijle l'esp!lt
respyt haar; pag. 18
rechterlijke zorgen
welke niet
arlegde met
met
de
rQode of
of zwarte toog
too:;;
kaar hijzijn
voltooide;
; pag.
pag. 19: zinnen welke
de mode
zvelke in haar
bijzijn men niet voltooide
;
wilJcllte
zij weg ck
de kinderlijke
25:: de wapendrager
liet
wischte met
kinderlijke weugde;
met eene gedachte zij
vreugde; pag. 25
wapendrager liet
tJan
den rrinkelenden
stap zijner sporen
lIporenweérgalmen
weérgallllen de llteenen
Dergelijke
inkelenden stap
van den
steenen trap
trap enz.
enz. enz.
enz. Dergelijke
bewerkerseene
eenevoorliefde
voorliefde
zinswendingen zijn
zijn er
er bij
bijlegio,
legio,blijkbaar
blijkbaar
hebbendedebewerkers
zinswendingen
hebben
voor dezen
dezen vorm,
vorm, maar
maar de lezer
lezer moet
moet er
eraan
aanwennen.
wennen.
voor
echtHollandsche
Hollandscheschrijfwijze
schrijfwijze Marie
Marie komt
komtherhaalde
herhaaldemalen
malenvoor
voorals
alsMarye,
Marye,
De echt
ook aan
aan Vlaamsch
Vlaamsch doet
doet denken.
denken.
wat ook
Op bladz.
bladz. 58
58 vonden
vondenwe
wededeleelijke
leelijkenitdrukking
uitdrukking„een
neenallerongeliktst
allerongeliktstleeuwenleeuwenOp
welp";; eigenlijk
eigenlijk isis dit
ditonzin
onzin;
een
eigenschap,door
doorhet
hetvoorvoegsel
voorvoegsel on als niet
niet
welp"
; een
eigenschap,
kanbezwaarlijk
bezwaarlijk
denovertreffenden
overtreffendentrap
trapgebruikt
gebruiktworden.
worden.
gekenmerkt,kan
bestaande gekenmerkt,
ininden
Op bladz.
bladz. 110
IlO trok
trok een
een klein,
klein, wakend
wakend oortje
oortje de
de aandacht
aandacht en al
al lezende
lezende vraagt
vraagt
Op
men zich
zich af,
af, of
of die
dieu:aakzaamneid
buiten af
afzichtbaar
zichtbaar was.
was.Dat
Datde
debewerking
bewerking
men
waakzaamheid van buiten
wij
dezen roman
roman vele
vele maanden
maanden tijd
tijd heeft
heeftgekost
gekost(Inleiding
(InleidingXXXIX),
XXXIX),gelooven
geloovenwij
van dezen
gaarne, maar
maal' de
deFransche
Franschelitteratuur
litteratuurlevert
levertveel
veelop,
op,waaraan
waaraanwij
wijdien
diengeestesgeestesgaarne,
arbeid liever hadden
hadden besteed
besteed gezien,
gezien, dan
danaan
aandezen
dezenroman.
roman.
arbeid
B.

IS BELASTINGVERHOOGING NOODIG
NOODIG~?

De Minister
Minister van
van Financiën,
Financiën, Mr.
Mr. de
de Meester,
Meester, heeft
heeft bij
bij de
deStatenStatenDe
Generaai
plannen aanhangig
aanhangig gemaakt
gemaakt om
om dedejaarlijksche
jaarlijkscheopbrengst
opbrengst
Generaal plannen
der belastingen
der
belastingen met
met ff 8,000,000 te
te verhoogen.
verhoogen. Deze
Dezeverhoogde
verhoogde opopbrengst
worden verkregen
verkregen als
als volgt
volgt::
brengst zal worden
door
de invoering
invoering eener
eenerinkomstenbelasting
inkomstenbelasting ter
ter vervanging
vervanging van
van de
de
door de
2,500,000
vermogens- en
en bedrijfsbelastingen
bedrijfsbelastingen.
vermogensiff 2,500,000
door
wet op
op het
hetrecht
rechtvan
vansuccessie
successie
door wijziging
wijziging van
van de
de wet
en van
van overgang
overgang bij
bij overlijden
overlijden. .
})» 1,500,000
1,500,000
en
dOOl'
verhooging van
het zegelrecht
zegelrecht op
op effecten
effecten
})D 1,000,000
door verhooging
van het
dool'
den inbreng
inbreng van
vanzaken
zakenininnaamlooze
naamloozevennootvennootdoor den
schappen enz.
te onderwerpen
onderwerpen aan
aanevenredig
evenredigregistratieregistratieenz. te
recht.
200,000
recht
D}) 200,000
door
invoering van
van eene
eene belasting
belasting —
- boven
boven den
den bebedoor invoering
staanden accijns
op mousseerende
mousseerende wijnen
»
300,000
accijns -— op
wijnen. . .
D 300,000
door
»
door invoering
invoeringvan
vaneen
een debietrecht
debietrechtop
op tabak
tabak .
1, 2,000,000
het tarief
tariefvan
van
dool'
eene technische
technische herziening
herziening van
van het
door eene
invoerrechten
})D
500,000
invoerrechten .
de minister
minister een
eenplan
planaanhangig
aanhangig gemaakt
gemaakt om
om den
den
Bovendien heeft
heeft de
de suiker
suiker teteverlagen
verlagen van
van ff 27 op ff 17
per 100
100 K
K G.
accijns
17 per
accijns op
op de
tegenover eene
eene verhooging
verhooging van dien
op gedistilleerd
gedistilleerd van
van ff 63 op ff 90
tegenover
dien op
per H.L.
H.L. Aanvankelijk
Aanvankelijk verwacht
verwacht hij
hij hiervan
hiervan geen
geenvoordeel
voordeel voor
voor de
de
per
maar daardoor
daardoor zal
zal gaandeweg
gaandeweg het
hetsuikerverbruik
suiker verbruik sneller
sneller toetoeschatkist,
schatkist, maar
bijden
dentegenwoordigen
tegenwoordigen accijns
accijns verwacht
verwacht mag
magworden
worden en
en
nemen,
dan bij
nemen, clan
dus
op den
denduur
duureene
eene
belangrijkebate
batevoor
voordedeschatkist
schatkistverkregen
verkregen
dus op
belangrijke
worden.
Eindelijk
speelkaarten hier
hier te
te lande
lande niet
nietlanger
langer
Eindelijk wordt
wordt aanbevolen
aanbevolen de
de speelkaarten
ditartikel,
artikel, ongeveer
ongeveer als
als inm
onbelast
laten. Van
Vaneene
eenebelasting
belastingopopdit
onbelast te
te laten.
Duitschland,
jaarlijksche bate
bate van
van ten
ten hoogste
hoogste ff 100,000
te
100,000 te
Duitschland, zou
zou eene jaarlijksche
zijn.
wachten zijn.
De eerste
eerste vraag,
vraag,die
diebijbij
kennisnemingvan
vanzulke
zulkeplannen
plannen rijst,
rijst, isis
De
kennisneming
wel: : is
is verhooging
verhooging der
der middelen
middelen noodig
noodig?? En
En tottothethet
voorgestelde
wel
voorgestelde
bedrag?
bedrag ?
De
minister tracht
trachtdedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheideener
eenerbelasting-vermeerdering
belasting-vermeerdering
De minister
hetdoor
doorhem
hemvoorgestelde
voorgesteldebedrag
bedragaannemelijk
aannemelijk te
te maken
maken door
door de
de
tot het
1906. III.
lIl.
25
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IS BELASTINGVERHOOGJNG
NOODJG??
BELASTINGVERHOO GING NOODIG

volgende
hebben aan
te toonen,
becijferingen,diedieten
ten doel
doel hebben
aan te
toonen, dat
dat de
volgende becijferingen,
1911 dit
dit bedmg
jaar 1911
vermoedelijke
stand van
van zaken
zaken in
in het jaar
bedrag aan
vermoedelijke stand
aan nieuwe
middelen
sluitend budget
budget tetekunnen
kunnenvoorleggen.
voorleggen.
om een sluitend
vereischen, om
middelen zal vereischen,
becijferingen over de
Op
grond van
van eenige
de gemiddelde
gemiddelde vermeerdering
vermeerdering
eenige becijfel'ingen
Op grond
in het
hettijdperk
tijdperk H)Q1-1906
daarbij komende
der
gewone uitgaven
uitgaven in
der gewone
1901 —1906 en
en de daarbij
onderwijswet-Kuyper -— in
in 1911
1911 bel'ekend
berekend op
uitgaven
der onderwijswet-Kuyper
op
uitgaven tengevolge
tengevolge der
dat in
1911 voor
ff 3,350,000
meent hij, dat
in 1911
uitgaven meer
meer
voor gewone
gewone uitgaven
3,350,000 —
zal worden
ff 14,270,000
1906 .
dan in 1906
worden vereischt dan
14,270,000
Als
vermoedelijke kosten
de nieuwe
nieuwe door
door de
de
Als vermoedelijke
kosten van
van de
Regeering in
haar werkplan
werkplan opgenomen
opgenomen maatregelen
in haar
komen hierbij
komen
hierbij::
a. voO!'
ziekteverzekering
ff 1,100,000
1,100,000
voor de ziekteverzekering
b.
uitbreiding der
der ongevallenvoor de uitbreiding
b. voor
verzekering tot
den landbouw,
landbouw, de
de zeezeetot den
l)
400,000
visscherij en
de zeevaart
en de
D
l)
c. voor
de ouderdomsverzekering
ouderdomsverzekering .
voor de
D 6,400,000
voor de
de kosten van de
d. voor
de administratieve
administratieve
l)
360,000
rechtspraak
rechtspraak.
» 360,000

I11 8,260,000
8,260,000 ff

8,260,000
8.260,000

ff 22,530,000
Deze som
som wordt
wordtnog
nogdoor
door den
den minister
minister met
methet
hetbedrag
bedragvan
van ff 2,000,000
verhoogd, omdat
verhoogd,
omdat naar
naar ziin
zUn verwachting
verwachting het
het dienstjaar
dienstjaar 1906
tekort
1906 een
een tekort
aan
gewone middelen
middelen tegenover
tegenover gewone
gewoneuitgaven
uitgavenzal
zalaanwijzen
aanwijzen van
van
aan gewone
dat bedrag,
bedrag, hetwelk
hetwelk voor
VOOI' dat
dat dienstjaar door
door de
de voor 6én
één jaar
jaal'
ongeveer dat
ongeveer
opcenten op
op de
de vermogensvermogens- enenbedrijfsbelastingen
bedrijfsbelastingen ten
ten
toegestane 10
10 opcenten
deele gedekt wordt.
wordt.
gewone uitgaven
uitgaven staat
staat de
de te
teverwachten
verwachten
Tegenover die
die verhooging der gewone
Tegenover
der inkomsten.
inkomsten.
stijging der
Op de
de bestaande
bestaande gewone
gewonemiddelen
middelen —
- ongerekend
ongerekend grondbelasting
grondbelasting en
Op
suikerbelasting
suikerbelasting —
is, indien
indien daarin
daarin geene veranderingen
veranderingen worden
worden gegeis,
bracht, naar 's ministers
ministers becijferingen
becijferingen over de
de uitkomsten
uitkomsten van
vande
de naastbracht,
voorgaande
voorgaande zes dienstjaren,
dienstjaren, in
in 1906-1911
1906-1911 eene verhooging
\'erhooging te wachten
wachten
van /
f 14,320,000
14,320,000 's jaars.
jaars.
De verhooging
verhooging van
van de
degrondbelasting,
grondbelasting, in
in 5 jaar
jaar op
op ca.
ca. f
/900,000
900,000
te stellen,
stellen, wordt
wordt gereserveerd
gereserveerd voor
voor eene verwachte
verwachte verhooging
verhooging van
van de
de
rijksbijdrage
rijksbijdrage aan
aan de
de gemeenten.
gemeenten. Ook
Ook voor
voor hetgeen
hetgeen de
de suikerbelasting
suikerbelasting
meer zal
zal opbrengen,
opbrengen, tengevolge
tengevolgevan
vanvermeerdering
vermeerderingvan
van verbruik
vel'bruik bij
bij
meer
verlaging
verlaging der
del' belasting,
belasting, denkt
denkt de
de minister
minister zich
zich eene
eene bestemming
bestemming ten
ten
gunste der
del' financiën
financiën van
van de
de gemeenten.
gemeenten. Bleef
Bleefde
de suikerbelasting
suikerbelasting onveronvergunste
anderd,
1911 te wachten
wachten zijn
zijn
andel'd, dan
dan zou
zou daarvan
daarvan eene
eene vermeerdering tegen
tegen 1911
van
2,000,000, Verlaagt
Verlaagt men
men de
de belasting
belasting met
met 10
10 cents
cents per
per
van ca.
ca. f 2,000,000.
K.G.
en
dekt
men
het
aanvankelijk
deficit
ten
volle
door
verhooging
K.G. en dekt men het aanvankelijk deficit ten volle door verhooging
van den
den accijns
accijns op
op het
hetgedistilleerd,
gedistilleerd, dan
dan is echter
echter eene extra-vermeerextra-vermeervan
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wachten, die
die ook
ook de
deminister
minister'voorziet,
voorziet, maar
maar niet raamt,
raamt, daar
dering te wachten,
zij in
in zijn
zijn niet
niet verder
verder uitgewerkten gedachtengang
gemeenten
zij
gedachtengang aan
aan de gemeenten
zal toevloeien.
zal
toevloeien.
Deze cijfers
cijfers recapituleerende
recapituleerende heeft
heeft men
men dus:
dus :
meel' aan
gewone uitgaven
uitgaven in
in 1911 boven 1906
1906 . ff 24,530,000
meer
aan gewone
meer aan
gewone middelen
middelen in
in 1911 boven 1906
aan gewone
meer
(ongerekend
verhooging op grondbelasting en suiker)
14,320,000
suiker) . ))14,320,000
(ongerekend verhooging
—

Verschil.
Verschil . . . ff 10,'210,000
10,210,000
De nieuwe
nieuwe middelen,
middelen, boven
boven omschreven,
omschreven, bedragen ff 8,000,000. Van
De
desuiker
suiker wordt voor
voor de verdere
de
vermeerdering van
van de
de opbrengst
opbrengst van
van de
de vermeerdering
dekking .f
de rekening
rekening ongeveer
ongeveer klopt.
klopt.
if 2,000,000 gereserveerd, zoodat de
echter gehouden
gehouden ff 900,000 voor
VOOI' vermeerdering
dan echter
Achterbaks worden dan
de ervaring
ervaringbij
bijkrachtige
krachtigevermindering
vermindering
der
grondbelasting en
een x, die
die de
der grondbelasting
en een
schrijven, omdat
omdat daarvan
daarvan eene
der suikerbelasing veroorlooft X te schrijven,
kapitale som
te wachten
wachten is,
is, die
diededeminister
minister wil
wil doen vloeien
in de
de
som te
vloeien in
kapitale
belastingschuldigender
dergemeenten,
gemeenten,
kassen der
der gemeenten
gemeenten of of
van
kassen
van
de de
belastingschuldigen
de wijze
wijze waarop
waarop ook
ooknog
nogmaar
maariningrove
grovetrekken
tl'ekken wordt
zonder dat
zonder
dat de
bij het
het uitspreken
uitspreken van
van de
deverwachting
verwachting eener kapitale
kapitale
aangeduid.
aangeduid. Ik
Ik zie
zie bij
som
uit
deze
voorbij,
dat
de
gewone
vermeerdering
van
dat
de
gewone
vermeerdering
van
verniet
bron
som uit deze
van de belasting
bij berekening van
bruikte hoeveelheid ff 2,000,000 oplevert bij
en, als
als slechts
slechts ff 17 per 100 K.G.
geheven
op ff 27 per 100 K.G.
K.G. geheven
K.G. en,
in dezelfde
dezelfde verhouding
verhouding grooter
groot er moet
zijn. Evenwel
Evenwel wil
wil ik
ik in
in
wordt, in
moet zijn.
wordt,
de
navolgende beschouwingen
beschouwingen den
den meevaller,
meevaller, dien
dien ikik hier verwacht, ter
de navolgende
zijde
omdat ik,
ik, als
als oude
oude vijand
vijand van
van de
de hooge belasting
belasting op suiker,
zijde laten,
laten, omdat
zou wenschen te bestemmen
bestemmen voor verdere vermindering
vermindering
dien meevaller
meevaller zou
dien
der suikerbelasting. Hetzelfde
Hetzelfde geldt
van den
den meevaller,
meevaller, die
die met
met bebegeldt van
hetgedistilleerd
gedistilleerdmogelijk
mogelijkis.
is.De
Deminister
minister
trekking tot de
de opbrengst
opbrengst van
van het
trekking
ILL.
rekent
het inkomen
inkomen uit
uit dit
dit middel
middel bij een
accijns van
van ff 90 per H.L.
een accijns
rekent het
op
slechts fif 32,400,000, terwijl bij gelijk
verbruik als
als thans
opthans de opgelijk verbruik
op slechts
brengst
op ff 36,000,000 zou
zou moeten
moeten worden berekend.
Ongetwijfeld
berekend. Ongetwijfeld
brengst op
zal
de prijsverhooging, die
tengevolge van
van de
deaanzienlijke
aanzienlijke verhooging
die tengevolge
zal de
van de
de belasting zal
intreden, vermindering
vermindering van
van verbruik
verbruik en
en vermeerzal intreden,
van
maar de
de minister
minister rekent, gelijk
dering van
van smokkelarij
smokkelarij veroorzaken,
veroorzaken, maar
ook hier
hier aan
aanden
denveiligen
veiligen ~ant.
geen levenselders,
Gedistilleerd is
is geen
elders, ook
kant. Gedistilleerd
maar voor
voor zijn
zijn verbruikers
verbruikers inin het
algemeen strekt
strekt de
de borrel
het algemeen
behoefte, maar
tot voldoening
voldoening aan
een zeer
zeer sterke
sterkebegeerte,
begeerte, die
dieslechts
slechts bij geheel
tot
aan een
gemis aan
aan middelen
middelen onbevredigd
onbevredigd wordt
wordt gelaten.
gelaten.
gemis
te
meer
gerechtigd
te
zijn
om
in dit
dit artikel
al,tikel deze
deze gedragsIk
meen
om in
Ik meen te meer gerechtigd te
lijn te volgen,
volgen,\NTT
wijl ik
ik verwacht, dat
de Tweede Kamer,
Kamer, bij
bij aanneming
dat de
ministers voorstel,
voorstel, het
het helastingcijfer
van 's ministers
belastingcijfer van fef 17 per 100 K.G.
laagste wenschelijke grens
zal beschouwen en wijl ook
de
ook de
niet als
grens zal
als laagste
minister in zijn
zijn w. o. in
het vierde
vierde jaar
jaar na
na het
het ininwerking
werking treden
treden der
der
minister
in het
herziening van
van de
de daarbij vastgestelde bedragen voorschrijft.
wet herziening
lIl.
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Er isisechter
echtervolstrekt
volstrekt geen
geenreden
redenom
omdedevermeerdering
vermeerdering der
dergrondgrondEr
1911 op
op ff 900,000
berekend, hier
hier buiten
buiten aanaanbelasting, tegen
belasting,
tegen 1911
900,000 berekend,
merking
merking te laten
latenwegens
wegensmogelijke
mogelijkeverhooging
verhoogingvan
vanbijdragen
bijdragen aan
aan de
de
gevolg van
van nieuwen
nieuwen
gemeenten. Die
Die vermeerdering
vermeerdering is hoofdzakelijk
hoofdzakelijk het gevolg
gemeenten.
beteekent ook
ookvoor
voordedebetrokken
betrokkengemeenten
gemeentenaanzienlijke
aanzienlijke
huizenbouw en
huizenbouw
en beteekent
vermeerdering
van inkomsten
inkomsten door
door opcenten
vermeerdering van
opcenten op die
die belasting,
belasting, opcenten
opcenten
op
de personeele
personeelebelasting
belastingenenverhooging
verhoogingvan
vanstraatgelden,
straatgelden, waar
waardie
die
op de
gemeentenkomt
komt
ook
waarschijnlijkvoor
vooreen
een
geheven worden.
worden. Aan
Aandedegemeenten
geheven
ook
waarschijnlijk
groot
deel ten
ten goede,
goede, wat
watberekend
bE:'l·ekendwordt
wordtvoor
voordedevermeerdering
vermeerderingvan
van
groot deel
deronderwijswet-Kuyper,
onderwijswet-Kuyper, in
in dien
dien zin,
ziq, dat
de bijzondere
bijzondere
de
kosten der
de kosten
dat de
tot welker
welkerbouw
bouwdie
dieonderwijswet
onderwijswetprikkelt,
prikkelt, de
debehoefte
behoefteaan
aan
scholen,
scholen, tot
school
bouw door
gemeente vermindert.
vermindert. In
In de
de gemeenten,
gemeenten, die
die eenigereenigerschoolbouw
door de
de gemeente
mate zuinigheid
zuinigheid betrachten,
betrachten, isisdedeverontrustende
verontrustendestijging
stijgingder
derhoofdelijke
hoofdelijke
mate
zal diendienomslagen of inkomstenbelastingen
inkomstenbelastingen tot
omslagen
tot stilstand
stilstand gekomen.
gekomen. Het zal
wetgevendemacht
macht wel
wel
tengevolge een
ernstige vraag
vraag wezen,
wezen, ofofdedewetgevende
tengevolge
een ernstige
gemeenten te doen
doen —
genegen
zal zijn,
zijn, nieuwe
nieuwe uitkeeringen
uitkeeringen aan
aan de
de gemeenten
genegen zal
rechtstreeksals
alsverlaging
verlaging van
vangemeentelijke
gemeentel!jke bebedie
bij vele
veledaarvan
daarvanrechtstreeks
die bij
lasting
in de
debeurzen
beurzenharer
harerbelastingschuldigen
belastingschuldigenverdwijnen
verdwijnenen
enbij
bij menige
menige
lasting in
tot weelde-uitgaven
weelrle-uitgaven prikkelt
prikkelt —
- indien
indien de
deStaat
Staatzelf
zelf
zijnerzijds
andere
andere tot
zijnerzijds
moetinvoeren.
invoeren.
daartegenover
weinig gewënschte
gewimschtebelastingverhoogingen
belastingverhoogingen moet
daartegenover weinig
Voor de
de ingezetenen
ingezetenen zelve
zelve levert
levertzulk
zulkeene
eenemanipulatie
manipulatieininhet
hetalgemeen
algemeen
Voor
geen
voordeel op.
op. OfOfzijzijdoor
doordedekat
katofof
denkater
katergebeten
gebetenworden,
worden,
geen voordeel
den
hunbelastingbiljet
belastingbiljet voor
voor het
hetRijk
Rijkofof
voordedegemeente
gemeente
m. a.
a. w.
w. ofofhun
m.
voor
verhoogd
hun onverschillig.
onverschillig. Alleen
Alleen de
de gemeentebesturen
gemeentebesturen vinden
verhoogd wordt,
wordt, is hun
het gemakkelijk,
gemakkelijk, als
zij kunnen
kunnen uitgeven
uitgeven en het
het Rijk
Rijk hen
henals
alstollenaar
tollenaar
het
als zij
eerste reden,
reden, om
om deze
deze 900.000
f 900.000
buiten
aanmerkingtetelaten,
laten,
dient.
dient. De
De eerste
buiten
aanmerking
is
dus niet
niet steekhoudend.
steekhoudend. En
En 's ministers
subsidiair argument
argument hiervoor,
hiervoor,
is dus
ministers subsidiair
dat
er nog
nogwel
welwat
watmeer
meernieuws
nieuwszal
zalopoptouw
touwgezet
gezetworden
worden dan
dan de
de
dat er
minister
in
rekening
brengt,
is
geheel
verwerpelijk,
omdat
de
normale
minister in rekening brengt, is geheel verwerpelijk, omdat de normale
verhooging voor
voor zulke
zulke kleinere
kleinere nieuwe
nieuwe zaken,
zaken, die
dieniet
nietafzonderlijk
afzonderlijk in
in
verhooging
reeds begrepen
begrepen is
is in
in de
degemiddelde
gemiddeldeverhooging
verhooging
rekening gebracht
rekening
gebracht zijn,
zijn, reeds
der
gewone uitgaven,
uitgaven, die
die de
deMinister
Minister uit
uitdedeuitkomsten
uitkomstender
derafgeloopen
afgeloopen
der gewone
jaren heeft
heeft berekend.
berekend. Bij
Bij die
dieberekening
berekeningzijn
zijnvan
vandedegeheele
geheeleverhooging
verhooging
jaren
wettenenen
organisatiën,
ook
slechts afgetrokken
afgetrokken »de
llde kosten
kosten van
vannieuwe
nieuwewetten
ook slechts
organisatiën,
1901 nog
nogniet
nietofof
niet
noe~lenswaardigopophet
het
budgetdrukten."
drukten."
die
die in 1901
niet
noemenswaardig
budget
Deze, niet
niet door
door goede
goedemotieven
motievengerechtvaardigde,
gerechtvaardigde,ter
terzijde
zijdelating
latingvan
van
Deze,
fef 900,000
echterniet
niet
eenige
zwakkepunt
puntininhethet
fundament,
900,000 isisechter
hethet
eenige
zwakke
fundament,
terecht beu
beu gegewaarop de
Hij is terecht
waarop
de minister
ministerzijn
zijnplannen
plannendoet
doetsteunen.
steunen. Hij
weest van
van de
dewijze,
wijze,waarop
waaroper er
sedert
jaren
met
qualificatievan
van
weest
sedert
jaren
met
de de
qualificatie
buitengewone uitgaven
uitgaven is
omgegaan, en
en wel
welniet
niet
allebuitengewone
buitengewone
buitengewone
is omgegaan,
alle
uitgaven, maar
maar toch
toch een
eenaantal
aantalniet
niet
alleenniet
nietrechtstreeks
rechtstreeksproductieve,
productieve,
uitgaven,
alleen
maar
ook
niet
eens
heel
nuttige
en
noodige
uitgaven
met
lichtzinnigheid
maar ook niet eens heel nuttige en noodige uitgaven met lichtzinnigheid
toegestaan,omdat
omdatdede
Ministersvan
vanFinanciën
Financiënbij
bijhunne
hunneberekeningen
berekeningen
zijn
zijn toegestaan,
Ministers
aannamen, dat
zij door
door .leeningen
.Ieeningen mochten
mochten worden
worden gedekt.
Dat de
de
aannamen,
dat zij
gedekt. Dat
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heer
De Meester
Meester hierop
hierop scherper
scherper wil
wil toezien,
toeziEn,isisrecht.
recht.Maar
Maarhij
hijvervalt
vervalt
heer De
Haast
moet
men
denken,dat
dathijhijeen
een
voorbeeld
in
een andere
andere fout.
fout.Haast
in een
moet
men
denken,
voorbeeld
wil geven
gevenvan
vandedeeigenaardigheid
eigenaardigheid van
van 's menschen gedachten
gang, om
om
wil
gedachtengang,
niet
van dwaling
dwaling tot
tot juist
juistinzicht
inzicht tetekunnen
kunnen komen,
komen, maar
maar slechts
slechts van
van
niet van
dwaling en alzoo
alzoo altijd
altijd om
om de
de waarheid
waarheid heen
heenteteslingeren,
slingeren,
dwaling
dwaling tot
tot dwaling
te decreteeren,
decreteeren,dat
datleeningen
leeningenslechts
slechtsgerechtvaardigd
gerechtvaardigd
door
zijnerzijds te
door zijnerzijds
bepaald aanwijsbare vermeerzijn tegenover
tegenover uitgaven,
uitgaven, waarvan
waarvan »eene bepaald
vermeerzijn
dering van
inkomsten tetewachten
wachten is."
Daarom wil
wil hij
hijtegenover
tegenover
van inkomsten
is." Daarom
dering
op dedekapitaalrekening
kapitaah'ekeningder
derStaatsspoorwegen
Staatsspoorwegen worden
wOl'den
uitgaven, die
die op
uitgaven,
zichzelve
zelvehethet
productief
geboekt,
geen leening
leening stellen,
stellen,tenzij
tenzijzijzijopopzich
geboekt, geen
productief
het Staats-spoorwegnet
Staats-spoorwegnet versterken
versterken;; wat
wat b.v.
b.v. niet
niet het
het
vermogen van
van het
vermogen
geval
is met
met posten,
posten, als
als die
die op
opdedebegrooting
begrooting voor
voor 1907
1907voor
voordedebrug
brug
geval is
over
de Gouwe
Gouweenendedeversterking
versterkingenenvernieuwing
vernieuwing van
van het
hetviaduct
viaduct tete
over de
Amsterdam.
De Minister
Minister stelt zich
zich voor
voor op
op dezen
dezen grond
grond ook
ook voor
voor 1906/7
1906/7weder
weder
De
10 opcenten
opcenten op
opvermogensvermogens· enenbedrijfsbelasting
bedrijfsbelasting tetezullen
zullenerlangen.
erlangen.
hem
Bij de
de aanstaande
aanstaande behandeling
behandeling der
der staatsbegrooting
staatsbegrooting zal
zal blijken,
blijken, of
ofhem
Bij
dit
gelukken zal,
zal, wat
wat te
te meer
meertwijfelachtig
twijfelachtig is,
is, daar
daar ook
ook de
de vraag
vraag gegedit gelukken
opperd
zal kunnen
kunnen worden,
worden, ofofdie
diemaatregel
maatregelwel
welgerechtvaardigd
gerechtvaardigd is,
is,
opperd zal
1907
ook
als men
men de
deuitgaven
uitgavenvoor
voorbovengenoemde
bovengenoemdespoorwegwerken
spoorwegwerkenin
in 1907
ook als
uit
de gewone
gewone uitgaven
uitgaven wil
wil dekken.
dekken. Men
Menzalzalallicht
allichtwillen
willenafwachten
afwachten
uit de
of niet
niet de
deopbrengst
opbrengst der
der middelen
middelen in
in 1907
1907 's Ministers
verwachtingen
Ministers verwachtingen
overtreft.
Wilde de
de Minister
Minister de
devraag,
vraag.welke
welkeuitgaven
uitgavendoor
doorleeningen
leeningenmogen
mogen
Wilde
gedekt
worden, principiëel
principiëel oplossen,
oplossen, dan
dan had
had hij
hij de
degronden
grondenvan
van beslisbeslisgedekt worden,
sing
dieper moeten
moeten zoeken,
zoeken, dan
dan hij
hij doet.
doet. DeDe
onderscheidingtusschen
tusschen
sing dieper
onderscheiding
hiervoor onvoldoende.
onvoldoende. Even
Even als
als
gewone en buitengewone
buitengewone uitgaven
uitgaven is
is hiervoor
de
gemeententegenwoordig
tegenwoordigmoeilijkheden
moeilijkheden ondervinden
ondervinden door
dool' het
het amalamalde gemeenten
gameeren
van bestuursbestuurs- en
en bedrijfsbedrijf:;· inkomsten
inkomsten en
en uitgaven
uitgaven en
en een
een
gameeren van
scheiding
hiervan
zich
opdringt,
zoo
behoort
ook
de
Staat
te
onderscheiding hiervan zich opdringt, zoo behoort ook de Staat te onderbestuul's-taak en
voor de
de
scheiden
uitgaven voor
voor zijn
zijn bestuurs-taak
en voor
scheiden tussc.hen
tusschen de
de uitgaven
economische
ontwikkeling des
deslands.
lands. Van
de laatstgemelde
laatstgemelde categorie
categorie
Van de
economische ontwikkeling
Staat zuivere
zuivere bedrijfsuitgaven
bedrijfsuitgaven een
Alszoozoo·
vormen
ook bij
bij den
den Staat
vormen ook
een deel.
deel. Als
danig
toch zijn
zijn tetequalificeeren
qualificeerendedeuitgaven
uitgavenvoor
voorposterijen,
posterijen,telegraaf
telegraafen
en
danig toch
tendeele
deelebedrijf,
bedrijf,tenten
deele
onderdeel
telefoon.
De spoorwegen
spoorwegen zijn
zijn ten
telefoon. De
deele
onderdeel
van
de algemeene
algemeene zorg
zorg voor
voordedeeconomische
economischestaatshuishouding.
staatshuishouding. LaatstLaatstvan de
genoemd
karakter overweegt
overweegt bij
bij de
deuitgaven
uitgavenvoor
voorbeveiliging
beveiligingtegen
tegen
genoemd karakter
voor communicatie-middelen
communicatie-middelen en
en bebossching.
bebos sc hing. In
Inelke
elkedezer
dezerafdeeafdeewater, voor
onderscheiden:
jaarlijksterugkeerende
terugkeerende
lingen
van uitgaven
uitgaven zijn
zijn teteonderscheiden
lingen van
: vaste, jaarlijks
uitgaven
en uitgaven
uitgaven voor
voor eens. In
de afdeeling
afdeeling bestuursuitgaven
bestuursuitgaven zijn
uitgaven en
In de
zichzelve
zelve wel
wel buitengewoon,
buitengewoun, maar vormen
de
uitgaven voor
voor eens
eenselke
elkeopopzich
de uitgaven
zij
te samen
samen een
een gewone uitgaaf,
daar in
in een
eenveelomvattende
veelomvattende adminiadminiuitgaaf, daar
zij te
stratie
geregeld dergelijke
dergelijke uitgaven
uitgaven noodzakelijk
noodzakelijk zijn
zijn en
en de
detaak
taakvan
van
stratie geregeld
een
goed
financiëel
beleid
slechts
is,
er
in
billijke
volgorde
en
eveneen goed financiëel beleid slechts is, er in billijke volgorde en evenstellen. Voor
Voor zulke
zulkeuitgaven
uitgavenzijn
zijn
redigheid sommen
voor beschikbaar
beschikbaar te stellen.
redigheid
sommen voor
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leeningen
toelaatbaar met
korte aflossing
aflossing en
en tegenover
tegenover toetoeleeningen slechts
slechts toelaatbaar
met korte
reikende
rente en
enaflossing
aflossingtetedekken.
dekken.Leeningen
Leeningenhebben
hebben
reikende inkomsten
inkomsten om
om rente
hier
tendoel
doeldedeuitgaaf
uitgaaf
regelmatigover
overmeerdere
meerderejaren
jarenteteverdeelen
verdeelen
hier toch ten
regelmatig
en
zijn als
als kasoperatie
kasopel'atie tetebeschouwen
beschouwenenentetebeoordeelen.
beoordeelen.Bij
Bijde
de bedrijfsen zijn
bedrijfsuitgaven
van commerciëele
commel'ciëeleboekhouding.
boekhouding, Op
Op de
de kapitaalkapitaaluitgaven gelden
gelden beginselen van
rekening
aanlegkosten;; op
op dedeexploitatierekening
exploitatierekeningonderhoud
onderhoud
rekening komen
komen de aanlegkosten
en
afschrijvingen tot
zoodanig bedrag,
bedrag, als
als de
de aard
aard der
der zaak
zaak aan
aan de
de
en afschrijvingen
tot zoodanig
bij bedrijven
bedrijven te
te behandelen
behandelen als
als
hand
Doordedekapitaalsuitgaven
kapitaalsuitgaven bij
hand geeft.
geeft. Door
de
uitgayen voor
voor eens,
eens, b.v.
b.v. bij
bij gevangeniswezen
gevangeniswezen of
ofoorlog,
oorlog, brengt
brengtmen
men
de uitgaven
hier
te *veel
veel ten
laste der
der gewone
gewone middelen.
middelen. Zoo
Zoo heeft
heeft men,
men, naar
naar ikik
hier te
ten laste
meen,
bij financiëele
financiëele beschouwingen
beschouwingen nooit
nooit onder
onder de
de uitgaven,
uitgaven, die
die door
door
meen, bij
leeningen
zouden kunnen
kunnen worden
worden gedekt,
gedekt,dedeuitgaven
uitgavenvoor
voorpostkantoren
postkantoren
leeningen zouden
in
rekening gebracht.
gebracht. Toch
Toch zouden
zouden deze
deze daarop
daarop haast
haast in
in de
de eerste
eerste
in rekening
plaats
moeten voorkomen,
voorkomen, als
alsnoodzakelijk
noodzakelijkgeworden
gewordendoor
doordedeuitbreiding
uitbl'eiding
plaats moeten
ook zeer
zeerloonend
loonend staatsstaatsvan
een niet
nietenkel
enkelindirect
indirectproductief,
productief, maar
maar ook
van een
bedrijf.
Staat heeft
heefteen
eenwaarde
waardevan
van
meerdere
millioenengulden
guldenaan
aan
bedrijf. De
De Staat
meerdere
millioenen
postentelegraafkantoren
telegraafkantoren in
in gebruik,
gebruik, die
diededebelastingschuldigen
belastingschuldigen van
van
post- en
vroegere
Met de
de spoorwegen
spoorwegen is het
hetietwat
ietwat
vroegere jaren
jaren hebben
hebben betaald.
betaald. Met
het Rijk
Rijk slechts
slechts een
een zeer
zeer lage
lage
anders,
daar de
de spoorwegaanleg
spoorwegaanleg aan
aan het
anders, daar
rente
heeft bezorgd
bezorgd en
en de
deaankoop
aankoop van
vanden
denRijnspoorweg,
Rijnspoorweg, wegens
wegenszijn
zijn
rente heeft
slechten
staat,
niet
het
verwachte
voordeel
heeft
opgeleverd.
Vooral
slechten staat, niet het verwachte voordeel heeft opgeleverd. Vooral
deze
zaak moet
moetechter
echtervan
vanhethet
ruimere
gezichtspunt
beschouwdworden,
worden,
deze zaak
ruimere
gezichtspunt
beschouwd
water en
enbebosbebosdat
de uitgaven
uitgaven voor
voor vervoerwezen,
vervoerwezen, beveiliging
beveiliging tegen water
dat de
sching
beheerscht. Uitgaven
Uitgaven voor
voor spoorwegen,
spoorwegen, kanalen
kanalen en
en wegen
wegen mag
mag
sching beheerscht.
de
heer De
De Meester
Meester in
in zijn
zijnstelsel
stelselalaldan
danniet
nietdoor
doorleeningen
leeningendekken,
dekken,
de heer
het stelsel,
stelsel,hetwelk
hetwelkmen
menvoornemens
voornemensisisaan
aantetenemen
nementen
ten
naarmate van
van het
naarmate
aanzien
de heffing
heffingvan
vanretributiën.
retributiën.Heft
Heftmen
menhooge
hoogetarieven
tarieven en
entollen,
tollen,
aanzien van de
metleeningen
leeningenverband
vel'band
dan kan
kan men
mendeze
dezeopbrengst
opbrengstkapitaliseeren
kapitaliseeren en
en met
dan
doen houden.
houden. Heft
Heftmen
mendaarentegen
daarentegen lagere
lageretarieven
tarieven·enentollen
tollenofofgeen
geen
doen
tollen, met
met het
het doel
doel om
omhet
hetalgemeen
algemeennut
nutvan
vanzulke
zulkewerken
werkenvoor
voorde
de
tollen,
te
doen
worden,
dan
moet
in
zijn
stelsel
geheele
maatschappij
grooter
geheele maatschappij grooter te doen worden, dan moet in zijn stelsel
levend geslacht
geslacht de
de geheele
geheelekosten
kostendragen.
dragen.DitDit
is zichtbaar
onbillijk
het levend
is zichtbaar
onbillijk
directeenen
indirectevoordeelen
voordeel en van
van
en nadeelig.
nadeelig. Onbillijk,
Onbillijk, omdat
omdatdededirecte
en
indirecte
deze werken,
werken, na
na de
deingebruikstelling,
ingebruikstelling, dubbel
dubbel en
en dwars
dwars opwegen
opwegen tegen
tegen
deze
hetgeen de
de Staat
Staataan
aanrente
renteenenaflossing
aflossingvan
vanleeningen
leeningen zal
zalhebben
hebben tete
hetgeen
betalen en
en inindedeopbrengst
opbrengstvan
van
een
goed
belastingstelseldén
den Staat
Staat
betalen
een
goed
belastingstelsel
daarvan een
belangrijk deel
deel toevalt.
toevalt. En
Ennadeelig,
nadeelig,omdat
omdat het
hetlevend
levend
daarvan
een belangrijk
geslacht, wanneer
wanneer het er
er zoo
zoo sterk
sterk voor
voor bloeden
bloeden moet,
moet, als
als het
het stelsel
stelsel
geslacht,
Meester wil,
wil, er
er voor
voor bedankt
bedankt om
om zulke
zulke zaken
zaken ter
ter hand
hand tetenemen.
nemen.
De Meester
spoorwegstelsel, inderdaad
inderdaad elk
elkspoorwegstelsel,
spoorwegstelsel,eischt
eischtvoortdurend
voortdureml
Ons spoorwegstelsel,
vergrooting van
van inrichtingen,
inrichtingen, om
om het
hettoenemendtoenemend·bedrijf
bedrijftetebeheerschen
beheerschen
vergrooting
omvrijheid
vrijheid tetevinden,
vinden,maatregelen
maatregelen te
te nemen,
nemen, die
die het
hetbedrijf
bedrijfnog
nog
en om
doen toenemen.
toenemen. De
Deuitgaven,
uitgaven,daarvoor
daarvoornoodig,
noodig,mogen
mogenniet
nietelk
elkopop
meer doen
zich zelf
zelf beschouwd
beschouwd worden
worden;; althans
althans vormen
vormen zij
zij een
eenondeelbaar
ondeelbaargeheel,
geheel,
zich
aangaatde
devraag,
vraag,hoe
hoedede
middelendaarvoor
daarvoorbehooren
behoorenteteworden
worden
wat aangaat
middelen
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verschaft. Het
Het nut
nutdaarvan
daarvan wordt
wordt in
in zijn
zijn geheel
geheel door
door het
het geslacht
geslacht
verschaft.
genoten, dat
er het
het gebruik
gebruik van
van heeft.
heeft. Dit
Ditgeslacht
geslacht moet
moet inindede
genoten,
dat er
vrachttarieven en
subsidiair ininde
debelastingen
belastingenénénexploitatiekosten
exploitatiekosten én
én
vrachttarieven
en subsidiair
geheel betalen.
betalen. Het
Hetgeslacht,
geslacht,dat
datdedewerken
werken
aanlegkosten van
aanlegkosten
van het
het geheel
er niets
niets aan.
aan. Waar
Waarhethet
zaak
geldtvan
vanzoo
zoo
aanlegt, heeft
aanlegt,
heeft er
nunu
eeneen
zaak
geldt
overwegend nut
als het
hetspoorwegstelsel
spoorwegstelselenendat
datzoo
zoodringend
dringendeischt,
eischt,
overwegend
nut als
hoogtetete
wordengehouden,
gehouden, kan
kan ikikden
den
steeds in
in elk
elkopzicht
opzichtopopdedehoogte
steeds
worden
gedachtengang
van
den
heer
De
Meester
niet
alleen
niet
goedkeuren,
gedachtengang van den heer De Meester niet alleen niet goedkeuren,
wathet
hetgeniet,
geniet,
maal' zelfs
zelfs niet
niet begrijpen.
begrijpen. Dat
Datelk
elkgeslacht
geslachtbetaalt
betaalt wat
maar
toch van
vanelementaire
elementairebillijkheid.
billijkheid. Onbillijk
Onbillijk en
en verwerpelijk
verwerpelijk isisslechts,
slechts,
is toch
hetnageslacht,
nageslacht, onder
ondel' de
de pressie
pressie
quasi als
als werken
werken die
die nuttig
nuttig zijn
zijn voor
voor het
quasi
ingenieurs en
en leveranciers,
leveranciers,die
dieuituitdede
uitvoeringder
del'werken
werkenvoordeel
voordeel
van ingenieurs
uitvoering
omdezen
dezenwerk
werkte verschaffen,
te verschaffen,
werkente te
ondernemen,
trekken, of
of om
trekken,
werken
ondernemen,
Zoo zijn
zijn er
erook.
ook. Doch
Doch
waaraan het
waaraan
het nageslacht
nageslachtweinig
weinigofof niets
niets heeft.
heeft. Zoo
dat
het
geslacht,
hetwelk
tot
noodelooze
dan
ligt
de
fout
daarin,
clan ligt de fout daarin, dat het geslacht, hetwelk tot noodelooze
werken besluit
besluit en
endedeuitgaven
uitgavendoor
doorleeningen
leeningendekt,
dekt,zijn
zijndwaling
dwalinglaat
laat
werken
boeten door
door het
hetnageslacht.
nageslacht. Wanneer
Wanneerhet
hetnageslacht
nageslachtslechts
slechtsdankbaar
dankbaar
boeten
werken, zal
zal het
het natuurlijk
natuurlijk ook
ookgaarne
gaarneenenbillijkervvijs
billijkerwijs
kan zijn
zijn voor
voor de werken,
kan
hijgt het
hettegenover
tegenoverdie
diekosten
kostenslechts
slechts een
een
de
kosten dragen.
dragen. Maar
Maarkrijgt
de kosten
is het
hetdubbel
dubbelbenadeeld.
benadeeld.
waardeloos onderhoudsobject,
waardeloos
onderhoudsobject, dan
dan is
wat wil
wildedeheer
heer
Meestermet
metdedegr9ote
grQoteuitgaven,
uitgaven,die
dieb.v.
b.v.
En wat
En
DeDe
Meester
AmsterdamenenUtrecht
Utrechtworden
wordenvoorbereid
voorbereid?? Over
Over het
het
voor
werken teteAmsterdam
voor werken
fond dier
plannen
ben
ik
niet
bevoegd
te
oordeelen,
maar
ik
stel
hier,
dier plannen ben ik niet bevoegd te oordeelen, maar ik stel hier,
dat
zij vroeger
vroeger ofoflater
laternoodig
noodigzijn.
zijn.Rechtstreeksche
Rechtstreekschevermeerdering
vermeerderingvan
van
dat zij
er weinig
weinigofof
niet
te voorzien.
Zullenzij
zijdan
danachterwege
achterwege
inkomsten
inkomsten is er
niet
vanvan
te voorzien.
Zullen
mettientienmoeten
blijven?? Of
belastingen voor
voor ettelijke
ettelijke jaren
jaren met
moeten blijven
Of zullen
zullen de
de belastingen
tallen
millioenen moeten
worden opgeschroefd
opgeschroefd voor
voor het
hettegenwoordige
tegenwoordige
tallen millioenen
moeten worden
er geen
geen nut
nutvan
vantrekt
trekt?
geslacht,
geslacht. dat
dat er
?
Ik
geloof, de
deheer
heerDeDeMeester
Meesterzal
zalzijn
zijnstelsel
stelselnader
naderininoverweging
overweging
Ik geloof,
moeten
nemen.
moeten nemen.
Voor
zijn plannen
plannen van
vanbelastingverhooging
belastingverhooging ontvalt
ontvalt hem
hem dan
dan weder
weder
Voor zijn
een
deel
van
het
fundament.
een deel van het fundament.
Een
verder zwak
zwak deel
deel van
van dit
dit fundament
fundament is
is 's Ministers
rekensom::
Ministers rekensom
Een verder
wijl
in vorige
vorige jaren
jaren de
de gewone
gewoneuitgaven
uitgaven —
- ongerekend
ongerekend nieuwe
nieuwe orgaorgawijl in
nisaties
- met
met_±_+ ff 2,200,000 zijn
zijn toegenomen,
toegenomen, zoo
zoo reken
reken ik,
ik, dat
dat
nisaties —
dit
ook in
in het
hetvervolg
vervolgzoo
zoozalzal
zijn.Wat
'Wat
echter,indien
indienhet
hetbeheer
beheer
dit ook
zijn.
echter,
jaren niet
niet zuinig
zuinig isisgeweest
geweest?
indiendederuimte
ruimtevan
van
in
de afgeloopen
afgeloopen jaren
in de
? OfOfindien
in die
die jaren
jaren een
eenachterstand
achterstand
geldmiddelen
heeft gegeven,
gegeven, in
geldmiddelen gelegenheid
gelegenheid heeft
aan
publieke werken en
en billijke
billijkeverhoogingen
verhoogiugen voor
voorbezoldigingen
bezoldigingen aan
aan te
te
aan publieke
zuiveren?
dan de
de Regeering,
Regeering, door
door het
het toestaan
toestaan van
van nieuwe
nieuwe
zuiveren ?Mag
Mag men
men dan
om voort
voort
permanente
het ware
ware een
een blanc-seign geven,
geven, om
permanente middelen,
middelen, als
als het
te
gaan met
meteen
eenniet-zuinig
niet-zuinig beheer
beheer?? Een
Een Van
Van Bosse zou
zeker geen
zou zeker
te gaan
nieuwe
middelen noodig
noodig hebben.
hebben. In
In elk
elk geval
geval behoeft
behoeft geen
geen kabinet
kabinet met
met de
de
nieuwe middelen
zoo
rui
Ih
om
te
gaan
als
de
ministeriën
Pierson
en
Kuyper.
middelen
middelen zoo ruilh om gaan als de ministeriën Pierson en Kuyper.
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Vooral de
de beheersjaren
van dit
dit laatste
Vooral
beheersjaren van
laatste komen
komen bij
bij de
deberekeningen
berekeningenvan
van
den Minister
de Meester
in aannlerking,
terwijl toch
toch bekend
den
Minister de
Meester in
aanmerking, terwijl
bekend is, dat
dat de
de
financiën
de sterke
sterke zijde
zijdevan
vanKuyper
Kuyper geweest
geweestzijn,
zijn, gelijk
gelijkzelfs
zelfs
financiën nooit
nooit de
De weerstand
weerstand van
van de
devoorstanders
vool'standers
zijn
trouwste aanhangers
aanhangers getuigden.
getuigden. De
zijn trouwste
van
een
zuinig
beheer
werd
onder
Kuyper's
ministel'ie
nog
verzwakt
van een zuinig beheer werd onder Kuyper's ministerie nog verzwakt
door
protectionistische neigingen
neigingen van
van velen,
velen, die
dieniet
nietongaarne
ongaarnezagen,
zagen,
door de
de protectionistische
dat
de stand
stand der
dergeldmiddelen
geldmiddelen hun
hun wind
wind in
in de
de zeilen
zeilen bracht.
bracht. Nu
Nu hun
hun
dat de
dit
uitzicht ontvalt,
ontvalt, zullen
zullen ook
ook de
deprotectionisten
protectionisten wel
wel weder
wedergeneigd
geneigdzijn
zijn
dit uitzicht
tot zuinigheid.
zuinigheid.
Hier
weder een
een deel
deel van
van 's Ministers
Kan een zuinig
zuinig
Hier valt
valt weder
Ministers basis.
basis. Kan
beleid
de jaarlijksche
jaarlijksche vermeerdering
vermeerdering van
val\ uitgaven
uitgaven —
- ongerekend
ongerekend de
de
beleid de
tottot
1 1à 11/2
1 1/ 2
vermeerderingvan.
van uitgaven
. uitgavendoor
door
Kuyper's
schoolwet
vermeerdering
Kuyper's
schoolwet
- —
millioen
terugbrengen, wat
wat toch
tochgeenszins
geenszinsonmogelijk
onmogelijk schijnt,
schijnt,
millioe'n gulden
gulden terugbrengen,
dan
is 's Ministers
zijn dan
dan de
de
dan is
Ministersberekening
berekeninggeheel
geheelininde
de war.
war. In
In 1911 zijn
uitgaven,
5 millioengulden
guldenlager,
lager,dan
dan hij
hij
uitgaven, uit
uit dezen
dezen hoofde
hoofdealleen,
alleen,44 à5 millioen
als uitgangspunt
als
uitgangspunt neemt
neemt bij
bij zijn
zijnbelastingplannen.
belastingplannen.
metden
denMinister
Minister aangenomen,
aangenomen, dat
dat het
het
Bij
al deze
dezeberekeningen
berekeningen isis met
Bij al
dienstjaar
een op
op 22millioen
millioen na
na sluitend
sluitend budget
budget is,
is, gewone
gewone uituitdienstjaar1906
1906 een
gaven
en gewone
gewoneiakomsten
igkomsten tegenover
tegenover elkander
elkander gerekend.
gerekend, Is dat
dat uituitgaven en
ooI,
niet.
Eerst
na
een
paar
gangspunt
juist?
Misschien,
misschien
gangspunt juist? Misschien, misschien ook niet. Eerst na een paar
maanden
de gegevens
gegevens ter
terbeoordeeling.
beoordeeling, Deze
Deze kunnen
kunnen meemeemaanden hebben
hebben wij
wij de
of tegenvallen.
tegenvallen. Vallen
Vallen zij
zij mee,
mee,dan
dankan
kanvan
vanhethet
standpuntdes
desMinisters
Ministers
standpunt
betoogd worden,
worden, dat
dat het
hetjaar
jaarexceptioneel
exceptioneelgunstig
gunstigwas.
was.Gunstig
Gunstigwas
was
betoogd
het zeker
zeker en
enwie
wiezich
zichopopmijn
mijnstandpunt
standpuntstelt,
stelt,doet
doetzeker
zekervoorzichtig
voorzichtig
het
hiermede rekening
rekening te
te houden.
houden.
hiermede
het oog,
oog, dat
dat—
- tenzij
tenzijeen
eenongunstiger
ongunstiger
Maar men
men verlieze
verlieze niet
niet uit
uit het
Maar
bereikloop der
der middelen
middelen intreedt
onder deze
deze drie
drie aannemelijke
aannemelijke en
enbereikloop
intreedt -— onder
voorwaarden::
bare voorwaarden
0,
110.
behoud van de
de stijging
stijgingder
dergrondbelasting
grondbelastingvoor
voorde
derijksuitgaven
rijksuitgaven ;j
behoud
2°. leening
leeningals
alstottotdusver
dusvervoor
voorhetgeen
hetgeenopopdede
kapitaalrekeningder
der
20.
kapitaalrekening
spoorwegen wordt
wordt gebracht,
gebracht, en
en
spoorwegen
3c>. beperking
beperking der
stijging van
van dedegewone
gewoneuitgaven
uitgaventot
tot1 1A,à11/2
1 1/ 2
3P.
der stijging
millioen per jaar
jaar
millioen
gewone imiddelen
middelen ook
ook nagenoeg
nagenoeg de
de uitgaven
uitgaven voor
voor de nieuwe
nieuwe
de gewone
organisatiën dekken,
dekken, die
die de
de Regeering
Regeeri'Jltg op touw
touw heeft
heeft gezet.
gezet,
organisatiën
De vraag
vraag ofofdeze
dezeaannemelijk
aannemelijk zijn,
zijn, laat
laatikikhier
hierbuiten
buitenaanmerking.
aanmerking.
De
Wel moet
moet een
eenpunt
puntopgehelderd
opgehelderdworden.
worden. Is Is
onachtzaamheid of
of
Wel
hethet
onachtzaamheid
opzet, dat
dat de
de bijdrage
bijdrage van
van f
f 6,400,000,
6,400,000, die
die vroeger
vroeger voor
voor invaliditeitsinvaliditeitsopzet,
EN: ouderdomsverzekering
ouderdomsverzekering werd
werd geraamd
geraamd in
in 's Ministers toelichting
toelichting onder
onder
EN
hoofd voor ouderdomsverzekering
ouderdomsvErzekering wordt
wordt uitgetrokken
uitgetrokken? ? Men
Men moet
moet
het hoofd
wel het
heteerste
eersteaannemen,
aannemen,daar
daar
toch,
de va/iditeits-verzekering
in validiteits-verzekering
wel
toch,
nu nu
de in
voorloopig van
agenda is
afgevoerd, ook
ook een
een deel
deel van
van de
devoor
voor beide
beide
voorloopig
van de
de agenda
is afgevoerd,
onderdeelen van
van verzekering
verzekering bestemde
bestemde som
som van
van f
f 6.400,000,
6.400,000, althans
althans
onderdeelen
nader order,
order, buiten
buitenrekening
rekeningmoet
moetworden
wordengelaten.
gelaten,Dat
Datdeze
dezegeheele
geheele
tot nader
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post beter
beterbesteed
besteedkan
kanworden
wordentottotrechtstreeksche
rechtstreekschesamenwerking
samenwerkingvan
van
post
den Staat
Staat met
metopenbare
openbareen en
bijzondere
instellingen
van
liefdadigheid
den
bijzondere
instellingen
van
liefdadigheid
tot onderhoud
ondel'houd van
van incurabelen,
incurabelen, gebrekkigen
gebrekkigen en
en versleten
versleten oudjes,
oudjes, wier
wiel'
naaste betrekkingen
betrekkingen hen
hen niet
niet kunnen
kunnen onderhouden,
onderhouden, en
en dat
datop
opdie
diewijze
wijze
naaste
minder kosten
kosten en
en lasten
lasten meer
meernut
nutzou
zouworden
worden gesticht
gestichtdan
dan door
door
met minder
terinvoering
invoeringvan
vandwangverzekering,
dwangvel'zekering, zij
zij hier
hier slechts
slechts pro
pro
een bijdrage
bijdrage ter
een
memorie
aangeteekend,
Nu
den
Minister
Veegens
de
oogen
beginnen
memorie aangeteekend. Nu den Nlinister Veegens de oogen beginnen
te gaan,
gaan,is is
geheel
ontwakenvan
vanonze
onzepolitiek
politiek uit
uit. de
desuggestie
suggestie
open te
open
geheel
ontwaken
der Duitsche
Duitsche dwangverzekering
dwangverzekering niet
meer als
als geheel
geheelonmogelijk
onmogelijk tete
der
niet meer
beschouwen.
De conclusie
conclusie van
van deze
dezebeschouwing
beschouwing is,is,dat
dat's 'sMinisters
Ministers nieuwe
nieuwe bebeDe
lastingplannen niet
niet uit geldgebrek
geldgebrek behoeven
behoeven te
te worden
worden aangenomen.
aangenomen.
lastingplannen
Daarmede zijn
zijn zij
zij natuurlijk
natuurlijk nog
nogniet
niet
veroordeeld;
vanaannemelijke
aannemelijke
Daarmede
veroordeeld
; van
gereserverhoogingen behoeft
de opbrengst
opbrengst niet
niet teteworden
wordengereserverhoogingen
behoeft dan
dan slechts
slechts de
maar kan
kanzijzijdadelijk
dadelijkbesteed
besteedworden,
worden,om
omhetzij
hetzijde
desuikerbelasting
suikerbelasting
veerd, maar
te verlagen,
verlagen, hetzij
hetzij dedeverhooging
verhooging van
van den
den accijns
accijns op
op het
hetgegeverder te
verder
matiger bedrag
bedrag terug
tel'Ug te
te brengen.
brengen. IkIkgeloof
geloofniet,
niet,dat
dat
distilleerd tot
distilleerd
tot matiger
de bezwaren
bezwaren tegen
tegen eene
eene verhooging
verhooging van
van dezen
dezen laatsten
laatsten tot
tot fif 90 overoverde
zijnzijzijonmiskenbaar.
onmiskenbaar.Maar
Maar ff 17 per
per 100
100K.G.
K.G. suiker
suiker
wegend zijn,
zijn, alal zijn
wegend
in elk
elkgeval
gevalnog
nog
hooge
belasting
voorzulk
zulkeen
eennuttig
nuttig
is in
is
eeneen
zeerzeer
hooge
belasting
voor
verbruiksartikel.
In een
een volgend
volgend nummer
nummer hoop
hoop ikikde de
belastingvoorstellen zelve
zelve te
te
In
belastingvoorstellen
bespreken.
13 November
November 1906.

S. VAN
VAN HOUTEN.
HOUTEN.
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tij verloopt,
verloopt, verzet
verzet men
men de
de baken.
baken.
Als het tij

Is een
een feit,
feit, dat
dathet
hetOosten
Oostenontwaakt
ontwaakt isis uit
uitzijn
zijneeuwen
eeuwenen
en
't Is
betreurd worden, men moge
moge
eeuwenlangen slaap.
slaap. Dit moge
moge door
door velen
velen betreurd
eeuwenlangen
met schrik
schrik denken
denken aan
aan »het
»het gele
gele gevaar”
gevaar" in
in de
de toekomst,
toekomst, het
het feit
feit isis
met
weg te
te redeneeren
redeneeren :: Oost-Azië
Oost-Azië wil
niet langer
langer in
in alles
alles berusten
berusten;;
niet weg
wil niet
niet
zich bewust
bewustgeworden
geworden van
vanzijn
zijnkracht
krachtenenbedankt
bedanktervoor
ervoorsteeds
steeds
het isis zich
als lijdend
lijdend voorwerp
voorwerp dienst
dienst te
te blijven doen.
als
herinner mij nog
nog levendig,
levendig, hoe
hoe Japan
Japan vrijwillig
vrijwillig den
den weg der
der WesIk herinner
beschaving opging.
opging. Professoren
Professoren en
en leeraars werden
werden uit
uit Europa
Europa
tersche beschaving
en
de
Vereenigde-Staten
van
N.
Amerika
naar
Japan
terwijl
van
N.
Amerika
naar
Japan
getrokken,
terwijl
Vereenigde-Staten
en de
naar
Westen
togen
tegelijkertijd
tal
van
Japansche
jonge
mannen
jonge
mannen
naar
het
Westen
togen
tegelijkertijd tal van
wetenschap, in
in hare
hare verschillende
verschillende takken, te bestuom de Westersche wetenschap,
'Veinigen geloofden
geloofden aan
aan hun welslagen.
welslagen. Baron
Baron Hiibner,
Hübner, in
zijn
in zijn
deeren. Weinigen
urn die
die Welt",
Welt", had
had weinig
weinigverwachting
verwachting van
van
mooi boek
boek »Spaziergang um
mooi
Japan te
te zien
zien kreeg. Hij
Hij stelde
de Chineezen in
hun
stelde de
in hun
in Japan
hetgeen hij in
vasthouden aan hunne
hunne voorvaderlijke
voorvaderlijk. e gebruiken boven de Japanneezen,
vasthouden
die
het daal'
eens in
in hun
hun hoofd kregen Westerlingen te
te willen
willen worden,
daar op
op eens
die het
echter weinig
weinig kon
kon zien
ziendan
daneen
eennaiiperij.
naäperij.
in
wier streven
streven hij
hij echter
in wier
In
het leven
leven der
der volkeren
volkeren gaat
gaat niets
niets met
met schokken, beweerde
men,
beweerde men,
In het
e.
d.
m.
Hoe
anders
alles
uitgekomen!
In
spanne
tijds
(ongeveer
tijds
In
een
Hoe
anders
is
alles
e. d.
opgewerkt tot
tot eene machtige
natie,
een
halve eeuw)
eeuw) heeft
heeft Japan
Japan zich
zich opgewerkt
machtige natie,
een halve
de voorste
voorste rij der
volkeren.
staande
op wetenschappelijk
wetenschappelijk gebied in
der volkeren.
in de
staande op
voorbeeld van
van
Andere
Oostersche landen hebben al
lang eenigszins het voorbeeld
al lang
Andere Oostersche
Japan gevolgd;
van Siam.
Siam. Maar nu
is het
het volkr·ijkste
volkrijkste
nu is
vooral geldt
geldt dit van
gevolgd ; vooral
der wereld,
wereld, China,
China, het
het groote succes van
van Japan met
met zijn
zijn veranderden
land
land der
koers
gaan erkennen.
erkennen. De
De Chineezen zien de grootsche resultaten, waartoe
koers gaan
Japan
het gebracht
gebracht heeft
heeft op
opieder
iedergebied.
gebied. En
Enclan
dan het
het feit,
feit, dat
dat dit
dit
Japan het
ook een
een
betrekkelijk
niet alleen
alleen een
een Oosterseh,
maar ook
Oostersch, maar
betrekkelijk kleine
kleine land
land niet
Europeesch
wereldrijk heeft overwonnen, het machti~e
tot dusverre
en tot
machtige en
Europeesch wereldrijk
zoo gevreesde
gevreesde Ruslancl!
zoo is
is ook
ook China
China den
den nieuwen
nieuwen
door
China zoo
En zoo
Rusland ! En
door China
der 'Vestersche
opgegaan. Scholen
Scholen en
leger worden
weg
beschaving opgegaan.
en leger
Westersche beschaving
weg der
hervormd
in "\Nesterschen
Welke gevolgen
gevolgen kan
kan dit
dit niet
niethebben!
hebben!
geest. Welke
hervormd in
Westerschen geest.
begroet
door
Chineezen
in
Met enthusiasme is
die
nieuwe
koers
door
de
is die nieuwe koers
Zij
droomen
van
een
machtig
China,
dat
voortaan
voor
zijn
ons Indië.
van
machtig China, dat voortaan voor zijn
Indië. Zij
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rechten zal
rechten
zal durven
durven opkomen
opkomen en dat,
dat, waar
waar noodig,
rechten en benoodig, de
de rechten
b langen van
langen
zijn onderdanen
onderdanen ook
buiten China
China zal
zal steunen.
steunen.
van zijn
ook buiten
Maar voelen
voelen zich
Maar
zich dan
dan de
de Chineezen,
die al
al
Chineezen, ook degenen
degenen onder
onder hen,
hen, die
sedert vele
sedert
vele geslachten
geslachten in
in Indië
Indië wonen
niets met
met China
China uit
uit te
te staan
staan
wonen en
en niets
hebben, nog altijd
hebben,
altijd Chineezen
geen burgers
bUl'gersvan
van hun
hun nieuw
Chineezen en
en geen
nieuw vaderland?
Dat doen
doen zij
maar het
het is
is niet
zij inderdaad,
inderdaad, maar
niet hunne schuld.
Dat
schuld.
Ons koloniaal
Staatsrecht kent
kent geen
Ons
koloniaal Staatsrecht
geen NederIandsch-Indische
Nederlandsch-Indische staatsburgers ; het
burgers;
kent Nederlanders
Nederlanders ~volgens
de
wet op
op het Nederlandschap)
het kent
Zvolgens de wet
en verder
en
verder de
de verdeeling in
in Europeanen,
Europeanen, het overheerschende, en Inlanders,
het ovel'heel'schte
laatsten zijn
zijn gelijkgesteld de Vreemde
overheerschte ras. Met
Met deze
deze laatsten
Vreernde
Oosterlingen of Oostersche Vreemdelingen,
in hootdzaak de
ChiOostel'lingen
Vreemdelingen,d.d. z.
z. in
de Chineezen en
in Indië woonden,
lleezen
Arabieren. Chineezen, wier
voorvaderen al
en Arabieren.
wier voorvaderen
al in
v66r er
waren, of die
die afstammen van
vóór
el' nog
ooit Nederlanders
Nederlanders geweest
nog ooit
geweest waren,
de Chineezen, ten
tijde van
van de
de stichting
stichting van
van Batavia
Batavia daarheen
daarheen gelokt
gelokt
ten tijde
of met
of
met geweld
geweld erheen
el'heen gebracht,
gebracht, worden nog
altijd
beschouwd
als
nog altijd
Vreemdelingen en diensovereenkomstig volgens
wet behandeld.
Vreemdelingen
volgens de
de wet
En toch zouden
nijvere, schrandere
schrandere volkje
volkje goede
goede vaderlanzouden van
van dat nijvere,
ders te
maken zijn.
Want dat
dat zijn de Chineezen in
ons Indië
Indië op
op het
het
te maken
zijn. Want
in ons
oogenblik niet. Zij
zijn niet
niet Nederlandsch-gezind. Het zou
zou ook
Zij zijn
ook moeielijk
het vervolg
vervolg van
van deze
deze beschouwing voldoende
blijken
kunnen, zooals uit
uit het
voldoende blijken
totdusverre
dusverrebeslist
beslist Engelschzal.
De Chineezen op
Java tenminste
tenminste waren
warentot
zal. De
op Java
zij Japan
misschien nog
nog boven Engeland.
Hunne
gezind. Thans stellen
stellen zij
Japan misschien
Engeland. Hunne
Engelschgezindheid moge
voor
een
klein
deel
nog
afstammen
van
het
moge voor een klein deel nog afstammen van het
Engelsclle
Tusschenbestuur onder
onder den
den nobelen
nobelen Raffles,
Raffles, in
in hoofdzaak
hoofclzaak isis
Engelsche Tusschenbestuur
ze wel
wel toe
toe teteschrijven
schl'ijven aan
aan de
de achterafzetting
de vexatiën, waaraan
waaraan
ze
achterafzetting en de
de Oostersche
Oostersche Vreemdelingen
Vreemdelingen bij ons onderworpen
onderworpen zijn. De veelvuldige
aanrakingen, die
de Chineezen op
op Java
Java hebben
hebben met
met hunne
hunne rasgenooten
aanrakingen,
die de
Singapore, doen
doen hen
hen vergelijkingen
vel'gelijkingen maken,
maken, en
endeze
dezekunnen
kunnenvan
vanhun
hun
te Singapore,
standpunt
gunste van
van het
het Engelsche KoloKolostandpunt niet
niet anders uitvallen dan ten gunste
dat allen
allen als
als Britsche
Britsche onderdanen beschouwt, gelijk voor
voor
Bestuur, dat
niale Bestuur,
de wet.
wet. Mochten
Mochten wij
wijooit
ooitoorlog
oorlogkrijgen
krijgen met
metEngeland,
Engeland, dan
dan zou
zou de
de
de
Engelsche
op de
de drie
dl'ie hoofdplaatsen
hoofclplaatsen van Java
Java
Engelsche vloot
vloot door
door de
de Chineezen op
zeker met heimelijke,
heimelijke, misschien
misschien wel
wel met
met openlijke,
openlijke, vreugde begroet
begroet worden.
zeker
Die Engelsch-gezindheid
Engelsch-gezindheid blijkt
blijllt soms
dingen, die
die ons
ons tetedenken
denken
soms uit
uit dingen,
waarmen
meneens
eensom
omlacht.
lacht.IkIkherinner
herinner
geven, soms
soms uit
uitkleinigheden,
kleinigheden, waar
geven,
mij nog
nog levendig,
levendig, toen
toen de
de Boeren v66r
vóór een
een paar
paal' jaren
jaren zulke schitterende
schitterende
overwinningen behaalden
de Engelschen,
Engelschen, hoe
hoe toen
toen te
te Batavia
Batavia een
een
overwinningen
behaalden op
op de
Chineesch jongmensch
jongmensch zijn
zijn vrienden
vrienden telkens
telkens van
van nieuwe
nieuweoverwinningen
overwinningen
Chineesch
der Boeren
Boeren wist
wist te
te vertellen
vertellen om
om hen
hen zoo
zoo te
te plagen.
plagen. De
De Chineezen
Chineezen zijn
zijn
der
het waar
waar is,
is,
namelijk groote
groote vrienden
vrienden van
namelijk
van onschuldige
onschuldigeplagerijen.
plagerijen. Als
Als het
indertijd in
in de
de Indische
Indische dagbladpers voorkwam,
voorkwam, n.l.
n.l. dat voorname
voorname
wat indertijd
Chineezen
Chineezen uit ons
ons Indië
Indië beproefd
beproefd zouden
zouden hebben
hebben om
om van
van de
de Japansche
Japansche
Regeering
verkrijgen, dat
dat deze
deze de
de Chineezen
Chineezen van Ned.-Indië
Ned.-Indië en
enbloc
bloc
Regeering te verkrijgen,
zou
zoo ware
ware dit
dit een
een zeer
zeer ernstig
ernstig feit.
feit. Een
Een ernstig feit,
feit,
zou naturaliseeren,
naturaliseeren, zoo
tevens
tevens eene
eene aanklacht
aanklacht tegen
tegen ons
ons Bestuur,
Bestuur, was
was het
het ook,
ook, dat
dat wij
wij te
te
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Batavia
als bij
bij toeval
toevaleen
een
bloeiendeChineesche
Chineescheschool
schoolvonden,
vonden, waar
waar
bloeiende
Ba.tavia als
onderwijs
werd ininhet
hetMaleisch,
Maleiseh,het
hetChineesch
Chineeschenenhet
hetEngelsch,
Engelseh,
onderwijs gegeven
gegeven werd
doch niet in
in het
hetNederlandsch.
Nederlandseh.Voor
VoordedeChineezen
Chineezenbestaan
bestaangeen
geenscholen
scholen
doch
gebruikmaken
makenvan
vande
descholen
scholen
van
Gouvernementswege. Wel
"Vel kunnen
kunnenzijzijgebruik
van Gouvernementswege.
voor
de Inlanders,
Inlanders, maar
maar vooreerst
vooreerst zijn
zijn deze
deze veel
veel te
te weinig
weinig in
in getal.
getal.
voor de
schreefdaarover
daaroverininmijn
mijnboek
boek
»Het
OnderwijsininNederlandsch-Indië"
Nederlandsch-Indië"
Ik schreef
Ik
DHet
Onderwijs
Versluijs) op
op bl.
bI. 299
29!J:
(Amsterdam
(Amsterdam- — W. Versluijs)
:
»Stelt men
men het
het getal
getalbewoners
bewonersvan'
van'Java
Javamet
metMadoera
Madoeraop
op 20
20millioen,
millioen,
wat wel
wel niet
niet te
tehoog
hoogzal
zalzijn,
zijn,wat
watbeteekenen
beteekenendan
dandie
die31.000
31.000
inlandwat
inlandontvangen?? Denk
Denk U
U een
eenNederNedersche
kinderen, welke
welke lager
lager onderwijs
onderwijs ontvangen
sche kinderen,
landsch dorp
dorp van
van twee
tweeduizend
duizendzielen,
zielen,waar
waarvan
vanGouvernementswege
Gouvernementswege
landsch
dat drie
onderwijs ontvangen
ontvangen;; of wel,
wel,
gezorgd
drie kinderen
gezorgd wordt,
wordt, dat
kinderen lager
lager onderwijs
dat
in
Den
Haag
met
zijn
honderd
en
tachtig
duizend
inwoners
plaats
dat in Den Haag met zijn honderd en tachtig duizend inwoners plaats
ware op
op de
de lagere
lagere scholen
scholenvoor
voortweehonderd
tweehonderd en
enzeventig
zeventigkinderen!"
kinderen !"
ware
En ten
ten tweede
tweedegeven
gevendeze
dezescholen
scholen veel
veelteteweinig
weinigvoor
voorde
demeeste
meeste
En
watmeer
meerteteleeren
leerendan.
danwat
watvoor
voor
Chineezen.
Dezen toch
toch wenschen
wenschen wat
Chineezen. Dezen
geacht; zij
zij
een
onontwikkeld volk
volk als
als dedeInlanders
Inlandersvoldoende
volftoende wordt
wordt geacht
een onontwikkeld
willen,
zoo mogelijk,
mogelijk, ook
ook middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs ontvangen.
ontvangen. Maar
Maar tot de
de
willen, zoo
der drie
driehoofdplaatsen
hoofdplaatsen kunnen
kunnen zij,
zij, en
en
middelbare
eene der
middelbare scholen
scholen op
op eene
terecht, alleen
alleen worden
worden toegelaten,
toegelaten, als
als zij
zijvooraf
\'ooraf met
metvrucht
vruchthet
hetonderonderterecht,
wijs van
van eene
eenelagere
lagereschool
schoolvoor
voorEuropeesche
Europeesche kinderen
kinderen tot
tot het
heteinde
einde
wijs
gevolgd hebben.
hebben.
toe gevolgd
zoo moeielijk.
moeielijk. Neen,
Neen, las
las ik
ik onlangs
onlangs
juist dit
dit is
is voor
voor hen
hen vaak
vaak zoo
Maar juist
nog in
in een
eenonzer
onzergroote
grootebladen,
bladen,want
wantdedeopenbare
openbarescholen
scholenvoor
voor
nog
goed open
openvoor
voorInlanders
InlandersenenChineezen
Chineezenals
alsvoor
voor
Europeanen
Europeanen staan
staan even goed
goed" isis heelemaal
heelemaal niet
nietjuist,
juist,zooals
zooalsuit
uit hetgeen
hetgeen
Europeanen. Dit
lleven goed"
Europeanen.
Dit »even
hier volgt,
volgt, zal
zal blijken.
blijken.
hier
Ter
voldoening aan
aan de
de artikelen
artik'llen 125 en
en 127
127van
vanhet
het»Reglement
»Reglement
Ter voldoening
op
het beleid
beleidder
der
Regeering
van
Nederlandsch-Indië" isisdedeKoloniale
Koloniale
op het
Regeering
van
Nederlandsch-Indië"
op
het
lager
onderwijs
voor
Europeanen
Ot'donnantie:
llReglement
Ordonnantie : »Reglement op het lager onderwijs voor Europeanen inin
Nederlandsch-Indië" tot
stand gekomen.
gekomen.Deze
Dezeordonnantie
ordonnantiereglementeert
reglementeert
Nederlandsch-Indië"
tot stand
het
lageronderwijs
onderwijs voor Europeanen
Europeanen en
voor dezen
dezen alleen.
alleen. De
De naam
naam
het lager
en voor
wordtinindede
53 artikelen
nergensover
over
zegt het,
het, en
en ererwordt
zegt
53 artikelen
dandan
ookook
nergens
In art.
art. 13
13wordt
wordthethet
UitvoerendGezag,
Gezag,
Inlanders
Chineezen gerept.
Inlanders of
of Chineezen
gerept, In
Uitvoerend
d.
den Gouverneur-Generaal,
Gouverneur-Generaal, de
devaststelling
vaststellingopgedragen
opgedragenvan
van een
een »regle»regled. i.i. den
ment
voor de
de openbare
openbare lagere
lagere scholen".
scholen". Dit
Dit isisgeschied
geschiedbijbijGouverneGouvernement voor
ments-Besluit, bekend
naam van
van »Schoolreglement".
»Schoolreglement". In
In dit
dit
ments-Besluit,
bekend onder
onder den
den naam
wordt
aangenomen,
dat
ook
kinderen
van
Inlanders
en
schoolreglement
schoolreglement wordt aangenomen, dat ook kinderen van Inlanders en
met dezen
dezen gelijkstelden*)
gelijkstelden')'• de
Europeesche scholen
zullen mogen
mogen bezoebezoede Europeesche
scholen zullen
echteronder
ondervoorwaarden.
voorwaarden. Waar
Waarhet
hetUitvoerend
UitvoerendGezag
Gezagzich
zich
ken.
Dit echter
ken. Dit
metdezen
dezengelijkgestelden
gelijkgestelden
de
bevoegdheid toeken-de
toekende aan
aan Inlanders
Inlanders en
en met
de bevoegdheid
een zoo
zoo gewichtig
gewichtigrecht
rechttoetoe
te kennen
komt
voor
strijdtetezijn
zijn
te kennen
(mij(mij
komt
hethet
voor
in in
strijd
(Ol
In de
de praktijk
pmktijk zijn
zijn dit
dit alleen
alleen Chineezen;
van Arabieren bezoeken nooit
(*) In
Chineezen ; kinderen
kinderen van
riooit
een Europeesche
Europeesclle school.

NEDERLANDSCH-INDIË.
DE CHINEEZEN IN NEDERLANDSCH-INDIL

381

met
art. 29
29van
vanhet
hetRegeerings-Reglement),
Regeerings-Reglement), daar
daarbehoeven
behoeven wij
wij er
erons
ons
met art.
verwonderen, dat
datditzelfde
ditzelfde Gezag
Gezagaan
aanhet
hettoegekende
toegekende
niet over
over teteverwonderen,
niet
eigenmachtigvoorwaarde-n
voorwaarden verbond.
verbond.
recht eigenmachtig
in art.
art. 14
14van
vanhet
hetSchool-Reglement
School-Reglement:
Dit geschiedt
geschiedt in
Dit
Al. 1.
1. Uitgezonderd
Uitgezonderd de
kinderen bedoeld
alinea 55van
vanart.
art.24,
24,worden
worden
de kinderen
bedoeld bij
bij alinea
Al.
kinderen
van Inlanders
Illlanders en
en met
metdezen
dezen qelijkgestelden
gelijkgestelden slechts toegelaten,
toegelaten, wanneer
wanneer zij
zij
kinderen van
de Nederlandsche
Nederlandsche taal
taal voldoende
voldoende verstaan
verstaan en
en spreken,
spreken, om
om de
delessen
lessender
derlaagste
laagste
de
klasse
kunnen volgen.
volgen.
klasse te kunnen
Al. 2.
2. Zij
Zij mogen
mogen den
denleeftijd
leeftijdvan
vanongeveer
ongeveer zeven
zeven jaren
jaren niet
niet overschreden
overschreden
Al.
hebben, ten ware
ware zijzijblijken
blijkengeven
gevenreeds
reedsdedeaan
aan
hoogerenleeftijd
leeftijdgPstelde
gestelde
hebben,
eeneen
hoogeren
vorderingen, vooral
de Nederlandsche
Nederlandschtl taal,
taal, gemaakt
gemaakt tetehebben,
hebben,zoodat
zoodatzij
zij
vorderingen,
vooral in
in de
geplaatst
kunnen worden
worden inineene
ceneafdeeling,
afdeeling,waar
waarkinderen
kinderenvan
vanhunnen
hunnenleeftijd
leeftijd
geplaatst kunnen
onderwijs
ontvangen.
onderwijs ontvangen.
Al.
Geene verdere
verdere toelating
toelatingvindt
vindtplaats,
plaats,wanneer
wanneerzijzijdreigt
dreigtten
tengevolge
gevolge
Al. 3. Geene
te hebben,
hebben, dat
datkinderen
kinderenvan
van
Europeanen,wegens
wegensoverbevolking
overbevolking van
van de
deschool
school
Europeanen,
of van de
de klasse,
klasse, afgewezen
afgtlwezen moeten
moetenworden.
worden.

Met al.
al. 11 en
en2 2kan
kanmen
menvrede
vredehebben,
hebben, alalisishet
hetvoor
voordedekinderen
kinderen
Met
van Inlanders
Inlanders en
en Chineezen,
Chineezen, die
diethuis
thuisnooit
nooitiets
ietsanders
andersdan
danMaleisch
Maleisch
van
of
eene andere
andere inlandsche
inlandsche taal
taal hooren
hooren spreken
spreken noch
noch zelf
zelfspreken,
spreken,
of eene
uiterst
moeielijk aan
daarin gestelde
eischen te
voldoen. Met
Met al.
al. 33
uiterst moeielijk
aan de
de daarin
gestelde eischen
te voldoen.
het iets
ietsanders.
anders.Die
Die»dreigende
»dreigendeoverbevolking"
overbevolking"heeft
heeftal alwat
watkinderen
kinderen
is het
totdedeEuropeesche
Europeescheschool
school
van
Chineezen den
den toegang
toegang tot
van •Inlanders
Inlandersen
en Chineezen
versperd.
Soms was
washet
het
gevaar
voor
overbevolkingecht,
echt,maar
maarvaak
vaak
versperd. Soms
gevaar
voor
overbevolking
hetslechts
slechts
voorgewend.Sommige
SommigeHoofden
Hoofdenvan
vanscholen
scholen
genoeg was
was het
genoeg
voorgewend.
wisten
kinderen van
Inlanders en
Chineezen geheel te
te weren
werenen
enwaren
waren
wisten kinderen
van Inlanders
en Chineezen
waar, zij
zij deden
deden dat
dat met
meteen
eengoede
goedebedoeling,
bedoeling,nl.
nl.
daar trotsch
daar
trotsch op.
op. 't Is waar,
vreesden, dat
door de toelating
toelating het
het peil
peilvan
van 't onderwijs zou
omdat
omdat zij
zij vreesden,
dat door
Onderwijs-Reglement
dalen. Voeg
Voeg hier
hier nog
nogbij,
bij,datdat
volgens
dalen.
volgens
het het
Onderwijs-Reglement
(Koloniale
Ordonnantie) »Als
regel wordt
wordt aangenomen,
aangenomen, dat
dat geene
geene
(Koloniale Ordonnantie)
»Als regel
in stand
stand gehouden,
gehouden, tenzij
tenzij het
het getal
getal
scholen
worden geopend
geopend dan
dan wel
wel in
scholen worden
Europeesche
school op
op Java
Java enenMadoera
Madoera minstens
minstens
Europeescheleerlingen
leerlingeneener
eener school
twintig
en opopdede
Buitenbezittingenminstens
minstensvijftien
vijftienbedraagt",
bed!'aagt", dus
dus
twintig en
Buitenbezittingen
dat
het getal
getalderdel'
Inlandscheof Chineesche
of Chineeschekinderen
kinderenheelemaal
heelemaal niet
niet
dat het
Inlandsche
waar de
devraag
vraagzich
zichvoordoet,
voordoet,ofof
eene
schoolvoor
voorEuropeanen
Europeanen
meerekent, waar
meerekent,
eene
school
in stand
stand gehouden
gehouden zal
zal worden,
worden, en
enmen
menzal
zalmoeten
moeten
geopend,
geopend, resp.
resp. in
totdede
Europeeschescholen
scholenininzeer
zeerbeperkten
bepet'kten
toegeven,
dat de
de toelating
toelatingtot
toegeven, dat
Europeesche
zin is
is op
op te
te vatten.
vatten.
zin
De wettelijke
wettelijke regeling
regeling van
vanhethet
EuropeescheLager
LagerOnderwijs
Onderwijs (het
(het
De
Europeesche
Onderwijs-Heglement)
de openbare
openbare scholen,
scholen, art.
art. 25,
25,
Onderwijs-Reglement)bepaalt
bepaalt omtrent
omtrent de
(de
cUl'siveering isis van
vanmij)
mij):
»Schoolgeld wordt
wordt geheven
geheven 'in
verband
(de cursiveering
: »Schoolgeld
'in verband

tot dedegegoedheid
gegoedheidder
derouders
oudersenen
uitgebreidheid
liet ondej'wijs
de de
uitgebreidheid
van-uan
het onderwijs
overeenkomstig
een door
door den
denGouverneur-Generaal
Gouverneur-Generaal vastgesteld
vastgesteld tarief
tarief'.
overeenkomstig een
AI.
vanhetzelfde
hetzelfdeart.
art.staat
staat
verminderingtoe
toevoor
voortwee
tweeofofmeer
meer
Al. 22van
verminderina
kinderen
één gezin,
gezin,terwijl
terwijlal.al.3 ook
3 ook
gratis-toelatingvoorschrijft.
voorschrijft.
kinderen uit
uit één
gratis-toelating
Voor de
de Europeesche
Europeesclte leerlingen
leerlingenheeft
heeftdedeGouverneur-Generaal
Gouvel'lleur-Gene!'aal bij
bij de
de
Voor
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vaststelling van
van het
hettarief
tarief(*) zich
zichstrikt
strikt
gehoudenaan
aandedevoorgeschreven
voorgeschreven
vaststelling
gehouden
10. gegoedheid
gegoedheid der
der ouders
ouders en
en 20.
2 0 , uitgebreidheid
uitgebreidheid van
vanhet
het
criteria: lo.
criteria:
Europeesche leerlingen
leerlingen van
van ouders,
ouders,wier
wiermaandelijksche
maandelijksche
onderwijs. Europeesche
onderwijs.
f 150,
150, genieten
genietenkosteloos
kosteloosonderwijs
onderwijs
inkomsten minder
minder bedragen
bedragen dan
dan if
inkomsten
op de
de openbare
openbare lagere
lagere scholen.
scholen. Verder
Verder wordt
wordt betaald
betaald voor
voor het
heteerste
eerste
op
de
volgende
kinderen
betaalt
men
minder)
per
maand:
kind
(voor
kind (voor de volgende kinderen betaalt men minder) per maand :
ofde
dehoogste
hoogsteklasse
klasse
f1.87
/ 1.50,
1.50, ofofzoo
zoohet
hetkind
kind in
in de
de middelste
middelste of
zit,zit,
fl.87
1Is; ;
f
8,
5; f
/2.50,
resp. ff 3.12112;
3.12 1/ 1 ; ff 4, resp.
resp. f
/5;
f 6,6, resp.
resp. f
f 7.50
7.50;; f
/8,
f
2.50, resp.
/10.
Dezehoogstehoogste'klasse
klasseis voor
is voor
ouders,
wier
maandelijksch
10. Deze
ouders,
wier
maandelijksch
resp. f
800
of daarbovenbedraagt.
bedraagt.
inkomen f800
inkomen
of daarboven
Voor de Inlandsche
Inlandsche en
de Chineesche
Chineesche kinderen
kinderen heeft
heefthet
hetUitvoerend
Uitvoerend
Voor
en de
Gezag naast
naast dedezooeven
zooevengenoemde
genoemdetwee
tweecriteria,
criteria,door
doorden
den
Kolonialen
Gezag
Kolonialen
ernog
nogéén
éénbijgevoegd
bijgevoegd;
voordeze
dezetwee
tweecategorieën
categorieën
genoemd, er
Wetgever genoemd,
; voor
van kinderen
kinderen isishet
hetschoolgeld
schoolgeldbepaald
bepaald »naarmate
l>naarmate van
van de
degegoedheid
gegoedheid
van
en het
het maatschappelijk
maatschappelijk standpunt
standpunt der
der ouders
ouders of
of voogden."
voogden." Gratis
Gratis
en
zij in
in geen
geen geval
gevaltoegelaten.
toegelaten. Voor
Voordede
kinderenvan
vanInlanders
Inlanders
worden zij
worden
kinderen
moeten de
de ouders
ouders betalen
betalen per
permaand
maand:: f
/ 4 of
of f
f 6, als
als het
het kind
kind in
in de
de
moeten
klasse zit
zit; f
/ 6, resp. f
f 99;; f
/ 8, resp. f
/ 12
12 ;;
middelste of hoogste klasse
10, resp. f
15.
8, resp.
12 ; f/10,
ff 10, resp. f
/15
en dedeChineezen
Chineezen:: f
/8,
resp. ff 12;
/15.
15 ;j en
Bij meer
meer kinderen
kinderen uit
uitéénéén
gezin
krijgen
ook
InlandersenenChineezen
Chineezen
Bij
gezin
krijgen
ook
Inlanders
reductie.
Op
de zoogenaamde
zoogenaamde »eerste
:teerstescholen"
scholen"betalen
betalenEuropeesche
Europeeschekinderen
kindel'en
Op de
/2.50,
resp. f
/3.12
Inlanders en Chineezen
Chineezen minstens
minstens
/ 2 , Inlanders
3.12 1V2,
2.50, resp.
minstens f
/8,
resp. ff 12.
12,
f 8, resp.
Hebben
wij straks
straks gezien,
gezien, dat
dat de
deChineezen
Chineezen lang
langniet
nietaltijd
altijdtoegang
toegang
Hebben wij
tot de
deEuropeesche
Europeescheschool
schooldoor
doorde
dehooge
hoogeopvoering
opvoeringvan
van
kunnen
verkr!jgen tot
kunnen verkrijgen
bovendienhet
hetonderwijs
onderw\jsaan
aanzulk
zulkeen
eenschool
school
het schoolgeld,
schoolgeld, voor
voor hen
hen isisbovendien
Chineezen bereikbaar.
bereikbaar. Is
Is het
hetteterechtvaardigen,
rechtvaardigen,
alleen voor
voor de
de zeer gegoede Chineezen
zoowerkzaam
werkzaam en
enstrevend
strevenddeel
deelder
derbevolking,
bevolking, dat
dat toch
toch al
al
dat
een zoo
dat een
~oogere
belastingen moet
betalen dan
dan Europeanen
Europeanen of
ofInlanders,
Inlanders, de
de
hoogere belastingen
moet betalen
gunst
om zijne
zijne kinderen
kinderen onze
onze scholen
scholen tetelaten
latenbezoeken,
bezoeken,z66
zóóduur
duurmoet
moet
gunst om
de
kosten
bijna
of
geheel
dOOl'
het
schoolgeld
gedekt
betalen,
dat
betalen, dat de kosten bijna of geheel door het schoolgeld gedekt
ook geweest,
geweest,dat
daterereene
eenegroote
grooteChineesche
Chineesche
worden?
dan ook
worden ?Het
Het gevolg
gevolg is
is dan
stand gekomen
gekomen ter
teroprichting
oprichting van
vanscholen
scholen over
over
Schoolvereeniging
Schoolvereenigingisis tot stand
geheel
Indië voor
voor Chineesche
Chineesche kinderen,
kinderen, waar
waar dezen,
dezen, behalve
behalve de
de gewone
gewone
geheel Indië
vakken
het lager
lager onderwijs,
onderwijs, onderricht
onderricht zullen
zullen worden
worden in
in het
het
vakken van
van het
het Engelseh,
IN HET
HETNEDERLANDSCH.
NEDERLANDSCH. 't Is sterk,
Chineesch en
NIET IN
Engelsch, maar NIET
en het
maar
de schuld
schuld??
wij de
de baken
baken ververmaar aan
aan wie
wie de
? ?'t'tIsIs meer
meer dan
dan tijd,
tijd, dat
dat wij
zetten:
dat de
de ininIndië
Indiëgeboren
gehoren Chineezen
Chineezen niet
niet langer,
langer, met
met of
oftegen
tegen
zetten : dat
hun
wenseh, »Vreemde
l> Vreemde Oosterlingen"
Oosterlingen" zijn
zijn voor
voor de
wet, maar
maar dat
dat zij
zij
hun wensch,
de wet,
Nederlandsch-Indische
die niet
nietalleen
alleenverplichtingen,
verplichtingen,
Nederlandsch-Indischeburgers
burgers worden,
worden, die
maar
ook rechten
rechten hebben.
hebben. Doen
Doen wij
wijdit,
dit,dan
dankunnen
kunnen wij,
wij, geloof
geloof ik,
ik,
maar ook
de
Chineezen tot
tot goede
goede Vaderlanders
Vaderlanders maken.
maken. Want
Wanthaatdragend
haatdragend zijn
zijn
de Chineezen
;

(0)
vraag. of
of de
devaststelling
vaststellingvan
\'anhet
hetschoolgeld
schoolgeld voor
voor de
de Europeesche
in
Europeesche scholen in
De vraag,
(*) De
Ned.-Indië
bij eenvoudig
Gouvernementsbesluit door
rechter als
alsverbindend
verbindend zou
zou
door den
den rechter
eenvoudig Gouvernementsbesluit
Ned.-Indië bij
beschouwd
onbesproken blijven.
blijven.
kan hier onbesproken
worden, kan
beschouwd worden,
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de
Chineezen niet.
niet. Als
Alseen
eenChinees
Chineesmet
metenthusiasme
enthusiasmeover
overde
deJapanJapande Chineezen
neezen spreekt,
spreekt, dezen
dezen als
valJ zijn
zijn natie
natie
neezen
als de
de aangewezen
aangewezen vrienden
vrienden van
beschouwend,
men merkt
merkt hem
hemdan
danop,
op,dat
datdiezelfde
diezelfdeJapanneezen
Japanneezen
beschouwend, en
en men
vóór
weinige jaren
jaren de
de Chineezen
Chineezen overwonnen
overwonnen hebben,
het
v66r weinige
hebben, dan
dan is
is het
Zookunnen
kunnen
antwoord:
zijn nu
nu goede
goede vrienden.
vrienden. Zoo
antwoord :Dat
Datisis nu
nu voorbij,
voorbij, wij
wij zijn
ook wij
ook
wij goede
goedevrienden
vrienden van
vande
deChineezen
Chineezen worden;
worden; —
- worden,
worden, want
het niet.
niet.
we zijn het
Blijven
echter vasthouden
vasthouden aan
aan de
de oude
oude leer,
leer, dat
dat als
als men
men een
een
Blijven wij
wij echter
staart en
en zijn
zijn leven
leven laat,
laat, hij
hij zich
zich over
over niets
niets tetebeklagen
beklagen
Chinees
Chinees zijn
zijn staart
heeft,
dan zouden
zouden -wij
wij wel
weleens
eens
heel
onaangenaamwakker
wakkergeschud
geschud
heeft, dan
heel
onaangenaam
kunnen
een leelijken
leelijken droom.
droom.
kunnen worden
worden uit
uit een
Om
nog even
even op
op het
hetonderwijs
onderwijs terug
terug te
te komen,
komen, dat
dat groote
groote belang
belang
Om nog
watdedeChineezen
Chineezenen
enook
ookde,
de,betrekkelijk
betrekkelijkweinig
weinig
voor
ieder volk,
volk, -- - .wat
voor ieder
datzijn,
zijn,geloof
geloofik,
ik,Inlandsche
Inlandsche
talrijke,
Inlanders noodig
noodig hebben,
hebben, dat
talrijke, gegoede Inlanders
Lager Onderwijs,
Onderwijs, waar,
waar, van
van de
de laagste
laagsteklasse
klasse
scholen
Uitgebreid Lager
scholen voor
voor Uitgebreid
af, onderwijs
hetNederlandsch,
Nederlandseh, en
en
af,
onderwijs gegeven
gegeven wordt
wordt ininde
delandstaal
landstaal en
enhet
waar
de hoogste
hoogste klassen
klassen ook
ook het
hetEngelsch
Engelschonderwezen
onderwezen wordt.
wOI·dt. Deze
Deze
waar in de
laatste
taal isisvoor
voorde de
Chineezen
noodig.Verder
Verderdedegewone
gewonevakken
vakken
laatste taal
Chineezen
noodig.
van
lagel' onderwijs,
onderwijs, zoo
zoo mogelijk
mogelijk met
met de
deeerste
eerstebeginselen
beginselenvan
vande
de
van het lager
landbouwkunde;
alleen voor
voor die
dieleerlingen,
leerlingen, wier
wier
landbouwkunde dit
; ditlaatste
laatste echter
echter alleen
ouders
verlangen. In
In den
denregel
regelzouden
zoudenditditvoornamelijk
voornamelijkInlandsche
Inlandsche
ouders het verlangen.
het hoofd
hoofd van
vanzulk
zulkeen
eenschool
schoolmoest
moest
staaneen
eenNederNederouders
Aan het
ouders zijn.
zijn. Aan
staan
landsch
voor de landstaal
landstaal en
en het
hetMaleisch.
Maleiseh.
landsch hoofdonderwijzer
hoofdonderwijzermet
met akten
akten voor
'Vaar,
zooals teteBatavia,
Batavia,het
hetMaleisch
Maleischdedevolkstaal
volkstaalgeworden
geworden is,
is,daar
daar
Waar, zooals
ware de
de akte
aktevoor
voordeze
dezetaal
taal
voldoende.DeDe
onderwijzerskonden
konden voor
voor
ware
voldoende.
onderwijzers
het grootste
grootste deel
deelgenomen
gel10menworden
worden
Inlandsche
Onderwijzershet
uit uit
het het
Inlandsche
Onderwijzerspersoneel
schoolgeld zou
zoukunnen
kunnenbepaald
bepaald
personeel in
in 's Gouvernementsdienst.
Gouvernementsdienst. Het schoolgeld
één, twee,
twee, drie
drie vier
vierenenvijf
vijfgulden
guldenper
permaand,
maand,naar
naargelang
gelang
worden op
worden
op één,
het inkomen
inkomen der
der ouders
ouders ofofvoogden.
voogden.
van het
van
bij een
een maandelijksch
maandelijksch inkomen
inkomen van
van f
f 100
of minder
minder één gulden;
gulden;
Bijv. bij
Bijv.
1 00 of
bij
00 tot
bij 1100
tot f
f 200, f
f 22;; bij
bij 200 tot
tot f
f 400 f
f 33;; bij
bij 400
400 tot
tot f
f 600
f
f 4, en
en boven
boven f
f 600 f
f 5 per
per maand
maand en
en per
per kind.
kind.
Met de
de oprichting
oprichting van
van minstens
minstens een twintigtal
twintigtal van
van zulke
zulke scholen
scholen op
op
Met
de daarvoor
daal'voor meest
meest aangewezen
aangewezen plaatsen
plaatsen zou
zou aan
aan dedeInlandsche
Inlandsche en
en
de
aan de
de Chineesche
Chineesche bevolking
bevolking een groote
groote en
en hoog
hooggewaardeerde
gewaardeerde dienst
dienst
aan
bewezen \vorden.
worden.
Wij
Wij moeten
moeten niet
niet vergeten,
vergeten, dat
datdedeChineezen
Chineezenals
alsblijvende
blijvendebevolking
bevolking
recht hebben
hebben te
teverlangen,
verlangen, dat
datonze
onzeKoloniale
KolonialeRegeering
Regeering er
ersteeds
steeds
recht
hunne stoffelijke
stoffelijke en onstoffelijke
onstoffelijke belangen
belangen te
te bevorbevornaar streve
streve ook
ook hunne
naar
in de
deschaal
schaal legt
legt het
het feit,
feit, dat
datde
de
deren, waarbij
waarbij ook
nog gewicht
gewicht in
deren,
ook nog
Chineezen meer
meer dan
dan anderen
anderen bijdragen
bijdragen in
in de
debelastingen.
belastingen.
Chineezen
wet zijn
zijn de
deChineezen
Chineezen ininprincipe
principe met
metdedeInlanders
InlandersgegeVolgens de
de wet
Volgens
lijkgesteld , , maar
maar de
de Koloniale
Koloniale Wetgever
Wetgever heeft
heefthun
hunzwaarder
zwaarderverplichverplichlijkgesteld
opgelegd dan
dan aan
aanhunne
hunnebruine
bruinebroeders
broedersenenhun
hun
minderrechten
rechten
tingen opgelegd
minder
Zoo
betalen
zij
aan
bedrijfsbelasting
het
dubgegeven
dan
aan
dezen.
gegeven dan aan dezen. Zoo betalen zij aan bedrijfsbelasting het dub-
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bele
van hetgeen
hetgeendede
Inlanderbetaalt,
betaalt,terwijl
terwijlzijzijook
ookworden
wordenaangeaangebele van
Inlander
slagen,
al zouden
zouden geen
geenvoordeelen
voordeelenuituithet
het
bedrijfverkregen
verkregenworden.
worden.
slagen, al
bedrijf
aparte
Bij de
de personeele
personeele belasting
belasting isisvoor
voordedevreemde
vreemdeOosterlingen
Oosterlingeneen
eenaparte
Bij
rijtuigbelasting ingevoerd,
ingevoerd, n.l.
n.l. fef 12 voor
rijtuig op
op twee
tweewielen
wielenen
en
voor een rijtuig
rijtuigbelasting
ff 36 voor
voor elk
elkander
anderrijtuig.
rijtuig.Aan
Aanhunne
hunnegelijkstelling
gelijkstelling met
methet
hetoveroverheerschte
zou voor
voor dedeChineezen
Chineezen ininéén
éénopzicht
opzicht een
een zeer
zeer groot
groot
heerschte ras
ras zou
voordeel
verbonden zijn,
zijn, nl.
nl. inzake
voordeel verbonden
inzake het
het grondbezit.
grondbezit. De
De Inlander
Inlander is,
is, eene
eene
sporadische
eigenaar van
vanden
dengrond,
grond, dien
dien
sporadische uitzondering
uitzondering daargelaten,
daargelaten, geen eigenaar
hij
van oudsher
oudsher bezit.
bezit. Hij
Hij heeft
heeft alleen
alleen een
eenblijvend
blijvendgebruiksrecht,
gebruiksrecht, wat
wat
hij van
eenigszins
verzoenen kan
kan met
met de
de Landrenie,
Landrent'e, die,
die, als
alsgewone
gewonegrondbegrondbeeenigszins verzoenen
lasting beschouwd,
beschouwd, onverantwoordelijk
onverantwoordelijk hoog
hoogzou
zouzijn.
zijn.De
DeInlanders
Inlandersmogen
mogen
of, bij
bij communaalbezit,
communaalbezit, hun
hunaandeel
aandeeldaarin,
daarin,verkoopen,
verkoopen,
hun dessagrond,
dessagrond, of,
hun
doch
alleen aan
aan Inlanders.
Inlanders. Nu
zijn, tenzij
tenzij het
het tegendeel
tegendeel bepaald
bepaald is,
is,
doch alleen
Nu zijn,
alle
wettelijke voorschriften,
voorschriften, waarin
waarin sprake
sprake is
is van
van Europeanen
Europeanen en
en InIn·
alle wettelijke
landers,
toepasselijk op
de met
methen
hen
gelijkgesteldepersonen.
personen. Als
Als dit
dit
landers, toepasselijk
op de
gelijkgestelde
grondbezit, dan
dan zou
zou dit
dit van
van enorme
enorme bebedoorgevoerd
doorgevoerdwerd
werdook
ook bij
bij het
het grondbezit,
teekenis geweest
geweestzijn
zijnen
ennog
nogzijn
zijn voor
voor de
de Chineezen.
Chineezen. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk waren
waren
dezen
dan nu
nu wel
welvoor
vooreen
eengroot
grootdeel
deeleigenaar
eigenaarvan
vanden
denbodem.
bodem. De
De
dezen dan
voorkomen door
bepalen, dat
het gege·
Koloniale Wetgever
Koloniale
Wetgever heeft
heeft dit voorkomen
door te
te bepalen,
dat het
bruiksrecht
den grond
grond niet
nietvatbaar
vatbaarisisvoor
voor
vervreemdingdoor
doorInlanInlanbruiksrecht op
op den
vervreemding
aan niet
niet Inlanders
Inlanders (Ind.
(Ind. Stbl.
Stbl. 4875
1875 n°.
nO. 179)
179) eneninindedepraktijk
praktijk
ders
ders aan
te nemen,
nemen, dat
dathierbij
hierbijonder
onderInlanders
Inlanders niet verstaan
worden de
de
aan
verstaan worden
aan te
met hen
hen gelijkgestelde
gelijkge8telde personen,
personen, ofschoon
ofschoon dit
dit inindedeordonnantie
ordonnalltie niet
niet
met
wordt uitgedrukt
uitgedrukt en rechtens
rechtens daarom
daarom zou
zoukunnen
kunnenbestreden
bestredenworden.
worden.
wordt
Zoo zien
zien wij,
wij, dat
dateen
eenondernemend,
ondernemend, maar
maar gedwee
gedwee ras,
ras, waarvan
waarvan de
de
Zoo
ouder in
in Ned.-Indië
Ned.-Indië woont,
woont, gelijkgesteld
gelijkgesteld isis
meerderheid
ouder tot ouder
meerderheid van
van ouder
en
blijft met
met het
hetoverheerschte
ovel'heerschte ras,
ras, doch
doch met
met minder rechten
rechten en
en
en blijft
zwaardere
verplichtingen.
Het
is
dus
niet
te
verwonderen,
dat
Chineezwaardere verplichtingen. Het is dus niet te verwonderen, dat Chineetrachten voor
vOOI' Inlander
Inlander door
door te
te gaan,
gaan,wat
watgeleidelijk
geleidelijkaan
aan
zen wel
wel eens
eens trachten
zen
een
heele groep
groep inin Makasser
Makasser moet
moet gelukt
gelukt zijn.
zijn.
een heele
het bovenstaande
bovenstaande is
is niet
niet het
hetergste,
ergste,waarover
waaroverdedeChineezen
Chineezen
Maar al
al het
in ons
ons Indië
Indië teteklagen
klagenhebben
hebben; j —- erger
erger
en ergerlijk
zijnallerlei
allerlei
in
en ergérlijk
zijn
vexatiën,
tegenover hen
hen gepleegd.
gepleegd. Men
Men zou
zoudie
diekunnen
kunnenverdeelen
verdeelen in
in
vexatiën, tegenover
particuliere
ambtelijke, om
om het
hetzoo
zoomaar
maar eens
eenstetenoemen.
noemen.DoorDoorparticuliere en
en ambtelijke,
geest van
vanminachting
minachting tegenover
tegeuover alalwat
watOosterOosterdrongen
den ouden
ouden geest
drongen van
van den
achtte
menigeen
zich
gerechtigd
tot
dingen,
waarvoor
hij
zich
ling
is,
ling is, achtte menigeen zich gerechtigd tot dingen, waarvoor hij zich
tegenover
landgenooten zoude
zoude schamen,
schamen, dingen,
dingen,waarvan
waarvanook
ookdedeIndische
Indische
tegenover landgenooten
wil weten.
weten. Een
EenChinees
Chinees heeft
heeft iets
iets tetedoen
doen op
op het
het
Regeering
Regeering niets
niets wil
kantoor van
het Hoofd
Hoofd van
van Plaatselijk
Plaatselijk Bestuur,
Bestuur,misschien
misschienmoet
moethij
hij naar
naar
kantoor
van het
de
aangrenzende gemeente
heeft daarvoor
daarvoor een pas
pas noodig.
noodig. Die
Die pas
pas
de aangrenzende
gemeente en
en heeft
maar de
depolitie-oppasser,
politie-oppasser,die
dieden
den
aanvrager
moetaandienen,
aandienen,
kost geld
geld ;j maar
kost
aanvrager
moet
heeft allen
allen tijd.
tijd. Doch
Doch onze
onze nijvere
nijvere Chinees
Chinees heeft
heeft !leen
toch
geen tijd,
tijd, 't gaat toch
heeft
aan den
denkost
kosttetekomen,
komen,—- kortom,
kortom,dedepas
paskost
kost
al
moeielijk genoeg
genoeg om
om aan
al moeielijk
nog
iets meer
meerdan
dan
wat
fiscus
vordert.
Tegenovereen
eenEuropeaan,
Europeaan,
nog iets
wat
de de
fiscus
vordert.
Tegenover
arm ook,
ook, zou
zou de
depolitie-oppasser
politie·oppasser zich
zich wel
welwachten
wachtenzoo
zooiets
ietstetedoen.
doen.
hoe arm
hoe
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Als
uit eene
eenederder
hoofdplaatsenvan
vanJava
Javaeene
eenetroepenmacht
troepe nmachtop
op
Als uit
driedrie
hoofdplaatsen
expeditie
dan zijn
zijn 's avonds
avonds vóór
vertrek alle
alle Chineesche
Chineesche
expeditie gaat,
gaat, dan
v66r haar vertrek
winkels
gesloten, daar
daar dedehouders
houderservan
ervanbijbijondervinding
ondervinding weten,
weten, dat
dat
winkels gesloten,
er
op zulke
zulke avonden
avonden hier
hier en
endaar
daarbrutaalweg
brutaalwegdrank,
drank, sigaren,
sigaren,soms
somsook
ook
er op
geld
geëischtwordt
wordtdoor
door soldaten,
soldaten, die
die den
denvolgenden
volgenden dag
dagvertrekken.
vertrekken.
geld geëischt
bestaat
voor
zoo
iets
geen
vrees.
Dit
vindtwel
wel
In
Europeesche
winkels
In Europeesche winkels bestaat voor zoo iets geen vrees. Dit vindt
demindere
mindereman
man—
- we
wespraken
sprakenover
overeen
eenpolitiepolitiezijn oorzaak
oorzaak daarin,
daarin, dat de
zijn
datdedemeeste
meesteEuropeanen
Europeanen
oppasser
en over
oversoldaten
soldaten—
- nu
nueenmaal
eenmaalweet,
weet,dat
oppasser en
meenen,dat
datzijzijzich
zichtegentegenlaag neerzien
neerzien op
op de
deChineezen,
Chineezen,waardoor
waardoorzijzijmeenen,
laag
veelveroorloven.
veroorloven. En
Endedeambtelijke
ambtelijkevexatien
vexatien:
over dezen
dezen niet
nietlicht
lichtteteveel
over
hetbijv.
bijv.meermalen
meermalen voor,
voor, nu
nu hier
hier dan
dan
nog
niet lang
langgeleden,
geleden,kwam
kwamhet
nog niet
dat Chineezen
Chineezen voor
voor dedepolitierol
politierolwerden
werdengedaagd,
gedaagd,omdat
omdat zij
zij
daar,
daar, dat
schoenen
in strijd
strM geacht
geacht werd
werd met
metart.
art. 2,2,n°.
nO. 6
schoenen hadden
hadden gedragen,
gedragen, wat
wat in
van
hot Algemeen
Algemeen Politiestrafreglement
Politiestrafreglement voor
voor de
deInlanders,
Inlanders, welk
welkartikel
artikel
van het
openbaar te vertoonen,
vertoonen, vermomd
vermomd in
in andere
andere kleekleeverbiedt
llzich in
verbiedt Dzich
in het openbaar
waartoe hij
hij of
of
derdracht,
in die
die van
van den
denlandaard
landaard of
of de
dekunne,
kunne, waartoe
derdracht, dan
dan in
zij
behoort". Maar
Maar hier
hiervonden
vondendedeChineezen
Chineezensteun
steunbijbijden
denEuropeeschen
Europeeschen
zij behoort".
handel,
en in
in len
ienlaatsten
laatstentijd
tijdschijnen
schijnenerergeen
geen
Europeeschebestuursbestuurshandel, en
Europeesche
meer te
tezijn,
zijn,die
dieininbet
het
dragenvan
vanschoenen
schoeneneene
eenestrafbare
strafbare
hoofden
hoofden meer
dragen
vermomming 0?)
(!?) zien.
Bij
de minste
minsteovertreding
overtredingworden
wordendedeChineezen,
Chineezen,evenals
evenalsde
deInlanders,
Inlanders,
Bij de
wat soms
somsheel
heellang
langkan
kanduren,
duren,opgeborgen.
opgeborgen.
opgepakt en
en voorloopig,
voorloopig, wat
opgepakt
Raakt een
een paard
paard los,
los, gaat
gaat bij
bij ongeluk
ongeluk het
het licht
licht uit
uitvan
vaneen
eenvoertuig,
voertuig,
Raakt
tot vervolging
vervolging leiden,
leiden, een
eenkleine
kleine
zaken, waarvoor
waarvoor de
de Europeaan,
Europeaan, als ze
zaken,
ze tot
boet: krijgt,
krijgt, zijn
zijn reden
reden genoeg
genoegom
omden
denChinees
Chineesofofden
denInlander
Inlander al
al
boete
maar
doen opsluiten.
opsluiten.
maai dadelijk
dadelijk te doen
Tot
voor een
een paar
paar jaren
jaren kwam
kwam ininIndië
Indiëheel
heelveel
veel
valsch,doch
doch
'rot voor
valsch,
volwichtig
voor.
Wellicht
is isditditnog
nu een
een
volwichtigzilvergeld
zilvergeld
voor.
Wellicht
nogzoo.
zoo. Wil
Wil nu
een valschen
valschen rijksdaalder
rijksdaalder betalen,
betalen, dan
dan wordt
wordtdat
datmuntmuntEuropeaan
Europeaan met
met een
stuk
geweigerd zonder
zonder meer
meer;; iedereen
iedereen ininIndië
Indiëweet
weetbijbijondervinding,
ondervinding,
stuk geweigerd
hoe
licht men
men in
in 't bezit
bezit raakt
raakt van
van een
een valsch
vabch geldstuk,
geldstuk, zonder
zonder dat
dat
hoe licht
men er zelf
zelf van
van bewust
bewust is.
is.
men
echter bij
b\; een
een Chinees
Chinees ofofInlander,
Inlander, die
die een
eenbetaling
betaling
de politie
politie echter
Vindt de
te doen
doen heeft,
heeft, zulk
zulk een
een valsch
valsch stuk,
stuk, dan
dan isishet
hetregel,
regel,dat
dathijhijdadelijk
dadelijk
wordt
ingerekend, tenzij
tenzij hij
hij zijne
zijne onschuld
onschuld toevallig
toevalligkan
kanaantoonen.
aantoonen.
wordt ingerekend,
Laten we
we de
devele
veleandere
andereplagerijen
plagerijenmaar
maarliever
lieverlaten
latenrusten
rusten;
alleen
Laten
; alleen
zij hier
hier nog
noggewezen
gewezenopop
gehate
passenstelsel
zijn
overdreven
zij
hethet
gehate
passenstelsel
in in
zijn
overdreven
ik v66r
vóór enkele
enkele jaren
jaren ininmidden
midden Java
Java de
dewereldbewereldbe·
gestrengheid.
Toen ik
gestrengheid. Toen
roemde
bouwwerken
uit
den
Hindoetijd
bewonderde,
vertelde
menmij,
mij,
roemde bouwwerken uit den Hindoetijd bewonderde, vertelde men
kort te
te voren
voren moeiten
moeiten noch
noch kosten
kosten had
had gespaard
gespaard om
om
hoe
een Chinees
Chinees kort
hoe een
verlof te
krijgen om
om die
die beroemde
beroemde tempels
tempels te gaan
gaan zien.
zien. Hij
Hij had
had een
een
verlof
te krijgen
naar Soerabaia.
Soerabaia. Alle
Alle plaatsen,
plaatsen, ook
ook waar
waar
pas
van Batavia
Bataviaover
overDjok,ja
Djokja naar
pas van
hij
niet uit
uit den
dentrein
treinstapte,
stapte,waren
waren
aangegeven,
Djokj~
; maar
hij niet
aangegeven,
dusdus
ookook
Djokja
; maar
daar
hij bij
bij zijn
zijn vertrek
vertrek van
van Batavia
Batavia niets
niets wist
wist van
van hetgeen
hetgeen dicht
dicht bij
bij
daar hij
zien enentete
bewonderenviel,
viel,waren
warendie
dieplaatsen
plaatsen niet
niet opgeopgeDjokja
Djokja te
te zien
bewonderen
1906. lIl.
III.
26
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nomen, en
nomen,
en daarom
daarom mocht
mocht hij
hÜ niet
nietzonder
zonder nader
naderverlof
verlofnaar
naai'den
denBorroBorrobodoer,
den Mendoet
Mendoet of
of de
de Duizend
Duizend Tempels.
Tempels, Hij
HÜ vroeg
vroeg om
om verlof
verlof op
op
bodoer, den
het
Residentiekantoor, maal'
daal' achtte
achtte men
men dit
ditniet
nietvereenigbaar
vereenigbaar met
met
het Residentiekantoor,
maar daar
zijn pas.
honderd
zÜn
pas, Hij
HÜ besteedde,
besteedde, zoo
zoo vertelde
verteldemen
menmij,
mü,ongeveer
ongeveer
honderdgulden
gulden
naar Batavia
Batavia enendaarna
daarnanaar
naarBuitenzorg
Buitenzorg tetetelegrapheeren
telegrapheeren:: men
men
om
om naar
had hem
had
hem op
opdedereis
reisvan
vanBatavia
Batavianaar
naarDjokja
Djokjaz66veel
zóóveel verteld
\'erteld van
van die
die
vermaarde
monumenten van
Hindoe-kunst! ! Het
was verloren
vel'lorell geld,
geld, hij.
hÜ
vermaarde monumenten
van Hindoe-kunst
Het was
werd
het kastje
kastjenaar
naarden
denmuur
muur verwezen
verwezen en
en kon
kon zijn
zÜn reis
reisnaar
naai'
vverd van
van het
Soerabaia
voortzetten in
in het
hetzaligfe
zaligebewustzijn,
bewllstzün,dat
datdie
diebouwwerken
bouwwerkenniet
niet
Soerabaia voortzetten
voor
Chineesche oogen
bestemd zijn.
zÜn, l'k
}l'kBen
Benvan
vanLissabon
Lissabonnaar
naarSt.
St,PePevoor Chineesche
oogen bestemd
tersburg
gereisd", zeide
zeide hij,
hÜ,zzonder
»zonderdoor
dool'iemand
iemalHI lastig
lastig gevallen
gevallen tete
tersburg gereisd",
zijn, en
zÜIl,
en hier
hiel' in
in 't land,
waar ik
ik thuis
thuis hoor,
hOOI', mag
mag ik
ik niet
nieteens
eensnaar
naardie
die
land, waar
tempels
gaan kijken
küken!"
tempels gaan
!"
Maar welke
welke groote
Maat'
gl'Oote grieven
grieven heeft
heeftmen
mendan
daneigenlijk
eigenlüktegen
tegende
deChineeChineeIndië?
vraagtallicht
allichteen
eenNederlandsch
Nederlandsch lezer,
lezer, die
die nooit
nooit inin
zen
in ons
onsIndië
zen in
? vraagt
is geweest.
geweest. Met
Met die
die grieven
grieven is
het zoo
zoo erg
erg niet.
niet, De
De hoofdreden,
Indië
Indië is
is het
waarom
vele Europeanen
Europeanen in
in Indië
Indiëde
deChineezen
Chineezen beschouwen
beschouwen als
als een
een
waarom vele
!'Us,
dat hoogstens
hoogstens geduld
gedul,l mag
mag worden
worden en
en ininieder
ieder geval
geval taillable
ras, dat
taillable et
cOl'véable
blüren, isis wel
weldedegangbare
gangbareredeneering
redeneering: :
corvéable (ici merci behoort
behoort te blijven,
het zijn
zijnvreemdelingen,
vl'eemdelingen, die
niemand heeft
heeft geroepen,
geroepen, en
en die,
die, als
als het
het
die niemand
hun niet
niet bevalt,
bevalt, gerust
gerustweer
weel'kunnen
kunnenvertrekken
vertrekken;
niemand zal
zal hen
hen
hun
; niemand
vasthowlen,
vasthouden.
Maal'
zÜn de
groote meerderheid
meel'derheid der
del' Chineezen
Chineezen in
in Indië,
Indië, nl.
n1.de
dedaar
daal' , ,
Maar zijn
de groote
werkelük vreemdelingen
vreemdelingen?? Velen
Velen wonen
wonen daar
daal' van
van ouder
ouder
geborenen, nu
nu werkelijk
geborenen,
tot ouder.
ouder, Toen
Toen wij
wÜ ininIndië
Inclië kwamen,
kwamen, vonden
vonden wij
wÜ er
el' alalChineezen
Chineezen en
en
tot
wÜ deden
deden ons
ons best
bestom
omhun
hungetal
getalte te
vergrooten,Koen
Koen gaf
gaflast
lastmet
met
wij
vergrooten.
zachtheirl of
met geweld
geweldzoo'n
zoo'ngroot
groot
mogelükgetal
getalChineezen
Chineezennaar
naar
zachtheid
of met
mogelijk
Butavia te
te transporteeren
transporteel'en :: »Wij
}l vVÜkunnen
kunnenerel'wel
weleen
eenmillioen
millioengebruiken",
gebruiken",
Batavia
schreef hij.
hÜ' Sommigen
Sommigen zijn
zÜn dus
dus wel
weldegelijk
degelijkdoor
dool' ons
onsgeroepen,
geroepen, zelfs
zelfs
schreef
geweldgehaald.
gehaald,En
Enmochten
mochten
Chineezeneens
eenswerkelijk
werkelükininmassa's
massa's
met geweld
dede
Chineezen
vertrekken, dan
dan zouden
zouden wij
wÜ spoedig
spoedig genoeg
genoeg over
overmiddelen
middelen denken
denken om
om
vertrekken,
hen vast
vast tetehouden.
houden,Want
'Vant
bewüzen
ongetwüfeldgroote
grootediensten
diensten
hen
zij zÜ
bewijzen
ongetwijfeld
aan het
hetGouvernement,
Gouvernement, den
den handel
handel en
envooral
vooral ook
ookaan
aandedeverbruikers.
verbruikers.
aan
Vreemdelingen
zÜn de
de Japanners
Japanners ininIndië.
Indië.Vroeger
Vroeger waren
waren er
el'geene,
geene,
Vreemdelingen zijn
thans zijn
zÜn erel'eenige
eeltigetientallen
tientallen van
vanhet
hetlaagste
laagstesoort
soortvrouwen,
vrouwen, en
endie
die
thans
zÜn gelijk
gelÜk gesteld
gesteld met
metEuropeanen.
Europeanen. Toch
Tochacht
achthethet
Japanschevolk
volk
zijn
Japansche
is het
het hun
hun in
in den
den
zelf zich
zich geenszins
geenszins verheven
verheven boven
boven de
Chineezen, al
de Chineezen,
al is
laatsten tijd
tüd ininbijna
bünaalle
alleopzichten
opzichten voorbijgestreefd.
voorbÜgestreefd. Maar
Maar de
de JapanJapanlaatsten
neezen hebben
hebben macht,
macht, zijn
zÜnzich
zichdaarvan
daarvan bewust
bewust en
endoen
doenzich
zichgelden,
geldelI,
neezen
waal' dit
dit noodig
noodig is.
is,
waar
De Chineezen
Chineezen zijn
zÜn den
den Inlanders
Inlanders te
te slim
slim af;
af;daarbij
daarbüleenen
leellenzij
zÜ
20. De
dezen geld
geld tegen
tegen veel
veel te hooge
hooge rente
rente:
zÜn woekeraars.
woekeraars.
: 't zijn
dezen
Dat de Chineezen
Chineezen slimmer
slimmer zijn
zÜn dan
dan de
de Inlanders,
Inlanders, is
is waar.
waar. Maar
Maar dat
dat
Dat
behoeft toch
toch geen
geen reden
reden van
van minachting
minachting te
te zijn.
zÜn, Hetzelfde
Hetzelfde geldt
geldt toch
toch
behoeft
Europeanen, Dat
Datde
deChineezen
Chineezen wel
weleens
eensmisbruik
misbruikmaken
makenvan
van
van de
de Europeanen.
van
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hunne grootere
gt'ootet'e slimheid,
slimheid, isis ook
ook waar
waar;
maardedemindere
mindereEuropeanen
Europeanen
hunne
; maar
zijn dikwijls
elikwijls geen
geen haar
haar beter
beteren en
hebben
veelmeer
meer
gelegenheid,
zijn
hebben
veel
dede
gelegenheid,
zij zich
zich overal
overal tusschen
tusschen de(IeInlanders
Inlandersmogen
mogenvestigen.
vestigen. En
En dan
dan
daal'
daar zij
zijn de
de Chineezen
Chineezen veel
veel meegaander
meegaanr)el' dan
elan bijv.
bijv.dedeArabieren.
Arabieren. Als
Als de
de
zijn
Inlander
kan betalen,
betalen, dan
dan heeft
heeft de
deChinees
Chinees allicht
allicht gegeInlander zijn
zijn schuld
schuld niet
niet kan
gaat uit
uit va,n
van de
de stelling
stelling:: lever]
leven en later'
laten leven.
leven. Maar
Maar de
de AraAraduld,
hij gaat
duld, hij
bier slaat
slaat met
met de
de vnist
vuist op
optafel
tafelenenmaakt
maaktden
den
schuldenaarbeschaamd
beschaamd
bier
schuldenaar
voor
zijn buren.
buren.
voor zijn
komt nog
nog het
hetgodsdienstig
godselienstig prestige
prestigevan
vanden
dengetulbanden
getulbanden
Daarbij
Daarbij komt
Ambier.
De economische
economische zwakheid
zwakheid van
van den
den Inlander
Inlander wordt
wordtbeschermd
beschermd
Arabier. De
lJreanger-Regentschappenveelal
veelalgeheel
geheel
dool'
groote beperking,
beperking, inindedePreanger-Regentschappen
door de groote
het verkeer
verkeer van
vanvreemde
vreemeleOosterlingen
Oostel'lingen in
in de
de dessa's,
dessa's, en
en het
het
verbod, van
verbod,
van het
zegenrijk
verbod van
van grondverkoop
gl'Ondverkoop van
van Inlanders
Inlanders aan
aan niet-Inlanders.
niet-Inlanders.
zegenrijk verbod
En
wat dedehooge
hoogerente
rente
aangaat,
Chineezenvaak
vaakvorderen
vorderen
En wat
aangaat,
diedie
de de
Chineezen
te merken,
merken, dat
dat inin de
deeerste
eersteplaats
plaats
voor geleend
geleend geld,
gelei, hierbij
hierbij valt
valt op
op te
voor
rente begrepen
begrepen is
is;; want
want de
de InIneen
hooge verzekerings-premie
verzekerings-premie in
een hooge
in die
die rente
lander, als
als een
eengroot
grootkind,
kind, doet
doet niets
nietsliever
liever dan
dan leenen,
leenen, maar
maar terugteruglander,
geven
is wat
wat anders.
anders. Niet,
Niet, dat
dathij
hijerop
eropuituitis is
zich
onrechtgeven dat
dat is
omom
zich
opoponrechtandermans geld
geld meester
meester tetemaken,
maken, dat
dat isis
vaardige
van eens
eens andermans
vaardige wijze
wijze van
in den
den regel
regel Diet
niet het
het geval,
geval, maar
maal' hij
hij heeft
heeftgewoonlijk
gewoonlijk geen
geen geld,
geld, kan
kan
in
Endan
danmoge
moge
verzachtende
omstandigheid, niet
niet als
als
niet sparen.
sparen. En
niet
als als
verzachtende
omstandigheid,
rechtvaardiging,
hooge rente
rente gelden,
gelden, dat
dathethet
Ned.-Indische
rechtvaardiging,van
van die
die hooge
Ned.-Indische
het recht
rechtom
ompandhuizen
pandhuizente te
houdenverpacht,
verpacht,waarbij
waarbij
Gouvel'l1ement
Gouvernement zelf het
houden
de pachter
pachter het
het recht
rechtverkrijgt
verkrijgt(en
(endoor
doordedeconcurrentie
concurrentieinindedenoodzanoodzade
kelijkheid komt)
om 72
72percent
percentrente
renteteteheffen.
heffen.En
EndedeEuropeanen,
Europeanen,
kelijkheid
komt) om
die
er een
eenberoep
beroepvan
vanmaken
makengeld
gelduituitte te
leen enaan
aanInlanders,
Inlanders,zijn
zijn
die er
leenen
die
altijd zooveel
zooveel billijker
billijker?
die altijd
?
3°,
De Chineezen
Chineezen }louden
houden van
zij spelen
spelen veel
veel en
en vaak
vaak om
om
30. De
van spelen;
spelen ; zij
groote
bedragen.
Dit
is
zoo.
Maal'
als
de
speeltafeltjes
van
sommige
groote bedragen. Dit is zoo. Maar als de speeltafeltjes van sommige
sociëteiten
Indië eens
eens konden
konden vertellen
vertellen van
van de
de sommen,
sommen, door
door EuroEurosociëteiten in
in Indië
peanen verloren,
verloren, om
om van
van de
deweddenschappen
weddenschappen bij
bij dedepaardenwedrennen
paardenwedrennen
peanen
maar niet
niettetespreken,
spreken,clan
danzouden
zouden wij
wij alaldadelijk
dadelijk minder
minder streng
streng over
over
maar
de
Chinep.zen oordeelen.
oordeelen. Eén
Eénverschil
verschilisiserer:
dezenbetalen
betalenspeelpacht
speelpachtaan
aan
de Chineezen
: dezen
Gouvel'l1ement, de
de Europeanen
Europeanen niet.
niet. 'k Herinner
Herinner mij
mij nog
nog levendig,
levendig,
het Gouvernement,
hoe een
een Chineesch
Chineesch bestuurshoofd
bestuurshoofd betrapt
betraptwerd
werdopopspelen
spelen(tjap-diki,
(tjap-di-ki,een
een
hoe
werd door
dool' den
denpolitierechter
politiel'echterveroordeeld
veroordeeld tot
tot
verboden hazardspel).
hazardspel). Hij
Hij werd
verboden
drie
maanden gevangenisstraf.
gevangenisstraf. Dit
Dit was
was zeker
zekereene
eenezware
zware straf
strafvoor
voor
drie maanden
wat men
mentoch
toch
heelemaal
geen
misdaadkan
kan
noemen(in(inMonte
Monte
iets, wat
iets,
heelemaal
geen
misdaad
noemen
gebeurt het
het dagelijks
dagelijks vrij
vrij door
doorwie
wiemaar
maarlust
lustenengeld
geldheeft),
heeft),
Carlo
Carlo gebeurt
voor een
een overtreding.
overtreding. Voor
Voor een
een vonnis
vonnis voor
voor de
depolitierol
politierolvoor
voorInlanders
Inlanders
voor
en
metdezen
dezengelijkgestelden
gelijkgesteldenisisgeen
geenwettelijk
wettelijkbewijs
bewijsvereischte
vereischte;
de
en met
; de
opovertuiging,
overtuiging, en
en tegen
tegenzijn
zijnvonnis
vonnisbestaat
bestaatgeen
geen
politierechter
politierechter straft op
appel.
Onze Luitenant-Chinees,
Luitenant-Chinees, een
rijk en
en gezien
gezien man,
man,moest
moest dus
dus
appel. Onze
een rijk
naar
de gevangenis.
gevangenis. Maar
Maal' dat
datwas
washet
hetergste
ergsteniet.
niet.Het
Het
vonnisluidt
luidt
naar de
vonnis
geval:: drie
drie maanden
maanden tenarbeidstelling
tenal'beidstelling aan
aan de
de publieke
publieke werken
werken
in zoo'n
zoo'n geval
in
lIl.
26*
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voor
den kost,
kost, doch
doch zonder
zonderloon.
loon.'s Avonds
's Avondsom
omvijf
vijfuur
uurworden
worden de
de
voor den
aldus gestraften
gevangenis
opgesloten.
veroordeelde,
gestraften weer
weer ininde de
gevangenis
opgesloten.DeDe
veroordeelde,
aldus
zijnmooi
mooirijtuig
rijtuigdoor
doorSoerabaia
Soerabaia kon
kon zien
zienrijden,
rijden,
dien
men anders
anders ininzijn
dien men
zou
nu,
terwille
van
een
overtreding,
in
gevangeniskleeren
de
goten
zou nu, terwille van een overtreding, in gevangeniskleeren de goten
meer. Welk
Welk een
een
langs
den weg
weg moeten
moeten reinigen
reinigen en
endergelijke
dergeJ;jke dingen
dingen meer.
langs den
genot,
welk een
een buitenkansje
buitenkansje voor
voor vele,
vele, gelukkig
gelukkig niet
niet alle,
alle, daar
daargevesgevesgenot, welk
prat op
ophunne
hunnehoogere,
hoogere,Westersche
vVesterschebeschaving
beschaving!
Doch
tigde Europeanen,
Europeanen, prat
tigde
! Doch
paar dagen
dagen slechts
slechts duurde
duurde het
het genot,
genot, want
want toen
toenwerd
werddedeveroorverooreen
een paar
deel(le
om gezondheidsredenen
gezondheidsredenen (of
(of was
was het
hetininwerkelijkheid
werkelijkheidmisschien
misschien
deelde om
op
last van
vanhoogerhand
hoogerhand?)
binnen de
de muren
muren der
der gevangenis
gevangenis aan
aan het
het
op last
?) binnen
werk
gezet.Nijdige
Nijdigeingezonden
ingezonden stukjes
stukjesinindededagbladen
dagbladenlegden
legdengetui:getui~
werk gezet.
genis af
afvan
vanden
den
spijt
van
sommigebrave
braveEuropeanen,
Europeanen, die
die alle
alle spel
spel
genis
spijt
van
sommige
zoo
vreeselijk vonden,
vonden, als
namelijk een
Chinees het
het deed.
deed.
zoo vreeselijk
als namelijk
een Chinees
materialisten, die Chineezen
Chineezen;; zij
zij geven
geven alleen
alleen om
om
40. 't Zijn echte
echte materialisten,
zij geen
geen gevoel.
gevoel. Deze
Dezegrief
grief
geld en
en goed
goed;; voor
voor iets
iets hoogers
hoogers hebben
hebben zij
geld
heb
ik meer
meerdan
daneens
eenshooren
hoorenuiten,
uiten,ook
ookwel
weldoor
doorpersonen,
personen, die
dieden
den
heb ik
Chineezen
overigens goed
goed gezind
gezind waren
waren en
enhunne
hunneachteruitzetting
achteruitzetting en
en
Chineezen overigens
verdrukking
afkeurden.
verdrukking afkeurden.
Talrijk
Europeanen, die,
die, door
door den
dennood
noodgedrongen,
gedrongen, een
eennieuw
nieuw
Talrijk zijn
zijn de Europeanen,
in de
de hoop
hoop van
vandaar
daareen
eenmenschwaardig
menschwaardig
vaderland zoeken
Amerika, in
vaderland
zoeken in
in Amerika,
het
bestaan te
te vinden.
vinden. Zouden
Zouden die
dielandverhuizers,
landverhuizers, tobbende
tobbende om
om in
in het
bestaan
vreemde land
land aan
aan den
denkost
kostte te
komen,zooveel
zooveelidealistischer
idealistischerbesnaard
besnaard
vreemde
kornen,
zijn dan
dan de
de Chineezen,
Chineezen, die
die in
in het
het eerste
eerste ofoftweede
tweedejaar
jaarininIndië
Indiëzijn
zijn
zijn
tot den
den laten
latenavond
avond moeten
moeten zwoegen
zwoegen om
om
en
van den
den vroegen
vroegen morgen
morgen tot
en van
zich het
het allernoodigste
allernoodigste teteverschaffen
verschaffen?
zich
?
Chineezen van
van aanleg
aanleg materialisten
materialisten zouden
zouden zijn,
zijn, dat
dat het
het
Maal'
Maar dat
dat de Chineezen
materialisme een
deel van
van hun
hunwezen
wezenzou
zouuitmaken,
uitmaken, dit
dit kan
kan ik
ik uit
uit
materialisme
een deel
Ik
heb
daareigen
wetenschap,
uit
jarenlange
ervaring,
tegenspreken.
eigen wetenschap, uit jarenlange ervaring, tegenspreken.
heb daarvoor te
veel treffende
treffende voorbeelden
voorbeelden van
van het
het tegendeel
tegendeel gezien.
gezien.
voor
te veel
En hebben
hebben de
de Chineezen
Chineezen niet
niet ook
ookgroote
grootedeugden
deugden?
En
?
Hunne
schiet· onbegrensde
onbegrensde ouderliefde,
ouderliefde, de
de eerbied
eerbiedenende
degehoorzaamgehoorzaamHunne schier
zijaan
aanhunne
hunne
oudersenen
schoonouders bewijzen,
bewijzen, isis genoeg
genoeg
heid,
die zij
held, die
ouders
schoonouders
bekend.
Dan hun
hun mededoogen,
mededoogen, hunne
hunne bereidwilligheid
bereidwilligheid om
om het
het lijden
lijden
bekend. Dan
helpenverzachten
verzachten!
Veelgeven
gevendedeChineezen
Chineezen
van
hunnen evenmensch
evenmensch tetehelpen
van hunnen
! Veel
armen, zoowel
zoowel aan
aan de
deInlandsche
Inlandsche als
alsaan
aandede
Chineeschearmen,
armen,
aan
de armen,
aan de
Chineesche
op
hunne
groote
feestdagen
wordt
door
de
rijke
en
de gegeen
vooral
en vooral op hunne groote feestdagen wordt door de rijke en de
goede
Chineezen heel
heel wat
wat weggeschonken.
weggeschonken. En
En getuigt
getuigthet
hetook
ookniet
nietvan
van
goede Chineezen
hart, waar
waarzij,
zij,zooals
zooalsdikwijls
dikwijlsgenoeg
genoeggebeurt,
gebeurt,van
vaneen
eenvogelvogeleen
goed hart,
een goed
om aan
aandeze
dezededevrijheid
vrijheid
koopman eenige
tientallen vogeltjes
vogeltjes koopen
koopell om
koopman
eenige tientallen
terug
geven?
Toen v66r
vóór enkele
enkelejaren
jarenhongersnood
hongersnood heerschte
heerschte in
in de
de
terug tetegeven
? Toen
Semarang,
waren
daar
geen
prauwen
genoeg
om
de
rijst
te
residentie
residentie Semarang, waren daar geen prauwen genoeg om de rijst te
vervoeren,
aan de
deongelukkige
ongelukkigeInlandsche
lnlandschehongerlijders
hongerlijdersgeschonken
geschonkendoor
door
vervoeren, aan
geachtChineesch
Chineeschbestuurshoofd.
bestuul'shoofd.
een rijk,
rijk, algemeen
algemeen geacht
een
paar jaren
jaren zocht
zocht men
mennaar
naardedeoorzaak
oorzaakvan
vande
detreurige
treurige
Vóór een
V66r
een paar
economische toestallden
een deel
deel van
vandedeafdeeling
afdeelingMeester
MeesterCornelis,
Cornelis,
economische
toestanden in
in een
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dicht bij
dicht
bij Batavia.
Batavia. Een
EenChineesch
Chineeschgrondeigenaar
grondeigenaar aldaar
aldaar beweerde,
beweerde, dat
dat
de
hoofdoorzaak lag
in de
degelegenheid
gelegenheid tot
tothazardspel
hazardspel,, die
die velen
velen tot
tot
de hoofdoorzaak
lag in
armoede en
verder tot diefstal
diefstal en
en roof
roof bracht.
braelJt. Hij
Hijtoonde
toondeaan,
aan, dat
dat het
het
armoede
en verder
vóór
noodig was, dat
dat ons
onsBestuur
Bestuurdaar
daar de
degelegenheid
gelegenheidtot
totspelen
spelen
v66r alles
alles noodig
dat ging
gingniet
niet,
opbrengstvan
vande
despeelpacht
speel pacht was
was
zou opheffen.
opheffen. Maar
Maar dat
zou
, dedeopbrengst
op
op de
deBegrooting
Begrooting opgenomen
opgenomen onder
onder 's lands
middelen. Kon
Kon de
de schatschatlands middelen.
kist
dat verlies
verlies wel
weldragen
dragen?
Watdeed
deednu
nudedeChinees
Chinees?
Hijpachtte
pachtte
kist dat
? Wat
? Hij
zelf de
de speelbank
speelbank, ,als
ze zoo
zoo noemen
noemen mogen
mogen, , en
- sloot
sloot ze.
ze. Hij
Hij
zelf
als we
we ze
en —
offerde
dus vrijwillig
vrijwillig een
een aanzienlijke
aanzienlijke som
som geld
geld om
om de
demenschen
menschen,, in
in
offerde dus
wier midden
midden hij
hij woonde
woonlle,, voor
voor de
deverleiding
verleiding te
te bewaren.
bewaren. Na
Naafloop
afloop
wier
van
den pachttijd
pachttijd was
wasons
onsBestuur
Bestuurzoo
zoofatsoenlijk
fatsoenlijk de
debedoelde
bedoelde speelspeelvan den
bank
op te
te heffen.
heffen. Zouden
Zouden echte
echtematerialisten
materialisten zoo
zoo iets
ietsdoen?
doen?
bank op
De godsdienst
godsdienst der
der Chineezen
Chineezen komt
komt telkens
telkens terug
terug op
op het
het gebied
gebied der
der
De
algemeene menschenliefde
menschenliefde,, reeds
reedsvoorgeschreven
voorgeschrevendoor
doorhunnen
hunnen meest
meestververeerden
wijze,, Confucius
Confucius;; ofschoon
ofschoon deze
niet alleen
alleen v66r
vóór Christus,
Christus, maar
maar
eerden wijze
deze niet
ook
vóór Socrates
Socrates,, Plato
Plato en
en Aristoteles
Aristoteles leefde.
leefde. »De
»Deleer
leervan
vanonzen
onzen
ook v66r
meester is
is alleen
alleen gelegen
gelegen ininhethet
bezitten
rechtschapenheiddes
des
meester
bezitten
vanvan
rechtschapenheid
harten en
en het
het beminnen
beminnen van
van zijnen
zijnen naaste
naaste gelijk
gelijk zich
zich zelven."
zelven." En
En
harten
elders
hun Heilige
Heilige Boeken
Boeken (Yun
14): »De
llDeuitstekende
uitstekende man
man
elders in
in hun
(Yun Lu,
Lu , 2,
2 , 14):
is
hij,, die
die eene
eenegelijke
gelijkewelwillendheid
welwillemlheid voor
voor allen
allen heeft,
heeft, en
endie
diezonder
zonder
is hij
Dealledaagsche
alledaagsche mensch
mensch isishij
hij,, die
diealleen
alleen
zelfzucht en
partijdigheid is.
zelfzucht
en partijdigheid
is. De
gevoelens
van zelfzucht
zelfzucht heeft
heeft,, en
enniet
niettottot
welwillendheidvoor
voor alle
alle menmengevoelens van
welwillendheid
schen
in het
het algemeen
algemeen gestemd
gestemd is."
is."
schen in
Als werkzaamheid
werkzaamheid een
een deugd
deugd isis,
danbezitten
bezittendedeChineezen
Chineezendie
diedeugd
deugd
Als
, dan
mate. Het
Het
zijnzeer
zeer
gewildearbeiders
arbeidersop
opdedelandelijke
landelijke ononin
hooge mate.
in hooge
zijn
gewilde
dernemingen,
de mijnen
mijnen en
en elders
elders,
maarvooral
vooralals
alskooplieden
kooplieden leert
leert
dernemingen , bij
bij de
, maar
iedereen
Indië ze
kennen. Het
Hetzijn
zijnbverige
ijverigeenenondernemende
ondernemende hanhaniedereen in
in Indië
ze kennen.
delslui,
die heel
heel wat
wataandurven.
aandurven. Zijn
Zijnzij
zijeerlijk
eerlijk?
Ja en
enneen
neen,
maar
delslui , die
? Ja
, maar
alles
samen genomen
genomen vertrouw
vertrouw ik
ik ze
zeals
alskooplui
kooplui ininieder
iedergeval
gevaleven
even
alles te samen
goed
als Europeanen
EUI'opeanen van
van gelijken
gelijken levensstandaard.
levensstandaard. Als
Alseen
eenChineesche
Chineesche
goed als
klontOlJg (marskramer)
(marskramer) tien
gulden voor
voor een
vaasje vraagt
vraagt en
en bij
bij een
een
klontong
tien gulden
een vaasje
bod
van drie
drie gulden
gulden plechtig
plechtig verzekert
verzekert,, dat
dat hij
hij bij
bijzulk
zulkeen
eenprijs
prijszeker
zeker
bod van
bankroet
gaan,, en
en daarna
daarna geeft
geeft hij
hij het
hettoch
toch,, dan
danbehoeft
behoeft men
men
bankroet zou
zou gaan
inderdaad
bezorgd te zijn
zijn,, dat
dat nu
nuwerkelijk
werkelijkzijn
zijnfinancieele
financieele onderonderinderdaad niet
niet bezorgd
gang
nabij is.
is.,Is.Is
men
echter
gewoon
huishoudelijkebentodigdbentodigdgang nabij
men
echter
gewoon
zijnzijn
huishoudelijke
h~den te
te koopen
koopen in
in een
eenvaste
vasteChineesche
Chineesche toko
toko,, dan
dan zal
zal men
men ininden
den
heden
regel zeer
zeer goed
goedenenbillijk
billijk behandeld
behandeld worden.
worden. De
De Chinees
Chinees is een
een beberegel
kwaam en
en handig
handig koopman
koopman, , die
die scherp
scherp weet
weet te
tedingen
dingen ;j maar
maar is
is de
de
kwaam
koop eenmaal
eenmaal gesloten
gesloten,, of
ofisiseen
eencontract
contractmet
methem
hemafgesloten
afgesloten,
dan
koop
, dan
verder heel
heel gemakkelijk.
gemakkelijk.
loopt
alles verder
loopt alles
Ik
herhaal, wat
wat ikikininhethet
begin
artikel
gezegdheb
heb:
wij
Ik herhaal,
begin
vanvan
ditdit
artikel
gezegd
: wij
moeten m. i. van
van die
die sobere,
sobere, nijvere,
nijvere, rustige
rustigeingezetenen
ingezetenengoede
goedeNederNedermoeten
landsch-lndische
Zij moeten
moeten de
de overtuiging
overtuiging krijgen,
kl'ijgen, dat
dat
landsch-lndische burgers
burgers maken.
maken. Zij
ons
Bestuur het
het goed
goed met
methen
henmeent,
meent,dat
datwerkelijk
werkelijkook
ook hunne
ons Bestuur
belangen
voorwerp van
van de
Regeeringszorg zijn.
Want het
het tij
tij isis
belangen een
een voorwerp
de Regeeringszorg
zijn. Want
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verloopen : de
verloopen:
Chineezen zijn
zijn niet
niet meer
meer het
het in
in alles
de Chineezen
alles berustende
berustende deel
der bevolking,
en wij
zóó, dat
dat wij
der
bevolking, en
wij zelf
zelf zijn,
zijn, gelukkig,
gelukkig, niet
niet meer
meer z66,
wij alles
alles
zouden goedkeuren,
goedkeuren, wat
wat sommigen
zouden
sommigen verlangen
verlangen van
van de
de Chineezen
Chineezen ofofzich
zich
tegenover hen
tegenover
hen zouden
zouden willen
willen veroorloven.
veroorloven.
Het eerste,
Het
eerste, nl.
nl. dat
dat de
de Chineezen
Chineezen niet
niet langer
langer in
in alles
alles willen
willen berusten,
is
in den
den laatsten
laatsten tijd
tijduit
uitverschillende
verschillende zaken
zaken gebleken.
gebleken.
is in
Iets
tot dusverre
dusverre ongehoords
ongehoords isis wel
feit, dat
dat ikik dezer
dezerdagen
dagen las
las
Iets tot
wel het
het feit,
het Koloniaal
Koloniaal Weekblad
Weekblad en
en dat
dat ik
ik hier
hieroverneem.
overneem. Ongehoord
Ongehoord nl.,
nl.,
in
in het
dat
een Maleisch
Maleisch blad,
blad,voornamelijk
voornamelijkvoor
voorChineezen
Chineezen geschreven,
geschreven, het
het
dat een
stukje durfde
stukje
durfde opnemen.
opnemen.

Ovel'
Schreef.
Over de Schreef.
De
aandacht der
der regeering
regeering isisgevestigd
gevestigdopopeen
eenartikel
artikel»Warta
D Wartadari
dariTjina";
Tjina";
De aandacht
voorkomendein
in het
het maleische
maleische blad
blad Kabar Perniagatin
Perniagaän van
Het isis een
een
voorkomende
van Zaterdag.
Zaterdag. Het
vertaling
van een
een artikel
artikeluituit
Hongkongverschijnende
verschijnende Siang
bevat
vertaling van
dede
te te
Hongkong
Siang Po en
en bevat
op onze
onze regeering.
regeering.
felle
aanvallen op
felle aanvallen
De
schrijver klaagt
klaagtover
over de
detetehooge
hoogebelastingen,
belastingen,den
denoverlast,
overlast,Chineezen
Chiueezen bebeDe schrijver
de lijst
lijst
rokkend
hun handel
handelenendagelijkseh
dagelijksch leven
levendoor
door het
hetpassenstelsel
passenstelsel enz.,
enz., de
rokkend in
in hun
der
bekende grieven.
grieven. Maar
~'[aardaartusschendoor
daartusst'hendoor loopen
loopenbeschuldigingen,
beschuldigingen, als
alsdaar
daar
der bekende
dwangarbeid
veroordeeldeChineezen
Chineezenbij
bijziekte
ziekteniet
nietvoldoende
voldoende
zijn:
dat dedetottot
zijn: dat
dwangarbeid
veroardeelde
de sterfte
sterftezeer
zeergroot
grootis,is,enendat
datdiezelfde
diezelfde
geneeskundige
erlangen, zoodat
zoodat de
geneeskundige hulp
hulp erlangen,
expedities gedwongen
gedwongen worden
worden vooruit
vooruit te
te gaan
gaan om
omde
deeerste
eerste
dwangarbeiders
dwangarbeiders op
op expedities
slagen
voor de
de soldaten
soldaten af
afteteweren,
weren,m.m.
datdedesoldaten
soldatenzich
zichachter
achter de
de
slagen voor
a.a.w.w.dat
dwangarbeiders
zouden verschuilen.
verschuilen.
dwangarbeiders zouden
In
overeenstemming met
milt dezen
dezen onvriendelijken
onvriendelijken geest,
dien het
het geheele
geheele artikel
artikel
In overeenstemming
geest, dien
ademt,
is het
hetslot.
slot.Daarin
Daarinwordt
wordt
Chineezendederaad
raadgegeven
gegevenzich
zichaaneen
aaneen
ademt, is
denden
Chineezen
regeeringeen
een»tot
»tothiertoe
hiertoeenenniet
nietverder"
verder" toe
toe teteroepen.
roepen. En
En
te sluiten
sluiten enendederegeering
te
regeering doof,
doof, dan
dan dient
dientmen
menhulp
hulptetezoeken
zoekenover
overzee,
zee,d.d.w.w.z.z.ininChina.
China.
blijft
blijft de regeering
uit zijn
zijn met
methet
het»slavenleven."
Dslavenleven."
moet uit
Het moet

Dat dwangarbeiders
dwangarbeiders »de
slagen voor
voor de
de soldaten
soldaten zouden
zouden
Dat
:ode eerste
eerste slagen
natuurlijk onwaar;
genoeg, dat
dat gegemoeten afweren",
moeten
afweren", isis natuurlijk
onwaar ;het
hetisisalal erg
erg genoeg,
straften mede
mede op
op expeditie
expeditie worden
worden gezonden
gezonden en
en zoo
zoo hun
hunleven
leveninin
straften
hetbovenstaande
bovenstaandestukje
stukjezou
zou
blijken,dat
datdedeChineezen
Chineezen
gevaar komt.
lwmt. Uit
Uithet
gevaar
blijken,
totEngeland
Engelandzouden
zouden opzien,
opzien, maar
maartot
tothun
hunmoederland,
moederland,voor
voor
meer tot
niet meer
een klein
klein geGeelte
geGeelte van
van hen
hen ook
ook het
hetvaderland.
vaderland. Zij
Zijweten
wetcnhet
het:
China
een
: China
is ontwaakt.
ontwaakt.
Witj
Wij hebben
hebben v6eir
vóór korten
korten tijd
tijd den
den eersten
eersten stap
stap gezet
gezetop
opden
denweg,weg,.
tot
de
emancipatie
del'
Chineezen;
wij
hebben
hun
die
moet
voeren
die moet voeren tot de emancipatie der Chineezen ; wij hebben hun
zitting gegeven
gegeven in
in dedenieuw
nieuwingestelde
ingesteldeGemeenteraden.
Gemeenteraden. Ik
Ikkan
kanmij
mij
zitting
met welke
welkegevoelens
gevoelensdede
daarvooraangewezen
aangewezenleden
ledenden
den
voorstellen, met
voorstellen,
daarvoor
keer opgingen
opgingen naar
naar die
dievergadering
vergadering!! Na
Natwee
tweeeeuwen
eeuwenvan
van
eersten keer
eersten
staatkundige en
en maatschappelijke
maatschappelijke vernedering
vernederingenenonderdrukking
onderdrukkingworden
wOl'den
staatkundige
zij door
door de
deHooge
HoogeRegeering
Regeeringuitgenoodigd
uitgenoodigd om
om deel
deel te
te nemen
nemen aan
aan de
de
zij
Zijzullen
zullen
beraadslagingen over
openbal'e belangen
belangen del'
gemeente. Zij
beraadslagingen
over de openbare
der gemeente.
onge\'eer hetzelfde
hetzelfde gevoel
gevoel gehad
gehadliebben
hebbenals
alsdedcroomsche
roomschcnotabelen
notabelenvan
van
ongeveer
Hertogellbosch en
Breda, toen
toen die,
die, een
eeneeus,v
eeuwgeleden,
geleden,voor
voorhet
heteerst
eerst
's Hertogenbosch
en Breda,
mede de
de trappen
tmppen opgingen
opgingen van
van het
hetStadhuis,
Stadhuis,nadat
nadatzijzijmeer
meel'dan
tlan
weer mede
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anderhalve eeuw als
alsminderwaardigen
minderwaardigen onder
onderharde
harde curateele
cumteelegestaan
gestaan
anderhalve
hadden.
Laten wij
wij hopen,
hopen, dat
datonze
onzeRegeering
Regeeringde
destaatkundige
staatkundige emanemanhadden. Laten
cipatie van
van Inlanders
Inlanders en
en Chineezen,
Chineezen, voor
voorzoover
zoovel'zijzijdaar
daarredelijkerwijze
redelijkerwijze
cipatie
aanmerking komen,
komen, snel
snelzal
zaldoorzetten
doorzetten;; dat
dat bijv.
bijv. al
al dadelijk
dadelijk
voor
in aanmerking
voor in
tij de
voorgenomen uitbreiding
uitbreiding van
Raad van
van Indië
Indië met
met nietnietde voorgenomen
van den
den Raad
bij
ambtelijke leden,
een Inlander
Inlander en een
een Chinees,
Chinees, ieder
ieder de
debeste
bestevan
van
ambtelijke
leden, ook
ook een
hunne stamgenooten,
stamgenootelI, voor
voor die
die hooge
hooge betrekking
betrekking benoemd
benoemd worden.
worden.
hunne
En
dan moet,
moet, dunkt
dunktmij,
mij,dedegelijkstelling
gelijkstellingmet
met
EuropeanenvergemakvergemakEn dan
Europeanen
Regeering
kelijkt
worden inindedepractijk.
practijk.
Maal'vooral
vooralbehoort
behoortdedeKoloniale
KolonialeRegeering
kelijkt worden
Maar
met krachtige
krachtige hand
hand dedeverbetering
vel'beterrngvan
vanhet
hetonderwijs
onderwijsvoor
voorInlanders
Inlanders
met
en
Chineezen aan
te vatten.
vatten. Voor
Voorhet
hetonderwijs
onderwijs ten
tenbehoeve
behoeve der
der
en Chineezen
aan te
70.000
Europeanen in
in Ned.-Indië
Ned.-Indië wordt
wordt meer
meergeld
gelduit
uitdedeopenbare
openbare
70.000 Europeanen
kas
besteed dan
dan voor
VOOI' dat
dat ten
tenbehoeve
behoeve der
der 30.000.000
30.000.000Inlanders
Inlanders plus.
plus.
kas besteed
300.000
Chineezen.
300.000 Chineezen,
En de
de Chineezen
Chineezen zelf
zelfmoeten
moetenalles
allesaanwenden
aanwendenom,
om,geheel
geheellangs
langs
En
wettelijken
weg en
enop
opbehoorlijke
behoorlijke wijze,
wijze, uitbreiding
uitbreiding en
en verbetering
verbetering tete
wettelijken weg
verkrijgen van
het openbaar
openbaar lager
lager onderwijs,
onderwijs, waaraan
waaraan zij
zijkunnen
lwnnendeeldeelverkrijgen
van het
nemen.
Bij het
hetmiddelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs worden
worden hun
hun geen
geenmoeielijkheden
moeielijkheden
nemen. Bij
zO gebruik
gebruik maken
maken evenals
evenalsEuropeanen.
Europeanen.
gemaaKt,
daarvan kunnen
kunnen zij
gemaakt, daarvan
En
dan blijft
blijft voor
voordedeChineezen
Chineezennog
nogéén
éénvoornaam
voornaam ding
ding te
te doen
doen
En dan
De
Chineesche
handelsstand
kan
veel
sterker
worden;
de
geheele
over.
over. De Chineesche handelsstand kan veel sterker worden ; de geheele
economische
Chineezen kan
kan er
er zeer
zeerbij
bijwinnen,
winnen,zoo
zoohunne
hunne
economische toestand
toestand der
der Chineezen
vermogende en
invloedrijke zakenmannen
zakenmannen de
handen inéénslaan
inéénslaan en
en een
een
vermogende
en invloedrijke
de handen
Bank oprichten
oprichten in
in eene
eeneder
derdrie
driehoofdplaatsen
hoofdplaatsen van
van
gl'Oote
Chineesche Bank
groote Chineesche
Java met
met bijkantoren
bijkantoren in
in de
de twee
tweeandere.
andere. 'k Weet de
de bezwaren
bezwaren wel,
wel,
Java
zij erin
erin zien
zien;; maar
maar die
die zijn
zijngeenszins
~eenszinsonoverkomelijk,
onoverkomelijk, en
en het
hetvoorvoordie
die zij
dat ereruituit
voortzou
zouvloeien,
vloeien,zou
zougrooter
grooterzijn,
zijn,afgezien
afgezien van
van de
de
deel,
deel, dat
voort
tinancieele onafhankelijkheid,
zich thans
thans wel
welvoorstelt.
voorstelt.IkIkkan
kan
financieele
onafhankelijkheid,dan
dan men
men zich
er
hier niet
niet meer
meer van
van zeggen,
zeggen, ik
ik heb
heb de
degrenzen,
grenzen, aan
aan dit
ditartikel
artikel gegeer hier
steld,
toch alalover.schreden.
overschreden. Aileen
Alleendit
ditnog
nog:
goedonderwijs
onderwijs voor
voor de
de
steld, toch
: goed
jeugd en
en een
eendeugdelijk
deugdelijk eigen
eigenbankwezen,
bankwezen, op
opeenigszins
eenigszinsgroote
grooteschaal
schaal
jeugd
en
op dedemeest
meest
solide
basis
berustende,zouden
zoudensamen
samenvoor
VOOI' de
deChiChien op
solide
basis
berustende,
neezen
de krachtigste
krachtigste steun
steunblijken
blijkenininhun
hunsympathieken
sympathiekenstrijd
strijd voor
voor
neezen de
staatkundige emancipatie
emancipatie en
enhun
hunmaatschappelijken
maatschappelijkenvooruitgang.
vooruitgang.
hunne
hunne staatkundige
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Voor
zal wellicht
wellicht de
dehierboven
hierboven vermelde
vermelde naam
naameen
eenonbekenden
onbekenden
Voor velen
velen zal
klank
hebben.
En
toch
was
Adam
klank hebben. En toch was Adam Mickiewicz, die
nu juist
juist een
een halve
halve
die nu
hetvaderland,
vaderland, dat
dathij
hij
.eeuw
geleden ininKonstantinopel
Konstantinopel stierf,
stierf, ver
ver van
van het
eeuw geleden
zoo
liefhad, de
de grootste
grootstedichter,
dichter,dien
dienPolen
Polen ooit
ooit bezeten
bezeten heeft.
heeft. Niet
Niet
zoo liefhad,
maar ook
ook lang
lang n'a
dood werd
werd zijn naam
alleen tijdens
zijn leven,
leven, maar
tijdens zijn
ria zijn
zijn dood
dankbare bewondering
bewondering uitgesproken.
uitgesproken. Hij
Hij was
was
door
zijn landgenooten met dankbare
door zijn
de eeuw de
vaandeldrager werd
werd der
der
het,
die in
in den
denaanvang
aanvang der
der 19
het, die
19de
de vaandeldrager
in sleur
sleur en
enconventie
conventieverstijvende
vel'stijvende Poolsche poëzie
in
Romantiek
de in
Romantiek en
en de
poëzie in
nieuwe
richting leidde.
leidde.InInPolen
Polenhad
hadzich
zichreed's
reeds lang
langeen
eenjongere
jongere generatie
g~neratie
nieuwe richting
afgezonderd,
te wringen uit
de te
te knellende banden
afgezonderd,die
die zich
zich poogde
poogde los
los te
uit de
Maar die strijd viel
van het
het Klassicisme.
Klassicisme. Maal'
hun niet
niet licht.
licht. Er
Er waren
waren er
er
van
viel hun
te veel,
veel, voor
voorwie
wiealaldiedienieuwigheden
nieuwigheden Duit
booze" waren
waren en
en die
die
»uit den
den booze"
het Klassicisme
Klassicisme tot
tot eIken
Pl'ijS hoog
hielden. Wel had
had
de
tl'adities van
van het
de tradities
elken prijs
hoog hielden.
de
jonge school
school onder
onder haar
haar verdedigers
verdedigers dichters
dichters van
vannaam
naam als
als Krasinski
de jonge
en Slowacki, maar zij bleven
bleven machteloos
machteloos tegenover
tegenover de
demeerderheid.
meerderheid.
Toen
kwam hij,
hij, de
de grootste
grootste onder
onder hen
hen allen:
Toen kwam
allen : Adam Mickiewicz en
verschijnen was
de strijd
strijd beslecht.
beslecht. De
Deheftigste
heftigstetegenstanders
tegenstanders
met zijn verschijnen
was de
der
Romantieke beweging
beweging bogen
bogen het
het hoofd
hoofd —
- en zwegen. Dit gebeurde
der Romantieke
Mickiewicz was
was toen
toen 24 jaar
jaar en
en tamelijk
tamelijk wel
wel onbekend.
onbekend. Zijn
in 1822.
1822. Mickiewicz
Balladen en
en Romances
Romances echter,
echter, die
die zijn
zijn naam
naam die
dieplotselinge
plotselinge
bundel Balladen
hethoofd
hoofdder
derRomantieke
Romantieke
vermaardheid gaf,
deed hem
hem algemeen
algemeen als
alshet
vermaardheid
gaf, deed
school erkennen
erkennen en
en om
omhem
hemheen
heengroepeerde
groepeerdezich
zichweldra
weldra een
eenkring
kring
school
van volgelingen,
volgelingen, die
een soort
soort poëtischen
poëtischen cenacle
cenacle vormden.
vormden. Het was
was een
van
die een
tijd, waarin
waarin Polens
Polens staatkundige
staatkundige barometer,
barometer, evenals
evenals nu,
nu, helaas
helaas!! op
tijd,
)storm" stond.
stond. Doch
Doch naarmate
naarmate het
het land
land zijn
zijn politieke
politieke beteekenis
beteekenis begon
begon
Dstorm"
te verliezen,
verliezen, sloten
sloten de
de jongere
jongere intellectueele
intellectueele krachten
krachten zich
zich nauwer
nauwer
aaneen en
en brachten
brachten geestelijk
geestelijk de
de eenheid
eenheid tot
tot stand,
stand, die
die inindedepolitiek
politiek
aaneen
langer hoe
hoe meer
meerverloren
verlorenging.
ging.Hun
Hungegriefd
gegriefdnationaliteitsgevoel
nationaliteitsgevoel
hoe langer
gevoeldenvoor
voorhun
hunongelukkig
ongelukkigvaderland,
vaderland,
dediepe
diepedeernis,
deernis,die
diezijzijgevoelden
en de
nieuwe zangen,
zangen, uitingen
uitingen van
van hartstocht
hartstocht en
en smart
smart en
en
bezielden hen
bezielden
hen tot nieuwe
het graf
grafvan
vanPolens
Polensonafhankelijkheid
onafhankelijkheidontplooide
ontplooide zich,
zich, kleuriger
kleuriger en
en
op het
krachtiger, de
de lijdensbloem
lijdensbloem der nationale
nationale poëzie.
poëzie.
krachtiger,
1798 in
in Litthauen
Litthauen in de
denabijheid
nabijheidvan
van het
het
Adam Mickiewicz
Mickiewicz werd
werd in
in 1798
Adam
stadje
Nowogrodek
geboren.
Zijn
familie
behoorde
tot
een
dier
adellijke
stadje Nowogrodek geboren. Zijn familie behoorde tot een dier addijke
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verarmde geslachten,
in Litthauen
Litthauen het
hetbelangrijkste
belangrijkste contingent
contingent van
van
verarmde
geslachten, die
die in
insures opleverden.
Desteeds
steedstoenemende
toenemendeverbittering,
verbittering. die
dieallerwege
allerwege
insurgé's
opleverden.De
begon
te heerschen
heerschentegen
tegendede
autocratit'chehouding
houdingvan
vanRusland,
Rusland, maakte,
maakte,
begon te
autocratische
dat
men met
metbelangstelling
belangstelling en
ensympathie
sympathiededeoverwinningen
overwinningen begroette,
begroette,
dat men
die
Napoleons leger
leger behaalde
behaalde op
op de
deonderdrukkers
onderdrukkers van
van Polen,
Polen, en
en het
het
die Napoleons
jammerlijk einde
einde van
van den
den.grooten
gmoten veldtocht
veldtocht verspreidde
verspreidde rouw
rouwen
verjammerlijk
en verhet geheele
geheeleland.
land.De De
familie
Mickiewiczbehoorde
behoorde
slagenheid
slagenheid in
in het
familie
vanvan
Mickiewicz
onder
vurigste bewonderaars
bewonderaars van
van de
deGrande
GrandeArmée
Arméeenendie
diebewondebewondeonder de vurigste
ring
is hem
hembijgebleven
bijgebleven en
enging
gingover
ovel'inineen
eengroote
gI"ooteliefde
liefde voor
voor het
het
ring is
Fransche volk
de Fransche
Fmnsche taal.
taal.
Fransche
volk en
en de
dat er
er
Tijdens
Adam Mickiewicz'
Mickiewicz' kinderjaren
kindel:jaren deed
niets vermoeden,
vermoeden, dat
Tijdens Adam
deed niets
bijzondere gaven
in hem
hem sluimerden.
sluimerden. Misschien
Misschien had
hadook
ookzijn
zijn eerste
eerste
bijzondere
gaven in
onderwijzer
vereischten tact
tact om
omden
denknaap
knaap teteleiden.
leiden.Zijn
Zijn
onderwijzerniet
niet den
den vereischten
echter, een
een zekere
zekere Jankowski,
Jankowski, scheen
scheen hierin
hierin beter
beter te
te slagen.
'!Iagen.
opvolger
opvolger echter,
Eén
ding isisalthans
althanszeker
zeker:
hem
heeft
Adam
Mickiewicz,zooals
zooals deze
deze
Eén ding
: hem
heeft
Adam
Mickiewicz,
later
zelf verzekerde,
verzekerde, zijn
zijn liefde
liefde voor
VOOI' de
depoëzie
poëzietetedanken.
danken.Met
Methoeveel
hoeveel
later zelf
leermeestertelkens
telkens en
entelkens
telkensopnieuw
opnieuw de
de
geestdrift
hoorde hij
hij zijn
zijn leermeester
geestdrift hoorde
H~irustte
rusttedan
danook
ookniet,
niet,alvorens
alvorenszijn
zijnonderonderoude
volkslegenden verhalen
verhalen!! Hij
oude volkslegenden
wijzer
al die
diewondermooie
wondermooie sagen
sagen en
ellvertellingen
vertellingen voor
voor hem
hem had
had opgeopgewijzer al
schreven
hem zoodoende
zoodoende onbewust
onbewust de
de stof
stofhad
hadgeleverd
geleverdvoor
voorenkele
enkele
schreven en
en hem
gedichten.
zijner eerste gedichten.
zijner
1812
bracht
familieiningroote.fmancieele
grootetinancieele
De
dood van
van zijn
zijn vader
vaderinin1812
De dood
bracht
dede
familie
het kostte
kosttezijn
zijnmoeder
moedervele
vele
geldelijke
opofferingenom
om
moeilijkheden
moeilijkheden en
en het
geldelijke
opofferingen
hem
naar de
dehoogeschool
hoogeschool teteWilna
Wilnatetezenden,
zenden,waar
waarhij
hijzich
zichweldra
weldra
hem naar
Het nagenageaansloot
bij een
eengroep
groepjonge,
jonge,
vaderlandslievende dichters.
dichters. Het
aansloot bij
vaderlandslievende
slacht heeft
heeft zezenauw
IIauwaaneen
aaneenverbonden,
verbonden, de
denamen
namendier
dierjonge,
jonge,onvooronvoorslack
zichtige
enthusiasten, zooals
zooals Zan,
Zan,Czeczot,
Czeczot, Malewski
Malewski en
en anderen,
anderen, die,
die,
zichtige enthusiasten,
met
zoo vurige
vurige geestdrift
geestdrift voor
voor dedezaak
zaakvanvan
vaderlandbezield,
bezield,
met zoo
hethet
vaderland
verbanning werden
werden getroffen
getroffen en
en voor
voorimmer
immel'van
vanelkaar
elkaar
gelijktijdig met
gelijktijdig
met verbanning
gescheiden
werden.
gescheiden werden.
Intusschen had
Mickiewicz, na in
in 1919
1919zijn
zijnstudiën
studiënininWilna
Wilnageëindigd
geëindigd
had Mickiewicz,
hebben, een
een aanstelling
aanstelling gekregen
gekregen als
als leeraar
leemar in
in 't Latijn en Poolsch
te hebben,
in Kowno.
Kowno. Kort
Korttevoren
tevoren had
hadhij
hijMarie
MarieWereszczaka,
Wereszczaka, de
delatere
lateregravin
gravin
in
Putkamer, leeren
leeren kennen,
kennen, voor
voor wie
wiehij
hijeen
eenhartstochtelijke
hartstochtelijke genegengenegenPutkamer,
heid
had opgevat.
opgevat. Maryla,
Maryla, zooals
zooals Mickiewicz
Mickiewicz haar
haar bij
bijvoorkeur
voorkeurnoemde,
noemde,
heid had
eerste,
die
bij
den
dichter
een
groot
genie
vermoedde
endie
die
was
de
was de eerste, die bij den dichter een groot genie vermoedde en
hem
den
raad
gaf
zijn
indrukken
in
verzen
weer
te
geven.
llEens,"
hem den mad gaf zijn indrukken in verzen weer te geven. »Eens,"
zoo
deelt Mickiewicz
Mickiewicz mee,
mee, )toen
JtoenMarie
Marieeen
eenvisscher
visschereen
eeninteressante
interessante
zoo deelt
volksvertelling
verhalen, wendde
wendde zij
zij zich
zich tot
tot mij
mij met
met de
de
volksvertellinghad
had hooren
hooren verhalen,
poëzie. Schrijf
Schrijf eens
eens zoo
zooiets."
iets."Die
Diewoorden
woordenmaakten
maakten
woorden:: »»Dat
Dat is poëzie.
woorden
een
diepen indruk
indruk op
op mij
mij en
en vanaf
vanafdien
diendag
dagdateert
dateertmijn
mijndichterlijke
dichterlijke
een .diepen
ik
haast
alle
fabelen
en
volksliedjes
van
roeping.
Als
kind
reeds
had
roeping. Als kind reeds had ik haast alle fabelen en volksliedjes van
geleerd.....
Aangespoord
dÇlor
de bemoedigendewoorden
woordenvan
van
buiten
buiten geleerd
Aangespoord
door
de bemoedigende
balladen te
dichten." De
De eerste
eerste balladen
balladen echter,
echter, die
dieinin
Marie begon
Marie
begon ik
ik balladen
te dichten."
wekten geen
geenbijzondere
bijzondereverwachtingen.
verwachtingen. De
Debundel,
bundel,
18'19
1819 verschenen,
verschenen, wekten
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die
zijn naam
naam zoo
zoo glorierijk
glorierijk vestigde,
vestigde, kwam
kwam eerst
eerst in
in 1822 uit. Dit was
die zijn
een I\roote
gebeurtenis in
in de
de kunstwereld. Aller oogen waren plotseling
plotseling
groote gebeurtenis
gevestigd op
op den
den Poolschen Byron, enthusiaste bewonderaars
bewondemars verklaarden
verklaarden
gevestigd
het grootste
grootste genie
genievan
vanzijn
zijntijd.
tijd.Hierin
Hierin vergiste zich
hem voor
voor het
hem
zich weliswaar
is 't,
't, dat
dat Mickiewicz met zijn
zijn
hun litterair
litterail· chauvinisme, maar zeker is
hun
meest beroemde
beroemde tijdgenooten als
Goethe en
enVictor
VictorHugo
Hugode
devergelijking
vergelijking
als Goethe
kon doorstaan. De
De laatste
laatste jaren,
jaren, die
diehet
hetverschijnen
verschijnen dezer
dezer zooveel
besproken Balladen
Balla(len voorafgingen,
voorafgingeIl, waren
wal·en voor
voor l\Iickiewicz
besproken
Mickiewicz niet kalm
gegaan. De
De familie
familie van
van Maryla was
was niets
niets gesticht
gesticht over
over de
de vervoorbij gegaan.
houding tusschen
tusschen de
twee jongelieden.
jongelieden. Een
Eenarm
arm
onderwijzerzonder
zonder
houding
de twee
onderwijzer
])vooruitzichten"
de echtgenoot
echtgenoot van
van Marie
Marie "Vereszczaka?
Neen, men
men
»vooruitzichten" de
Wereszczaka ? Neen,
beters
voor
haar
op
't
oog.
Laurent
Putkamer
was
wat
men
had
iets
had
beters voor
oog. Laurent
was wat men
een
»goede partir
partij" noemt,
noemt, rijk,
rijk, met
met een
een ouden
ouden naam
naam en
en een
een adellijk
en
een »goede
adellijken
titel en
en die
die zich
zich lliet
koele houding
houding van
van Maryla
niet door
door de koele
titel
Maryla liet afschrikken.
Marie was
was ten
ten slotte
slotteniet
nietopgewassen
opgewassen tegen
tegen de
depressie,
pressie,door
door alalhaar
haar
Marie
familieleden
haar uitgeoefend
uitgeoefend en
en huwde
familieleden op
op haar
huN,vdePutkamer
Putkamer in 1821.
4821. Deze
zóó zelfs dat
dat zijn
zijn
teleurstelling was
een gevoelige
gevoelige slag
slag voor
voor Mickiewicz,
Mickiewicz, z66
teleurstelling
was een
gezondheid er onder
leed en
en zijn
zijn vrienden
vrienden zich bezorgd maakten voor
onder leed
smart, die
die uiting
uiting zocht
zocht in
in poëzie,
poëzie, kwam
zijn
leven. Doch
Doch zijn
zijn smart,
zijn leven.
kvvam zijn
zijn kunst
ten
goede, want
want zij
zij inspireerde
inspireerde hem
hem tot
tot zijn
zijn eerste
eerste groote dramatische
ten goede,
D:iady (in
het Fransch vertaald
onder den
den naam
naam Fête des
des
schepping Dziady
(in het
vertaald onder
morts).
morts).
Doch hoe
hoe groot
groot ook
ook het
hetsucces
succeswas
wasvan
vanzijn
zijnBalladen
Balladenen
enzijn
zijn Dziady,
Doch
het had
had Mickiewicz heel
wat moeite
moeite gekost
gekost er
er een
een uitgever
uitgever voor
voor te
te
het
heel wat
Men vond
vond zijn
zijn gedichten
gedichten »bespottelijk'',
» bespottelijk", te veel
veel verschillend
verschillend
vinden. Men
hetgeen in
in den
den smaak
smaak van
van het
het publiek viel. Zelfs dichters
dichters van
van naam,
van hetgeen
van
die
toen een
een groote vermaardheid
Borowski en
en Chodzko
vermaardheid hadden,
hadden, als
als Borowski
die toen
hun lof
lof en
en Mickiewicz zelf,
zelf, wellicht
wellicht aan
aan
wal·en
al even
even schaarsch met
met hun
waren al
't twijfelen gebracht
gebmchtdoor
doordergelijke
dergelijkeuitspraken,
uitspraken, begon
begonzijn
zijnzelfvertrouwen
zelfvertrouwen
verliezen, totdat
totdat zijn vriend Czeczot de
uitgave doorzette
doorzette door
door er
er
te verliezen,
de uitgave
inteekenaren voor
voor te werven.
werven.
De
toestand in
Polen was
was er
er intusschen
intusschen niet op vooruitgegaan. Steeds
De toestand
in Polen
willekeuriger
werden de maatregelen,
maatregelen, genomen
genomen tegen
tegen teteduidelijk
duidelijkaan
aan
willekeuriger werden
den
dag gelegde
gelegde vaderlandsliefde.
vaderlandsliefde. De
De hoogeschool te "Vilna
vooral wekte
den dag
Wilna vooral
de achterdocht
achterdocht in
in Ruslands
Ruslands hoofdstad.
hoofdstad. Het
Het groote nationaliteitsgevoel,
nationaliteitsgevoel,
de
leeraren
en
studenten
voor
het
Poolsche
vadedand en de
de
de
liefde
van
en studenten voor het
vaderland
de liefde van
gevaarlijke symptomen
in de
de oogen van
van Rusland.
Rusland.
waren gevaarlijke
symptomen in
Poolsche taal waren
te zitin
zijn beteekende
beteekende in
die dagen
dagen rebel
rebel zijn
zijn en
en de
de
Vaderlandslievend
Vaderlandslievend te
in die
onverbiddelijk voor rebellie.
Russische regeering was onverbiddelijk
met enkelen
enkelen zijner
zijner vrienden
vrienden een
een soort
soort letterletterhad met
Adam Mickiewicz had
kundige
pleiade
gevormd,
die
de
Russische
overheid
in
mate
gevormd,
die
de
Russische
overheid
in
hooge
kundige pleiade
venlacht voorkwam.
voorkwam. Dat de vereeniging
vereeniging zich
zich ontbond,
kon haar
haar Diet
niet
ontbond, kon
verdacht
meel·
redden. Een
proces werd
werd gevoerd
gevoerd en
en dedeschuldigen
schuldigell werden
Een proces
meer redden.
met verbanning.
verbanning. Den
Den 22sten October 1824
veroordeeld, de
meesten met
veroordeeld,
de meesten
kreeg i\Iickiewicz
het land
land te
te verlaten en
zich naar
naar Petersburg
Petersburg
Mickiewicz bevel
bevel het
en zich
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te begeven.
begeven. Voor
Voor het
het laatst,
laatst, alvorens
alvol'ens het
het land
land vaarwel te zeggen, ververeenigden de
vrienden zich
aan een afscheidsmaal, waarbij l\Iickiewicz
de vrienden
zich aan
Mickiewicz
dooI' zijn
improvisaties.
al
de aanwezigen
aanwezigen in
in verrukking
verl'Ukkillg bracht door
al de
zijn gloedvolle improvisaties.
Den volgenden dag
dag verliet
verliet hij zijn
zijn land
land -— om
te zien.
om het nimmer weer te
Mickiewicz één goede
De
ballingschap had
had althans
althans voor
VOOI' l\Iickiewicz
De
De ballingschap
goede zijde.
zijde. De
gedachte aan
zijn vaderland
vaderland en
en zijn ongelukkige landgenooten legde
aan zijn
zijn
persoonlijke smart
het verlies
vel'lies van
van Maryla
Maryla liet
het zwijgen
zwijgen op.
op.
zijn persoonlijke
smart om
om het
Van
nu af
af aan
aan waren
waren alalzijn
zUngedachten
gedachten VOOI'
volk. Toch
voor het Poolsche
Poolsche volk.
Van nu
zich over
over zijn
zijn ballingsoord
ballingsoord niet
te beklagen.
beklagen. De
Deliberale
liberale
niet te
had Mickiewicz zich
Petersburgsche jeugd
jeugd had
had slechts
slechts afkeuring
afkeuring voor
\'oor het
het tyrannieke optreden
optreden
van
Rusland in
in Polen
Polen en
en kwam
kwam Mickiewicz
Mickiewicz inet
met sympathie
en vriendsympathie en
van Rusland
schap tegemoet, zóó
zelfs dat
dat die
dievriendschap
vriendschap de
de achterdocht
achterdocht wekte
wekte
z66 zelfs
en Mickiewicz zich
zich wederom
wederom gedwongen
gedwongen zag,
zag, de
de hoofdstad
hoofdstad te
teverlaten
verlaten
en
zich te
te Odessa
Odessa tetevestigen,
vestigen, waar
waar hij verscheidene landgenooten
en zich
werd ook
ook hier
hier zijn
zijn komst
komst begroet en
weldra was
was
vond. Met
Met vreugde
vreugde werd
en weldra
vond.
het middelpunt
middelpunt van
van een
eenschare
scharevrienden
vriendenenen
vriendinnen.
vriendinnen.
Mickiewicz het
Uit dezen
dezen tijd
tijd dateeren
dateerelI zijn Sonnetten
Sonnetten uit
uit de
deKrim.
Kl'im. Doch
ook hier
hier
Doch ook
Uit
was het
het Mickiewicz
~Iickiewicz niet
vergund te blijven. Zijn
Zijn aanwezigheid in Odessa
Odessa
Diet vergund
was
te midden
midden van
van een
een zoo
zoo talrijke
talrijke Poolsche
Poolsche kolonie
wekte andermaal
andermaal
kolonie wekte
te
argwaan. Mickiewicz
l\Iickiewicz moest
ten
derden
male
zijn
woonplaats
vaarwel
woonplaats vaarwel
moest ten derden male
het was
wasalleen
alleenaan
aandede
bemiddelingvan
vanzijn
zijnRussische
Russische
en het
bemiddeling
zeggen en
den gouverneur-generaal
gouverneUl'-generaal van
van Moskou,
Moskou, vorst
vorst
van den
voornamelijk van
vrienden, vool'l1amelijk
Galitzine, dat hij het
het te
te danken
danken had
had Diet
niet naar
naar een
een der
derverlaten
vel'laten grensstadjes van
het Russische
Russische rijk
rijk gezonden te worden. Door diens tusschenvan het
komst
kreeg Mickiewicz,
Mickiewicz, evenals
zijn vriend
vriend Malewski, een betrekking
betrekking
evenals zijn
komst kreeg
aan
de kanselarij.
kanselarij. Was
vVas het
het wonder,
wonder, dat
dat ook
ook nu
nu weer
weer de
dejonge,
jonge,
aan de
maar ook
ook physiek tot
beroemde dichter, die niet alleen
alleen intellectueel
intellectueel maar
de
meestbevoorrechten
hevoorrechtenbehoorde,
behoorde,stormenderhand
stormenderhand aller
allersympathie
symp.tthie
de meest
won?? Als
Als men
men de
de beschrijving
beschrijving leest, die
die enthusiaste bewonderaars
bewonderaars en
won
bewonderaarsters
van zijn uiterlijk
geven, begrijpt
begrijpt men,
men, dat Mickiewicz,
Mickiewicz,
uiterlijk geven,
bewonderaarsters van
ook
zondel' het
overwicht van
van zijn genie, l'l'enfant
enfant chéri
chéri van
de 1\Ioshet overwicht
van de
ook zonder
Moskousclle
zou zijn geweest.
Prinses Zénéide
Zéuéide Wolkonska,
\Volkonska, die
in
geweest. Prinses
wereld zou
kousche wereld
die in
haal'
élite van
van de
de kunstenaarswereld
en bij wie
kunstenaarswereld ontving
ontving en
haar salon
salon de
de élite
l\Iickiewicz
met de
degrootste
grootstegastvrijheid
gastvrijheid ontvangen
ontvangen werd
werd en
en
steeds met
Mickiewicz steeds
Prins
Pierre Wiazemski,
\Viazemski, die
later zijn Sonnetten
de Krim
Krim in
iu 't
die later
Prins Pierre
Sonnetten uit
uit de
Russisch vertaalde,
vertaalde, behoorden onder zijn vUl'Îgste
vereerders. De
De RusRussisch
vurigste vereerders.
sische publicist Polevel
Poleveï schrijft
van
hem:
schrijft van hem :
lJAllen,
die Mickiewicz van nabij
nabij gekeild
gekend hebben, hadden in
hem
»Allen, die
in hem
den dichter,
maar meer
meer nog
nog den
den man
man van
van zeldzame
zeldzame
lief niet alleen
alleen den
dichter, maar
eigenschappen;; hij
hij trok
u aan
aan door
door zijn edele zienswijzen,
zienswijzen,
intellectueele eigenschappen
trok it
door
de kolossale
kolossale uitgebreidheid
uitgebreidheid van
van zijn
kennis en inzonderheid
inzonderheid door
door
door de
zijn kennis
een groote goedhartigheid,
die
een
lIer
hoofdkenmerken
was
van
zijn
goedhartigheid, (lie
der hoofdkenmerken was van zijn
Weelderige,
persoonl\jkheid.
Ook zijn uitel'lijk
buitengewoon boeiend.
boeiend, AVeelderige,
persoonlijkheid. Ook
uiterlijk was buitengewoon
donkere
lokken golfden
het fraai gevormde hoofd
hoofd;; onder
het
donkere lokken
golfden om
om het
onder het
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vele nadenken
nadenken zijn
zijn stempel
stempel had
hadgedrukt,
gedrukt,
breede voorhoofd,
voorhoofd, waarop
waarop het
het vele
schitterden een
een paar
paar uitdrukkingsvolle,
uitdrukkingsvolle, heldere
heldere oogen
oogenals
alszwarte
zwartediamanten
diamanten; j
de
fijne, ietwat
ietwat lange
langeneus
neusduidde
duiddeop
opgeest
geestenenongewone
ongewoneschranderheid,
schranderheid,
de fijne,
....
zijn
glimlach
verried
onuitsprekelijke
zachtheid
van
gemoed
zijn glimlach verried onuitsprekelijke zachtheid van gemoed
..""
Maar, meer
meer nog
nogdan
dandoor
dool'zijn
zijngedichten
gedichtenenenzijn
zijninnemend
innemenduiterlijk
uiterlijk
bracht
Mickiewicz zijn
hOOl'lIers onder
onder betoovering
betoovering door
door zijne
zijne gloedvolle
gloedvolle
bracht Mickiewicz
zijn hoorders
zoodeelt
deeltViazemsky
Viazemskymee,
mee,»iets
»ietsver
vel'·
improvif'aties.
had dan,"
dan," zoo
improvisaties. »Hij
»Hij had
schrikkelijks
profetisch tevens
over zich.
zich. En
Endedezwijgende
zwijgende
schrikkelijksenen iets
iets profetisch
tevens over
extase." Een
Eenzijner
zijnerheerlijke
heerlijke
toehoorders geraakten
toehoorders
geraaktenallen
alleninin een
een soort
soort extase."
improvisaties
den grooten
grooten Russischen
Russischen dichter
dichter met
met wien
wien
improvisaties deed
deed Pouchkine,
Pouchkine, den
gemaakt, uitroepen
uitl'oepen: : II»Wat
Wat een
genie! ! Wat
\Vat een
een
hij pas
pas had
had kennis
kennis gemaakt,
hij
een genie
feu sacré
sacré!! Wat
Wat ben
ben ikikbij
bijhem
hernvergeleken
vergeleken!"
feu
!"
De vrienden,
vrienden, die
dieMickiewicz
Mickiewicz zich
zich inin Moskou
Moskou maakte,
maakte, zijn
zijn voor
voor hem
hem
De
de scheuring
scheuring tusschen
tusschen de
de twee
twee rijken.
rijken.
vrienden
vriendengebleven,
gebleven,ook
ook na
na de
die teteveel
veeldenden
invloed
ondervondder
derRussische
Russische
Pouchkine echter,
Pouchkine
echter, die
invloed
ondervond
aristocratie
der hofkringen,
hofkringen, wendde
wenode zich,
zich, na
na de
de revolutie
revolutie van
vall 1830,
1830,
aristocratie en
en der
af
van den
denvriend,
vriend, voor
voorwien
wienhijhij
zulkeen
een
innigevereering
vereering en
en bebeaf van
zulk
innige
wondering had
gehad. Pouchkine,
Pouchkine, die
dieevenals
evenalsMickiewicz
Mickiewicz in
in Polen,
Polen, inin
wondering
had gehad.
zijn
land voor
voor den
denbaanbreker
baanbreker der
derRomantiek
Romantiek gold,
gold,beschouwde
beschouwde
zijn land
zijn meerdere.
meerdere. Poleveï
Poleveïverhaalt,
verhaalt,dat
datPouchkine
Pouchl,ine
Mickiewicz
Mickiewicz verreweg
verreweg als zijn
1829over
overMickiewicz
Mickiewicz sprekende,
sprekende, tot
tot hem
hemzeide
zeide:
in
in 1829
:
II
Weet ge wat
wat Joudowsky
Joudowsky onlangs
onlangs beweerde
beweerde?? Hij
Hij klopte
klopte mij
mij op
opden
den
zWeet
aan,broeder,
broeder, dat
datMickiewicz
Mickiewicz u
ti wel
wel eens
eens
schouder
zei:: »Denk
llDenk ereraan,
schouder en
en zei
de
loef zou
zou kunnen
kunnen afsteken."
afsteken" »Ge
)lGehebt
hebthet
hetmis,"
mis," gaf
gafikikhem
hemten
ten
de loef
meer gebeuren.
gebeuren. Het
Het is
is reeds
reeds zoo.
zoo. In
In vergevergeantwoord.
kan niet
niet meer
antwoord. llHet
vHet kan
hem ben
ben ik
ik niets."
niets."
lijking
inking van
van hem
Mickiewicz van
van zijn
zijn kant
kantwijdt
wijdtaan
aanzijn
zUnvriendschap
vriendschapvoor
voor zijn
zijn beroemden
beroemden
tijdgenoot
een
fragment
uit
zijn
gedicht
'Dziady
getiteh.!:
Het
Monument
tijdgenoot een fragment uit zijn gedicht 'Dziady getitelti : Het Monument
den Groote.
Groote.
van
van Peter den
laatste hand
hand aan
aan zijn
zijn groot
grootgedicht
gedicht
In
Moskou legde
legde Mickiewicz
Mickiewicz de
de laatste
In Moskou
Conrad
hij in
in Petersburg
Petersburg de
de wereld
wereld inzond.
inzond. Een
Een stout
stout
dat hij
Conrad Wallenrod,
Wallenrod, oat
stuk!
Dit gedicht
gedicht toch
toch gaf
gafopoptete
doorzichtigewijze
wijzeden
dengeestestoestand
geestestoestand
stuk ! Dit
doorzichtige
weer der
del' Litthauers
Litthauers ten
ten opzichte
opzichte van
van Rusland.
Rusland. Een
Een
en
de denkwijze
denkwijze weer
en de
jonge Litthauer,
Litthauer, die
die zijn
zijnland
landgeteisterd
geteisterdenenonderdrukt
onderdrukt ziet
zietdoor
door de
de
jonge
Teutonische
overheerschers, sluit
sluitzich
zichaan
aanbij
bijdedegelederen
gelederenzijner
zijnervijanden,
vijanden,
Teutonische overheerschers,
verraadt
hen en
en sterft
sterftgelukkig
gelukkig en
engewroken,
gewroken, nu
nuhun
hunleger
legerverspreid
verspreid
verraadt hen
en
verslagen is.
is. DitDit
stuk,
welks
bedoeling
aanvankelijk,hoe
hoeonveronveren verslagen
stuk,
welks
bedoeling
aanvankelijk,
lijkt, niet
niet begrepen
begrepen werd,
werd,gaf
gafininLitthauen
Litthauenden
deneersten
eersten
ook lijkt,
klaarbaar 't ook
stoot
de revolutie
revolutie van
van 1830.
1830. Te
Telaat
laatwerden
werdenininRusland
Rusland de
de oogen
oogen
stoot tot de
een
geopend voor
voor den
den seditieusen
seditieusen inhoud
inhoud en
en van
van hooger
hoogel' hand
hand kwam
kwam een
geopend
streng
verbod om
om in
in dededagbladen
dagbladenook
ookmaar
maarmet
metéén
éénenkel
enkelwoord
woord
streng verbod
reppen. Mickiewicz
Mickiewicz begon
begon te begrijpen,
begrijp~n, dat
dat
van Conrad
Wallenrod te reppen.
Conrad Wallenrod
er gevaar
gevaar voor
voor hem
hemdreigde
dreigdeenen
zijn
gezondheidtottot
voorwendselnemend,
nemend,
zijn
gezondheid
voorwendsel
verzocht
om een
een paspoort,
paspoort, ten
ten einde
eindezich
zichnaar
naar 't buitenland
buitenland te
verzocht hij
hij om
begeven.
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en Mei 1829 vertrok hij in
Den 15
1.5en
allerijl naar
naar Hamburg,
Hamburg, zonder
zonder
in allerijl
van iemand
iemand afscheid
afscheid tetenemen,
nemen,want
wantvrienden
vriendenhadden
haddenhem
hemgewaarschuwd,
gewaarschuwd,
van
dat
men plan
plan had
had hem
hem zijn
zijn paspoort
paspoort weer
te nemen.
nemen.
dat men
weer af te
Het vertrek
vertrek uit
uitPetersburg
Petel'sburgbesluit
besluiteen
eenhoofdstuk
hoofdstuk in
in het
hetleven
levenvan
van
het land
landverlaten,
verlaten,
Met gemengde
gemengde gewaarwordingen
gewaarwordingen had
hij het
Mickiewicz. Met
had hij
waar
hij geleefd
geleefd had
had als
alseen
eenbanneling,
banneling, maar
maarwaar
waar hij tevens
tevens trouwe
trouwe
waar hij
en
vele vrienden
vrienden achterliet.
achterliet. Achtereenvolgens
bezocht hij
hij Berlijn,
Berlijn, Weimar
Weirnar
en vele
Achtereenvolgens bezocht
en
Praag. InInWeimar
Weimarvooral
vooral vond
vond hij een
sympathieke ontvangst
ontvangst bij
een sympathieke
en Praag.
oprechtste waarGoethe.
De beide
beide groote mannen
mannen hadden
hadden voor
Goethe. De
voor elkaar
elkaar de oprechtste
deering. Goethe kende
kende eenige vertaalde fragmenten uit
uit Conrad
Conrad Wallenrod
Wallenrod
en
wist, dat
dat Mickiewicz in
zijn land
land aan
aan het
hethoofd
hoofdder
derRomantieke
Romantieke
in zijn
en wist,
beweging stond.
stond.
:DIk
bij ondervinding
ondervinding ,"," zeide
hij,, »dat
:Ddat het moeielijk is
tegen
zeide hij
is tegen
DIk weet bij
den
wind in
in te
te gaan."
gaan."
den wind
antwoordde::
En Mickiewicz
Mickiewicz antwoordde
»
U w voorbeeld
voorbeeld leert
leert ons,
genieën,, waar
zij gaan,
waar zij
groote genieën
vUw
ons , dat groote
gaan , dien
wind
kunnen doen
doen keeren
zooals zij
willen."
zij willen."
wind kunnen
keeren zooals
reis ontmoet
ontmoet had
had,,
Odynice,
vriend van
van Mickiewicz,
op reis
Odynice , een
een vriend
Mickiewicz , dien hij op
sloot zich
zich bij
bij hem
hem aan
aan en
engezamenlijk
gezamenlijktrokken
trokkenzijzijdoor
doordedevoornaamste
voornaamste
steden
van Duitschland,
Methoeveel
hoeveelontroering
ontroering
Duitschland , Zwitserland
Zwitserlanden
en Italië.
Italië. Met
steden van
hetland
land van
van zijn droomeh
droomeh!!
Rome, de
de eeuwige
eeuwige stad,
stad, het
naderde Mickiewicz Rome,
En hij
hij werd
werd ininzijn
zijnverwachtingen
verwachtingenniet
nietteleurgesteld.
teleurgesteld. Een
Een uitgeleEn
zen,, schitterend
de stad
stad en
en de
de twee
twee vrienden
schitterend gezelschap
gezelschap bevond
beyond zich
zich in
in de
zen
zagen
zich weldra
weldra meegesleept
meege8leept in
in een maalstroom
maalstroom van
van mondaine
mondaine gezagen zich
vond hij
hij ook
ookzijn
zijnoude
oudevriendin
vriendinuit
uitOdessa
Odessa,, Prinses
Hier vond
noegens. Hier
en knoopte
knoopte hij vele
en interessante
interessante vriendZénéide
Wolkonska terug
vele en
Zénéide Wolkonska
terug en
schapsbanden aan.
Het
behoéft
nauwelijks
vermelding,
dat ook
ook hier
hier de
de
aan. Het behoe.ft nauwelijks vermelding, dat
met het
het interessante
weldra het
het voorgevierde jonge
jonge dichter
dichter met
uiterlijk weldra
interessante uiterlijk
gevierde
Henriette Ankwicz, een
jonge
vereering werd.
werd. Henriette
werp van algemeene
algemeene vereering
een jonge
Poolsche,, die
reeds sedert
sedert jaren
jarenvoor
voorhaar
haargezondheid
gezondheidmet
methaar
haarvader,
vader,
die reeds
Poolsche
graaf Ankwicz, in
in Rome
Home vertoefde
vertoefde,, werd
werd zijn
zijn trouwe
trouwe gezellin
gezellin en
en ciceciceop zijn
zijn tochten
tochten door
doorRome
Romeenenuituit
vriendschap tusschen de
rone
rone op
dede
vriendschap
twee jonge
jonge lieden
lieden ontspon
ontspon zich
zich weldra
weldra een warme genegenheid. Doch
hoe vereerd
vereerd de
de ouders
ouders van
van het
het jonge
jonge meisje
meisje ook
ookwaren
warenmet
metde
de vriendhoe
schoonzoon werd
werd hij
hij niet
nietdoor
door hen
henverlangd.
verlangd.
schap van
den dichter,
dichter , als
als schoonzoon
van den
Hij had
had immers
immers geen
geen fortuin
fortuin en
en geen
geen positie
positie!! De
De idylle
idylle bleef
bleef onvolHij
in eenige verzen
\'an Mickiewicz vindt
vindt men
men de
de sporen
sporen
tooid en
alleen in
verzen van
en alleen
terug van
van deze
deze romantische
romantische episode
episode uit
uit zijn
zijn leven.
terug
opzichte van
van zijn
zijn geliefd
geliefd
van sombere
sombere voorgevoelens
voorgevoelens ten
ten opzichte
Vervuld van
Polen,, keerde Mickiewicz na
na een
een kortstondig
kortstondig verblijf
verblijf in
in Genève weer
Polen
terug naar
naar het
het land
land van
van zijn
zijn voorliefde
voorliefde:: Rome.
Hij betreurde
betreurde de
de
Rome. Hij
terug
voortvarendheid
en
de
onbezonnen
houding
der
oppositie
in
zijn
vadervoortvarendheid en de
houding der oppositie in zijn
weinig toegerust
toegerust tot
totden
den
land. Hij vond
zijn partijgenooten
partijgenooten moreel
vond zijn
moreel te weinig
dat hun
hun pogingen
pogingen niet
nietgenoeg
genoegoverwogen
overwogenenentetezwak
zwak
strijd
voorzag, dat
strijd en voorzag,
waren om
met goeden
goeden uitslag
uitslag te
te worden bekroond.
waren
om met
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In 1830
1830barstte
barsttededereeds
reeds
lang
smeulende
revolutieuituitenenkort
kortdaarop
daarop
In
lang
smeulende
revolutie
kwam het bericht
bericht van
van de
de emigratie
emigmtie van
van het
hetPoolsche
Poolsche leger.
leger.Zij
Zijwaren
wal'en
kwam
vol enthusiasme
enthusiasme, , de
de Poolsche
Poolsche émigré's.
émigré's. Het
Hetbewustzijn
bewustzijn,, dat
dat zij
zij een
een
vol
heilige zaak
zaak dienden,
dienden, de
de sympathie
sympathie waarmee
waarmee men
men lien
hen op
op hun
hun weg
weg
heilige
begl'Oette, , leken
leken hun
hun een
een zekere
zekere waarborg
waarborg voor
voor een
eenspoedige,
spoedige,stellige
stellige
begroette
revanche. Zij
Zij voelden
voelden zich
zich sterk
sterk, , moedig,
moedig, in
in staat
staat den
den strijd
strijd teteaanaanrevanche.
vaarden tegen
wat en
en wien
wien ook.
ook. DeDetoekomst
toekomstzou
zouhun
hunleeren,
leel'en,
vaarden
tegen wat
helaas! dat
dat zijzijzich
zichoverschat
overschat
haddenin in
hun
enthusiasteverblinding.
verblinding.
helaas!
hadden
hun
enthusiaste
Zoo het
het Duitsche
Dnitsclle volk
volkoveral
overaldedeémigré's
émigré'smet
metblijken
blijkenvan
vansympathie
sympathie
Zoo
en belangstelling
belangstelling ontving
ontving,, de
de Duitsche
Duitscllevorsten
vorsten dachten
dachten over
over de
de zaak
zaak
en
anders en
en bleken
bleken niet
nietgesteld
gesteld
te zijn
hun
Poolsche
gasten.
l\fickiewicz,
anders
te zijn
op op
hun
Poolsche
gasten.
Mickiewicz,
juist in
in Dresden
Dresden bevond,
hethet
veld
ruimen.
Hi,:sloot
sloot
die zich
zich juist
die
beyond moest
, moest
veld
ruimen.
zich aan
aan bij
bij het
het uitgeweken
uitgeweken leger
leger en
en begaf
begaf er
el' zich
zich mee
mee op
op weg
wegnaar
naar
zich
Frankrijk.
Hoewel lijdelijk
lijdelijk toeschouwer
toeschouwer bij
bij de
degebeurtenissen
gebeurtenissen in
lil Polen
Polen,, was
was
Hoewel
Mickiewicz heftig
berichten uit
zijn land.
land. Nu
Nu
Mickiewicz
heftig aangegrepen
aangegrepen door
door de
de berichten
uit zijn
rijpte bij
plan om
om ze
ze allen
allen tot
tot en
èenlegioen
legioentetevereenigen,
vereenigen, de
de
rijpte
bij hem
hem het
het plan
dapperen
den worstelstrijd
worstelstrij/l om
de vrijheid.
vrijheid. In
Ineen
eengedicht,
gedicht, dat
dat
dapperenuit
uit den
om de
veel sensatie
sensatie maakte
maakte en
endoor
doOI'Montalembert
Montalembertinin't 'tFransch
Fmnschwerd
werdvertaald
vertaald
veel
titel: Livre du
du Rlérin
paérinpolonais,
polonais, gaf hij
hij uiting
uiting aan
aan zijn
zijn
ondel' den
den titel
onder
eenernauwe
nauwe
pàtriotische gevoelens
weesopopde de
noodzakelijkheideerier
1:•triotische
gevoelens en
en wees
noodzakelijkheid
aaneensluiting.
In Parijs
Parijssloot
sloot
l\fickiewiczvriendschap
Yl'iendschap met
metLafayette,
Lafayette,
aaneensluiting. In
Mickiewicz
Chateaubriand
maar voornamelijk
voornamelijk met
metMontalembert,
Montalembert, die
die
Chateaubrianden
en Bémnger,
Béranger, maar
met vurigen
VllI'igen ijver
ij vel' ,'OOI'
de zaak
zaak van
van Polen
Polen bezield
bezieltj was.
was.
evenals
hijzelf met
V001' de
evenals hijzelf
'Wat
echterdedeémigré's
émigré'szelf
zelfbetrof:
betrof:ininFrankrijk
Frankrijk ging
ginghet
hethun
hunopopden
den
\Vat eater
duur
ook
al
niet
beter
dan
in
't
buitenland.
Zü
werden
weliswaar
!liet
duur ook al niet beter dan in 't buitenland. Zij werden weliswaar niet
over
de grenzen
grenzen gezet
gezet,, maar
maal'hunne
hunnegeavanceerde
geavanceel'debegrippen
begrippenmaakten
maakten
over de
hen
bii de
de regeering
regeering verdacht.
verdacht. Er
EI' ging
ging van
van hen
hen —
- dit
ditwas
wasalthans
althans
hen bij
de
bevinding del'
overheid -— een
een geest
geestvan
vanrevolutie
revolutieuit,
uit,die
dieaanstekeaanstekede bevinding
der overheid
lijk
kon worden.
worden. Men
Menvreesde
vreesdededegistende
gistendewerking
werkinghunner
hunnerdemocrademocmlijk kon
I/ tische
theorieën en
vond het
veiliger ze
een beetje
heetje op
op een
een afstand
afstand te
te
tische theorieën
en vond
het veiliger
ze een
houden.
Inkleine,
kleine,afgelegen
afgelegenplaatsjes
plaatsjesinindede
pl'Ovincievormden
vormdenzij
zij zich
zich
houden. In
provincie
tot
verschillende comité's,
die allen
allen op
op hun
hun manier
maniereen
eenweg
wegzochten
zochten tot
tot
tot verschillende
comité's, die
de
bevrijding van
Polen. ErEI'verschenen
verschenenverscheidene
,'erscheidenePoolsche
Poolschecourancoumnde bevrijding
van Polen.
ten,
wier kolommen
kolommen zich
zichhoofdzakelijk
hoofdzakelijk vulden
vulden met
met heftige
heftigepolemieken
polemielien
ten, wier
tusschen
die verschillende
verschillende comité's.
In een
eenreeks
reeksvan
vanartikelen
artikelen wees
wees
tusschen die
comité's. In
het gevaar
gevaar,, dat
dat ererlaglag
oneenigheid en
en
Mickiewicz
Mickiewiczhen
hentoen
toen op
op het
in in
oneenigheid
maande
dringend aan
aan tot
tot samenwerking.
samenwerking.
maande hen
hen dringend
hem meer
meer nog
nog tot
totbesef
hesefdeden
deden
Alsof de
afstand en
en de
deverbanning
verbanning hem
de afstand
dierbaar hem
hemzijn
zijnverloren
verlorenvaderland
vaderlandwas,
was,schreef
schreefMickiewicz
Mickiewicz
komen,
hoe dierbaar
komen, hoe
dat in
in de
de Fransche
Fransche ververin
dien tijd
tijd zijn
zijn derde
derde groote
groote episch
episch gedicht,
gedicht, dat
in dien
draagt van
van:: Le Sieur Thaddée.
Thaddée. Dit
werk is
is een
een blijvend
blijvend
taling
den titel
titel draagt
Pit werk
taling den
meesterwerk
meest volkomen
volkomen van
van zijn
zijn gedichten.
gedichten. Met
Met hoeveel
hoeveel
meesterwerk en
en het
het meest
land!! DeDemysterievolle
mysterievolleoerwouden,
oerwouden, de
de
liefde
schilrlert hij
hij hierin
hierin zijn
zijn land
liefde schildert
:
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wijde, zwijgende
wijde,
zwijgende vlakten
vlakten van
van Litthauen,
Litthauen,zezeworden
wordenbeschreven
beschrevenininverzen
verzen
vol gloed
gloed en
vol
en bezieling
bezieling naast
naast bladzijden
bladzijden vol
vol sprankelenden
sprankelenden humor.
humor.
Tijdens zijn
Mickiewicz
Tijdens
zijn verblijf
verblijf tetePetersburg
Petersburghad
had
Mickiewiczveel
veelvriendschap
vl'iendschap
ondervonden van
van Marie
de beroemde
ondervonden
Marie Czymanowska,
Czymanowska, de
beroemde pianiste,
pianiste, die
die toen
toen
een
Europeesche vermaardheid
vermaardheill had.
Zij was
was acht
acht jaar
jaar ouder
ouder dan
dan de
de
een Europeesche
had. Zij
een groote
gmote kunstenares
kunstenares en
en een
eenmooie
mooievrouw,
vrouw,
dichter,
alleen een
dichter, niet
niet alleen
maar tevens
maar
tevens iemand
iemand van
van een
een superieur
superieUl' karakter
karakteren
enbijzondere
bijzonderegeestesgeestesgaven.
Deze zeldzame
zeldzame vrouw
vrouw werd
werd inin1830
1830het
hetslachtoffer
slachtoffervan
vande
decholera
cholcm
gaven. Deze
en
liet bij
bij haar
haar dood
dood twee
twee dochters
dochters na,
na, waarvan
waarvan de
dejongste
jongstehaast
haastnog
nog
en liet
een
kind was,
was,toen
toenMickiewicz
Mickiewicz Rusland
Ruslanll verliet.
verliet. Deze
DezeUdine
CélineCzymaCzymaeen kind
zijn vrouw.
vrouw. Geen
Geen van
vallbeiden
beiden had
had fortuin,
fortuin, wat
wat
nowska
nowska wenl
werdinin 1834
183/ zijn
hen
niet belette
belette met
metdede
grootste
blijmoedigheid de
detoekomst
toekomst
hen niet
grootste
blijmoedigheid
tegemoet
zien. »Wij
»'Wij zullen
zullen toch
tochininelkelk
gevaleen
eenstukje
stukjebrood
brood
tegemoet te
te zien.
geval
hebben,"
schreef Mickiewicz
Mickiewicz aan
»Céline isis juist
juist
hebben," schreef
aanzijn
zijnbroer
broerFrançois.
Franois. »Céline
de
vrouw, die
die ikikzocht,
zocht,moedig
moediginintegenspoed,
tegenspoed,met
metweinig
weinigtevreden
tevreden
de vrouw,
en
altijd vroolijk."
vroolijk." Maar
Maal'zelfs
zelfs dit
ditstulsje
stukje brood
brood hadden
hadden zij
zij niet
niet altijd.
altijd.
en altijd
moestkort
kortnanahun
hunhuwelijk
huwelijkworden
wOl'llenafgeschaft
afgeschaft
De
eenige dienstbode
dienstbode moest
De eenige
en
C(~line deed
deedzelf
zelfdedehuishoudelijke
huishoudelijke bezigheden.
bezigheden. Toen
Toen het
het jaar
jaar
en Cane
daarop een
een dochtertje
dochtertjegeboren
geborenwerd,
werd,waren
warendedefinancieele
financieeleomstandigomstandigdaatop
hellen er
el' niet
niet beter
beteropopgeworden.
geworden. DeDe
Poolscheuitgewekenen
uitgewekenengenoten
genoten
heden
Poolsche
allen
eenige geldelijke
geldelijke tegemoetkomingen
tegemoetkomingen van
van de
de Fransche
Fransche regeering,
regeering,
allen eenige
welke, hoe
hoe gering
geringook,
ook,Mickiewicz
Mickiewicz uitstekend
uitstekendtetepas
paszouden
zouden zijn
zijn gekomen.
gekomen.
welke,
Doch
dichter had
had geen
geen \verkend
werkend aandeel
aandeelgenomen
genomen aan
aandedePoolsChe
poolsèlJe
Doch de
de dichter
revolutie en
had reeds
reeds v66r
vóór de
degebeurtenissen
gebeurtenissen van
van 1830
1830het
hetland
land
revolutie
en had
Op'grond
gmnd hiervan
hiervan werd
werd hij
hij door
door het
hetgouvernement
gouvemement niet
niet als
als
verlaten. Op'
verlaten.
een
Poolsch uitgewekene
uitgewekene beschouwd
beschouwd en
en werd
werd hem
hemook
ookdedesubsidie
subsidie
een Poo!sell
uitbetaald. Wel
Wel deden
deden invloedrijke
invloedrijke vrienden,
vrienden, als
als vorst
vorst Czartoryski,
Czartoryski,
niet uitbetaald.
alles wat
wat zijzijkonden
kondenom
omhem
hemeenigen
eenigenonderstand
onderstandvan
vanregeeringswege
regeeringswege
alles
te doen
doen toekomen
toekomen:: hunne
hunne pogingen
pogingen waren
waren vruchteloos.
vruchteloos. Daarbij
Daarbijkwam,
kwam,
dat de
de uitgave
uitgaveenende de
verspreiding
gedichten
Mickiewicz inin
dat
verspreiding
derdel'
gedichten
vanvan
Mickiewicz
Polen streng
st.reng verboden
verboden waren,
waren, terwijI
terwijl ook
ook de
devertaling
vertaling van
vanzijn
zijn»Livre
»Livre
Polen
du Merin
Pélérinpolonais"
polonais"op
opden
denindex
indexgeplaatst
geplaatstwas,
was,zoodat
zoodatdededichter
dichterzich
zich
du
van zijn
zijn eenige
eenige bron
bron van
van inkomsten
inkomsten beroofd
beroofd zag.
zag. Toch
Toch verloor
verloor hij
hij den
den
van
moed niet
niet en
enmaakte
maakteeen
een
aanvangmet
met
Geschiedenisvan
vanPolen
Polen,
moed
aanvang
eeneen
Geschiedenis
,
die onvoltooid
onvoltooill is
is gebleven.
gebleven, Tegelijkertijd
Tegelijkertijdbeproefde
beproefde hij
hijzijn
zijnkrachten
krachten
die
in het
het Fransch
Fransch enenschreef
schreefinindie
dietaal
taaleenige
eenigekortere
kortere artikelen.
artikelen. De
De
in
materieele zorgen
zorgen bleven
bleven Mickiewicz
Mickiewicz echter
echter vervolgen
vervolgen en
en om
om ininzijn
zijn
materieele
onderhoud te
voorzien, nam
in 1838
1838 een
eenbetrekking
betrekkingaan
aanals
alsleeraar
leeraar
onderhoud
te voorzien,
nam hij
hij in
Latijn te
te Lausanne.
Lausanne,
in 't Latijn
aanleiding dezer
dezer benoeming
benoeming verhaalt
verhaalteen
eenvriend
vriendvan
vanden
dendichter,
dichter,
Naar aanleiding
Alexander Biergiel
Biergiel, , de
de volgende
volgende anekdote
anekdote,
diedoor
doorLadislas
LadislasMickieMickieAlexander
, die
wicz, , den
den zoon
zoon van
vanAdam
Adam,, wordt
wordtmeegedeeld.
meegedeeld. Alvorens
Alvorensofficieel
officieel tete
wicz
worden aangesteld
aangesteld, , moest
moest Mickiewicz
Mickiewicz zich
zich onderwerpen
onderwerpen aan een
een soort
soort
worden
examen,
waartegen
hij
nogal
opzag.
Ondertusschen
ontving
hij
een
examen , waartegen hij nogal opzag. Ondertusschen ontving hij een
uitnoodiging voor
staatsraad. Onder
Onder het
hetdessert
dessert
uitnoodiging
vooreen
eendiner
diner bij
bij eer
eer stagsraad.
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komt
het gesprek
letterkunde en
komt het
gesprek op
op de
de Latijnsche letterkunde
en Mickiewicz
Mickiewicz, , eeneenzijn lievelingsonderwerp
lievelingsonderwerp gekomen
gekomen,, werpt
zich met vuur
vuur in
in de
de
maal op
op zijn
werpt zich
tot laat
laatininden
den
avondduurt.
duurt. Toen
Toenhet
het
eindelijk tijd
discussie,
discussie , die
die tot
avond
eindelijk
te keeren
keeren,, wendt
wendt de
de gastheer
gastheer zich
zich tot
tot Mickiewicz met
werd huiswaarts
huiswaarts te
werd
waarop
de woorden
woorden: : DIk
wensch uu geluk
de schitterende
wijze,, waal'op
»Ik wensch
geluk met de
schitterende wijze
prachtig afgeloopen."
DWat?
ge geantwoord
geantwoord hebt.
hebt. Uw
Uw examen
examen isisprachtig
afgeloopen." »Wat
? mijn
examen?" -— »
DJa
zeker,, dit
zijn de
de leden
leden der
der jury.
jury. Zij
Zijhebben
hebben u
zeker
dit zijn
ondervraagd en
zijt toegelaten."
toegelaten."
ondervraagd
en ge zijt
Mickiewicz' bezielde
bezielàe voordrachten
voordmchten onder
onder zijn
zijn
Het enthllsiasme,
enthusiasme , dat Mickiewicz'
Zijn wonderbaarlijk
wonderbaarlijk geheugen
geheugen
toehoorders wekten,
wekten , is onbeschrijflijk. Zijn
stelde
hem in
in staat,
notitie,, schitterende improvisaties
improvisaties
staat , zonder eenige notitie
stelde hem
te 'louden
houden,, die echter,
zijn gemakt.
Mickie·
geraakt. Mickieechter , jammer genoeg,
genoeg , verloren
verloren zijn
ze
niet
hoog
genoeg
om
ze
later
nog
op
te
teekenen.
wicz zelf
stelde
genoeg om ze later nog op te
zelf stelde ze niet
Eenvoud
geringschatting van
van zijn
zijn eigen
eigen werk
werk zijn
zijn altijd kenteekenen
kenteekenen
Eenvoud en
en geringschatting
karakter geweest.
geweest. Toen
Toen eens
eens een zijner
zijner zoons
zoons hem
hem vroeg
vroeg,,
van
zijn karakter
van zijn
iets van
van zijn
zijn gedichten
gedichten te
te mogen
mogen lezen,
zijn boekenkast
boekenkast
lezen , haalde hij uit zijn
maar zette
zette het,
het, na
na zich
zich een
een oogenblik bedacht
bedacht te hebben,
hebben,
een
deeltje, maar
een deeltje,
weer op
op zijn
zijn plaats.
plaats. »Wacht
»Wacht liever,
ik iets
ietsbeters
betersgeschreven
geschreven heb,"
liever, tot ik
zeide
hij.
zeide hij.
Hoezeer
ook de
de werkkring
werkkring ininLausanne
Lausanne enendedeaanblik
aanblikder
der stille,
Hoezeer ook
stille ,
waren,, vertrok
hij
trotsche
Alpennatuur overeenkomstig
zijn smaak
smaak waren
overeenkomstig zijn
vertrok hij
trotsche Alpennatuur
reeds
in 1840 naar
Parijs om
om daar
daar de
de opengevallen
opengevallen plaats
plaats te
te vervullen
naar Parijs
reeds in
in de
de Slavische
Slavische letterkunde
letterkunde aan
aan het
het Collège de
France.
de France.
van leeraar in
Het zou
zou een
eengoede
goedegelegenheid
gelegenheidzijn,
zijn,sympathie
sympathieopoptetewekken
wekkenvoor
voorzijn
zijn
volk
wereld in
kennis te stellen
stellen met
met het
het intellectueele strfwen
str!)ven
volk door
door de
de wereld
in kennis
en
werken zijner
zijner lalldgenooten
woals zijn
zijn eigen woorden
woorden
landgenooten en tevens,
tevens , zooals
en werken
luidden,, te voorkornen
voorkomen, , »qu'un
»qu'un Allemand
Allemand ne s'y
faufilàt et n'aboyàt
s'y faufilk
n'aboyAt de
luidden
là contre la Pologne." Toch
zou misschien
misschien zijn
zijn liefde
liefde voor
voor de
de rustige
rustige
Toch zou
als
zijn
vrouw
hem
niet
Zwitsersche omgeving
omgeving gezegevierd
gezegevierd hebben,
hebben , als zijn vrouw hem niet
nemen. DDus
hebt
had aangezet
aangezet de
de betrekking
betrekking in
in Parijs
Parijs aan
aan tetenemen.
had
»Dus ge
ge hebt
vroeg hem
hem zijn
zijn vriend
vriend Melegari,
vrouw beloofd,
ge gaan
gaan zult?"
dat ge
zult ?" vroeg
beloofd , dat
uw vrouw
die juist
juist bij
bij hem
hem was
was,, toen
toen hij
hij den
brief schreef
schreef waarin
waarin hij
hij de
de benoeden brief
die
zal ik
ik je
je zeggen?"
»Ik
zeggen ?" antwoordde Mickiewicz.
Mickiewicz. »Ik
ming aannam. »Wat zal
Caesar vermoord
vermoord werd,
omgelezen te
te hebben,
hebben , dat Caesar
eens gelezen
werd, omherinner mij eens
dat hij
hij zijn
zijn vrouw
vrouw Diet
niet gehoorzaamd
gehoorzaamd had."
had." })»Maar
Maal' er
is een
een nog
nog trefer is
dat van
van Caesar,"
Caesar," hernam zijn
vriend, »namelijk
Dnamelijk
fender
voorbeeld dan
dan dat
zijn vriend,
fender voorbeeld
uw naamgenoot Adam,
onzen aartsvader.
aartsvader. die
die in
in 't ongeluk
dat van
van uw
Adam, onzen
dat
de zijne geluisterd
had," Mickiewicz schaterde
stortte,
omdat hij naar
naar de
geluisterd had."
stortte, omdat
het
uit.
het uit.
echter ging niet zonder
zonder moeielijkheden gepaard.
gepaard. Toen
Toen
Zijn
benoeming echter
Zijn benoeming
er
sprake was
was van
van de
deinstelling
instelling van
vaneen
eenleerstoel
leerstoelinindedeSlavische
Slavischetalen,
talen,
er sprake
vond
het voorstel
voorstel veel
veel bestrijding.
bestrijding. Velen
Velen beweerden,
beweerden, dat
dat het
het Poolsch
vond het
weinig
letterkundige
monumenten
en
de andere
andere Slavische
Slavische talen
talente te
en de
weinig
letterkundige
monumenten
hadden; om
gerekend te
te kunnen
kunnen worden tot
de litteraire
litteraire talen
talen en
en dat
dat
om gerekend
hadden
tot de
de
instelling van
van een
een betrekking
be'trekking als leeraar voor Poolsch,
Russisch,,
de instelling
Poolsch , Russisch

ADAM MICKIEWICZ.
ADAM
MICKIEWICZ.

401

Hongaarsch en aanverwante idiomen
met de
de instelling
idiomen gelijk
gelijk zou
zou staan
staan met
van een
voor de
dialecten uit
Gascogne,,
van
een professorszetel voor
de dialecten
uit Limoges,
Limoges , Gascogne
Auvergne,
Daarbij kwam,
men, om
om een
eendefinitieve
definitieve
Auvergne, Languedoc,
Languedoc, enz.
enz. Daarbij
kwam, dat men,
aanstelling aan
aan het
aanstelling
het Collège de
France te
tekrijgen,
krijgen,genaturaliseerd
genatul'aliseerd moest
moest
de France
eerst mogelijk
mogelijk was
was na
na een
eenverblijf
verblijfvan
vanminstens
minstens één jaar
in
wat eerst
zijn, wat
jaar in
Parijs. Mickiewicz,
Zwitserland kwam,
moest zich
zich
Mickiewicz , die rechstreeks uit
uit Zwitserland
kwam, moest
dus met
eene voorloopige
met eene
voorloopige benoeming
benoeming tevreden
tevreden stellen.
dus
Zijn vrouw
vrouw kreeg
kreeg in
in
Zijn
Zijn verblijf
verblijfinin Frankrijk
Frankrijkbegon
begonniet
niet gelukkig.
gelukkig. Zijn
1841, een
aanval van
van een
een zielsziekte,
zielsziekte,waaraan
waaraanzijzijreeds
reedsvroeger
vroegergeleden
geleden
een aanval
haarverpleging
verpleging inineen
eeninrichting
inrichting voor zenuwlijders noodhad
en die
diehaar
had en
In deze
deze treurige
treurigeomstandigheden,
omstandigheden, waaronder Mickiewicz
Mickiewicz
zakelijk maakte.
maakte. In
het bezoek
bezoek van
van den
denman,
man, die
die zoo'n
zeer
gebukt ging,
ging, ontving
ontving hij
hij het
zeer gebukt
uitgeoefend:: André
André Towianski,
Towianski,
grooten invloed
zijn verder leven heeft uitgeoefend
invloed op zijn
een profeet
een
profeet volgens
volgens den
den een,'
hankzinnige dweper
dweper volgens
volgens den
den
een, ' een
een krankzinnige
ken~ismaking begint
begint voor
voor den
dendichter
dichter een
een nieuwe
nieuwe
ander.
Met deze
deze kennismaking
ander. Met
bladzijde
zijn leven.
leven. Van
Van zijn
zijn litterairen arbeid
van dit tijdstip af,
bladzijde in
in zijn
arbeid valt, van
weinig meer
meer te
te zeggen:
Mickiewicz, de
dichter, maakt
maakt plaats
plaats voor
weinig
zeggen : Mickiewicz,
de dichter,
Mickiewicz, den
politicus. Moet
Moet men
men Towianski aansprakelijk
den politicus.
aansprakelijk stellen
voor
het feit,
feit, dat
dat er, na 1841, geen
werk van
van beteekenis van
de
voor het
geen werk
van de
hand van
van Mickiewicz is verschenen
verschenen?
de meesten
meesten heeft
heeft het
het
hand
? Volgens
Volgens de
fanatieke
drijven van
vandezen
dezenzonderling,
zonderling, zijn
zijn gevaarlijk
gevaarlijk mysticisme
mysticisme een
een
fanatieke drijven
het geestelijk
geestelijk kunnen
kunnen van
van den
den grooten dichter
noodlottigen invloed
invloed op
op het
uitgeoefend. Towianski was gekomen
gekomen om
omkennis
kennis te
te maken
maken met
met Mickiewicz
en
steldezich
zichvoor
vooralsals
door
Voorzienigheidgezonden
gezondenMessias,
Messias,
en stelde
eeneen
door
de de
Voorzienigheid
Messianisme noemde
noemde (een op
op de
de
die door
door zijn
zijn leer,
leer, welke
welke hij het Messianisme
die
politiek toegepast
toegepast christelijk
christelijk socialisme),
socialisme), groote internationale
internationale herherpolitiek
meende te
te kunnen
kunnen bewerken.
bewerken.Toen
Toenhij
hijvernam,
vernam, dat
datmevrouw
mevrouw
vormingen meende
ziek was,
was, verklaarde
verklaarde hij haar
haar genezen
genezen zonder
zonder haar
haal' gezien
Mickiewicz ziek
hebben en
enliet
liethaar
haardoor
doorhaar
haarechtgenoot
echtgenootonmiddellijk
onmiddellijk terug
terug halen.
te hebben
dien dag
dag zijn
zijn vrouw
vrouwvolkomen
volkomen genezen,
genezen, wat
wat
Werkelijk was
was sedert dien
Werkelijk
niet weinig
weinig heeft
heeft bijgedragen
bijgedragen tot
tot het
het groote vertrouwen,
vertrouwen, dat
dat
zeker niet
had. Van
Van dat
dat oogenblik af behoorde
behoorde hij
tot
Mickiewicz in Towianski had.
hij tot
zijn vurigste
vurigste aanhangers
aanhangers en maakte
maakte met
met ijver
ijver onder
onder zijn
zijn landgenooten
zijn
Tot verontwaardiging
verontwaardiging
propaganda voor
van zijn
zijn nieuwen vriend.
vriend. Tot
propaganda
voor de
de ideeën
ideeën van
van de
de eene partij,
partij, onder
onder bijvalsbetuigingen
bijvalsbetuigingen van
andere, ging
ging hij
van
van de andere,
theorieën verkondigen
verkondigeFi tijdens
in het
het Collège de
diens theorieën
tijdenszijn
zijn lesuren
lesuren in
France, Hij
Hij begon
begon hoe
hoe langer hoe
hoe minder
minder te
te spreken
spreken over
over litteratuur
litteratuur
France.
en hoe
hoelanger
langerhoe
hoemeer
meerover
overgodsdienstige
godsdienstige enenpolitieke
politieke vraagstukken
vraagstukken..
en
Het was
was een
een tijd van
van gisting
gisting in vele
vele gemoederen.
gemoederen. De
Dediscipelen
discipelen van
van
Het
naar verbetering
verbetering van
van sociale
sociale toestanden door
Saint-Simon streefden
Saint-Simon
streefden naar
het erfrecht
erfrecht en
en hoogere betaling van
van den
den handenarbeid.
handenarbeid.
afschaffing van
van het
afschaffing
hetgevolg
gevolgwaren
warenvan
van
Mickiewicz zag
zag alleen
alleen heil
heil ininhervormingen,
hervormingen, die
die het
Mickiewicz
dat de
de
moreele volmaking.
volmaking. Volgens
Volgens Towianski vvas
was de
de tijd
tijd gekomen,
gekomen, dat
moreele
tijdperk zou ingaan
ingaan van
van rust
rust enenvrijheid,
vrijheid, door
door het
het
menschheid het tijdperk
menschheid
Evangeiie beloofd,
beloofd, en
en was
was hijzelf
hijzelf de
de godsgezant,
godsgezant, wiens
wiens taak
taak het was
was
Evange.lie
haar te
te leiden.
leiden.
haar
1906, III.
lIl.
27
1906.
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Een
anekdote, door
door Mickiewicz
Mickiewicz zelf
zelfverhaald,
verhaald, geeft
geefteen
eendenkbeeld
denkbeeld
Een anekdote,
van het
het geestelijk
geestelijkoverwicht,
overwicht,dat
datdeze
dezezoogenaamde
zoogenaamde profeet
profeet op
op hem
hem
van
ochtend" vertelt
vertelt hij,
hij, »voelde
Dvoelde ikikmij
mijgedrukt,
gedrukt,
uitoefende.
uitoefende. DEens
DEens op
op een
een ochtend"
terneergeslagen. Toen
naarTowianski
Towianski en
envertelde
vertelde hem,
hem, dat
dat
terneergeslagen.
Toen ging
ging ikiknaar
ik in
mijn
ik
in verlegenheid
verlegenheid was
was:: ik
ik wist
wistniet
nietwelk
welkonderwerp
onderwerpikikin in
mijncollege
college
zou behandelen.
antwoorden nam
'1am hij
hij zijn
zijn hoed
hoed en
en tete
zou
behandelen. Zonder
Zonder mij
mij teteantwoorden
za
men gingen
deur uit
uit om
om een
een wandeling
wandeling te
te maken.
maken. Voor
Voor een
een
zamen
gingen wij
wij de
de deur
plas
water bleef
bleef hij
hijstilstaan
stilstaanen,en,er er
langzaamininroerende
roerende met
met zijn
zijn
plas water
langzaam
eerstbreedvoerig
breedvoeriguit
uitteteleggen,
leggen,welke
welkediertjes
diertjes
wandelstok,
hij mij
mij eerst
wandelstok, begon
begon hij
er
in leefden
leefdenenen
ging
toen
over
geologischebeschouwingen,
beschouwingen, daar
daar
er in
ging
toen
over
tottot
geologische
hij
onder de
de leemlaag
leemlaag een
eenkrijtachtigen
krijtachtigen bodem
bodem had
hadontdekt.
ontdekt.Eensklaps
Eensklaps
hij onder
een paar
paar stappen
stappen terugtredende,
terugtredende, wierp
wierp hij
hij mij
mijeen
eenvertoornden
vertoornden blik
blik
een
toe.
»Sedert een
eenhalf
halfuur
uurluistert
luistertgegemet
metdede
grootsteaandacht
aandachtnaar
naar
toe. »Sedert
grootste
wat
ik uuvan
vandien
dien modderpoel
modderpoel vertel
vertel en
zoudt niet
niet weten,
weten, wat
wat te
te
wat ik
en ge zoudt
zeggen,
terwijl ge
geover
overhethet
eerste
spreekgestoeltevan
vandedewereld
wereldbeschikt
beschikt
zeggen, terwijl
eerste
spreekgestoelte
en het
het heil
heil van
van uw
uw volk
volk op
op 't spel
staat!"
Het bloed
bloed steeg
steeg mij
mij naar
naar
en
spel staat
!" Het
het hoofd,
hoofd, de
deinspiratie
inspiratiedrong
drongzich
zichnaar
naarmijn
mijnlippen.
lippen.Met
Metzelfvertrouwen
zelfvertrouwen
naar het
het Collège
Collège de
deFrance
France en
ennooit
nooitheb
hebikikbeter
beter
gesproken."
ging
ik naar
ging ik
gesproken."
indmk, dien
dien zijn
zijnhartstochtelijke
hartstochtelijkewelsprekendheid
welsprekendheidop
opzijn
zijn hoorders
hoorders
De indruk,
ging van
van zijn
zijn woorden
woorden als
als een
een
uitoefende,
buitengewoon. Er
uitoefende, was
was buitengewoon.
Er ging
electrische
stroom uit,
uit, die
diehen
hengevangen
gevangenhield
hield
onderzijn
zijnbekoring,
bekoring,
electrische stroom
onder
totademloos
ademloos luisteren
luisteren en
en tot
totalgeheele
algeheeleovergave
overgave aan
aanzijn
zij n
hen
dwong tot
hen dwong
Hij had
had clan
dan iets
iets profetisch
profetisch over
over zich
zich en
en de
de
vurige
welsprekendheid. Hij
vurige welsprekendheid.
naar
overtuiging, waarmee
hij sprak,
sprak, deelde
deelde zich
zich mee
mee aan
aan allen,
allen, die
dienaar
overtuiging,
waarmee hij
hem luisterden.
luisterden. Zijn
Zijn taal
taal was
wasDiet
niet altoos
altooszuiver
zuiver Fransch,
Fransch, evenmin
evenmin als
als
hem
maar niemand
niemand dacht
dachthieraan,
hieraan,alsals
onderdedebetoovering
betoovering
zijn uitspraak,
uitspraak, maar
zijn
hijhijonder
zijner improvisaties
improvisaties was.
Een schrijver
schrijver uit
uit dien
dien tijd,
tijd,Eugène
EugèneNoël,
Noël,
zijner
was. Een
verhaalt, hoe hij
hij eens,
eens,toen
toenzijn
zijnhoorders
hoordersweer
weer
gefascineerdaan
aanzijn
zijn
verhaalt,
alsalsgefascineerd
lippen
hingen,
uitriep:
)La
France,
ne
pourrait-elle
pas
dire
à
la
Polippen hingen, uitriep : 1La France, ne pourrait-elle pas dire A. la Pologne:: moi
moi aussi,
aussi, jai mouru
mouru au quinzième
quinzième siècle,
siècle, sous
sous l'invasion
l'invasion anglaise,
anglaise,
logne
mouru sous
sous l'Espagne
l'Espagne et
la Ligue,
Ligue, j'
j'ai
mow'u en
en 1815
1815 sous
sous
j'ai mouru
et la
ai mouru
I'Europe coalisée
coalisée et
et toujours
toujours je
je suis
suis ressuscitée."
ressuscitée." Niemand
Niemand dacht
dacht er
er
l'Europe
aan te lachen
lachen om
om dit
dit j' ai
mouru.
aan
ai mount.
tijd later
laterwerd
werdTowianski
Towianski uit
uitFrankrijk
Frankrijk verbannen
verbannen en
en werd
werd
Korten tijd
tweezijner
zijnercollega's,
collega's, Quinet
Quinet en
enMichelet,
Michelet, uit
uit zijn
zijn bebeMickiewicz met
Mickiewicz
met twee
trekking geschorst.
geschorst. Men
Men beweerde,
beweerde, dat
dathun
huntheorieën
theorieën en
enhun
hunideeën
ideeën
trekking
den godsdienst.
godsdienst. Van
Van nu
nu afafaan
aansprak
sprakMickiewicz
Mickiewicz inin
strijdig waren
waren met den
strijdig
van voor
voorzijn
zijngewoon
gewoonauditorium
auditoriumvoor
vooreen
eenbeperkt
beperktaantal
aantalvrienden
vrienden
plaats van
en vereerders,
vereerdel's, waaronder
waaronder zich
Quinet en
l\lichelet bevonden.
bevonden. Nog
Nog
en
zich ook
ook Quinet
en Michelet
jaren bleef
bleefhij
hijin in
Parijs
hoofdzakelijkbezighouden
bezighouden met
met
eenige jaren
eenige
Parijs
zichzich
hoofdzakelijk
vraagstukken politiek,
politiek, godsdienst
godsdienst en
en sociologie
sociologiebetreffende,
betreffende, totdat
totdathij
hij
vraagstukken
1848met
met
zijn
vriend,
Eduard
Giericl,
naarhet
het
landzijner
zijnervoorliefde,
voorliefde,
in 1848
zijn
vriend,
Eduard
Giericz,
naar
land
vertrok.
Rome, vertrok.
Daar
bereikte hem,
hem, uit
uit Parijs,
Parijs, de
detijding
tUding van
vandedegebeurtenissen
gebeurtenissenvan
van
Daar bereikte
1848.Louis
LouisPhilippe
Philippewas
was
gevallen.
Van
deze
omstandigheidhad
hadMickiewicz
Mickiewicz
1848.
gevallen.
Van
deze
omstandigheid
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kunnen
kunnen profiteeren
pl'Ofiteel'en door
dool' tetetrachten
tl'achtenzijn
zijnvoormalige
vool'maligebetrekking
betrekkingweer
weer
terug
dede
verandering
terug te
tekrijgen.
kl'ijgen.Michelet
Michelet enenQuinet
Quinetwaren,
waren,nana
veranderingvan
van
regeeringsvorm,
reeds weer
weer in
regeel'ingsvorm, reeds
in het
het Collège
Collège de
de France
Fl'ance als
alsleeraars
leel'aal's gegeinstalleerd, maar
maar Mickiewicz
Mickiewicz dacht
dacht niet
nietaan
aanterugkeeren.
terugkeeren.Hij
Hijverwachtte
verwachtte
installeerd,
een groote
hij wenschte
wenschte die
die zelfs
groote Europeesche
Europeesche omwenteling,
omwenteling, hij
zelfs en
en zag
zag inin
heteenige
eenigemiddel
middeltottot
rehabilitatie
van
zijn
land.
een algeheele
algeheele revolutie
revolutie het
rehabilitatie van zijn land.
Van de
de gespannen
gespannen verhouding
verhouding tusschen
tusschen Italië
Oostenrijk, die
die al
al tot
tot
Van
Italië en Oostenrijk,
menige botsing
botsing aanleiding
aanleiding had
had gegeven,
gegeven, wilde
wildehij
hijpartij
partijtrekken
tl'ekkenvoor
voor
menige
metdedePoolsche
Poolscheuitgewekenen
uitgewekenen een
een
de zaak
zaak van
van Polen.
Polen. Zijn
Zijn plan
plan was
was met
de
vormen om
om Oostenrijk
Oostenrijk tetebestrijden
bestrijdenen
entevens
tevensom
ombondbondlegioen te
legioen
te vormen
terbevrijding
bevrijding van
vanzijn
zijnland.
land.Mickiewicz
Mickiewicz bleef
bleefdus,
dus,
genooten te
te winnen
winnen ter
genooten
dat zijn
zijn plaats
plaatswas
was:
Rome.Hij
Hijvormde
vormdeererinderdaad
inderdaad
waar
: ininRome.
waal' hij
hij dacht
dacht dat
dat hoewel
hoewel slechts
slechtsvan
vangeringe
geringesterkte,
sterkte,Italië
Italië
een Poolsch
Poolsch legioen,
legioen, dat
een
werkelijke diensten
bewezen. In
In het
hethuis,
huis,dat
datMickiewicz
Mickiewicz in
in 1848
1848
werkelijke
diensten heeft
heeft bewezen.
in Rome
Rome bewoonde,
bewoonde, isisnog
nogdede
herinneringssteen aanwezig,
aanwezig, die
die er
er in
in
in
herinneringssteen
naam van
van het
het Romeinsche
Romeinsche volk
volk en
en van
van den
den Senaat
Senaat isis geplaatst,
geplaatst, als
als
naam
het land
landheeft
heeftgedaan.
gedaan.Toen
Toenechter
echterde
de
erkenning van
hetgeen hij
hij voor
voor het
erkenning
van hetgeen
11 denJuli
Juli
weerstand tegen
tegen Oostenrijk
Oostenrijk machteloos
machteloos bleek,
bleek, keerde
keerde hij
hij den
denliden
weerstand
naar Parijs
Parijs terug.
terug.
naar
enthusiast, utopist,
utopist, voorzag
voorzag in
in de
detoekomst
toekomst
democraat, enthusiast,
Mickiewicz, democraat,
alleen
verbetering
van
den
algemeenen
toestand,
als
een
democratisch
alleen verbetering van den algemeenen toestand, als een democratisch
het volk,
volk, aan
aandederegeering
regeel'ingkwam.
kwam.Volgens
Volgenshem
hemwas
was
vorst, gekozen
gekozen uit het
vorst,
alleen een
een Napoleon,
Napoleon, een
een man
man van
van 't volk,
volk, die
die ook
ook de
de behoeften
behoeften van
van
alleen
het volk
volk kende,
kende,berekend
berekendvoor
voordeze
deze
reuzentaak: :het
hetmenschdom
menschdom tete
het
reuzentaak
brengen tot
hooger materieel
materieel en
en zedelijk
zedelijk peil.
peil.DeDe
republikeinsche
brengen
tot hooger
republikeinsche
regeeringsvol'm, hiervan
hij vast
vastovertuigd,
overtuigd,kon
konniet
nietblijven
blijvenbestaan
bestaan
regeeringsvorm,
hiervan was hij
en
volgens zijn
zijnmeening
meening was
wasPrins
PrinsJér6me,
Jél'()me, voor
voor wien
wien hij
hij een
eengroote
gl'Oote
en volgens
VOOI' den
dentroon
troonvan
vanFrankrijk.
Frankrijk.Jér6me
J érome
vereering
koesterde, bestemd
bestemd voor
vereering koesterde,
kant bewees
beweesevenals
evenalsPrins
PrinsNapoleon
Napoleonveel
veelvriendvriendBonaparte
zijn kant
Bonaparte van
van zijn
dan ook,
ook, dank
dank zij
zij hun
hunbemiddeling,
bemiddeling,
schap
aan Mickiewicz
Mickiewicz en
en 't was
was dan
schap aan
dat
hij dedebetrekking
betrekkingkreeg
kreeg
van
bibliothecaris aan
aan het
hetArsenaal.
Arsenaal. De
De
dat hij
van
bibliothecaris
bewondering
hoogachting, die
die Prins
Prins Napoleon
Napoleon voor
voor den
den dichter
dichter had,
had,
bewondering en
en hoogachting,
waren
de oorzaak,
oorzaak, dat
dat hij
hij altijd
altijddedezaak
zaakder
der
Polen
heeft
verdedigd,ook
ook
waren de
Polen
heeft
verdedigd,
na
den dood
dood van
vanden
dendichter.
dichter.Maar
Maar niettegenstaande
niettegenstaande de
de groote
groote waarwaarna den
deering
en vriendschap,
vriend~chap, die
dieMickiewicz
Micl,iewicz ondervond
ondervond van
van allen,
allen, die
die hem
hem
deering en
kenden,
wel'd hem
hem het
hetleven
leven
moeilijkgemaakt
gemaaktdoor
dool'dedeachterdocht,
achterdocht,
kenden, werd
moeilijk
die
de politie
politie en
en het
hetgouvernement
gouvernementtegen
tegenhem
hemkoesterden.
koesterden.Hij
Hijzag
zagzich
zich
die de
Een
courant,
die
hij
oprichtte
voortdurend
bespionneerd
en
gadegeslagen.
voortdurend bespionneerd
gadegeslagen. Een courant, die hij oprichtte
in
1849 met
metzijn
zijnvriend
vriendXavier
XavierBronichi
Bronichi: La Tribune
Tribune des
des Peuples,
in 1849
moest
de uitgave
uitgave staken
stakenenendedeoprichter
opl'ichterzelf
zelf
ontkwamternauwernood
ternauwernood
moest de
ontkwam
aan
een verbanning.
verbanning.
aan een
zijnsympathie
sympathie
Napoleon
had aanvankelijk,
aanvankelijk, als
als alle
alleBonaparte's,
Bonaparte's,ininzijn
Napoleon III
III had
maardiens
dienskleingeestigheid
kleingeestigheidenenkarakterloosheid
karaktel'loosheiddeden
dedenMickiewicz
Mickiewicz
gedeeld, maar
met minachting
minachting van
van hem
hem afwenden.
afwenden. In
In 1855
1855had
had Prins
Prins
zich
weldra met
zich weldra
Adam
Czartoryski, de
ijverige voorvechter
voorvechter van
van Polens
Polens belangen
belangen en
en
Adam Czartoryski,
de ijverige
lIJ.
27*
:

404
404

ADAM MICKIEWICZ.
MICKIEWICZ.
ADAM

vriend van
van Mickiewicz,
Mickiewicz, dezen
dezen laatste
laatsteovergehaald
overgehaaldhem
hemtetevergezellen
vergezellen
vriend
winnen
voor
hun
zaak.
naaI' de
de Tuilerieën
Tuilerieën in
in de
dehoop
hoopden
denkeizer
keizerte te
naar
winnen
voor
hun
zaak.
ZijZij
werden ontvangen
ontvangen in een
een salon,
salon, dat
datgevuld
gevuldwas
wasmet
met
gasten.Met
Metzachte
zachte
werden
gasten.
stem
stem verklaarde
verklaarde Napoleon
Napoleon hun,
hun, veel
veel sympathie
sympathie tetehebben
hebbenvoor
voorPolen,
Polen,
maar voegde
voegde er
er dadelijk
dadelijk luid
luid en
en duidelijk
duidelijk bij,
bij, zoodat
zoodat iedereen
iedereen het
hetkon
kon
maar
hooren:: :ilk
»Ik kan
kan niets
nietsvoor
vooru udoen."
doen."
Mickiewiczzweeg,
zweeg,maar
maardededubbeldubbelhooren
Mickiewicz
Avonds, toen
toen
hartigheid van
van den
denkeizer
keizeI'had
hadhem
hempijnlijk
pijnlijkgetroffen.
getroffen. 's's Avonds,
hartigheid
hij zijn
zijn vriend
vriend Armand
Armand Lévy
Lévy (die
(diedeze
dezeepisode
episodemeedeelt)
meedeelt) zijn
zijngesprek
gesprek
hij
met Napoleon
Napoleon 111
meedeelde, zei
hij:: »Het
»Het isis een
eenlage
lageziel,"
ziel," en,
en,
met
HI meedeelde,
zei hij
bij:
sprekende van
van de
de houding
houdingvan
vanPrins
PrinsCzartoryski,
Czartoryski, voegde
voegde hij
hij ererbij
sprekende
:
»De vorstelijkste
vorstelijkste van
twee was
was de
dePool."
Pool."
»De
van de
de twee
Bij de
de vele
velemoeilijkheden,
moeilijkheden,waarin
waarinMickiewicz
Mickiewiczzich
zichvoortdurend
voortdurendgewikgewikBij
keld zag,
zag, kwamen
kwamenook
ookgeldelijke
geldelijkezorgen
zorgenzich
zich
voegen.Ook
Ookdedegezondheid
gezondheid
keld
voegen.
wekte ernstige
ernstige bezorgheid
bezorgheid bij
bij hem.
hem. Haar
Haar dood
dood in
in 1855
1855
van zijn
zijn vrouw
vrouw wekte
van
was voor
voor hem
hem een
een groote
groote slag.
slag. Hij
Hij liet
liethaar
haarbegraven
begraven op
ophet
hetkerkhof
kerkhof
was
Montmartre,
met het
Montmartre, met
het voornemen
voornemen haar
haar later
laternaar
naarMontmorency
Montmorencytetelaten
laten
naast haar
haar wilde
wilde rusten.
rusten.
overbrengen, waar
overbrengen,
waar hij
hij naast
dagen na
na haar
haar dood
dood reeds
reeds kwam
kwam het
het besluit
besluit in
in hem
hem op
op een
een
Eenige dagen
verre reis
reis naar
naar het
het Oosten
Oostentetemaken.
maken.Zijn
Zijnbetrekking
betrekkingalsalsbibliothecaris
bibliothecaris
verre
vallenenen
kwamniet
nietmet
met
zijnsmaak
smaakovereen.
overeen.
begon hem
hem zwaar
zwaar tetevallen
begon
kwam
zijn
In
het
Oosten
zou
hij
wellicht
meer
kunnen
doen
voor
Polen,
terwijl
In het Oosten zou hij wellicht meer kunnen doen voor Polen, terwijl
totwerkeloosheid
werkeloosheid gedwongen
gedwongenwas.
was.Daarbij
Daarbijkwam,
kwam,dat
datzijn
zijn
hij in
in Parijs
Parijs tot
hij
gezondheid
hoopte hij,
hij, dat
dat een
eenzeereis
zeereishem
hemlichamelijk
lichamelijk
gezondheid geleden
geleden had
had en
en hoopte
en
geestelijk goed
goed zou
zou doen.
doen. Maar
Maar het
het viel
vielhem
hemniet
nietgemakkelijk
gemakkelijkvan
van
en geestelijk
de
Fransche regeering
regeering de
de toestemming
toestemming te
te verkrijgen
verkrijgen voor
voor die
diezending.
zending.
de Fransche
DOOI'
bemiddeling van
van Prins
Prins Czartoryski
Czartoryski vermocht
vermocht hij
hij eindelijk
eindelijk erin
erin te
te
Door bemiddeling
slagen
zoo zeer
zeer begeerde
begeerde permissie
permissie te
te verkrijgen.
verkrijgen. Volgens
Volgens het
het door
door
slagen de
de zoo
hem
opgestelde enendoor
doorden
denMinister
Minister
vanOpenbaar
OpenbaarOnderwijs
Ondel'wijsgewijzigde
gewijzigde
hem opgestelde
van
naarKonstantinopel
Konstantinopelen
envandaar
vandaarnaar
naar
programma,
zou hij
hij zich
zich regelrecht
regelrechtnaar
programma, zou
Bulgarije,
Servië,
Herzegowina,
Bosnië
en
Walachjje
begeven
om
de
Bulgarije, Servië, Herzegowina, Bosnië en Walachije begeven om de
verschillende
letterkundige
en
wetenschappelijke
instellingen
in
die
landen
verschillende
en wetenschappelijke instellingen in die landen
te bestudeeren.
bestudeeren. In
InKonstantinopel
Konstantinopelhoopte
hooptehij
hijtevens
tevenswerkzaam
werkzaamtetekunnen
kunnen
op het
hetinitiatief
initiatief
zijn
voor de
de zaak
zaak van
van zijn
zijn land.
land. Daar
Daar toch
toch had
had zich,
zich, op
zijn voor
van
Poolsche uitgewekenen,
uitgewekenen,een
eenPoolsch
Poolschlegioen
legioengevormd,
gevormd, waarop
waarop
van eenige Poolsche
hoop vestigde.
vestigde. Zoo
Zoo was
dus alles
alles voor
voor de
de reis
reis
Mickiewicz
Mickiewiczzijn
zijn laatste
laatste hoop
was dus
11 den September
September 1855
1855nam
namhijhijafscheid
afscheidvan
vanzijn
zijnkinderen,
kinderen,
gereed.
Den 'Wien
gereed. Den
die
hij aan
aandedezorg
zorgvan
vanfamilieleden
familieledenhad
hadtoevertrouwd
toevertrouwd en
en vertrok
vertrok hij
hij
die hij
dat
hij
in
gezelschap
van
enkele
vrienden.
Weinig
vermoedde
hij
toen,
in gezelschap van enkele vrienden. Weinig vermoedde hij toen, dat hij
nimmermeer
keeren. Integendeel.
Integendeel. De
De frissche
frissche zeelucht
zeelucht en
en
nimmerrneerterug
terug zou
zou keeren.
vool'al
de nieuwe,
nieuwe, hoopvolle
hoopvolle verwachtingen,
verwachtingen, die
hij voor
voor zijn
zijn land
land van
van
vooral de
die hij
opzijn
zijngestel
gesteleen
eenheilzamen
heiIzameninvloed
invloed
zijn
zending koesterde,
koesterde, schenen
schenen op
zijn zending
te
hebben. De
De brieven
brieven van
van zijn
zijn vrienden
vrienden en
envan
vanhemzelf
hemzelfgetuigden
getuigden van
van
te hebben.
hetvertrouwen,
vertrouwen, waarmee
waarmee hij
hijdedehem
hemopgelegde
opgelegde taak
taak
den
moed en
en het
den moed
aanvaardde.
aanvaardde.
In
Konstantinopel ontmoetten
ontmoetten zij
menigte uitgeweken
uitgeweken Polen,
Polen,
een menigte
zij een
In Konstantinopel
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welke zich
welke
zich voor
voor het
het meerendeel tot
een regiment
regiment vereenigd hadden,
tot een
onder bevel
bevel van
onder
van een
een zekeren
zekeren Czaykowski, die
onder den
den Turkschen
die onder
naam Sadyk Pacha
in Bourgas woonde.
Den4en
4enOctober
Octobervertrokken
vertl'okken
Paella in
woonde. Den
de vrienden
de
vrienden gezamenlijk
gezamenlijk daarheen, om
om dezen Poolschen Pacha een bezoek
te brengen
te
brengen en
en erertevens
tevenseen
eenblik
bliktetewerpen
werpen in
in het
het Kozàkkenkamp.
Koza' kkenkamp.
In Bourgos brachten z!j
door als
als de
de gasten
gasten van
van Sadyk
zij eenigen tijd
tijd door
Pacha, overdag
jagende door
Pacha,
overdag jagende
door de
de wildrijke steppen, 's nachts
slapende
nachts slapende
in eenvoudige
vol romanromanin
eenvoudige soldatententen. Voor Mickiewicz had
leven vol
had dit leven
het aantrekkelijke
aantrekkelijke van
het ongekende
ongekende en
en zij
zij
tische afwisseling
afwisselingalal het
van het
genoten
volop van
van de
de hun
hungeboden
gebodengastvrijheid.
gastvrijheid. Toch
deden zich
hier
genoten volop
Toch deden
zich hier
bij Mickiewicz
eerste symptomen
symptomen voelen
voelen van
van een
eenkwaal,
kwaal, waaraan
waaraan
bij
Mickiewicz de
de eerste
hij kort
daarop zou
bezwijken. De
lange tochten
tochten te
te paard
paard in
in de
de
kort daarop
zou bezwijken.
De lange
gloeiende zon,
gloeiende
zon, gevolgd
gevolgd door
doordedekoele
koelenachten,
nachten,doorgebracht
doorgebrachtonder
onder primitenten misten
misten hun
hun noodlottige
noodlottige uitwerking
uitwerking niet.
tieve linnen
linnen tenten
en October
Den 20
20en
kwamen zij
zij terug
tel'Ug ininKonstantinopel.
Konstantinopel. Mickiewicz
October kwamen
boven en
en de
de
was, in
geheel te
te boven
was,
in schijn
schijn althans,
althans, zijn
zijn ongesteldheid
ongesteldheid geheel
opgewektheid van
opgewektheid
van zijn
zijn reisgenooten liet
niets te
te wenschen over.
liet niets
•Toch wachtten
'Toch
weer nieuwe
nieuwe teleurstellingen.
teleurstellingen. In
In het
hetdoor
door
wachtten hem
hem weer
Sadyk
Pacha, onder
den naam
naam van
van Ottomansche Kozakken,
gevormde
Sadyk Pacha,
onder den
Kozakken, gevormde
op hulp
hulp van
van de
de
regiment
was verdeeldheid
verdeeldheid gekomen
gekomen en
en ook
ook de
de hoop
hoop op
regiment was
zijde van
van Engeland
Engeland werd de
bodem ingeslagen.
ingeslagen. In
In gezelschap
gezelschap van
van zijn
zijn
zijde
de bodem
hij een
een bezoek
bezoek g,febracht
gebracht aan
den Engelschen
vriend Czartoryski had
had hij
aan den
zijontvangen
ontvangen waren,
waren,
gezant te
te Konstantinopel.
Konstantinopel. Maar
Maar de
de wijze
wijzewaarop
waal'op zij
gezant
er van
van dien
dien kant
kant voor
voor hen
hen niets
niets te
te
had hen
hen doen
doen begrijpen,
begrijpen, dat
had
dat er
verwachten was.
was. Mickiewicz leed
leed onder
onder al de
de teleurstellingen, die
hij
verwachten
die hij
ondervonden had,
meer dan
dan zijn vrienden
vrienden op
op dat
dat oogenblik zelf verondervonden
had, meer
in Bourgas een
een knak
knak gekregen
gekregen
zijn gezondheid,
gezondheid, die
die reeds
reeds in
moedden, en
en zijn
had, ging
ging achteruit. Op
Op het
het tijdstip
tijdstip dat
datdedecholera
cholerauitbrak
uitbrak in
in Konhad,
bewoonde hij
hij er
ermet
metzijn
zijnvrienden
vrienden een hoogst eenvoudig
eenvoudig
stantinopel, bewoonde
in een
een vuile,
vuile,armoedige,
armoedige,ongezonde
ongezondewijk.
wijk.Wel
Wel
verhuisdenzijzijkort
kort
huisje in
huisje
verhuisden
daal'op
naar
een
betere
woning
in
een
aanzienlijker
gedeelte
der
stad,
daarop naar een betere woning in een aanzienlijker gedeelte der stad,
reeds opgedaan,
opgedaan, waaraan
waaraan
maar Mickiewicz had intusschen de ziekte reeds
weldra bezwijken
bezwijken zou.
zou. Den
Den 27en
27en November
November ontvingen
ontvingen zijn
zijnkinderen
kinderen
hij weldra
bericht van
van den
den dood
dood van
van hun
hun vader.
vader.
telegraphisch bericht
slachtoffer was
was geworden,
geworden, werd
werddoor
door
De ziekte waarvan hij het slachtoffer
enkelen voor
voor Aziatische
Aziatische cholera
cholera gehouden
gehouden;; door
doOi' anderen werd
werd die
die
enkelen
bewering echter
tegengesproken. De
De waarheid
waarheid is,
is, dat
dat Mickiewicz
Mickiewicz reeds
bewering
eater tegengesproken.
dat de
de moreele
moreeIe schokken,
schokken, die
die hij
hij doorstaan
doorstaan
lang ongesteld
ongesteld was
tang
was en
en dat
had,
gevoegd
bij
de
onhygiënische
levenswijze,
hem
ongeschikt
hadden
had, gevoegd bij de onhygiënische levenswijze, hem ongeschikt hadden
gemaakt om
om weerstand
weerstand te bieden
bieden aan
aan de
de ziekte.
ziekte.
gemaakt
werd overgebracht
overgebracht naar
naar Frankrijk
Frankrijk enentegelijkertijd
tegelijkertijd werd
werd
Zijn lijk werd
stoffelijk overschot
overschot van
vanzijn
zijnvrouw
vrouw
van
kerkhof
Montmartre
het stoffelijk
van
hethet
kerkhof
Montmartre
Montmorency, waar
zij naast
naast elkaar
elkaar ter
terruste
ruste
getransporteerd naar
getransporteerd
naar Montmorency,
waar zij
geiegd. Doch
Doch niet
niet voor
voor goed,
goed, want
want in
in 1890
1890werd
werdzijn
zijn lijk overwerden gelegd.
gebracht naar Polen
Polen en in
in 1898
1898 werd
werd op
op de
de groote
groote markt
markt in
in Krakau
gebracht
zijn standbeeld
standbeeld onthuld.
onthuld.
zijn
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Zijn zoon
zoon Ladislas
Ladislas gaf van
van zijn
zijnvader
vadereen
eenvolledige
volledigebiographie
biographie uit,
uit,
Zijn
waaraan dit
dit artikel
artikel in
in hoofdzaak
hoofdzaak zijn
zijn stof
stofontleent.
ontleent.
waaraan
Zoo
Zoo is
is hij
hijgestorven,
gestorven,dedeidealistische
idealistischestrijder,
strijder, zonder
zonder de
de illusie
illusie van
van
zijn leven
leven verwezenlijkt
verwezenlijkt te
te zien.
zien.Het
Hetdoel
doelvan
van
werken,waarvoor
waarvoorhij
hij
zijn
zijnzijn
werken,
heefthijhijniet
niet
mogenbereiken.
bereiken.Zal
Zaldede
geleefd
mogen
geleefd heeft
heeft en
engestorven
gestorvenis,is,heeft
wat hij
hij zoo
zoovurig
vurigwenschte
wenschte:
vrijheid en
enonafonaftoekomst eens
eens brengen,
brengen, wat
toekomst
: vrijheid
? Op
zal 't zeggen
zeggen?
Op het
het oogenblik
ougenblik ziet
ziet
hankelijkheid voor
zijn volk
volk?? Wie zal
hankelijkheid
voor zijn
nietnaar
naaruit,uit,
of zijn
illusies
werkelijkheidzullen
zullenworden.
worden.
het ererniet
of zijn
illusies
ooitooit
werkelijkheid
hijvoor
voorzijn
zÜnlandgenooten
landgenooten de
de ververDoch in
in Polens
Polens donkerste
donkerste dagen
dagen isis hij
Doch
persoonlijking
geweest van
van al
persoonlijking geweest
al hun
hunhoogere
hoogere idealen
idealen en
en alalhebben
hebben de
de
komende tijden
tijden niet
nietbeantwoord
beantwoordaan
aandedeverwachtingen,
verwachtingen,die
diehij
hijkoesterde,
koesterde,
komende
toch heeft
heeftdedetoovermacht
toovermachtvan
vanzijn
zijndichterwoord
dichterwoordhen
hentijdelijk
tijdelijkonttrokonttroktoch
aan de
de materieele
materieele en
enmoreele
moreelezorgen
zorgen enendedegeestdrift
geestdrift ininhen
hen
ken aan
ken
zijnoodig
noodighadden,
hadden, om
om staande
staande teteblijven
blijvenininden
denstrijd.
strijd.
opgewekt, die
die zij
opgewekt,
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Onlangs
kwam me
me een
eeneigenaardig
eigenaardig boek
boek ininhanden,
handen, The Schoolboy
Schoolboy
Onlangs kwam
dat de
de schrijver,
schrijver, Ascott
Ascott Hope,
Hope,
abroad. Het
Het 3abroad"
:aabroad" duidt
duidt reeds
reeds aan,
aan, dat
abroad.
het vaste
vaste land
land op
op het
het oog
oog heeft.
heeft. Italië,
Italië,
voornamelijk dede jongens
van het
voornamelijk
jongens van
genoemd;
Spanje,
Denemarken, Oostenrijk,
Oostenrijk, Zwitserland,
Zwitserland, zelfs
zelfsRusland
Ruslandisisgenoemd
Spanje, Denemarken,
;
over
Holland wordt
geen enkel
enkel woord
woord gerept.
gerept.
over Holland
wordt echter
echter met geen
Het
eerste hoofdstuk
hoofdstuk isisbetiteld
betitelddede
Schooljongen Pat
Jathome".
home". Het
Het
Het eerste
Schooljongen
spreekt
mnzelf, dat
dat dit
dit tetehuis
huisEngeland
Engelandbeteekent.
beteekent.
Hierinwordt
wordtevenevenspreekt vanzelf,
Hierin
wel minder
minder de
de Engelsche
Engelsche schooljongen
schooljongen behandeld
behandeld dan
dan het
het boek
boek La Vie
Vie
wel
Angleterl'e, door
André Laurie
Lam'ie geschreven.
geschreven.
door André
de collège en Angleterre,
De held
held van
vanhet
het
verhaal
is Laurent
Grivaud,dedetwaalfjarige
twaalfjarige zoon
zoon
De
verhaal
is Laurent
Grivaud,
Fmnsch ingenieur,
ingenieur, die
dietijdelijk
tijdelijknaar
naarDover
Doverwordt
wordtovergeplaatst.
overgeplaatst.
van een
een Fransch
van
nu toe
toeeen
eenParijsch
Parijschlycée
Iycéebezocht,
bezocht,wordt
wordtthans
thansintern
intern
LaUl'ent,
Laurent, die
die tot nu
op
een kostschool
kostschool in
in Kent,
Kent, waar
waal' de
de heer
heer Newton
Newton D.
D. D.
D. (*)
(') aan
aan het
het
op een
hoofd
staat. Laurent
Laurent isishoogst
hoogstverwonderd,
verwonderd, als
als het
het college een
statig
een statig
hoofd staat.
gebouw
blijkt met
een schitterend
schitterend park.
park. Zijn
Zijn verbazing
verbazing stijgt
stijgt ten
ten top,
top,
gebouw blijkt
met een
kamertjes ziet,
ziet, die
die de
dejongens
jongenselk
elkafzonafzonals
hij de
de keurig
keurig gemeubelde
gemeubelde kamertjes
als hij
derlijk
hebben en
als hij
hij verneemt,
verneemt, dat
dat de
de gehate
gehate »pions"
»pions" hier
hier onbeonbederlijk hebben
en als
Het ontbijt
ontbijt en
endedeafternoon-tea
afternoon-teaworden
worden inindeze
dezevertrekken
vertrekken
kend zijn.
zijn. Het
kend
gebruikt;
middagmaal en avondeten
avondeten isis het
hetgezelschap
gezelschapaan
aanlange
lange
gebruikt ; bij
bij het
het middagmaal
tafels
vereenigd, die
diemet
metblinkend
blinkend zilver
zilver zijn
zijn gedekt
gedekten
enmet
metbloernen
bloemen
tafels vereenigd,
versierd. Het
gesprek is vlot
vlot en
en levendig
levendig en
endedejonge
jongegasten
gastengedragen
gedragen
versierd.
Het gesprek
Welk een
een verschil
verschil met
methet
hetlycée,
lycée,waar
waaraan
aantafel
tafel geen
geen
zich keurig.
keUl'ig. Welk
zich
woord
mocht gesproken
gesproken!!
woord mocht
Spoedig
ontdekt Laurent
dat het
het ook
ook hier
hier geen
geenParadijs
Paradijs op
op
Spoedig ontdekt
Laurentechter,
eater, dat
aarde
is. Als
Alstwaalfjarige
twaalfjarige nieuweling
nieuweling behoort
behoort hij
hij tot
tot de
de tags,
tot
aarde is.
fags, n.1.
n.l. tot
de
kleine jongens,
jongens, die
die den
denouderen
ouderendiensten
dienstenmoeten
moetenbewijzen.
bewijzen.Laurent
Laurent
de kleine
weigert verontwaardigd
verontwaardigd zich
zich aan
aan die
diegewoonte
gewoontete te
onderwerpen.Zijn
Zijn
weigert
onderwerpen.
brengthem
hem ernstig
ernstig het
hetonbeonbementor, een
een jongen
jongen uit
uitde
dezesde
zesdeklas,
klas,brengt
mentor,
gedragonder
onderhet
hetoog
oog:
Dikverdedig
verdedigniet
nietde
degewoonte,
gewoonte,
tamelijke
van zijn
zijn gedrag
tamelijke van
: Pik
bestaat nu
n1l -eenmaal,"
"eenmaal," zegt
zegt dedepractische
practischeBrit.
Brit.De
Dekleine
kleine
maal' die
die bestaat
maar
Franschman
blijft echter
echter volhouden,
volhouden, wat
hem heel
heel wat
wat kwade
kwade oogenoogenFranschman blijft
wat hetn
geplaag en
en gesar
gesarvan
vandedeoudere
ouderejongens.
jongens.Onder
Onder
blikken berokkent,
berokkent, n.1.
blikken
n.l. geplaag
te worden,
worden, daar
daar hij
hij als
als
zijn tijdgenooten
tijtlgenooten begint
begint hij
hij evenwel
evenwelpopulair
populair te
zijn
kampioen voor
voor hun
hun rechten
rechten optreedt.
optreedt.
kampioen

(*)

(*) D.
D.
D. D.

=
Doctor of Divinity
Divinity =
Doctor in de
de godgeleerdheid.
godgeleerdheid.
= Doctor
= Doctor
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Met
Met een
een zekeren
zekeren Bob
Bob wordt
wordt hij
hijdikke
dikkevrienden
vrienden ;j samen
samen halen
halen ze
ze een
een
grap
met tien
tien slagen
slagen met
met het
hetrietje.
rietje.De
De
grap uit,
uit, die
diezal
zalgestraft
gestraftworden
worden met
Franschman rnaakt
maakteen
eenontzettend
ontzettendlawaai
lawaaiover
overzulk
zulkeen
eenonteerende
onteerende
kleine Franschman
straf
wordt gevoerd
gevoerd tusschen
straf j ; een
een correspondentie
correspondentie wordt
tusschen den
den vader
vader en
en
Dr. Newton.
Newton. Laurent
Laurent geeft
geeft ten
ten slotte
slotte toe
toeenenondergaat
ondergaat de
de straf
strafmet
met
Dr.
»heldenmoed" .
Dheldenmoed".
jongen wordt
wordt nu
nu nog
nogmeer
meerpopulair,
populair, ook
ookonder
onderdedeouderen,
ouderen,daar
daar
De jongen
hij zich
zich met
met hart
hart en
en ziel
ziel toelegt
toelegtopopcricket
cricketenenvoetbal.
voetbal.Zelfs
Zelfshaalt
haalthij
hij
hij
zijn inzichten
inzichten over,
over, wat
wathet
hetfag-systeem
fag-systeem
verscheiden kameraden
verscheiden
kameradentot
tot zijn
zoodat een
eenwoelige
woeligevergadering
vergaderingwordt
wordtbelegd,
belegd,waarin
waarin»fagging"
»fagging"
betreft, zoodat
het
wordt uitgekreten
uitgekreten als
als een
een barbaarsch
barbaarsch overblijfsel
overblijfsel uit
de dagen
dagen van
van het
wordt
uit de
leenstelsel. De
De partij
partij van
vanLaurent
Laurentbehaalt
behaaltdedeoverwinning.
overwinning.DeDeinzichten
inzichten
leenstelsel.
van den
den Franschman
Franschman hebben
hebben Dr.
Dr. Newton
Newton reeds
reeds eerder
eerder de
demartelaarsmartelaarsvan
zin
werktuigen doen
doen afschaffen
afschaffen;; dit
dit geschiedde
geschiedde echter
echter zeer
zeer tegen
tegen den
den zin
werktuigen
der jongens,
jongens, die
die de
de »sacred
»sacred rod"
rod" in
in eere
eerehielden.
hielden.
der
Hope isis den
denschrijver
schrijverdankbaar
dankbaarvoor
voordiens
diensvriendelijke
vriendelijke bebeAscott Hope
betreurt het
het alleen,
alleen, dat
datAndré
André Laurie
Laurie op
opzooveel
zooveel bladbladdoelingen. Hij
Hij betreurt
doelingen.
zijn,vooral
vooralwaar
waarhij
hijhet
het»fagging"
»fagging"
zijden toont
toont een
een vreemdeling
vreemdeling tetezijn,
zijden
Hope isis het
hetschier
schierondoenlijk
ondoenlijkvoor
voor
en »flogging"
»flogging" behandelt.
behandelt. Volgens
Volgens A. Hope
krijgenvan
vanhet
hetingewikkeld
ingewikkeld
een
Fram:chman om
om eenig
eenigdenkbeeld
denkbeeld tetekrijgen
een Franschman
hetleven
levenopopEngelsche
Engelsche
dat Groot-Brittannië
Groot-Brittannië vormt
vormtenenvan
vanhet
samenweefsel, dat
Waar de
de
scholen,
die
hardnekkig
vasthouden
aan
oude
gewoonten.
scholen, die hardnekkig vasthouden aan oude gewoonten. Waar
hetvaste
vasteland
landcursussen
cursussen volgen,
volgen, die
dievan
vanstaatswege
staatswegezijn
zijn
jongens van
van het
jongens
naar een
een vastgesteld
vastgesteldleerplan,
leerplan,volgt
volgtdedeEngelsche
Engelschejongen
jongen
voorgeschreven
voorgeschreven naar
afgerichtop
opstudie
studie dan
dan op
op
de
lessen aan
aan een
eenschool,
school,diedieminder
minderis isafgericht
de lessen
vorming van
het karakter.
karakter.
vorming
van het
We don't
don't make
make scholars,
scholars, we
we make
make men,"
men," heb
heb ik
ik eens
eens een
eenheadhead»J) We
master hooren
hooren zeggen.
Een feit
feit isishet,
het,dat
datEngelsche
Engelschejongens
jongenseen
eenflink
flink
master
zeggen. Een
is het
hetmeestal
meestalmet
methun
huntalen-kennis
talen-kennis treurig
treurig gesteld.
gesteld.
figuur
maken, al is
figuur maken,

**** **
Ascott Hope
vroeg eens
eens de
de opinie
opinie van
van een
eenjeugdigen
jeugdigen Brit
Britover
over
Hope vroeg
daar deze
deze ininDuitschland
Duitschland had
hadschool
school gegaan.
gegaan. »Ze
»Ze
Duitsche
jongens, daar
Duitsche jongens,
beter dan
dan wij,"
wij," klonk
klonk het
hetantwoord
antwoord op
opeenigsZins
eenigsûns minmingedragen
zich beter
gedragen zich
zijn veel
veel banger
banger voor
voor dedemeesters."
meesters."Van
Van een
een
achtenden
achtenden toon
toonj ; »ze
»ze zijn
kreeghij
hijdezelfde
dezelfdeinlichtingen
inlichtingen:
»Engelschejongens
jongens
Duitschen onderwijzer
onderwijzer kreeg
: DEngelsche
kunnen
zich niet
niet gemakkelijk
gemakkelijk wennen
wennen aan
aandedediscipline,
discipline, waaraan
waaraan de
de
kunnen zich
onze
van kind
kind af
af aan
aan gewoon
gewoon zijn."
zijn."
onze van
In
Duitschland waren
waren de
degroote
grooteEngelsche
Engelschekostscholen
kostscholen langen
langen tijd
tijd
In Duitschland
zoo
goed als
alsonbekend.
onbekend.DeDe
openbare
inrichtingenvan
vanonderwijs
onderwijs zijn
zijn
zoo goed
openbare
inrichtingen
verschil van
te
verdeeld
in gymnasia
gymnasia en
enRealschulen
Realschulen j ; aan
verdeeld in
aan het
het verschil
van pet
pet is te
zien,
of de
de jongen
jongeneen
een»Primaner",
»Primanel''',een
een»Secundaner"
»Secundanel''' of
of»Tertianer"
»Tertianer" is.
is.
zien, of
Zij
die de
de Secunda
Secunda hebben
hebbenbereikt,
bereikt,kunnen
kunneneen
eenexamen
examenafleggen,
afleggen,waarwaarZij die
door
ze van
van hun
hun driejarigen
driejarigen dienstplicht
dienstplicht worden
worden bevrijd.
bevrijd. Dan
Dan behooren
behooren
door ze
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ze tot
tot dedevrijwilligers,
vrijwilligers, die
dieéén
één
jaar
moetendienen
dienenenenenkele
enkelevoorvoorze
jaar
moeten
rechten
genieten boven
boven den
den gewonen
gewonen soldaat.
soldaat.
rechten genieten
halen dikwijls
dikwijls herinneringen
herinneringen op
op uit
uit hun
hun schoolschoolDuitsche schrijvers
schrijvers halen
dagen. Meestal
zijn het
het grappen
grappen en streken,
streken, soms
soms vrij
vrij ongepaste.
ongepaste. Zoo
Zoo
dagen.
Meestal zijn
b.v. het
het Besuch
Besuch im Karzer
Karzer van
Ernst Eckstein,
Eckstein, dat
dat bij
bijhonderdtallen
honderdtallen
van Ernst
b.v.
werd verkocht.
verkocht. De
Deheld,
held,een
eenzekere
zekereRumpf,
Rumpf,wordt
wordtdoor
doorden
denDirector
Director
werd
denDKarzer"
DKarzer"opgesloten,
opgesloten,een
eencelcelonder
onderhet
hetdak.
dak.
van
een gymnasium
gymnasium ininden
van een
weet echter
echterde
dehekken
hekkenteteverhangen
verhangenenensluit
sluitden
denDirector
Director
De jongen
jongen weet
De
op. Diens
Dienskreten
kretenworden
worden
gehoudenvoor
voordede
jammerklachten van
van
zelf op.
gehouden
jammerklachten
eerstbevrijd,
bevr!jd, als
als de
deschelm
schelm
den
waren schuldige.
schuldige. Dr.
Dr. Samuel
Samuelwordt
wordt eerst
den waren
sleutelgat met
metden
denDirector
Directorheeft
heeftonderhandeld.
onderhandeld.
door
door het sleutelgat
Duitsche schoolvertellingen
schoolvertelJingen zijn
zijn meestal
meestal variaties
variaties op
op een
eendergelijk
dergelijk
Duitsche
thema; ; toch
toch vinden
vinden we
weook
ooksombere
sombereverhalen
verhalenvan
vanjongens
jongens die
die zelfzelfthema
Pnlajewo van
Carl Busse,
Busse, en
en
moord
zooals in den
den Schüler
moord plegen,
plegen, zooals
Scliftler von Polajewo
van Carl
Szczepanski, waar
waareen
eenaardig
aardigventje
ventje letterlijk
letterlijk
Spartanerjiinglinge van
in Spm·tanerjünglinge
van Szczepanski,
dood
wordt geplaagd
geplaagd door
door zijn
zijn schoolmakkers.
schoolmakkers. In
In Das Verlöbnis
dood wordt
Verlanis leeren
we
eenklein
kleinJoodje
Joodjekennen,
kennen,dat
datininzijn
zijnkindsheid
kindsheidformeel
formeel werd
werd ververwe een
achter het
het geheim
geheim komen,
komen, heeft
heeft de
de
loofd;
als zijn
zijn schoolkameraden
schoolkameraden achter
loofd ; als
arme
jongen geen leven
leven meer.
meer.
arme jongen
Duitschlandverscheiden
verscheidenanecdoten-boekjes
anecdoten-boekjes
In
den laatsten
laatstentijd
tijdzijn
zijnin in
In den
Duitschland
uitgekomen,
die
op
de
school
betrekking
hebben:
meestal
vl'agen aan
aan
uitgekomen, die op de school betrekking hebben : meestal vragen
kinderen gedaan,
waarop een
een zonderling
zonderling antwoord
antwoord volgde.
volgde. O.
O.a.a.Caesar
Caesar
kinderen
gedaan, waarop
erat
in consilio
consilio inconstans
inconstans == Caesar
Caesarwas
wasopophet
hetconsilium
consilium van
van ConConerat in
Op een
een vraag
vraag aan
aaneen
een
leerling,wat
wat
dezevan
vanCaesar
Caesarwist,
wist,
stance.
stance. Op
leerling,
deze
schreefboeken
boekenvoor
voordedelaagste
laagsteklassen.
klassen.BijBijdeze
dezeaanhalingen
aanhalingen
volgde:: Hij
Hij schreef
volgde
zou
misschien de
volgende vertaling
vertaling niet zijn
zijn misplaatst,
misplaatst, die
die ik
ik mij
mijuit
uit
zou misschien
de volgende
eigen
schooltijd herinner:
men tikte
tikte
eigen schooltijd
herinner :On
Ontouchait
touchaità 5,lalafête
fêtede
de Noël
Noël =
= men
aan
het venster
venster van
van Noël.
Noë!.Ook
Ookvinden
vindenwewein in
dergelijke
boekjessnedige
snedige
aan het
dergelijke
boekjes
met
de
lange
blonde
vlechten.
Zoo
antwoorden
van
de
Djunge
Mädchen"
antwoorden van de Djunge Mddchen" met de lange blonde vlechten. Zoo
wordt
een meisje
meisjeden
dentoekomenden
toekomenden tijd
tijdvan
vanliefhebben
liefhebbengevraagd:
gevraagd:
wordt een
DTrouwen",
antwoordt zezezonder
zonderaarzelen.
aarzelen.EnEn
Dwelkegevolgtrekking
gevolgtrekking
DTrouwee, antwoordt
opop
Dwelke
maakt ge,
ge, Frdulein,
Fräulein, uit
uithethet
feit,
mannen
grooterhersen-volume
hersen-volume
maakt
feit,
datdat
marinen
grooter
hebben dan
dan vrouwen",
vrouwen", klinkt
klinkt het
het:
DDat hersens
hersens minder
minder moeten
moeten bebehebben
: DDat
quantiteit dan
dan naar
naar de
dequaliteit."
qualiteit."
oordeeld
oordeeld naar
naar de
de quantiteit
De
jeugdherinneringen der Duitsche
Duitsche schrijvers
schrijvers zijn
zijn meestal
meestal DgemiitDgemütDe jeugdherinneringen
met hier
hier en
en daar
d!lar een
eenschoolschoolliche"
huiselijke tooneelen
tooneelen met
liche" verhalen
verhalen van
van huiselijke
Zoo wordt
wordt b.v.
b.v. inindedeautobiographie
autobiographie van
van Emil
Emil Frommel
Frommel heel
heel
episode.
episode. Zoo
gesproken;
des
te
langer
wijdt
hij
uit
over
weinig
van
zijn
schooljaren
weinig van zijn schooljaren gesproken ; des langer wijdt hij uit over
uitstapjes
den omtrek.
omtrek. Reeds
Reeds weken
wekentevoren
tevorenhunkerden
hunkerden de
de jongens
jongens
uitstapjes in
in den
naar den
den vrijen
vrijen dag
dag ininden
den
tijd
vanden
denwijnoogst,
wijnoogst,en
enininvacanties
vacanties
naar
tijd
van
met vrienden
vrienden tochten
tochten ondernomen
ondernomen door
door Beieren,
Beieren, alles
alles te
te voet,
voet,
werden
werden met
want hun
hun kas
kaswas
wasslecht
slechtvoorzien.
voorzien. 's Nachts
Nachts sliepen
sliepen ze
ze in
in herbergen,
herbergen,
want
waar
meestal gul
gulenenhartelijk
hartelijkwerden
werdenontvangen.
ontvangen.Vermakelijk
Vermakelijk isis de
de
waar ze meestal
het Wirtshaus,
Wirtshaus, waar
waar ze
ze 's avonds
kerels aan
aan tafel
tafel
episode
van het
avonds zwarte
zwarte kerels
episode van
jaagt den
den reizigers
reizigers angst
angstaan.
aan.
zien zitten.
zitten. Hun
Hunonheilspellend
onheilspellend uiterlijk
uiterlijk jaagt
zien
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Als
de jongens
jongens 's'snachts
nachtseen
eenzagend
zagendgeluid
geluid
vernemen,
kruipenzezesiddesiddeAls de
vernemen,
kruipen
rend bij
de deur,
rend
bij elkaar.
elkaar. Ze
Ze barricadeeren
barricadeeren de
deur, vast
vast besloten
besloten om
om hun
hunleven
leven
met heldenmoed
heldenmoed te
te verdedigen.
verdedigen. Bij
Bijhet
hetaanbreken
aanbrekenvan
vanden
dendag
dagbeginnen
beginnen
piepen en
en tetekraken
haken;; de
de jongens
jongens staan
staan op
op hun
hun beenen
beenen te
te
planken
planken te
te piepen
trillen
- het
hetzagend
zagend geluid
geluid blijkt
blijkt het
het gesnurk
gesnurk te
tezijn
zijngeweest
geweestvan
van
trillen en
en —
de zwarte
die zich
op pad
padbegeven
begeven!!
de
zwarte houthakkers,
houthakkers, die
zich voor
voor dag
dag en
en dauw
dauw op
Een
zekere Dr.
Dr. Schulte
Schulteheeft
heeftuitvoeriger
uitvoerigerover
overzijn
zijnschooltijd
schooltijd gegeEen zekere
schreven.
JoachimsthaI te
Berlijn waren
waren de
de laagste
laagste klassen
klassen die
die
schreven. Op
Op het Joachimsthal
te Berlijn
Ook hier
hierbestond
bestondhet
hetfag-systeem
fag-systeemenenwaren
warendedeoudere
oudere
van
de Tertianer.
Tertianer. Ook
van de
jongens mede
mede belast
belast met
metdedehandhaving
handhaving der
der orde.
orde. Vermakelijk
Vermakelijk is
is bebejongens
methun
huneten
etenschacherden.
schacherden. De
De een
een
schreven,
de Meier's
Meier's en
enMilner's
Müller'smet
schreven, hoe de
gaf
zijn portie
portie worst
worst aan
aanden
denander,
ander,omomden
den
volgendendag
dagdiens
diens
gaf zijn
volgenden
karbonade als
als loon
kal'bonade
loon te
te krijgen.
krijgen.
De
studie van
van de
dejongens
jongenswerd
werdafgewisseld
afgewisseldmet
metenkele
enkeleuren
urenteekenen,
teekenen,
De studie
dansen
en zwemmen.
zwemmen. InIndeze
dezemémoires
mémoireswordt
wordtevenmin
evenmin melding
melding gegedansen en
maakt
van voetbal
voetbal en
en cricket
cricket als
alsinindedegedenkschriften
gedenkschriftenvan
vanFrommel,
Frommel,
maakt van
maarroovertje
roovertjeopnoemt
opnoemtenensoldaatje
soldaatjespelen.
spelen.Tegenwoordig
Tegenwoordig
die
alleen maar
die alleen
beoefenen
de Duitschers
Duitschers ook
ook allerlei
allerlei takken
takken van
vansport.
sport.De
DeDuitsche
Duitsclle
beoefenen de
werkt over
over het
het algemeen
algemeen heel
heelhard
hard;
aansport
sportbesteedt
besteedthij
hijniet
niet
jongen werkt
jongen
; aan
zooveel
uren
per
dag
als
zijn
Engelsche
tijdgenoot.
zooveel uren per dag als zijn Engelsche tijdgenoot.
het slot
slotvan
vanditdit
hoofdstukoppert
oppertdedeschrijver
schrijverhet
hetvermoeden,
vermoeden,
Aan
Aan het
hoofdstuk
dat ik
ik in
in Engeland
Engeland ook
ookreeds
reedsmenigmaal
menigmaalhoorde
hoorde uiten,
uiten,n.l.
n.1.dat
datDuitschDuitschdat
land Engeland
Engeland zal
zal verdrijven
verdrijven van
van de
de handelsmarkt.
handelsmarkt. Als
Alsteekenend
teekenendvoorvoorland
metlooden
lood en
beeld wordt
wordt hier
hieraangehaald,
aangehaald,hoe
hoeeen
een
Engelsche
firmadoozen
doozenmet
beeld
Engelsche
firma
soldaten in
de uniform
uniform van
van Tommy
Tommy Atkins
Atkinsnaar
naardedeArgentijnsche
Argentijnscherepurepusoldaten
in de
bliek zond
zond om
om dedejonge
jongeRepublikeintjes
Republikeintjestetevermaken.
vermaken.Een
EenDuitsche
Duitsche
bliek
firma deed
deed terstond
terstond hetzelfde,
hetzelfde, doch
dochditmaal
ditmaalwerden
werden de
desoldaten
soldaten gegefirma
kleed in
in Argentijnsche
Argentijnsche kleuren.
kleuren. Wie
Wieofof
beter
zakenmaakte
maakte?
Ongekleed
beter
zaken
? Onge»madeininGermany".
Germany".
twijfeld het
twijfeld
het made

* * *
het Duitsche
Duitsche opvoedings-systeem
opvoedings-systeem komen
komen de
de militaire
militairescholen
scholen
Bij het
vanzelf ter
tel' sprake.
sprake. Ascott
AscottHope
Hopegeeft
geefteen
een
uitvoerige
beschrijvingover
over
vanzelf
uitvoerige
beschrijving.
het cadetten-leven
cadetten-leven in
in Oostenrijk,
Oostemijk, saamgesteld
saamgesteld uit
uit de
demémoires
mémoiresvan
van
het
Herrn Oscar
Oscar Teuber.
Teuber. Vermoedelijk
Vermoedelijk zullen
zullen de
deinrichtingen
inrichtingen voor
voormilitair
militair
Herrn
in Duitschland
Duitschland en
Oostemijk slechts
slechts in
in weinig
weinig opzichten
opzichten van
van
onderwijs in
onderwijs
en Oostenrijk
elkander hebben
hebben verschild.
verschild.
elkander
Het Oostenrijksche
Oostenrijksche Breda
Breda werd
werd gesticht
gestichtdoor
doorMaria
MariaTheresia
Theresia;; de
de
Het
brachten hier
hier acht
acht jaar
jaar van
van hun
hun leven
levendoor.
door.Na
Na1850
1850werden
wel'deninin
cad ets brachten
cadets
de Weensche
vVeensche Neustadt-Academie
Neustadt-Academie alleen
alleendedeoudste
oudste
jareningekwartierd
ingekwartierd;
jaren
;
de jongeren
jongeren werden
werdenverdeeld
verdeeldtusschen
tusschenEisenstadt,
Eisenstadt,Marburg,
Marburg,Hainberg
Hainberg
de
HenTeuber
Teuberbegon
begon
zijn
militaire
loopbaanteteEisenstadt
Eisenstadt;
St.Polten.
Polten.Herr
en St.
zijn
militaire
loopbaan
;
academie was
wasgehuisvest
gehuisvest
een.
paleisvan
vaneen
eender
del'spilzieke
spilziekeEsterhazyEsterhazyde academie
in in
een,
paleis
waar Haydn
Haydn gedurende
gedurende dertig
dertig jam'
jaar den
den post
post van
van kapelmeester
kapelmeester
vorsten, waar
vorsten,
bekleedde bij
bij een
een dezer
dezer magnaten.
magnaten.
bekleedde
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Alle
mogelijke rassen
rassen waren
warendaar
daar
vereenigd:
Duitsehers,Kroaten,
Kroaten,
Alle mogelijke
vereenigd
: Duitschers,
Hongaren, Polen, enkele
Hongaren,
enkeleItalianen,
Italianen,enenverder
verderRoemeniërs,
Roemeniërs,Bohemers,
Bohemers, enz.
enz.
De
DFeldwebel", niet
niet aangestelde
aangesteldeofficieren,
officieren, bekleedden
bekleedden hier den
den post
post
De »Feldwebel",
van
pions der
derFransche
Franschelycées.
Iycées.ZeZemoesten
moestendedebenden
bendenininorde
ordehouden,
houden,
van de pions
·Zij brachten
brachten hun
hun rapport
rapport uit
uit
maar
mochten geen
geen straffen
straffenuitdeelen.
uitdeelen.-Zij
maar mochten
aan
hooger geplaatste
geplaatste officieren.
officieren. Een
Eenweinig
weinigbenijdbare
benijdbarepositie
positie;j met
met
aan de hooger
de maitres
maitres
de
Feldwebels -werden
werden dezelfde
uitgehaald als
de Feldwebels
dezelfde streken
streken uitgehaald
als met de
van dooden
dooden haan
haan in bed,
bed, natgeplaste
natgeplaste lakens,
lakens, enz.
enz.
d'étude,
d'étude, genre
genre van
cadets van
van hun
hun te
te
Elke
week verscheen
verscheen een
een soldaat-barbier
soldaat-barbier om
Elke week
om de
de cadets
Weedengeen
dengeen die
die zijn
zijn haren
haren niet
niet had
had
weelderige
ontdoen. Wee
weelderige lokken
lokken te ontdoen.
laten
knippen. Zoo
werd Oscar
Oscar Teuber
Teuber op
op zekeren
zekeren dag
dagonder
onder het
het
laten knippen.
Zoo werd
cel.Den
Denvolgenden
volgendenmorgen,
morgen,
marcheeren
de rij
rijgesleurd
gesleurd naar
naardedecel.
marcheeren uit
uit de
van kou
kou tetehebben
hebben zitten
zitten linen,
rillen, werd
werd hij
hij
na
ongeveer zeventien
zeventien uur
uur van
na ongeveer
voor
majoor gebracht,
gebracht, die
die hem
hem woedend
woedend vroeg
vroegofofhijhijwist,
wist,waarom
waarom
voor den
den majoor
in de
de cel
celhad
hadgezeten.
gezeten.»Nein,
)Nein,Herr
HenMajor,"
Major,"stamelde
stameldededeschuldige.
schuldige.
hij
hij in
DJe
hebt manen
manen als
alseeneen
verhongerdedichter
dichterofofschilder."
schilder." »Zu
»Zu
»Je hebt
halfhalf
verhongerde
Befehl,
Herr Major,"
Major," antwoordde
antwoordde de
dejongen
jongenvolgens
voigensvoorgeschreven
voorgeschreven
Befehl, Herr
reglement.
werd hij
hij naar
naar de
de slaapzaal
slaapzaal gezonden
gezonden om
om zich
zich kaal
kaal te
te
reglement. Toen
Toen werd
laten scheren.
laten
scheren.
Wiskunde
was hier
hierhet
hethoofdvak
hoofdvak;i Duitsch
Duitsch en
enFransch
Fransch werden
werden ook
ook
Wiskunde was
door burger
burger leeraren,
leeraren, die
die heel
heel wat
watvan
vandedecadets
cadet!!
onderwezen,
onderwezen, maar
maar door
hadden
verduren. Brieven
Brieven en
en pakken
pakken waren
waren aan
aan de
destrenge
strengecensuur
censuur
hadden te
te verduren.
de aanhef:
aanhef: mein
mein
onderworpen
den compagnie-commandant.
compagnie-commandant. Was
onderworpen van
van den
Was de
briefmeestal
meestalovergereikt
overgereiktaan
aanden
dengeadresseerde.
geadresseerde.
lieber Sohn,
Sohn, dan
danwerd
werddedebrief
Was het
het epistel
epistelafkomstig
afkomstigvan
vanvriend,
vriend,broer,
broer, neef
neefofofnicht,
nicht, dan
dan las
las
Was
de officier
officier aandachtiger
aandachtiger den
den inhoud.
inhoud. Bij
Bij het
heteerste
eerstewoord
woorddat
dathem
hem
de
het spottend
spottend:: vje
)je zult
zult me
mezeker
zekertoestaan,"
toestaan,"waarop
waarop de
de
ergerde, klonk
klonk het
ergerde,
nu Befehl,
Befehl, Herr
Herr IIlauptmann,"
terwijl
hij
het
moest antwoorden
antwoorden:
cadet moest
: DZU
auptmann," terwijl hij het
papier voor
voor zijn
zijn oogen
oogen zag
zagverbranden.
verbranden.
papier
brieven, die
diededejongens
jongensschreven,
schreven,mochten
mochteneerst
eerstverzonden
verzondenworden,
worden,
De brieven,
ze door
door den
den kapitein
kapitein waren
waren gelezen
gelezen en
en gestempeld.
gestempeld. Wee
Weedengeen,
dengeen,
als ze
als
zich over
over het
heteeneen
of andel'
beklaagd.Hij
Hijmocht
mochtvan
vangeluk
geluk
die zich
die
of ander
hadhad
beklaagd.
erafkwam
afkwam met
methet
hetschrijven
schrijvenvan
vaneen
eennieuwen
nieuwenbrief,
brief,
spreken, als
als hij
hij er
spreken,
zich als
alsdedevroolijkste,
vroolijkste,
gelukkigstejongen
jongenopopaarde
aardevoorstelde.
voorstelde.
waarin hij
hij zich
waarin
gelukkigste
hetdedecommandant,
commandant,die
diehethet
toegezonden
zakgelduitdeelde.
uitdeelde.
Ook was het
Ook
toegezonden
zakgeld
zoo en
en zoo.
zoo. De
DeFeldwebel
Feldwebelbracht
brachthet
hetrapport
rapport
Vijf gulden
gulden voor
voor leerling
leerling zoo
Vijf
in
algebra?
Hij
dacht
zeker
vijf
gulden
te
krijgen
met
een
uit.
Twee
uit. Twee in algebra ? Hij dacht zeker vijf gulden te krijgen met een
in algebra
algebra!! Na
Na een
eenmaand
maandzou
zoueen
eengedeelte
gedeeltevan
vanhethet
geldworden
worden
twee in
geld
uitbetaald, als
hij beter
beter zijn
zijn best
best deed,
deed, enz.
enz.
uitbetaald,
als hij
Dan werden
werden de
degevangenen
gevangenen voorgebracht,
voorgebracht, die
die zoo
zoo even
even uit
uit de
decel
cel
Dan
waren ontslagen.
ontslagen. »Herr
»Herr Hauptmann,
Hauptmann, ik dank
dank uu voor
voor de
de straf,
straf, die
die·ikik
waren
ondergaan," moesten
moesten dezen
dezen zeggen.
zeggen. Daarna
Daarna werd
werd het
hetvonnis
vonnis uituitheb ondergaan,"
gesproken
over
de
nieuwe
schuldigen.
Voor
kleinere
vergrijpen:
onopletgesproken over de nieuwe schuldigen. Voor kleinere vergrijpen : onoplettendheid in
in de
de les,
les,een
eenongepoetsten
ongepoetstenknoop
knoop ofofiets
ietsdergelijks,
dergelijks,werden
werden
tendheid
oftwee
tweegerechten
gerechtenonthouden.
onthouden. De
Dezwaarste
zwaarstestraf
strafwas
wasstreng
strengarrest,
arrest,
een of
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gevolgd
door een kastijding,
kastijding, varieerend
varieerend tusschen
tusschen vijf
vijf en
en twintig
twintig slagen.
slagen.
gevolgd door
echter een
een revolutie
revolutie uit
uitonder
onderdedecadetten
cadetten:
na
In
Marburg brak
In Marburg
brak echter
: na
uur was
was deze
deze gedempt.
gedempt. Het
Het heele
heele land
land was
was in
in rep
rep en
en
vier
en twintig
twintig uur
vier en
roer
door overdreven
overdreven courantenberichten
couranten berichten van
van'8lItegen
denschoolmuur
schoolmuur
roer door
tegen den
gerichte
kanonnen," »aantal
»aantal dooden
dooden en
engewonden
gewondennog
nogniet
nietbekend,"
bekend," enz.
enz.
gerichte kanonnen,"
met het
het geval
geval en
endedeoproeroproerDe minister
minister van
van oorlog
oorlog bemoeide
bemoeide zich
zich met
De
lingen smaakten
smaakten de
de voldoening,
voldoening, dat
dat het
het rietje
rietje werd
werd afgeschaft
afge:;;chaft en
en dat
dat
lingen
brieven en
en pakken
pakkenvoortaan
voortaanniet
nietlanger
langer'aan
aan
censuurwaren
warenonderworpen.
onderworpen.
brieven
censuur

** ** **
Een
ander soort
soort militaire
militaire drilschool
drilschool is
is het
~etpage-instituut
page-instituutvan
vanPetersPetersEen ander
burg,
waar de
dejonge
jongeRussische
Russischeprinsen
prinsenenenvorsten
vorstenhun
hunopleiding
opleiding genieten.
genieten.
burg, waar
Prins Lubomirski
Lubomirski (van
(van Poolsch
Poolschorigine)
origine)heeft
heeft
zijnherinneringen
herinneringenuitvoerig
uitvoerig
Prins
zijn
terug aan
aan de
de zeven
zevenjaren,
jaren, die
die
opgeschreven.
Met bitterheid
bitterheid denkt
denkt hij
hij terug
opgeschreven. Met
waar dedejongens
jongensslecht
slechtonderwijs
onderwijs
hij
doorbracht in
dit instituut,
instituut, waar
hij doorbracht
in dit
in datgene,
datgene, waarmee
waarmee ze
ze later
laterals
alsslaafsche
slaafsche
ontvingen
alles.behalve
"behalve in
ontvingen in alles
hovelingen aan
een verdorven
verdorven hof
hof konden
konden schitteren.
schitteren.
hovelingen
aan een
Prins
Kropotkin en
Lubomirski zelf
bewijzen echter,
echter, hoe
hoe het
het pagepagePrins Kropotkin
en Lubomirski
zelf bewijzen
instituut
onder keizerlijk
keizerlijk patronaat
patronaat niet
nietimmer
immerslaagde
slaagdeininhet
hetvernietigen
vernietigen
instituut onder
der
menschelijke natuur.
natuur.
der menschelijke
Aan
gewone openbare
openbare Russische
Russische scholen
scholen bestaan
bestaan dedeautoriteiten,
autoriteiten,
Aan gewone
in Frankrijk,
Frankrijk, uit
uit directeur,
directeur, leeraren
leeraren en
en maitres
maîtres d'étude,
d'étude,terwijl
terwijl
evenals
evenals in
straf het
het opsluiten
opsluiten in
in de
de cel
celveelvuldig
veelvuldig voorkomt,
voorkomt, een
een straf,
straf,geheel
geheel
als
als straf
àA. la
rIJsse.
la russe.
Verschillende Russische schrijvers
schrijvers hebben
hebben schoolverhalen
schoolverhalen geschreven
geschreven;
Verschillende
;
enkele
van deze
deze zijn
zijn ininhet
het
Fmnschvertaald
vertaald inin de
dedagen,
dagen, toen
toen de
de
enkele van
Fransch
alliantie
nog ininbloeienden
bloeienden staat
staatverkeerde.
verkeerde. Voor
Voor het
hetmeerendeel
meerendeel zijn
zijn
alliantie nog
het tamelijk
tamelijk droge
droge boeken
boeken met
met wijze
wijze zedelessen
zedelessen in
in den
den trant
trant van
van de
de
het
's
morgens
aanvingen
met
prijzen
onzer
grootvaders,
die
hun
schooltijd
morgens aanvingen
prijzen onzer grootvaders, die hun schooltijd
het zingen
zingen in
in koor
koor van
van »goddank,
»goddank, het
het schooluur
schooluur heeft
heeft geslagen,
geslagen, waarwaarhet
naar
elkeen om
om 't zeerst verlangt."
verlangt."
naar elkeen

** ** **
De Fransche
Fransche scholen
scholenmunten
muntenuituit
door
eenvormigheidvan
vanleerplan.
leerplan.
De
door
eenvormigheid
De
»collégien",
leerling
der
inrichtingen
waar
hooger
onderwijs
wordt
De »collégien”, leerling der inrichtingen waar hooger onderwijs wordt
gegeven, begint
begint zijn
zijn studie
studie in
in de
denegende
negendeklas,
klas,vanwaar
vanwaarhij
hijgeleidelijk
geleidelijk
gegeven,
de rhétorique
rhétorique en
enphilosophie,
philosophie, waarna
waarna hij
hijzijn
zijndiploma
diplomahaalt
haalt
opklimt
opklimt tot de
als
bachelier-ès-lettres, om
om de
de begeerde
begeerde professions
professions libérales
libérales te
tekunnen
kunnen
als bachelier-ès-lettres,
bemachtigen.
Napoleon bracht
militairen geest
geest ook
ook inindedeinrichtingen
inrichtingen van
van
Napoleon
bracht een
een militairen
onderwijs,
ten gevolge
gevolge had,
had, dat
dat de
de lycées
Iycéesen
encollèges
collègeseen
eenmengeling
mengeling
onderwijs, wat
wat ten
werden
van kazerne
kazerne enenklooster-discipline.
klooster-discipline. Sommige
Sommigecollèges
collègesnemen
nemen
werden van
internen;; dan
dan worden
worden de
de leerlingen
leerlingen ingekwartierd
ingekwartierd in
in pensions
pensions en
en
geen internen
geen
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onder
geleide marcheeren
marcheeren ze heen
heen en
en terug
terug naar
naar school.
school. Dan
Dan zijn
zijn er
er
onder geleide
nog de
de demi-pensionnaires,
demi-pensiollnaires, dag-jongens,
dag-jongens, die
groote steden
steden in
in lange
lange
nog
die in
in groote
omnibussen
school worden
worden gereden
gereden onder
onder toezicht
toezicht van
van een
een der
der
omnibussen naar
naar school
meesters. Overal
Overal in
in Frankrijk
Frankrijk zien
zien wewelange
langerijen
rijenuniform
uniformgekleede
gekleede
meesters.
jongens twee
twee aan
aan twee
tweeloopen
loopen:: dedegrootsten
grootstenvoorop,
voorop, dedekleinsten,
kleinsten,
jongens
een of
of
jonge, teere
tee re ventjes,
ventjes, achteraan.
achteraan. Dit
Dit zijn
zijn de
de leerlingen
leerlingen van
jonge,
van het
het een
andere
Iycée, die
diehun
hundagelijksche
(Iagelijkschewandeling
wandelingmaken.
maken.Georges
GeorgesSand
Sand
andere lycée,
beschrijft,
een huivering
huivering haar
haal' beving,
beving, toen
toen ze
ze een
eenbezoek
bezoekbracht
bracht
beschrijft, hoe
hoe een
aan
haar zoon
zoon in
in een
eendergelijk
dergelijkschool-klooster.
school-klooster.
aan haar
De
»professeurs" zijn
uitsluitend belast
het geven
gevender
derlessen,
lessen,de
de
De »professeurs"
zijn uitsluitend
belast met het
met de
deorde
ordetusschen
tusschen de
deschooluren
schooluren en
en op
op de
deslaapslaapmaitres
d'étude met
maitres d'étude
hethoofd
hoofdder
del'collèges
collègesstaat
staatdede
Dproviseur" als
alsvertegenvertegenzalen. Aan
Aan het
zalen.
Dproviseur"
het gouvernement,
gouvernement, onder
ollder dien
dieneen
eenDcenseur",
Dcenseur", die
die de
de
woordiger van
woordiger
van het
al
dezen
samen
doen
de
machine
werken
van
discipline
halldhaaft.
En
discipline handhaaft. En al dezen samen doen de machine werken van
het eentonige
eentonige lycée-leven.
Iycée-Ieven. Hier
Hiel"kan
kaneeneen
jongen
jarenlangvertoeven,
vertoeven,
het
jongen
jarenlang
iemand waarachtig
waarachtig belang
belang in
in hem
hemstelt,
stelt,tenzij
tenzijhijhijziek
ziekwordt
wordt
zonder
zonder dat
dat iemand
in het
hethospitaal
hospitaalwordt
wordtverpleegd
verpleegd door
dooreen
eenzachte,
zachte,vriendelijke
vriendelijke
en
en in
soeur
charité.
soeur de charité.
De
professeurs zijn
zijn meestal
meestal goed
goed berekend
berekend voor
voor hun
hun taak,
taak, wat
wat hun
hun
De professeurs
betreft. Ze
Ze zijn
zijn echter
echter te veel
veel gehecht
gehecht aan
aan stijl
stijl en
enmethode.
methode. OpOpvak betreft.
vak
voedende
van hen
hen uit.
uit.
voedende kracht
kracht gaat
gaat niet
niet van
De
straffen zijn
zijn opsluiting
opsluiting in
in de
de cel,
cel,pensums
pensums(strafwerk);
(strafwerk); de
depions
pions
De straffen
kunnen den
den schuldige
schuldige ook
ooklaten
latenboeten
boetenmet
met
Daupiquet"
piquet"enenDaux
)auxarrêts",
arrêts",
kunnen
Dau
n.l.
op de
de speelplaats
speelplaats met
met het
het gezicht
gezichtnaar
naarden
denmuur
muurstaan
staanenenonderondern.l. op
wijl het
het een
eenofof
andervanvan
buiten
leeren.
sommigescholen
scholenzijn
zijn
will
ander
buiten
leeren.
OpOp
sommige
eeretafels en
en straftafels;
straftafels ; zij
zij die
dieaan
aandedeeerste
eersteaanzitten,
aanzitten,hebben
hebhen zich
zich
eeretafels
extra onderscheiden
onderschei(len en
en ontvangen
ontvangen een
eenlekker
lekkerhapje
hapjeals
alsbelooning,
belooning,terwijl
terwijl
met
de
boosdoeners aan
andere tafel
moeten plaats
plaats nemen
nemen en zich
zich met
de boosdoeners
aan de
de andere
tafel moeten
brood
watel' tevreden
tevreden stellen.
stellen. De
De meest
meest gevreesde
gevreesde straf
straf isis
brood en
en water
echter
het Dprivé
Dprivé de
desortie",
sortie",als
alsdedeschuldige
schuldigen.l.
n.l.geen
geenverlof
vedofkrijgt
krijgt
echter het
om
zijn
vrijen
Donderdagmiddag
of
Zondag
bij
familie
of
vrienden
door
om zijn vrijen Donderdagmiddag Zondag bij familie of vrienden door
brengen.
te brengen.
Heel wat
wat beroemde
beroemde mannen
mannen spreken
spreken in
in hun
hunmémoires
mémoires van
van hun
hun
Heel
schooltijd,
warmte terug
terug aan
aan zijn
zijn »vie
Dvie de
de
schooltijd,doch
dochgeen
geen enkele
enkele denkt
denkt met
met warmte
collège".
Maxime du
du Camp
Camp schrijft,
schrijft, dat
dat hij
hij nooit
nooitlycéens
Iycéens twee
twee aan
aan twee
twee
collège". Maxime
zag voorbijstappen,
voorbij stappen, zonder
een gevoel
gevoelvan
vaninnig
innigmedelijden
medelijdenbij
bijhem
hem
zag
zonder dat
dat een
opwelde.
in 1881
1881 zag
zaghijhij
kille,
donkere
celleniningebruik,
gebruik,
opwelde. Nog
Nog in
de de
kille,
donkere
cellen
ofschoon
zijn vriend
vriend Jules
J ules Simon,
Simon,voormalig
voormaligminister
ministervan
vanonderwijs,
onderwijs,
ofschoon zijn
doensluiten.
sluiten.Het
Hetsysteem
systeembleek
bleekmachtiger
machtiger
hem
beloofd had
had deze
deze tetedoen
hem beloofd
dan
de goedhartige
goedhartige minister.
minister.
dan de
in Louis
Louis Lambert
Lambert een
een autobiographie
autobiographie: : een
een somber
somber
Balzac geeft
geeft in
vanhethet
)collège
Vendóme",dat
datdestijds
destijdsnog
nog
beeld doemt
doemt voor
voor ons
onsopopvan
beeld
Dcollège
dede
Vendbme",
in
geestelijke handen
handen was.
was. Hier
Hierkregen
kregendede
jongensnooit
nooitverlof
verlofom
om
in geestelijke
jongens
naar huis
huis tetegaan.
gaan.DeDe
Jezuïeten-scholen
schijneninindien
dienti,jd
tijdeen
eengunstige
gunstige
naar
Jezuïeten-scholen
schijnen
hebben gemaakt,
gemaakt, zooals
o. a.
blijkt uit
uit de
de gedenkgedenkuitzondering
uitzondering te
te hebben
a. blijkt
zooals o.
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schriften
van Marmontel
Marmontel en
enChateaubriand.
Chateaubriand. Zelfs
Zelfs mannen,
mannen, die
die de
de moedermoederschriften van
kerk
later den
denrug
rugtoekeerden,
toekeerden,
herrlenkenmet
met
dankbaarheiddedehartelijke
hartelijke
kerk later
herdenken
dankbaarheid
van enkelen
enkelen der
der»Pères"
DPères"ondervonden.
ondervonden.
belangstelling,
belangstelling, die
die ze van
In
verschillende schoolverhalen
school verhalen lezen
lezen we
wevan
vanopstootjes
opstootjesenenrebellie
rebellie
In verschillende
om
aan den
denondragelijken
ondragelijken dwang
dwang teteontkomen.
ontkomen.Zola
Zolabeschrijft
beschl'ijft een
een
om aan
rle grootste
grootste grief
griefder
derjongens
jongens bestond
bestond inin
vermakelijke
waal' de
vermakelijke revolutie,
revolutie, waar
het te
te veelvuldig
veelvuldig opdienen
opdienen van
van snijboonen
snijboonen en van
van een
eensoort
soortgedroogde
gedroogrle
bet
viseh. "Point
,Point de
de haricots
haricots!"
stl'ijdleus.Een
Een
zekere
dikke
Michu,de
de
visch.
!" isisdedestrijdleus.
zekere
dikke
Michu,
is een
eengeboren
geborenrevolutionnair.
revolutionnair. De
Dejongen
jongenwordt
wordt van
van school
school
belhamel, is
belhamel,
dezaak
zaak zijner
zijner kamekamegejaagd,
ofschoon hij
hij zich
zich uit
uit edelmoedigheid
edelmoedigheid aan
aan de
gejaagd, ofschoon
raden had
had gewijd,
gewijd, daar
daarhijhijdoldolvan
van
snijboonen
vandie
dievisch
vischhield
hield!
raden
diedie
snijboonen
enen
van
!
rloch in
in
Alphonse
weinig van
van zijn
zijn eigen
eigenschooltijd,
schoolt!jd, doch
Alphonse Daudet
Daudet zegt
zegt weinig
Le Petit
PetitChose
Chose zien
zien we hem
hem als
als zestienjarigen
zestienjarigen pion
pion op
op »le
»Ie collège
collèged'Alais".
d'Alais".
dat een
eendergelijk
dergelijk genie
geniemet
metzijn
zijnzuidelijk
zuidel!j"temperament
tempemment
Geen
wonder, dat
Geen wonder,
vol bitterheid
bitterheid terugdenkt
terugdenkt aan
aan dien
dientijd
tijrlvan
vanschoolschen
schoolschendwang.
dwang. Alles
Alles
vol
had de
de arme
arme jongen
jongen tegen
tegen:
zijnteergevoelige
teergevoelige natuur,
natuur, zijn
zijnsjofele
sjofele
had
: zijn
kleeding, zijn
zijn jeugdig
jeugdiguiterlijk.
uiterlijk.InIndede
laagste
klassen
konhijhijorde
ordehouden.
houden.
kleeding,
laagste
klassen
kon
De
genegenheid van
van de
dekleine
kleineventjes,
ventjes,diediepas
pas
vanhuis
huiswaren
warengekomen,
gekomen,
De genegenheid
van
dOOl' het
hetvertellen
vertellenvan
vanmooie
mooieverhalen,
verhalen,alaloveroverwon hij
hij spoedig
spoedig genoeg
genoeg door
won
het reglement.
reglement. Toen
Toen hij
hij evenwel
evenwel de
deorde
ordeonder
onder
schreed
hij hiermede
hiermede het
schreed hij
de
grooteren, meest
meest lompe
lompe boerenjongens,
boerenjongens, moest
moest handhaven,
handhaven, werd
werd zijn
zijn
de grooteren,
in radeloozedrift
driftlinks
links en
enrechts
rechts
leven
een marteling.
marteling. Als
Als dedepion
pionin radelooze
leven een
straffen
uitgedeeld, lag
lag hij
hij dikwijls
dikwijls heele
heelenachten
nachten teteschreien,
schreien,
straffen had
had uitgedeeld,
bijtend in zijn
zijn dekens,
dekens,opdat
opdatdedejongens
jongens
zijn
snikkenniet
nietzouden
zoudenhooren.
hooren.
bijtend
zijn
snikken
zijn Ame d'un
d'un Enfant
Een
ander wanhoopsbeeld
wanhoopsbeeld geeft
geeft Jean
JeanAicard
Aicard ininzijn
Een ander
(autobiographie),
dichterlijke ziel
ziel van
van een
een kind
kindeen
eenmartelaarmartelaar(autobiographie),waar
waar de
de dichterlijke
schap doormaakt.
doormaakt.
Het
eenige verhaal,
verhaal, dat
dat geen
geen somber
somber beeld
beeld geeft
geeftvan
van lala vie
vie de
de
Het eenige
collège,
is
het
Lycéen
va~
Edmond
Deschaume.
Dit
speelt
vat?.
Edmond
Deschaume.
Dit
d'un
Lycéen
Journal
collège, is het
in
de opgewonden
opgewonden dagen
dagen van
van het
hetbeleg
belegvan
vanParijs,
Parijs,toen
toendedejonge
jonge
in de
patriotten
zich
schor
schreeuwden
met
den
kreet:
»à
Berlin!"
De
verpatriotten zich schor schreeuwden met den kreet : »à Berlin!" De verwerk ligt
ligt ininhet
hethistorisch
historisch weergeven
weergeven der
derfeiten,
feiten,doordoordienste van
van dit
dit werk
dienste
leefd
en beschreven
beschreven als
als lycéen.
Iycéen.
leefd en
.. . .. .. Al
Al deze
deze stemmen
stemmen riepen
riepen een
eenagitatie
agitatie in
in het
het leven
leven om
om het
het
Fransche
hervormen. Jules
Jules Simon,
Simon, minister
minister van
van
Fransche school-systeem
school-systeem te
te hervormen.
hethoofd.
hoofd. André
André Laurie
Laurie en
en Pierre
Piene CouCouonderwijs,
zich aan
aan het
onderwijs, plaatste
plaatste zich
met hun
hun leus
leus mens sana
bertin
beschreven de
de Engelsche
Engelsche kostscholen
kostscholen met
bertin beschreven
in COI'pore
sano, wat
wat tot gevolg
gevolghad,
had,dat
datopen
openluchtspelen
luchtspelenop
opverscheiden
verscheiden
corpore sano,
lycées werden
werden ingevoerd.
ingevoerd,
Hiermpde
zeer zeker
zeker een
eenwijziging
wijzigingten
tengoede
goedeaangebracht.
aangebracht.
Hiermede werd
werd zeer
Franschecollégiens
collégiens met
met de
de
Ascott
Hope eindigt
eindigt zijn
zijnhoofdstuk
hoofdstuk over
overFransche
Ascott Hope
de geest
geestder
derFransche
Franschenatie
natienog
nogzoo
zoogedrukt
gedruktgaat
gaatonder
onder
opmerking,
opmerking, dat
dat de
Napoleons systeem
van kneding
kneding en
endwang
dwangder
der
menschelijkenatuur
natuur
Napoleons
systeem van
menschelijke
om
gehoorzame
officieren
en
klerken
te
vormen,
dat
nog
heel
wat
jaren
om gehoorzame officieren
klerken te vormen, dat nog heel wat jaren
zullen moeten
moeten verloopen,
verloopen, voor
Iycéen niet meer
meer een
een gevangene
gevangene is,
is,
zullen
voor de
de lycéen
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die met
metverlangen
verlangen uitziet
uitzietnaar
naarhethet
uur
zijnerbevrijding
bevrijding:: )a»acaptive
captive
die
uur
zijner
home."
pining for
for his
his home."
pining

* * *
Op
Op den
den vrijen
vrijen bodem
bodem van
vanZwitserland
Zwitserlandzal
zaldedeschooldiscipline
schooldisciplinewel
welniet
niet
heel streng
streng zijn
zijngeweest.
geweest.Zwitsersche
Zwitserscheschrijvers
schrijversspreken
sprekenweinig
weinigover
over
heel
Voyages en
en Zigzag
Zigzag van
van Toepffer,
Toepffer. zelf
zelf hoofd
hoofd eener
eener
eigen leerjaren.
leerjaren. De
De Voyages
eigen
school, geven
geven aardige
aardige beschrijvingen
beschrijvingen van
vantochten
tochtenininvacanties
\'acantiesonderonderschool,
nomen over
over den
den Simplon,
SimpIon, den
denMont-Blanc,
Mont-Blanc, enz.
enz.Een
Eenprettige
prettigeverhouding
\'erhouding
nomen
heerschte
tusschen
den
directeur
en
de
jongens,
die
tot
de
meest uituitheerschte tusschen den directeur en de jongens, die tot de meest
nationaliteiten behoorden:
behoorden: Engelschen,
Engelschen,Amerikanen,
Amerikanen,Zwitsers,
Zwitsers,
eenloopende nationalite'iten
Franschen, Grieken,
Grieken, Duitschers,
Dllitschers, zelfs
zelfs een
een Egyptenaar.
Egyptenaar. DeDevoorwaarden
voorwaarden
Franschen,
nemen,waren
waren:
een
van den
den heer
heel' Toepffer
Toepffer om
om aan
aandeze
dezetochten
tochtendeel
deel
van
tete
nemen,
: een
humeur.
knapzak en
en een
een flinke
flinke dosis
dosis vroolijkheid,
vroolijkheid, moed
moed en
en goed
goedhumeur.
knapzak

* * *
de Amicis
Amicis brengt
brengt ons
ons met
met Cuore
Cuore in
in een
een gemeenteschool
gemeenteschool
Edmondo de
het
onderwijsenen
voor
zijnkinderen
kinderen
van Turijn.
Turijn. Uit
Uitbelangstelling
belangstellingvoor
voorhet
van
onderwijs
voor
zijn
schreef hij
hij zijn
zijnCuore,
Cuore,dat
dateen
een
succes
zonder
weerga
had
honderdsucces
zonder
weerga
had
enen
bijbijhonderdboek isis een
eenaaneenschakeling
aaneenschakeling van
van korte
korte
duizenden
duizenden werd
werd verkocht.
verkocht. Het boek
verhalen, die
ons een
eenjaar
jaarop op
de Turijnsche
schooldoen
doenmeeleven
meeleven;
verhalen,
die ons
de Turijnsche
school
;
zusterSilvio
Silvioingelascht.
ingelascht.
ook
zijn hier
hier brieven
brieven van
van vader,
vader, moeder
moeder en
en zuster
ook zijn
De
groote ingenomenheid
ingellomenheid der
del' Italianen
Italianen met
dit werk
werk blijkt
blijkt uit
uit het
het
De groote
met dit
feit,
dat
de
beeldhouwer
Ximenes
een
groep
modeleerde
»de
jongens
feit, dat de beeldhouwer Ximenes een groep modeleerde »de jongens
uit
Cuore". De
DeItaliaansche
Italiaansche regeering
regeering kocht
kocht het
het meesterstuk
meesterstuk aan
aan en
en
uit Cuore".
plaatsen in
in de
deGaleria
GaleriaNazionale
Nazionale d'opere
d'opere moderne.
moderne.
deed
deed het plaatsen
het klein
klein weer
weer;
dederde
derdeklasse
klassevan
va.n
Cuore geeft
de maatschappij
maatschappij in
geeft de
in het
; de
den
heer Pertoni
Pertoni vereenigt
vereenigt goede
slechte elementen.
elementen. Hoe
Hoe weet
weet De
De
den heer
goede en
en slechte
Amicis
zijn bezielende
bezielende taal
taal vaderlandsliefde
vaderlandsliefde op
op te
tewekken
wekkenvoor
voorhet
het
Amicis met zijn
destijds
Signor Pertoni
Pertoni isiseen
eenvriendelijk
vriendelijk man
man en
en
destijds verzwakte
verzwakte Italië!
Italië ! Signor
uitnemend
de levensbeschrijving
levensbeschrijving van
van De
De Amicis
Amicis blijkt,
blijkt,
uitnemend onderwijzel'.
onderwijzer. Uit
Uit de
dat
dit niet
niet van
van al
al zijn
zijn leeraren
leeraren in
in later
latertijd
tijdkan
l,angezegd
gezegdworden.
worden. Zeer
Zeer
dat dit
meester,die
diededejongens
jongensLatijn
Latijninstampte
instampteenenuitvoer
uitvoer
zeker
niet van
vall den
den meester,
zeker niet
met:: )verrader
)Verrader van
van jejevaderland,
vaderland, naar
naar de
de galeien
galeien
bij
geringste fout
fout met
bij de
de geringste
moet
je,"
enz.
Deze
liet
de
jongens
uren
lang
knielen;
de
heele
klas
.en
lang
knielen
;
de
heele
klas
moet je,'' enz. Deze liet de jongens ur
zat
beven en
en te
tesidderen,
sidderen, tot
tot het
hetwelkome
welkome finis
verademing bracht.
finis verademing
zat te beven
dat de
de jonge
jongeEdmond°
Edmondovoor
voorGarribaldi
Garribaldibewondering
bewondering en
en
Geen
wonder, dat
Geen wonder,
paar schoolmakkers
schoolmakkers trok
trok hij
hij in
in stilte
stiltenaar
naar
vereering
vereering ge\·oelde.
gevoelde.Met
Met een
een par
het
aanwervings-bureau, waar
waar hun
hun namen
namen werden
werden opgeschreven
opgeschreven door
door
het aanwervings-bureau,
patriotten naar
naar Sicilië
Sicilië
een
ouden advocaat.
advocaat. Over
Over drie
drie dagen
dagen zouden
zouden de
de patriotten
een ouden
echter de
de ouders,
ouders, en
en
worden
De advocaat
advocaat waarschuwde
waarschuwde echter
Wordeningescheept.
ingescheept. De
juist
op het
hetoogenblik
oogenblik dat
datEdmond°
Edmondo inin het
hetholst
holstvan
vanden
den nacht
nacht wil
wil
juist op
over
te maken,
maken, buigt
buigt zijn
zijn moeder
moeder zich
zich over
opstaan
de voeten
voeten te
opstaan om
om zich
zich uit
uit de
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hem
heen. DVerraden,"
lIVerraden," roept
uit. DNeen
llNeen mijn
mijnjongen,"
jongen,"antwoordt
antwoordt
hem heen.
roept hij
hij uit.
ze ; )doe
beiden
ze;
»doe ons
ons dit
ditverdriet
verdrietniet
nietaan.
aan.Later
Laterzullen
zullenwewe
beidenonzen
onzenplicht
plicht
nog tetejong
jongom
omvoor
voorjejevaderland
vaderland tetestrijden.
strijden.IkIkben
ben
doen.
ben je nog
doen. Nu
Nu ben
een Italiaansche
en als
dag komt,
komt, zal
zalikikjejeaan
aanGarribaldi
Garribaldi
een
Italiaansche moeder
moeder en
als de
de dag
toevertrouwen als
als aan
vader;; met
met tranen,
tranen,doch
dochzonder
zondereen
eenoogenoogentoevertrouwen
aan een
een vader
blik
aarzelen, zal
zal ik
ik je
je mijn
mijn zegen
zegenschenken."
schenken."
blik te
te aarzelen,
watwe
wevan
vandeze
deze
moeder
vel'l1emen,
blijktopnieuw,
opnieuw,dat
datgroote
groote
Uit
al wat
Uit al
moeder
vernemen,
blijkt
mannen
zonen zijn
zijn van
van groote
grootevrouwen.
vrouwen.
mannen meestal
meestal de zonen

* * *
Wat
Spaansche auteurs
auteurs betreft,
betreft, slechts
slechts enkelen
enkelen deelen
deelen iets
iets van
van hun
hun
Wat Spaansche
schooljarenmede.
mede.In
In de
de tweede
schooljaren
tweede helft
helft der
der 1g
werd het
het onderwijs
onderwijs
19ee eeuw werd
De scholen
scholenwerden,
werden,in in
noordelijkeprovinprovinin
Spanje gereorganiseerd.
gereorganiseerd. De
in Spanje
dedenoordelijke
Fmnschsysteem
systeem
ingericht.Het
Hetzuiden
zuidenisisachterlijker
achtedijker
cies althans,
althans, volgens
volgensFransch
ingericht.
ffebleven.
gebleven.
de Autano
De
bekende novellist
novellist Alarcon
Alal'con beschrijft
beschrijft in
in Un Maestro
De bekende
Maestro de
Autaiio
zijn
vroegeJ'en
schoolmeester,
een
ouden
veteraan,
die
er
deorde
ordeinin
zijn vroegeren schoolmeester, een ouden veteraan, die er de
hield
met een
een houten
houten plak
plak met
metvijf
vijfgaten,
gaten,als
alsherinnering
herinnering aan
aan de
de
hield o.a.
o.a. met
vijf wonden
wonden van
van Christus.
Christus. DeDejongens
jongenshielden
hieldenvan
vanden
denvriendelijken,
vriendelijken,
vijf
wiens kennis
kennis het
het helaas
helaastreurig
treurigwas
wasgesteld.
gesteld. AardAardgoedigen
goedigen man,
man, met wiens
rijkskunde werd
onderwezen uit
boek, dat
dat Weenen
\Veenen opgaf
opgafals
als
rijkskunde
werd b.
b. v.v. onderwezen
uit een
een boek,
dat zich
zich niet
nietmet
met
zulkemoderne
model'l1e
de hoofdstad
hoofdstad van
van Duitschland
Duitschland en
de
en dat
zulke
staten ophield
ophield als
als België
BelgiëenenGriekenland.
Griekenland.'s 's
Zaterdagsgingen
gingende
dejongens
jongens
Zaterdags
naar huis
huis met
meteen
eenaanmaning
aanmaningvan
vanDon
DonCarmelo
Carmeloom
omzich
zichden
denvolgenden
volgenden
naar
gedragen en
en de
dehand
handtetekussen
kussen
Zondag eerbiedig
Zondag
eerbiedig tegenover
tegenover ouderen
ouderen te
te gedragen
van de
de priesters,
priesters, die
die ze
ze op
op straat
straat tegen
tegen kwamen.
kwamen. Daarna
Daarnavolgde
volgde het
het
van
ofander
anderverzoek,
verzoek,als
als:
llSeilores,dedeinkt
inkt
raakt
uitgeput;
willen uwe
uwe
een of
: »Seilores,
raakt
uitgeput
; willen
Edelheden Maandag
Maandag een cuarto
cuarto medebrengen
medebrengen?"
enz.
Edelheden
?" enz.
J osé de
de Pereda,
Pereda,een
eenander
andernovellist,
novellist,verhaalt
verhaaltvan
vanzijn
zijnschooltijd
schooltijd
Don José
Don
Santander, waarna
waal'l1a ongeveer
ongeveer zestig
zestig jaar
jaar zijn
zijn verloopen.
verloopen. Daar
Daar was
was
te Santander,
geliefkoosd spel
spel pelota,
pelota, een
een soort
soort balspel.
balspel. Elk
Elk Baskisch
Baskisch dorp
dorp heeft
heeft
het geliefkoosd
een plein
plein naast
naast de
de kerk
kerk voor
voor pelota
pelota;; de
de bekende
bekende spelers
spelers genieten
genieten een
een
een
even groote
groote populariteit
populariteit als de
de picadors
picadors en
en matadors.
matadors.
even
Op school
school volgde
volgde hij
hij de
delessen
lessenvan
vanDon
DonBernabé,
Bel'l1abé, een
eenmonster
monstervan
van
Op
wreedheid. De
De jongens
jongens moesten
moesten zelf
zelfhun
hun rietjes
rietjes meebrengen.
meebrengen. Soms
Soms
wreedheid.
brak hij
hij ze
ze het
heteen
eenvoor,
voor,het
hetander
andernanaopopeen
een
ongelukkigslachtoffer,
slachtoffer,
brak
ongelukkig
waarna hij
hij er
ermet
metzijn
zijn
snuifdoosopoplos
lostrommelde
trommelde en
enmet
mettouwen,
touwen,
waarna
snuifdoos
waaraan looden
looden kogels
Volgens De
De Pereda
Pereda waren
waren de
de jongens
jongens
waaraan
kogels hingen.
hingen. Volgens
Santander ruwe,
ruwe, onhandelbare
onhandelbare bengels
bengels ;j dit
dit isisdedeeenige
eenigeverontverontvan Santander
van
het
wreede
optreden
van
Don
Bernabé
kan
worden
schuldiging,
die
voor
schuldiging,
voor het wreede optreden van Don Bernabé kan worden
aangevoerd.
aangevoerd.
F. Martinez
Martinez geeft
geeft in Pinceladas
Pinceladas schetsen
schetsen van
van het
het leven
leven aan
aan
Don A. F.
Don
seminarie in
in dedeprovincie
provincieAsturië.
Asturië. Zijn
Zijnschool
schoolwas
washet
hetklooster
klooster
het seminarie
tusschen de
de bergen.
bergen. Een
Eenvermakelijk
vermakelijk verhaal
verhaal
Celorio, prachtig
Celorio,
prachtig gelegen
gelegen tusschen
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is het
het complot
complotvan
vanhem
hemmet
met
eenige
vriendenom
omeen
eenjongen,
jongen,verwaanden
verwaanden
eenige
vrienden
markies
strafTen. Ze
Ze lokken
lokken den
den marquesito
marquesito in
in een
een grot,
grot, quasi
quasi om
om
markies te
te straffen.
een feest
aanaan
te richten,
doch
hier
beland
zijnel'eereer
te richten,
doch
hier
belandgrijpen
grijpendede
een
feest tetezijner
deken,
ze aanhoudend
jongens hem
hem vast
vast en
enrollen
rollenhem
hemin in
jongens
eeneen
deken,
diedie
ze aanhoudend
opgooien.
De komst
komst van
van een
eender
der
monniken maakt
maakt een
een eind
eind aan
aan de
de
opgooien. De
monniken
marquesito ligt
ligt tetehijgen
hijgenopopden
dengrond.
grond.DeDe
belhamelsworden
worden
grap.
grap. De marquesito
belhamels
geducht
gestraft; ze
zemoesten
moestenvasten,
vasten,kregen
kregenstrafwerk,
strafwerk, werden
werden inin de
de
geducht gestraft;
het doel
doel was
was bereikt.
bereikt. De
Dejonge
jongemarkies
markiesliet
liet
cel
opgesloten, enz.,
enz., doch
doch het
cel opgesloten,
meervoorstaan
voorstaanopopzijn
zijnhooge
hooge
zich tegenover
tegenover zijn
zijn schoolkameraden
schoolkameraden nooit
nooitmeer
zich
plek waar
waar de
debestraffing
bestraffinghad
hadplaats
plaatsgehad,
gehad,werd
werdvoortaan
voortaan
geboorte.
creboorte.De
De plek
van de
de deken.
deken.
genoemd: : de
genoemd
de grot
grot van

* * *
Zweedsche en
Noorsche schrijvers
schrijvel's spreken
spreken weinig
weinig over
over hun
hun schoolschoolen Noorsche
jaren, althans
althans over
over het
het onderwijs
onderwijs dat
dat ze
zegenoten.
genoten. Hun
Hun
jeugdherinnejaren,
jeugdherinnemeertochten
tochtenininbooten
booten
ringen,
zooals bij
bij Strindberg
Strindberg en
en Nansen,
Nansen, zijn
zijn meer
ringen, zooals
of sleden,
sleden, als
als zezeuittrokken
uittrokkenopop
reusachtige
sneeuwschoenen,
de de
ski,ski,
reusachtige
sneeuwschoenen,
over bergen
bergen en
enmeren
merenkonden
kondenschaatsenrijden.
schaatsenrijden.
waarmee ze over
waarmee
geeft evenwel
evenwel een
eenuitvoerige
uitvoerigebeschrijving
beschrijving van
van het
lIet
Henri Steffens
Steffens geeft
Henri
het
Deensche
schoolleven. Zijn
Zijn vader
vader was
was een
eenDuitscher,
Duitseher, dokter
dokter in
in het
Deensche schoolleven.
Deensche
leger;; de
de zoon
zoonwerd
werdlater
laterbekend
bekendalsalsDuitsch
Duitscllschrijver
schrijver en
en
Deensche leger
professor.
bracht hij
hij door
door aan
aan de
de Latijnsche
Latijnsche school
school te
te
Zijn
eerste studiejaren
studiejaren bracht
Zijn eerste
Elseneur. Deze
Deze school
school verschilde
verschilde weinig
weinig van
vandiedie
in andere
landen:
Elseneur.
in andere
landen
:
ongeveer
hetzelfde programma
programma en
dezelfde methodes
methodes om
om de
de orde
orde te
te
ongeveer hetzelfde
en dezelfde
handhaven.
Met
genot
denkt
de
schrijver
aan
deze
jaren
terug,
minder
handhaven. Met genot denkt de schrijver aan deze jaren terug, minder
om
de school,
school, dan
dan om
om de
deheerlijke
heel'lijke uren,
uren, die
die hij
hij aan
aan de
dehaven
haven doordoorom de
weer andere
andere schepen
schepen uit
uitverre
verrelanden.
landen. Met
Met
bracht. Elken
Eiken dag kwamen
kwamen weer
bracht.
de
Deensche zeelui
zeelui was
washijhij
groote
vrienden;
ademloozespanning
spanning
de Deensche
groote
vrienden
; in in
ademlooze
naar dedewondere
wondereverhafen
verhalenvan
vanzonderlinge
zonderlinge visioenen
visioenen en
en
luisterde hij
hij naar
luisterde
doorgebrachte nachten.
nachten.
angstig doorgebrachte
Op
twaalfjarigen leeftijd
leeftijd werd
werdzijn
zijnvader
vaderverplaatst
verplaatstvan
vanElseneur
Elseneurnaar
naar
Op twaalfjarigen
Roeskilde. Hi~r
op de
de school
school van
van de
de katedraal,
katedraal, waar
waar de
de leerleerRoeskilde.
Hier ging
ging hij
hij op
lingen
's Zondags
Zondags als
koorknapen moesten
doen. Het
Het droge
droge
lingen 's
als koorknapen
moesten dienst
dienst doen.
VOOI'
dezenjongen
jongenmet
metzijn
zijnvurigen
vurigen
onderwijs
miste alle
alleaantrekkelijkheid
aantrekkelijkheidvoor
onderwijs miste
dezen
dichtel'lijl,en
Latertrekt
trektdede
familieSteffens
StefTensnaar
naarKopenhagen.
Kopenhagen.
dichterlijken geest.
geest. Later
familie
te Upsala
Upsala te
te
Henri krijgt
krijgt clan
dan privaatlessen
privaatlessen om
om voor
voor de
deuniversiteit
universiteit te
Henri
worden
opgeleid, zoodat
zoodat we
weniets
nietsvernemen
vernemen
vanscholen
scholenuit
uitdedehoofdstad.
hoofdstad.
worden opgeleid,
van

* * *
Tot
slot een
eenenkel
enkelwoord
wOOl'dover
overden
denHollandschen
Hollandschenjongen.
jongen.Gaarne
Gaarnehad
had
Tot slot
ik
hetoordeel
oordeelvan
vanAscott
AscottHope
Hopevernomen
vernomen over
overonze
onzejeugdige
jeugdige landgelandgeik het
De schrijver
schrijver van
van The
TheSchoolboy
Schoolboyabroad
abroaddeelde
deeldeme
meechter
echtermede,
mede,
nooten.
nooten. De
1906. lIL
III.
28
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dat
hij geen
geenwoord
woordHoHandsel'
Hollandsch kende
kende en
enniets
nietsvan
vanHollandsche
Hollandschejongens
jongens
dat hij
slecht eenmaal
eenmaal had
hadhij
hijeen
eenartikel
artikelover
overons
onsonderwijs
onderwijsgelezen.
gelezen.
wist
wist j ; slecht
Pierredede
Coubertin,opgenomen
opgenomenininde
deRevue
Revue
Dit
bleek een
een opstel
opstelvan
vanPierre
Dit bleek
Coubertin,
des
deux Mondes
Mondes van
van 1899.
1899.De
Deschrijver
schrijverheeft
heeftblijkbaar
blijkbaarwerk
werk gemaakt
gemaakt
des deux
van zijn
van
zijn onderwerp.
onderwerp. Hij
Hij heeft
heeftHollandsche
Hollandschegymnasia
gymnasia en
en H.
H. B.
B. S.
S.bezocht
bezocht ;j
hij
zelf de
dejongens
jongensondervraagd
ondervraagd en
en het
hetoordeel
oordeelvan
vananderen
anderen ingeingehij heeft zelf
hebbengezegd,
gezegd,merkt
merkt
wonnen.
heel veel
veel goeds
goedsvan
vanonze
onzescholen
scholentetehebben
wonnen. Na
Na heel
monsieur
Coubertin op,
dat de
de vakken
vakken aan
aan de
deH.H.B.B.S.S.teteuitgebreid
uitgebreid
monsieur de
de Coubertin
op, dat
zijn
dat het
het onderwijs
onderwijs daardoor
daardoor niet
Hij onderonderzijn en
en dat
niet diep
diep genoeg
genoeg gaat.
gaat. Hij
beweertdat
datonze
onze
schrijft
meening van
van een
eenzijner
zijnerconfrères,
confrères, die
diebeweert
schrijft de
de meening
technisch zijn,
zijn, dat
dat geen
geensolide
solidebasis
basiswordt
wordtgelegd
gelegd:: zles
»les
scholen
scholen te
te technisch
Ie reste
reste de
de leur
leurvie."
vie."
élèves
me semblent
semblent pas
pas munis
munis pour
pour le
élèves ne
ne me
Het
grootste euvel
euvel ligt
ligt ongetwijfeld
ongetwiJfeld in
in den
denkillen
killengeest
geesttusschen
tusschen
Het grootste
Zoo vernam
vernam ik
ik onlangs
onlangs van
van een
een H.
H. B.
B.
leeraren(
essen) en
leerlingen. Zoo
leeraren(essen)
en leerlingen.
scholier,
zes weken
weken de
de school
school verzuimde
verzuimde om
om roodvonk.
roodvonk. Slechts
Slechts een
een
scholier, die
die zes
of twee
tweeleeraren
leerarenzeiden
zeideneen
eenenkel
enkeldeelnemend
deelnemend woord,
woord, toen
toen hij
hij weer
weer
voor
eerst in
in hun
hun les
lesverscheen
verscheen;; de
dezeven
zevenofofacht
achtanderen
anderendeden
deden
voor het
het eerst
er
het zwijgen
zwijgen toe.
toe. DeDe
jongen
zelf
verbaasdezich
zichhier
hiervolstrekt
volstrektniet
niet
er het
jongen
zelf
verbaasde
over.
Een
ieekenend
voorbeeld
van
de
onderlinge,
hartelijke
verhouding!
over. Een ieekenend voorbeeld van de onderlinge, hartelijke verhouding !
Op
onze scholen
scholen zijn
zijn dezelfde
dezelfde woorden
woorden van
van toepassing,
toepassing, die
diemonsieur
monsieur
Op onze
naar aanleiding
aanleiding van
van de
decrisis,
crisis,die
diededeFransche
Franscheuniversiteit
universiteit
Poincaré
sprak naar
Poincaré sprak
doormaakt: : bQuant
l'éducation, elle
elleest
estbeaucoup
beaucouptrop
tropsouvent
sou vent
than!! doormaakt
thans
bQuantàl'éducation,
abandonnée
hasard; ; Ie
professeur ne
ne cherche
cherchepas
pasouounenecherche
chercheque
que
abandonnée au
au hasard
le professeur
rarement à pénétrer
pénétrer dans
dans l'intimité
l'intimité des
desélèves
élèves;
mêlejamais
jamais
trop
trop rarement
; il ilnenesesemêle
leur vie
vieintellectuelle
intellectuelle etetmorale
morale; ; il corrige leurs
ou se mêle
mêle trop
trop peu
peuA,à leur
réciter leurs
leurs legons,
leçons, mais
mais n'essaye
n'essaye guère
guère de
de
compositions,
compositions,leur
leur fait
fait réciter
connaître leurs
caractères et d'améliorer
d'améliorer leur
leur nature"
nature" (*).
(*).
connaitre
leurs caractères
Ook Fransche
Fransche paedagogen
paedagogen zijn
zijn thans
thans tot
totdedeovertuiging
overtuiginggekomen,
gekomen,
Ook
dat onderwijs
onderwijs en
enopvoeding
opvoedillg moeten
moetensamengaan
samengaan;; de
de opvoeding
opvoeding isis het
het
dat
eigenlijk doel,
het onderwijs
onderwijs hot
hl'!t middel
middel om
om dat
dat doel
doel tetebereiken.
bereiken.
eigenlijk
doel, het
draagt nu
nu de
deschuld,
schuld, dat
datdoel
doelenenmiddel
middelininHolland
Holland zoo
zoo ver
vervan
van
Wat draagt
elkander zijn
zijn verwijderd
verwijderd; ; hoe
hoe komt
komt het,
het,dat
datrectoren
rectorenenendirecteuren
directeuren
elkander
met den
denheadmaster
headmasterkunnen
kunnenzeggen
zeggen:
don 't make
make scholars,
scholars,
onmogelijk met
onmogelijk
: we don
make men?
men?
we make
Ik won
won het
het oordeel
oordeel in
in van
vaneen
eenonzer
onzerbekende
bekendepaedagogen,
paedagogen,den
denheer
heer
Kleefstra, chef
chef der
der Brinio-school
Brinio-school te
te Hilversum.
Hilversum. Dezen
Dezenvroeg
vroegik,
ik,wat
watzijn
zijn
Kleefstra,
indruk was van
van Hollandsche
Hollandsche jongens.
jongens.
indruk
Het epistel
epistel dat
datikikwaving,
olltving,
ik den
heer
Kleefstra
verzocht
Het
en en
datdat
ik den
heer
Kleefstra
verzocht
mogen laten
laten afdrukken,
afdrukken, luidt
luidt als
alsvolgt
volgt:
te mogen
:
....•
. . .»Wat
»Wat zal
zal ik
ik uuzeggen
zeggen!
moetmet
meteen
eenbloedend
bloedend hart
hart erer! IkIkmoet
kennen,
dat
de
Engelsche
jongen
als
persoonlijkheid
"èr
boven
den
kennen, dat de Engelsche jongen als persoonlijkheid vèr boven den
(*)
(*) Wat
Wat de
de opvoeding
opvoeding betreft,
betreft, deze
deze wordt
wordt maar
maar al
al te
tedikwijls
dikwijls aan
aanhet
hettoeval
toevalovergeovergeintimiteitzijner
zijnerleerlingen
leerlingen;
hijbemoeit
bemoeitzich
zich
laten;; de
de leeraar
leeraarzoekt
zoektzelden
zeldenofofnooit
nooitdedeintimiteit
laten
; hij
bijhooge
hoogeuitzondering
uitzonderingmet
methun
hungeestelijk
geestelijk
zedelijkleven
leven:
overhoort
of slechts
slechts bij
nooit of
of of
zedelijk
hijhij
overhoort
les~en, doch
doch zelden
zeldentracht
trachthijhijhun
hun
karaktersteteleeren
leerenkennen
kennenenendie
dieten
tengoede
goede
hun lessen,
hun
karakters
te leleiden.
iden.
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veel
verder
boven
Brinio-jongen staat,
staat, en
en dus
dus —
- geloof
geloofikik—- nog
nog
veel
verder
bovenden
den
Brinio-jongen
doorsnee-Hollandschen H.
B. S.S.ofofGymnasium-scholier.
Gymnasium-scholier. In
In de
de113
jaar
doorsnee-Hollandschen
H. B.
3 jaar
dat ik
ik mijn
mijnschool
schooldrijf,
drijf,heb
hebikikten
tenminste
minsteeen
een
strengenschoolgeest
schoolgeest
dat
strengen
kunnen scheppen,
scheppen, -— maar
maar hoe
hoe heb
heb ik
ik daartoe
daartoe voet
voet bij
bij auk
stukmoeten
moeten
kunnen
houden!!! ! —
- zoodat
zood at bij
bij mij
mij noch
noch ininschool,
school,noch
nochdaarbuiten
daarbuiten die
dielichtlicht'louden
waaman de
de Hollandsche
Hollandsche joligen
jongen in
in de
de
zinnige baldadigheid
baldadigheid heerscht,
zinnige
heerscht, waaraan
M. O.
O. en
en H.
H. O.
O. pleegt
pleegt
vlegeljaren zich
op de
deopenbare
openbare scholen
scholen voor
voor M.
vlegeljaren
zich op
maken.
schuldig te maken.
schuldig
»Maar ik wijt
wijtdedepersoonlijke
persoonlijkeminderwaardigheid
minderwaardigheid van
van den
denHollandHolland»Maar
haar
sehen jongen
jongen noch
noch aan
aandie
diescholen,
scholen,noch
nochaan
aanhemzelf
hemzelf;
wijthaar
schen
; ikikwijt
aan onzen
onzen volksaard
volksaard en
geest van
van het
het gezinsleven.
gezinsleven. 0, als
als de
de
aan
en aan
aan den
den geest
groote menschen
menschen eens
eens wat
watgróóter
gróótermenschen
menschenwaren
waren!
groote
!
,Zeg mij, zien de
de kinderen
kinderen om
om zich
zich heen
heenwelopgevoede,
welopgevoede,karakterkarakterDZeg
volle dingen
dingen gebeuren
gebeuren?
voile
?
,Zien ze in
in den
denkring
kringvan
vanliun
hun
familieenenkennissen
kennissenzelfbeheersching
zelfbeheersching??
familie
DZien
zelftucht? vlijt?
vlijt? energie
energie?
eeneerlijke,
eerlijke,rechtvaardige,
rechtvaardige,strenge
strengelevenslevenszelftucht?
? een
opvatting?
opvatting
?
,Zoo ergens,
ergens, dan
dan moet
moettoch
tochinindedeopvoeding
opvoedingAlles
àlles komen
komen van
van liet
het
DZoo
stil-werkende groote
groote voorbeeld.
voorbeeld.Teert
Teertniet
nietdedegroote
grootemassa
massader
del'volwassen
volwassen
op elkaars
elkaarsgenade
genade?
menschen tegenwoordig
tegenwoordig moreel
moreel op
menschen
?
,Beschouwt
't
kind
tegenwoordig
het
excuus
niet
alszijn
zijnnatuurlijk
natuurlijk
kind tegenwoordig het excuus niet als
DBeschouwt
recht?
recht
?
»In
de vacantie
vacantie was
wasikikmet
met
mijnvrouw
Vl'OUWinin
Londenenenmenigmaal
menigmaal
Din de
mijn
Londen
wij elkaar
elkaar op
opde
deflinke,
flinke,strenge
strengegezichten
gezichten
derEngelsche
Engelschejongens.
jongens.
wezen wij
wezen
der
Op
de thuisreis
thuisreis ontmoetten
ontmoetten we
weininhet
hetstation
stationteteDover
Dovereen
eenmoeder
moeder
Op de
met twee
twee zoons
zoons van
van 113-15
jaar,enen
hadden
nog
wel
een
uurvoor
voor
met
3-1 5 jaar,
wijwij
hadden
nog
wel
een
uur
bespieden. 't Was
Was een
een lust
lust
den
boeg om
om ze
zeininhun
hundoen
doen en
enlaten
latentetebespieden.
den boeg
de
oogen
om
die
jongens
te
zien
en
onderweg
zeiden
we
voor
voor de oogen om die jongens te zien en onderweg zeiden we nog
menigmaal:
de Hollandsche
Hollaridsche jongens
jongens ook
ook eens
eeusz66
zóó1"
I"
menigmaal : "waren
Iwaren de
,In
den
Haag
stapte
ik
uit
om
de
match
H.
V.
V.-Corinthians
DIn den Haag stapte ik uit om de match H. V. V.—Corinthians
bij
te wonen.
wonen.
bij te
»Toevallig
ik tusschen
tusschen een
een vader
vaderen
entwee
tweezijner
zijnerzoons
zoons van
van
stond ik
IToevallig stond
vermoedelijk
jaar.
vermoedelijk12-14
1 2-14 jaar.
»'t
Eene broertje
duwde 't andere wat
toe.
wat toe.
broertje duwde
't Eene
,Papa
Vicje, eet nou
nou geen
geen chocola
chocola meer,
meel', jejehebt
hebtalalvoor
voor
DPapa smeekend : Vicje,
twee kwartjes
kwartjes op.
op.
D
Vicje (een
jaar of twaalf):
stuk nog!
nog !
twaalf) : Dit stuk
(een jaar
»Vicje
,Papa:
Och
nee,
steek
't
in
je
zak
...
in
je
zak
.
.
. !!
»Papa : Och nee, steek
»Vicje:
Als ik
gek was
was ... ! ... kijk
kijk me
menou
noudie
diestomme
stomme Feith,
Feith,
ik gek
»Vic,je : Als
net voor
voor zijn
zijn poote
poote...
Zeg,haal
haaln6K
nó~ wat
wat!!
kreeg
de bal
bal net
kreeg de
. . . Zeg,
»Broer:
heb geen
geen cente
cente meer.
meel'.
Ik heb
DBroer : Ik
»Vicje:
niet!! Haal
maar!!
Haal maar
DVicje : Dondert
Dondert niet
llPapa
smeekend : : Je
doet 't toch
niet?? Vicje,
Vicje, éét
éét nou
niet meer,
meer,
toch niet
nou niet
»Papa smeekend
Je doet
't
Is
heusch
niet
goed!
ventje!
Is heusch niet goed !
ventje !
III.
28'
28*
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»Vicje:
Hup, hup,
Cauncel! ! Toe,
Feith!! lui
lui beest
beest! .... doet
doet maar
maar
»Vicje : Hup,
hup, Cauncel
Toe, Feith
niks vandaag
vandaag . . . ! . . . .
niks

sIk ben
Jlk
ben van
van ergernis
ergernis weggeloopen."
weggeloopen. " —
Deze regelen
regelen behelzen
behelzen een
eenstrenge
strengedoch
doch
rechtvaardigeaanklacht.
aanklacht.Het
Het
Deze
rechtvaardige
gezin
gezin draagt
draagt de
de schuld,
schuld, dat
dat onze
onze scholen
scholen geen
geen mannen afleveren.
Volgens Pierre
de Coubertin
Coubertin is ons
ons familieleven
familieleven boven
boven allen
allen lof
lofverYerVolgens
Pierre de
heven: : »l'autorité
»I'autorité du
père est
est intact,
intact,les
lesliens
]jensdudu
sangsont
sontrespectés.”
respectés."
heven
du père
sang
De zoon
zoon kiest
kiest meestal
meestal het
het beroep
beroep van
van den
den vader,
vader; enz.
enz.
De
Ons
familieleven kan
kan zeer
zeer zeker
zeker den
den toets
toetsdoorstaan
doorstaan met
metFransche
Fransche
Ons familieleven
gezinnen,
doch
even
zeker
moeten
wij
voor
Engeland
onderdoen.
Ieder
gezinnen, doch even zeker moeten wij voor Engeland onderdoen. Ieder
in een
eenEngelsche
Engelschefamilie
familie doorbrengt,
doorbrengt, zal
zal onder
onder de
de bebedie
eenigen tijd
tijd in
die eenigen
watdaar
daaronder
onder home wordt
verstaan. Werkelijk
Werkelijk
koring
geraken van
van wat
koring geraken
wordt verstaan.
heerschen hier
hier orde,
orde, tucht,
tucht,eerbied
eerbiedenen
liefde.EnEndan
dandedegoede
goedemanieren
manieren!
heerschen
liefde.
!
datzijn
zijnbroertje
broertje van
van zes
zes jaar,
jaar, dat
dat het
heteerst
eerst
Een achtjarig
achtjarig ventje
ventje dat
Een
een
winkel wil
wilbinnenstappen,
binnenstappen, terug
terug trekt
trekt en
en den
den kleuter
kleuter met
metfonkefonkeeen winkel
fkst". En
En dan
dan de
dezoon
zoondie
dieopstaat
opstaatom
om
lende oogen
oogen toefluistert
toefluistert:: »ladies
»ladies first".
lende
zusterdede
kamerverlaat,
verlaat,
de
deur open
open tetedoen,
doen,alsals
moerler
de deur
zijnzijn
moeder
of of
zuster
kamer
haar bedient
bedient en
en tegemoet
tegemoet komt
komt met
metallerlei
allerleikleinigheden,
kleinigheden, die
diedaar
daar
die
die haar
vanzelf spreken,
spreken, doch
doch die
die een
eenHollandsche
Hollandsche jongeling
jongeling of
of student
student »gek”
»gek"
vanzelf
vinden.
zou vinden.
Zoo ergens,
ergens, dan
dan wordt
wordthet
hetvaderlijk
vaderlijkgezag
gezagdaar
daargeëerbiedigd.
geëerbiedigd. Bij
Bij
Zoo
het
lezen van
van de
descène
scènevan
van»Vicje",
»Vicje",dacht
dachtik ik
onwillekeurigaan
aankleinen
kleinen
het lezen
onwillekeurig
verrukking
Humphrey, die
die zijn
zijn lievelingspudding
lievelingspudding zag
zag opdragen
opdragen en
en ininverrukking
Humphrey,
uitriep: : »Oh,
should like
to have
have much
much ofofthat
thatpudding."
pudding." —
- »I»1dare
dare
uitriep
»Oh, I1 should
like to
but
you
won
't
be
asked,"
sprak
de
vader.
say
you
would,
my
son,
say you would, my son, but you won
be asked," sprak de vader.
kind dacht
dachtaan
aangteen
geenhuilbui
huilbuiofofscène
l!Icène;
het
sprakvanzelf
vanzelfdat
dat»daddy"
»daddy"
Het kind
; het
sprak
werd
gehool'zaamd. Toen
Toen dezelfde
dezelfde pudding
pudding eenigen
eenigen tijd
tijd later
later op
op tafel
tafel
werd gehoorzaamd.
wOOl'den. De
De
verscheen,
kleine Humphrey
Humphrey zijn
zijn verrukking
verrukking niet
in woorden.
verscheen, uitte
uitte kleine
niet in
blauwe
kinderoogen volgden
volgden den
den schotel
schotel met
metstralenden
stralenden blik,
blik, tot
tot die
die
blauwe kinderoogen
ten slotte
slottewerd
werdvoorgehouden.
voorgehouden.
ook
hem ten
ook hem
De
heer Kleefstra
Kleefstra schrijft
schrijft in
in het
het Handelsblad,
Handelsblad, waar hij
hij zijn
zijn indrukken
indrukken
De heer
Engeland:
»Bijhoehoemeedeelt
over zijn
zijn bezoek
bezoek aan
aan de
deBedaleschool
Bedaleschool ininEngeland
meedeelt over
: »Bij
veel
kindel'en wordt
wordt de
degoed-menschelijke
goed-menschelijke aanleg
aanleg in
in hun
hun jeugd
jeugd niet
niet
veel kinderen
bedorven,
doordat
vader
en
moeder
de
opvoeding
van
meet
af
bederven
bedorven, doordat vader
moeder de opvoeding van meet af bederven
aandoorzicht,
doorzicht, terwijl
terwijl de
deschool
school
door
zwakke, domme
domme liefde
liefde en
en gemis
gemisaan
door zwakke,
bij machte
machte is isde de
schade
te herstellen?
Tochblijft
blijftmen
menzweren
zweren
niet
niet bij
schade
te herstellen
? Toch
bij
de opvoeding
opvoeding in
in het
het gezin
gezinenenbijbij
opleidingopopscholen,
scholen, die
die
bij de
de de
opleiding
metterdaad
alleen de
dewetenschappelijke
wetenschappelijke vorming
vorming behartigen,
behartigen, maar
maar de
de
metterdaad alleen
opvoeding
dienen in
in schijn."
schijn."
opvoeding slechts
slechts dienen
De heer
heerKleefstra.
Kleefstra'bracht
brachtdit
ditbezoek
bezoekmet
mettien
tienvan
vanzijn
zijnBrinio-leerlingen.
Brinio-Ieerlingen.
op
met
hun
Engelsche
makkers.
De
Hollandsche
jongens
schoten
best
De Hollandsche jongens schoten best op met hun Engelsche makkers.
Op
het tennisveld
tennisveld hadden
hadden ze
zich kranig
Het slot
slot van
van dien
dien
Op het
ze zich
kranig geweerd.
geweerd. Het
heer Kleefstra als volgt:
dag
beschrijft de heer
volgt :
dag beschrijft
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van alle kanten daagden
»Het
spel was
was intusschen geëindigd;
daagden groepjes
groepjes
geëindigd ; van
»Het spel
jongens op,
op, die
die hun schreden
naar de
de groote eetzaal
richtten. Ik
Ik
schreden weer
weer naar
eetzaal richtten.
jongens
volgde
volgde met mijn
mijn jongens.
jongens.
gansche groote
])Binnen
was het
het gansche
groote gezin, volwasDBinnen weinige oogenblikken was
tot het
het dienstpersoneel
di~nstpersoneel toe,
toe, in
in de
de zaal
zaal vereenigd,
senen en
kinderen, tot
en kinderen,
onder
eerbiedige
stilte
wachtend
op
den
prediker.
Daar
luidde de
de
onder eerbiedige stilte wachtend op den prediker. Daar luidde
nu kwam de directeur
ten teeken, dat
dat de
de gemeente was vergaderd
vergaderd;; nu
directeur
gong ten
gong
binnen,
schreed statig
statigenenonhoorbaar
onhoorbaar tusschen de
rijen door,
door, plaatste
plaat~te
de rijen
binnen, schreed
zich achter
achter een
een laag
laag spreekgestoelte
voor de
de schouw
schouwen
begon de
de
en begon
zich
spreekgestoelte voor
uit den
den Bijbel,
Bijbel, daarna
godsdienst-oefening. Eerst een kort stuk
daarna gemeengemeenstuk uit
godsdienst-oefening.
aangehoord :
schappelijk gezang,
ten slotte
slotteeen
eengebed
gebed
doorallen
allenknielend
knielend aangehoord:
gezang, ten
door
het bed-klokje
bed-klokje luidde.
luidde.
de ])prayer"
was afgeloopen en
en het
v prayer" was
dat ik
ik nooit
nooit zal
zal vergeten.
vergeten.
»Thans gebeurde
gebeurde iets,
iets, dat
»v De
De honderd
honderd jongens zaten
zaten nog
nog steeds
steeds in
in lange
lange rijen;
rijen ; stil, onder den
indruk
indruk van
van het oogenblik.
»Plotseling
achterste rij
op, liep
liep in
in gelid
gelid naar
naar het
hetfront
ü·onten
en
»Plotseling stond
stond de
de achterste
rij op,
begon
het geheele
schoolpersoneel met
met een
een handdruk
handdruk goeden
goeden nacht
nacht te
te
begon het
gebeele schoolpersoneel
Voor den
den directeur
directeur gekomen,
gekomen, stelde
stelde iedere
iedere jongen
jongen zich
zich in
in
wenschen. Voor
postuur, zag
den directeur
directeur recht
recht in
in de
de oogen, onderging
het onderzoek
onderzoek
postutir,
onderging het
zag den
tot in
in de
de ziel
ziel dringenden blik
blik en
kreeg gelegenheid
gelegenheid zijn
zijn bebevan een
een tot
van
en kreeg
luchten. Had
Had el·
te zeggen, dan trokken
zwaard gemoed
gemoed te luchten.
er iemand
iemand iets
iets te
opeerbiedigen
eerbiedigen afstand
afstand terug,
terug, de
de
de
nakomers zich
zich uit eigen
eigen beweging
beweging op
de nakomers
zoohad
had
kort
onderhoudplaats
plaatsonder
onder
voorsten liepen
liepen door,
door, en
en zoo
voorsten
eeneen
kort
onderhoud
vier oogen.
dag met
met één blik -— oog
oog, hand
hand ininhand
hand -,
vDZÓÓ
Z66 werd eiken
-elken dag
oog in oog,
onderzocht, of het
het goede
goedevertrouwen
vertrouwen waarop
waarop het
het opvoedingssysteem was
gebaseerd,
dien dag
dag was
wasverdiend.
verdiend.
gebaseerd, dien
»De
voorbereiding van
van dat
dat oogenblik,.
vDe godsdienst-oefening
oogenblik,
godsdienst-oefening diende
diende tot voorbereiding
de hooge ernst
van den
den prediker
prediker gaf
gaf er
er wijding
wijding aan.
aan. .. ..
ernst van
dat ook
ookmijn
mijnjongens
jongens diep
dieponder
onderden
denindruk
indruk
»Onderweg
mij, dat
v Onderweg bleek
bleek mij,
waren
van de
de slotscène der godsdienstoefening.
godsdienstoefening.
waren van
er stil
stil van
van .. . .. 0,
0, ik
hoopte zoo,
zoo, dat
dat mijn
mijn jongens
jongens een
een
waren er
»Zij waren
ik hoopte
in wèllevendheid hadden
hadden ontvangen."
ontvangen."
onvergetelijke
onvergetelijke les in
ANNIE
DE GRAAFF.
GRAAFF.
ANNIE DE

EEN OUD
BOEK IN EEN
EEN NIEUW
NIEUW KLEED.
OUD BOEK

Kent
ge bonter
bonterverzameling
verzameling van
van geschriften
geschriften dan
dan die,
die, welke
welke in
in het
het
Kent ge
O.-T.
éénbundel
bundelzijn
zijn
vereenigd,
alsof
zij bij
elkaar
behoorden?
Noem
0.-T. ininéén
vereenigd,
alsof
zij bij
elkaar
behoorden
? Noem
en
de
uiteenloopendste voortbrengselen
voortbrengselen van
vanhistorischen,
historischen,dichterlijken
dichterlijken en
de uiteenloopendste
wijsgeerigen
aard
uit
eigen
letterkunde,
plaats
deze
eenigszins
naar
wijsgeerigen aard uit eigen letterkunde, plaats deze eenigszins naar
tijdsorde gerangschikt,
overigens willekeurig
willekeurig door
door elkander
elkander en
en gij
gij
tijdsorde
gerangschikt, maar
maar overigens
hebt
een verzameling,
verzameling, waarvan
waarvan de
bontheid uu aan
aan het
het 0.-T.
O.-T.herinnert.
herinnert.
hebt een
de bontheid
Wetboeken uit onze
onze Middeleeuwen
Middeleeuwen zouden
zouden even
even vreemd
vreemd doen
doen naast
naast de
de
Wetboeken
idylle
van Floris
Floris ende
ende Blanchefloor,
Blanchefloor, als
alsdedeboeken
boekenLeviticus
LeviticusenenDeuteroDeuteroidylle van
naast de
deidylle
idyllevan
vanRuth
Ruth;
Rijmkroniekvan
vanHolland
Hollanddoor
door
nomium
nomium naast
; dedeRijmkroniek
Melis
zou zonderling
zonderling afsteken bij
bij Ruusbroec's
Ruusbroec's mystiek
mystiek geschrift
geschrift:: »Die
»Die
Melis Stoke zou
gheesteleker brulocht"
brulocht"; ; maar
niet evenzeer
evenzeer het
het boek
boekvan
van
chierheit
chierheit der
der gheesteleker
maar niet
»Richteren" bij
bij de
de »Psalmen"
»Psalmen"?
Wijzouden
zoudenons
onsdedeoogen
oogenuitwrijven,
uitwrijven,
de
de DRichteren"
? Wij
als
wij Hooft's
Hooft's erotische
erotische liederen
liederen in
in één uitgave
uitgave verbonden
verbonden zagen
zagen met
met
als wij
brokstukken
Maar passen
paRsen deze
deze —
- mutatis
mutatis
brokstukkenuit
uit Spinoza's
Spinoza'swijsbegeerte.
wijsbegeerte. Maar
mutandis —
- zooveel
zooveel slechter
slechter bij
bij elkaar
elkaar dan
dan de
deminneliederen
minneliederen uit
uit het
het
mutandis
Hooglied
bij de
de profetiëën
profetiëën van
vanJesaia
Jesaia?
Hooglied bij
?
oordeelen —
- wat
wat wij
wij nauwenauweKonden. wij
wij nog onbevangen
onbevangen over
over het
het O.-T.
0.-T. oordeelen
lijks
kunnen, omdat
omdat door
door de
de gewoonte
gewoontedit
ditboek
boekvoor
vooronzen
onzengeest
geesttot
toteen
een
lijks kunnen,
soort
eenheid geworden
geworden is
is —
- wij
wijzouden
zoudendan
danvan
vanverbazing
verbazingdedehanden
handen
soort eenheid
ineenslaan
vragen, hoe
hoehet
hettoch
tochmogelijk
mogelijk
datal al
uiteenloopende
ineenslaan en
en vragen,
is,is,
dat
ditdituiteenloopende
in één
éénbundel
bundelkon
konworden
wordensaamgevoegd.
saamgevoegd. Met
Metnog
noggrooter
grooterverbazing
verbazing
in
zouden
wij
vragen,
hoe
deze
zonderlinge
mengeling
van
geschriften
zulk
zouden wij vragen, hoe deze zonderlinge mengeling van geschriften zulk
verregaand en invloed
invloed kon
kon hebben
hebben op
op heel
heel de
debeschaving,
beschaving, zoo
zoo we
we
een verregaanden
uiet
bedachten, dat
dat het
het 0.-T.
O.-T.in inden
den
loop
eeuwen
HeiligeSchrift
Schrift
niet bedachten,
loop
derder
eeuwen
dede
Heilige
der
Joden en
en Christenen
Christenen isis geweest,
geweest, en
endat
datnog
nogis isvoor
voorvelen
velenonder
onder
der Joden
datzijn
zijninhoud,
inhoud, met
metgoddelijk
goddelijkgezag
gezagomkleed,
omkleed,volstrekt
volstrekt
hen. Vandaar
Vandaar dat
hen.
en zoo
zoo den
denmenschelijken
menschelijken geest
geestkon
konhembeïngeloof
toepassing eischte
eischte en
geloof en toepassing
geweest en
enhet
hetkan
kanniet
nietontkend
ontkend
vloeden.
Veelzijdig is
zijn werking
werking geweest
vloeden. Veelzijdig
is zijn
het veel
veel kwaads
kwaads heeft
heeftaangericht
aangerichtenendat
dathet
hetvoortgaat
voortgaatdat
dat
worden, dat
worden,
dat het
te doen.
doen.
In allerlei
allerlei opzichten.
opzichten.
In
Het 0.-T.
O.-T. bevat
bevatininhethet
verheven
dichterlijkeboek
boekHiob
Hiob een
een
Het
verheven
en en
dichterlijke
machtig
welsprekend protest
protest tegen
tegen de
deopvatting,
opvatting, dat
dathet
hetdienen
dienenvan
van
machtig en welsprekend
God
aal'dsche belooning
belooning met
met zich
zich brengen
brengen zou.
zou.Maar
Maal'overigens
overigens?
God eenige aardsche
het0.-T.
0.-T.schering
scheringeneninslag
inslag?
Is
deze meening
meening niet
nietoveral
overalelders
eldersininhet
Is deze
?
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Wordt
uit dat
datoogpunt
oogpuntniet
nietheel
heeldedegeschiedenis
geschiedenis van
van het
hetvolk
volkIsraël
Israël
Wordt uit
beschreven?
Zoo algemeen
algemeen is de
de gedachte
gedachte:: die Jahweh op
de rechte
rechte
beschreven? Zoo
op de
wijze dient,
dient, wordt beloond,
de hoogel'e
opvatting uit
uit de
de Jobeïde
wijze
beloond, dat
dat de
hoogere opvatting
niet heeft kunnell
doordringen, maar
door verduisterd
verduisterd is.
is. Het
Het 0.-T.
O.-T.
kunnen doordringen,
maar er door
lIeeft
m. a.
a. tv.
w. LOONDIENST bevorderd.
heeft m.
bevorderd.
In
het 0.-T.
O.-T. wordt
wordt wel aangedrongen
aangedrongen op
op reinheid
reinheid van
van zeden,
zeden, maar
maar
In het
op ritueele en
wettische reinheid
reinheid niet
nietminder.
minder. Ja!
met grooter
en wettische
Ja ! soms
soms met
el'llst,
alsof deze
deze laatste
laatstevan
vanoverwegend
overwegend gewicht zou
zijn. Gij zult
ernst, alsof
zou zijn.
maar evenzeer zult gij den
Sabbath en wat
wat
niet dooden en
niet stelen,
stelen, maar
en niet
den Sabbath
al
niet meer,
meer, houden.
houden. Het
Het O.-T.
het denkbeeld verbreid, dat
dat het
het
al niet
0.-T. heeft
heeft het
VOR)IELIJKE
dengodsdienst
godsdienstook
ookhet
heteigenlijk
eigenlijk
godsdienstigeis.is. Deze
VORMELIJKE in den
godsdienstige
tot haar
haar uiterste
uiterste consequentie gekomen
het Pharizeïsme,
opvattillg
opvatting is
is tot
gekomen in het
maar leeft
leeft ook
ook onder
onder Christenen
Christenen nog
voort tot op
op dezen
dezen dag.
dag.
nog voort
Het O.-T.
heeft het
het menschelijk geslacht vervolgd en
en met
met een
een last
last
0.-T. heeft
bezwaard
door zijne voorstelling
God des
des toorns en
bezwaard door
voorstelling van
van God
God als
als een God
der wrake.
wrake. Angstig
Angstig hebben menschen
menschen onder
onder dien
invloed gezocht
gezocht naar
naat'
dien invloed
aan dedeverschrikking
verschrikkingvan
vantijdelijke
tijdelijke en
eneeuwige
eeuwigestraffen
straffen
middelen om
om aan
middelen
te
ontkomen door
dool' allerlei
allerlei godsdienstige
leeringen en practijken.
te ontkomen
godsdienstige leeringen
laatstevolgens
volgens
Zoowel Joden
Joden als Roomschen en
Calvinisten, welke
welke laatste
Zoowel
en Calvinisten,
Vondel : 't liefelijk
aanschijn Gods
Gods afschilderen
afschilderen als
als den
den droes(duivel).
Vondel:
liefelijk aanschijn
~ieuw- Testamentische leer eener alles
omvattende liefde
liefde Gods
Gods is
is
De Nieuw-Testamentische
alles omvattende
te zeer verdrongen
van het
het 0.-T., dat de
de GERECHTIGHEID
al
al te
GERECHTIGIIEID
verdrongendoor
doorde
de leer
leer van
Gods
Gods STRAF eischt.
Maar hiermede
het zondenregister
zonden register van
van het 0.-T. nog
nog bij
bij lange
lange
hiermede isis het
niet volteekend!
volteekend ! Het
genoemde betrof
betrof de
degodsdienstige
godsdienstigebegrippen.
begrippen.
niet
Het genoemde
En wat
wat nu
nu de
debeschaving
beschaving in
in meer
meer algemeenen zin aangaat?
kan
En
aangaat ? Het
Het kan
niet
ontkend worden, dat
het 0.-T. een hinderpaal
hinderpaal is
is geweest
voor het
Diet ontkend
geweest voor
dat het
veld winnen
winnen van
vannieuwere
nieuwerewetenschappelijke
wetenschappelijkeinzichten,
inzichten,die
diethans
thanseindelijk,
eindelijk,
veld
na
eeuwen van
van worsteling,
worsteling, algemeen
algemeen goed
goed beginnen
beginnen te worden. Is
de
na eeuwen
Is de
o.
a.
inhoudt,
dat
de
aarde
om
wereldbeschouwing
van
Copernicus,
die
a.
inhoudt,
dat
de
aarde
om
wereldbeschouwing van Copernicus, die
de
zon draait
draait en
en niet
nietomgekeerd,
omgekeerd,niet
nietbestreden
bestredenmet
meteen
eenberoep
beroepop
ophet
het
de zon
wondel'
van Josua, die
immers de
de zon
zonliet
lietstilstaan
stilstaan in
in het
hetdal
dalvan
van
wonder van
die immers
de eeuw
Ajjalon?
In de
de laatste
laatste helft
helft der
der 16
was er
er een
eenstoutmoedig
stoutmoedig
Ajjalon ? In
eeuw was
16de
predikant
verlichte denkbeelden
denkbeelden -— Balthazar Bekker is zijn
zijn naam
predikant met verlichte
naam -—
allerlei bijgeloof,
bijgeloof, o. a.
de werkelijkheid
werkelijkheid
die
in zijn
zijn »Betoverde wereld"
die in
wereld" allerlei
a. de
bestl·eed. Maar
Maar bevatte het O.-T.
niet allerlei voorvan tooverkrachten bestreed.
0.-T. niet
niet aan haar
invloed te gelooven
schriften omtrent tooverij, bleek
haar invloed
bleek het niet
en
was het
het dus
dus niet
nietgoddeloos
goddeloos het
het bestaan
bestaan hiervan
hiervan te
te ontkennen!
en was
ontkennen
En
in zedelijk
zedelijk en
enmaatschappelijk
maatschappelijk opzicht?
verdedigd op
op
En in
opzicht ? De slavernij is verdedigd
gronden,
ontleend
aan
het
O.-T.,
dat
immel's
allerlei
bepalingen
hiergronden, ontleend aan het 0.-T., dat immers allerlei bepalingen
omtrent bevatte
en dus
dus stilzwijgend
stilzwijgend er
er zijne goedkeuring aan hechtte. En
En
bevatte en
de oorlog?
Jahweh (Jehova),
de God
God des
des Ouden
Ouden Testaments,
Testaments, wordt een
oorlog ? Jahweh
(Jehova), de
genoemd. Hij
Hij doodt
doodt de
de menschen
mellschen en
hun vee.
vee. »Hij zal zijn
»krijgsheld" genoemd.
en hun
wetten en
enwraak
wraak oefenen over zijne vijanden. Hij
Hij zal
zal zijne
blinkend zwaard
zwaard wetten
blinkend
pijlen dronken maken van
bloed
en
zijn
zwaard
zal
vleesch
verslinden,"
van bloed en zijn
verslinden."
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Zegt
het 0.-T.
O.-T. niet,
niet,dat
datdede
oorlogdoor
doorGod,
God, op
op 't zachtst
gezegd,
Zegt het
oorlog
zachtst gezegd,
wordt goedgekeurd
goedgekeurd? ? En
En de
de doodstraf?
doodstraf? Wordt
Wordtdeze
dezeniet
niet
uitdrukkelijk
wordt
uitdrukkelijk
door
het 0.-T.
O.-T. voorgeschreven,
voorgeschreven, b.v.
b.v. volgens
volgens de
deberuchte
beruchtebepaling
bepaling:: oog
oog
door het
om
oog en
en tand
tand om
om tand
tand?? Nog
Nog zijn
zijn wij
wij niet
niet aan
aan het
heteinde
einde van
van onze
onze
om oog
opsomming! ! Veelwijverij!
vrouwen, de
de vrome
vromeAbraham
Abraham
opsomming
Veelwijverij !Jacob
Jacob had
had vier
vier vrouwen,
neemt
op zijn
zijn ouden
ouden dag
dag Ketura
Ketura er bij
bij;; David,
David, de
de man
man naar
naar het
het hart
hart
neemt op
van Jahweh
Jahweh (Jehova),
(Jehova), heeft
heefteen
eenheele
heele
harem,
wijze
KoningSalomo
Salomo
van
harem,
enen
dede
wijze
Koning
weet het
hetvoorbeeld
voorbeeld zijns
zijns vaders
vaders wél
wèltetevolgen.
volgen.OfOf
Mormonen,zooals
zooals
de de
Mormonen,
Munsterdeden,
deden,hunne
hunneveelwijverij
veelwijverij niet
niet
vóór hen
hen dedeWederdoopers
vVederdoopers teteMunster
v66r
met
een beroep
beroep op
op het
het0.-T.
O.-T.kunnen
kunnenverdedigen
verdedigen?? En
Enininditditverband
verband
met een
burgerlijke
denken
wij vanzelf
vanzelf aan
aandede
merkwaardigebepaling
bepalinginindedeburgerlijke
denken wij
merkwaardige
wet
van het
hetEngelsche
Engelsche rijk,
rijk,welke
welkehet
hethuwelijk
huwelijkmet
metdedezuster
zusterder
der
wet van
overleden
vrouw
verbiedt.
Deze
berust
op
een
slecht
begrepen
vooroverleden vrouw verbiedt. Deze berust op een slecht begrepen voorschrift
in de
de Mozaische
Mozaische wet.
wet. DeDe
wetgever
hiervan
onderlinge
schrift in
wetgever
hiervan
hadhad
in in
dede
onderlinge
der vrouwen
vrouwen dedeschaduwzijden
schaduwzijden van
van het
hetharemsysteem
haremsysteem leeren
leeren
jaloezie der
jaloezie
datdedenaijver
naijveronder
onderzusters,
zusters,
vrouwenvan
vanéén
één
kennen
en vreezende,
vreezende, dat
kennen en
alsals
vrouwen
verderfelijkerzou
zouwerken,
werken,verbood
verbood hij
hij het,
het,
man, nog
nog grooter
grooterzou
zouzijn
zijneneH
man,
verderfelijker
dat
iemand zich
zich met
mettwee
tweezusters
zusterszou
zouverbinden.
verbinden. Dit
Dit 0.-T.isch
O.-T.ischvoorvoordat iemand
wordt geheel
geheel misverstaan
misverstaan en
en het
hetEngelsche
Engelscheparlement
parlement verwerpt
verwerpt
schrift
schrift wordt
telken
jare een
eenvoorstel,
voorstel,om
omdeze
deze
zonderlinge
bepalinguituitdedeburgerlijke
burgerlijke
telken jare
zonderlinge
bepaling
wet te
te lichten,
lichten, met
meteen
eengelukkig
gelukkigsteeds
steedsdalende
dalendemeerderheid
meerderheidvan
van»ge»gede goddelijkheid
goddeliikheid van
0.-T.
loovigen" in
loovigen"
in de
van het
het 0.-T.
Het ergste
ergste isisnog
nogniet
nietgenoemd
genoemd!
Vel'draagzaamheidopopgodsdienstig
godsdienstig
Het
! Verdraagzaamheid
gebied
is een
een goed,
goed,dat
datin den
in den
nieuweren
dooreen
een
gelukkige
gebied is
nieuweren
tijdtijd
door
gelukkige
samenwerking
van godsdienstige,
godsdienstige, wijsgeerige
wijsgeerige en
enzedelijke
zedelijkeontwikkeling
ontwikkeling
samenwerking van
is verworven
verworven en
en algemeen
algemeen bezit
bezitisisgeworden.
geworden. Heeft
Heeftdedeinvloed
invloedvan
van
is
het 0.-T.
0.-T. hiertoe
hiertoe ook
ookmedegewerkt
medegewerkt ?? Juist
Juisthet
hettegendeel!
tegendeel! De
Degeest
geest
het
van het
het oude
oudeIsraël
Israëlisisdiedievan
van
bekrompenuitsluiting
uitsluitingenenverkettering.
verkettering.
van
bekrompen
daarzijn
zijn de
de
Hier
zijn
de
uitverkorenen,
die
God
kennen
en
dienen,
Hier zijn de uitverkorenen, die God kennen en dienen, daar
zijn de
de rechtvaardigen,
rechtvaardigen, daar
daar zijn
zijn de
dezondaars
zondaars;; hier
hiel'
verworpenen;
verworpenen ; hier
hier zijn
is
Israël, daar
daar zijn
zijn de
de Heidenen.
Heidenen. Ook
Ook de
de christenheid
christenheid heeft
heeft dien
dien geest
geest
is Israël,
in zich
zich opgenomen
opgenomen!! Of
Ofdan
danhet
het0.-T.
O.-T.
verantwoordelijk moet
moet gesteld
gesteld
in
verantwoordelijk
worden
voor de
de godsdienstige
godsdienstige onverdraagzaamheid,
onverdraagzaamheid, de
de verkettering
verkettering en
en
worden voor
de
vervolgingen, die
een roode
roode draad
draad· door
dOOl' de
de geschiedenis
geschiedenis van
van het
het
de vervolgingen,
die als
als een
Christendom
Roomsche maar
maar toch
toch ook
ookdoor
door het
het
Christendom loopen,
loopen, vooral
vooral door
door het
het Roomsche
Protestantsche
zulk een
een verklaring
verklaring neem
neem ik
ik niet
niet
Protestantsche Christendom?
Christendom? Neen,
Neen, zulk
Het isisnu
nueenmaal
eenmaalzoo
zoo! IElke
Elkegodsdienst
godsdienstwordt
wordt
voor
voor mijne
mijne rekening!
rekening! Het
punt van
van zijn
zijn ontwikkeling
ontwikkeling bereikt,
bereikt,waarop
waarop
onverdraagzaam, zoodra
zoodra hij
hij dat
dat punt
onverdraagzaam,
wordt vastgesteld
vastgesteld en
en een
eenbundel
bundelvan
vanboeken
boeken
een
onveranderlijke leer
leer wordt
een onveranderlijke
als gewijde
gewijde geschritten
geschriften wordt
wordt aangenomen.
aangenomen. Met
Met dit
ditbetrekkelijk
betrekkelijk hooge
hooge
als
punt
ontstaan ook
ook de
de autos-da-fé,
autos-da-fé, daden
daden des
des geloofs,
geloofs, niet
nietvan
vanhumahumapunt ontstaan
niteit maar
maar van
vanverkettering
verketteringenenvervolging,
vervolging,enenwaarbij
waarbijsoms
somskerker,
kerker,
niteit
pijnbank,
brandstapel, schavot,
voor gepaste
gepaste strijdmiddelen
strijdmiddelen worden
worden gegepijnbank, brandstapel,
schavot, voor
houden.
O.-T. inindedegeschiedenis
geschiedenisvan
vanhet
hetChristendom
Christendom
houden. Hiervoor
Hiervoorisis het
het 0.-T.
die bekrompen
bekrompenuitsluitingszucht
uitslllitingszl1chten
enharde
harde
niet aansprakelijk
aansprakelijk!! Maar
Maar heeft die
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onverdraagzaamheid niet
in het
het0.-T.
0.-T.
vrijspraakenennieuw
nieuwvoedsel
voedsel
onverdraagzaamheid
niet steeds
steeds in
vrijspraak
ontvangen?? Daar
b.v.dat
datbefaamde
befaamdepsalm
psalmwoord
(Ps. 139
139: :21)
21)Dzou
l>ZOUik
ik
ontvangen
Daar is b.v.
woord (Ps.
niet haten,
haten, Heere,
Heere, die
die uuhaten”
haten"?
Ongetwijfeld, dit
ditwoord
woord heeft
heeftkoele
koele
niet
? Ongetwijfeld,
gemoederen, sombere
sombere dwepers
dwepers als
alsTorquemada,
Torquemada,Koenraad
Koenraadvan
vanMarburg
Marburg
gemoederen,
en Ruard
Ruard Tapper
Tapper goed
goed gedaan
gedaan! ! Zij
Zij hebben
hebben het
hetherhaald
herhaald met
metbittere
bittere
en
voldoening, als
ketters, de
de vijanden
vijanden des
des Heeren,
Heeren, lieten
lietenmartelen
martelenen
en
voldoening,
als zij
zij ketters,
dooden.
den
ketter
bovenal
En voor
voor zachtere
zachtereharten,
harten,diediein in
den
ketter
bovenalden
denlijdenden
lijdenden
dooden. En
dentetegoeder
goedertrouw
trouwdwalenden,
dwalenden, —
- voor
voorhen
hen
mensch wilden
wilden zien
zien ofofden
mensch
klonk zulk
zulk een
een woord
woord als
als een
eenaanklacht.
aanklacht. Was
'Vashunne
hunneliefde
liefde tot
tot den
den
klonk
zoo gering,
gering, dat
dat zij
zij nauwelijks
nauwelijks vermochten
vermochten te
te haten
haten hen,
hen, die
die
Heel' dan
dan zoo
Heer
van Hem
Hem waren
waren afgevallen
afgevallen?? En
En den
den ketter
ketter tetehaten
hatenwerd
werd hun
hun een
een
van
plicht!
godsdienstige plicht
!
meerdan
dan
Europeesche beschaving
beschaving ontwikkelde
ontwikkelde zich
al spoedig
spoedig in
in meer
De Europeesche
zich al
een hooger
hooge I' standpunt
standpunt clan
dan dat
van het
het oude
oude Israël.
Israël.
opzicht tot
tot een
dat van
in één opzicht
Vraag dus
dus niet,
niet. hoe
hoeknellend
knellend de
debanden
banden zouden
zouden geweest
geweest zijn,
zijn, die
die het
het
Vraag
O. T.
T. haar
haarmet
metzijne
zijneandere
anderemaatschappelijke
maatschappelijkeeischen
eischenen
enzijne
zijnesoms
somslagere
lagere
O.
zedelijke begrippen
begrippen had
had kunnen
kunnen aanleggen.
aanleggen. Maar
Maar gelukkig
gelukkig!! de
de hoogere
hoogere
zedelijke
op het
hetN.N.Testament,
Testament,corrigeerde
corrigeerde
beschaving, voor
deel steunende
steunende op
beschaving,
voor een
een deel
vanzelf het
O. T.
T. Men
Men zag
zag over
over het
het hoofd
hoofd wat
watmen
menminder
minder gepast
gepast en
en
vanzelf
het O.
achtte en
enniet
nietovereenkomstig
overeenkomstigeigen
eigenbegrippen,
begrippen,zonder
zonderevenwel
evenwel
geschikt achtte
geschikt
met kracht
kracht teteberoepen
beroepen op
opdie
diewoorden,
woorden, welke
welke met
met
op
te houden
houden zich
zich met
op te
het eigen
eigen inzicht
inzichtstrookten.
strookten. Deze
Dezekunst
kunst
hebben
bijbelgeloovigen
het
hebben
de de
bijbelgeloovigen
Ga stilzwijgend
stilzwijgend voorbij,
voorbij, wat
watstrijdt
strijdt
van alle
tijden uitnemend
uitnemend verstaan.
verstaan. Ga
van
alle tijden
met
eigen inzicht,
inzicht, maar
maar beroep
beroep uuopophethet
bijbelsch
voorschrift als
als
met eigen
bijbelsch
voorschrift
met
goddelijk gezag
gezag bekleed,
bekleed, zoodra
zoodra het
het uwe
uwe meening
meening bevestigt.
bevestigt. Ook
met goddelijk
komt dit
dit voor
voor!! De
De doodstraf
doodstraf wordt
wordt in
in het
het O.
O. T.
in
onzen tijd
tijd komt
in onzen
voorgestaan, is dus
dusgoddelijke
goddelijkeordonnantie
ordonnantie en
en dient
dient weder
weder teteworden
worden
voorgestaan,
ge, wat
watook
ookgoddelijke
goddelijkeordonnantie
ordonnantie isis?
dat men
men
ingevoerd!
Maar weet
ingevoerd! Maar
weet ge,
? dat
zes
jaar een
een land
land zal
zal bebouwen
bebouwen en
en 't het zevende
zevende jaar
jaarzal
zallaten
latenrusten.
rusten.
zes jaar
Iedere
de beesten
beesten des
des velds
velds mogen
mogen er
erdan
danvan
vaneten
eten(Exodus
(Exodus
Iedere arme
arme en
en de
53 :: 10
10en
en11).
11).Zooveel
Zooveelmeer
meerininhethet
gebruik
van
vleeschenen
vischspijzen
gebruik
van
vleesch
vischspijzen
XI) enenin in
de behandeling
van
besmettelijkeenenandere
andereziekten
ziekten
(Lev.
(Lev. XI)
de behandeling
van
besmettelijke
(Lev.
XIV en
en XV)
XV) isis goddelijke
goddelijke ordonnantie,
ordonnantie, en
en wat
watisisererverder
verderalalniet
niet
(Lev. XIII, XIV
te noemen
noemen!! Maar
Maar wij
wij hebben
hebben erernooit
nooitvan
vangehoord,
gehoord,dat
datzij
zijdie
diegelooven
gelooven
het O.
O. T.T.hiermede
hiermedeernst
ernstmaakten.
maakten.Ook
Ookniet,
niet,dat
dathet
hetgeloovig
geloovig
in
in het
Ministerie
Dr. Kuyper,
Kuyper, hetwelk
uit, met
met en
endoor
door het
hetWoord
'Voord
Ministerie van
van Dr.
hetwelk toch
toch uit,
wilde
regeeren, deze
deze dingen
dingen eindelijk
eindelijk eens
eens heeft
heeft toegepast
toegepast!! Maar
Maar in
in
wilde regeeren,
eraltijd
altijdachterdeuren
achterdeuren en
enzijgangen,
zijgangen,waarlangs
waarlangs
dergelijke
gevallen zijn
zijn er
dergelijke gevallen
men
kan wegsluipen.
wegsluipen. Er
Erisiswel
wel
altijd
reden,
waaromjuist
juistdát
dátwoord
woord
men kan
altijd
eeneen
reden,
waarom
met
de toepassing
toepassingwaarvan
waarvan men
men moeite
moeite heeft,
heeft, niet
nietininletterlijken
letterlijken zin
zin
met de
worden opgevat,
opgevat, waarom
waarom het niet
niet bindend
bindend is,
is, enz.
enz.
behoort
behoort te
te worden
de Heilige
Heilige Schrift
Schrift der
derChristenheid
Christenheid zoodanig
zoodanig was,
was, dat
dat
Gelukkig,
Gelukkig, dat
dat de
schier
elke ketter
ketter er
er zijn
zijn letter
in kon
kon vinden,
vinden, vol
voltegenstrijdigheden
tegenstrijdigheden
letter in
schier elke
naar de
letter niet
niet alleen,
alleen, maar
maar ook
ook naar
naar den
den geest.
geest.
de letter
dat deze
deze eens
eensvoorschriften
voorschriften had
had bevat,
bevat,
Men
gedachte, dat
Men huivert
huivert bij
bij de
de gedachte,
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zoo
zoo klaar
klaar en
en duidelijk,
duidelijk, dat
dat geen
geen verslapping of ontwijking
ontwijking mogelijk
mogelijk
of dat
dat geen
geen ander
ander woord
woord of
of eene andere
gedachte
was
geweest, of
was geweest,
andere gedachte
er naast
el'
naast en
en tegenover
tegenover geplaatst
geplaatst had
hadkunnen
kunnen worden
worden! ! Arme
AI'me
beschaving! Zij
Zij ware
een slavin
slavin geworden,
geworden, geketend,
geketend, opgesloten
opgesloten achter
achter
ware een
de traliën,
de
traliën, en
en hoelang had
had zij
zij niet
niet moeten
moeten worstelen,
worstelen, voordat
vOOl'dat zij de
ketenen
ketenen had
had verbroken
verbroken en
en de
de traliën had
had verbrijzeld
verbrijzeld en
licht en
en
en het
het licht
de vrijheid
Zie het
hetaan
aan de
de Mohammedaansclle
waar
de
vrijheid veroverd.
veroverd. Zie
Mohammedaansche beschaving, waar
de Koran,
de
Koran, die
die wij
wij trouwens
trouwens naar zijn
wezen, doch
doch niet
niet naar den inhoud,
zijn wezen,
met den
met
den Bijbel
Bijbel op
op één lijn
moeten stellen,
stellen, vooral
vooml ininTurkije,
Turkije, alle
alle
lijn moeten
wijziging
ontwikkeling tegenhoudt
tegenhoudt en
enallen
allenwaren
warenvooruitgang
vooruitgang belemwijziging en ontwikkeling
men.
mert. Zoo
Zoo kan
kan een
een gewijde Bundel,
Bundel, een
heilige Schrift,
Schrift, waaraan
waaraan een
een
een heilige
gansch bijzondere
toegekeTHI en
en welke in tijden
bijzondere goddelijke
goddelijke waarde
waarde werd toegekend
van onmondigheid
van
onmondigheid en
en barbaarschheid een
gezegenden invloed
invloed had
had en
en de
de
een gezegenden
met een
een doodend
ontwil,keling
van den
den godsdienst
godsdienst bevorderde,
bevorderde, eindigen
ontwikkeling van
eindiger) met
gezag
te oefenen en
een vloek
vloeI, te
te worden.
crezao. uit
uit te
en een
0 0
Het
Ou(le Testament
Testament gaat
gaat voort
VOOl't kwaad
kwaad te
te doen,
doen, door,
door, helaas!
Het Oude
helaas ! nog
drukken op
op achtervoor
velen een
een gewijden
gewijden en
en goddelijken
goddelijken stempel
stempel tetedrukken
voor velen
lijke godsdienstige
voorstellingen
en
bekrompen
zedelijkheidsbegrippen.
godsdienstige voorstellingen en bekrompen zedelijkheidsbegrippen.
Aan
dat kwaad
kwaad zal
zal eerst
eerst een einde
komen, zoodra het zijn goddelijk en
Aan dat
einde komen,
Dan zijn
zijn zijne zware gifttanden voor
onfeilbaar gezag
onfeilbaar
gezag verloren
verloren heeft.
heeft. Dan
het goede,
goede, dat
dat het
het in
in zich
zich draagt
draagt en
en van
van
goed
uitgebroken. Dan
Dan kan
kllll het
goed uitgebroken.
zich
deed uitgaan,
uitgaan, tot
tot nog
nog breedere
breed ere ontplooiing,
krachtiger ontzich deed
ontplooiing, nog krachtiger
uit zijnen
zijnen aard
komen!! Dat
vindt van
van zelf instemming, breekt uit
wikkeling komen
Dat vindt
zich
baan en kan
kan de
dewijding
wijding van
vangoddelijk
goddelijk gezag
gezagmissen.
missen.Het
Hetoverwint
overwint
zich baan
ten slotte
slotte het
hetkwade,
kwade,al ware
al ware
duizendmaalals
alsgoddelijk
goddelijk geten
dit dit
ookook
duizendmaal
sanctioneerd
sanctioneerd !!
Naast de
de schaduw
schaduw het
het licht.
licht. Ook
Ook dit
dit isisereraltijd
altijd geweest
geweest!! Het
Naast
heeft
steeds de
deschaduw
schaduwbeschenen
beschenen en
enhare
hareduisternis
duisteruisverhelderd.
verhelderd.OmOmheeft steeds
de schaduw
schaduwsoms
somshet
hetlicht
lichtverduisterd.
verduisterd. Wij gevoelen
gekeerd heeft
heeft de
wel,
dat goed
goed en
en kwaad
kwaad hierin
hierin niet
niet tegenover
tegenovel' elkaar
elkaar als
als op
op een
een goudwel, dat
te leggen
leggen en
en dat
dat het
het niet is uit
uit te maken,
maken, wat
wat het
het zwaarste
zwaarste
schaaltje zijn
zijn te
woog
en den
den meesten
meesten invloed
invloed had.
had. Steeds
Steeds onder
onder en
en met
metelkaar
elkaar verwoog en
zij voor
voor!! Maar
Maar er is wel geen
bonden en
elkaar beïnvloedende,
beïnvloedende, kwamen
kwamen zij
en elkaar
andere wijze
wijze om
om zich
zich eene
eene voorst.elling
maken van
van den
den invloed
invloed des
des
voorstelling te
te maken
andere
O.
T, dan
dan door
door zijn
zijngoed
goedenenzijn
zijn
kwaad,alsalswaren
warenhet
hetgescheiden
gescheiden
O. T.
kwaad,
en tegenover
tegenover elkaar
elkaar te
te stellen.
machten,
machten, naast
naast en
Welke goede
goede invloed
invloed isis er
er voor de beschaving der
del' menschLichtzijden!
Lichtzijden! Welke
voor de
de verheffing van menschenlevens
uitgegaan?
? Ook
heid en
menschenlevens van uitgegaan
en voor
hier is
niet weinig
weinig te
tenoemen.
noemen.
is niet
Het
O. T.
T. bevat
bevat it)
in enkele
enkele deelen de
klassiek geworden
geworden taal van
van den
den
de klassiek
Het O.
want
het
blijft
de
vraag,
of
onze
godsdienstige
godsdienst. Geworden!
Geworden ! want het blijft de vraag, of onze godsdienstige
er niet
nietbijbijwinnen
winnenzou
zouenensprekender
sprekender worden, wanneer
wanneer zij
zij meer
meel'
taal er
taal
met de
de karakteristiek
Immkteristiek onzer
onzer gewoonten,
hield met
onzer omgeving, onzer
verband hield
onzer
met ons landschap, om:e
onze bruisende
onzer geschiedenis,
geschiedenis, met
onzer natuur, onzer
met de
de eigenaareigenaarzeeën, wuivende
wuivende bosschen en
verhullende nevels
dan met
en verhullende
nevels dan
zeeën,
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digheid
eener Israëlitiesche
Israëlitiesche omgeving
het Palestijnsche land. Maar
Maal'
digheid eener
omgeving in
in het
nietdedeuitbeelding
uitbeelding
toch zou
zou die
die taal
taalniet
nietklassiek
klassiekgeworden
gewordenzijn,
zijn,alsalszijzij
toch
niet
was van
van echt
echt godsdienstig
godsdienstig zieleleven.
zieleleven. Dat
Dat isis zij, al
bedriegt hier
hier soms
soms
was
al bedriegt
de
schijn. Ps.
Ps. 42 en
vooral zijn
zijn machtige
machtige aanhef:
aanhef: ,Gelijk
hert
de schijn.
en vooral
)Gelijk het
het hert
schreeuwt
naar de
de waterstroomen,
waterstroom en, alzoo
alzoo dorst mijne ziel naar U, o0 God,"
schreeuwt naar
der menschelijke
men8chelijke ziel naar het
is sinds
sinds eeuwen
eeuwen de
deklassieke
klassiekeuitdrukking
uitdrukking der
naar Gods
Gods gemeenschap.
gemeenschap. Oorspronkelijk
Oorspronkelijk was
was zij
zij echter niet
hoogere en
en naar
ballingschap verkeerenden Israëliet, van
van
anders
dan de
de klacht
klacht van
van een
eenininballingschap
anders dan
met dedeverheugde
verheugde scharen
scharen deel
deel te
tenemen
nemenaan
aan
verlangen
verlangen vervuld
vervuld om
om met
een
del' hoogtijden
hoogtijden van
van het
het Israëlietische volk
volk en
en mede
mede op
op te
te gaan naar
naaI'
een der
God,
d. i. naar
naar den
den tempel
tempel te
te Jeruzalem.
Jeruzalem. Zoo
Zoo is
is er
er meer!
Maar
God, d.
meer ! Maar
vaak ook
ook isisdedegodsdienstige
godsdienstigegemoedsgesteldheid
gemoedsgesteldheid van
van den
den vromen
vromen
vaak
in de
de Psalmen
Psalmen uitspreekt, die
van de godsgodsdie zich b.v.
b.v. in
gelijk die
die van
Israëliet, gelijk
dienstigen van
van alle
alle tijden.
tijden. Hun
Hun zieleleven
zieleleven heeft
heeft zich in
vele geslachten
in vele
met de
de Psalmen
Psalmen gevoed.
gevoed. Deze
Deze hebben uiting
gegeven aan
aanhunnen
hunnen
uiting gegeven
met
hun geloofsvertrouwen
hen daarin
daarin opnieuw gesterkt.
gesterkt.
geloofsmoed en
en hun
en hen
geloofsvertrouwen en
Zij
zijn de
de kracht en
en de
de troost
troostgeweest
geweestvan
vanvervolgde
vervolgdeenenbenarde
benarde
Zij zijn
Protestanten, van
de Geuzen,
Geuzen, van
van de
de Hugenooten, van
van de Boeren
Boeren in
in
Protestanten,
van de
het tot
totop
opdezen
dezen dag
dagvoor
voor vele
vele naar
naar licht
licht en
en
Zuid-Afrika
blijven het
Zuid-Afrikaen
en blijven
Psalmen is
is gezonde,
gezonde, edele
edele mystiek
mystiek
verheffing
snakkende zielen.
zielen. In
In de
de Psalmen
verheffing snakkende
beste soort.
soort.
van de
de beste
van
Ook
taal van
van enkele
enkele profeten
profeten blijft
blijft klassiek
klassiek en
endedegezindheid,
gezindheid,die
die
Ook de
de taal
er zich in
in uitspreekt,
uitspreekt, echt
echt en
en religieus
religieus!! De profeten hebben
hebben welsprekend
welsprekend
op een
eengoddelijke
goddelijke macht,
macht,die
die onze berekeningen
hun vertrouwen
vertrouwen betuigd
betuigd op
hun
onze verwachtingen
verwachtingen overtreft,
overtreft, godsdienstige
godsdienstige wiping
wijding en
en
beschaamt en
en onze
hoogheid van
karakter verheerlijkt.
verheerlijkt. Op
Op nageslacht
nageslacht enenChristendom
Christendom
hoogheid
van karakter
onbegrensdelI en veredelenden invloed
invloed gehad.
De idee
idee
hebben zij een onbegrensden
gehad. De
bestemming
der
menschheid
en
van
een
Koninkrijk
Gods
hebben
van
een
van
bestemming der
van een Koninkrijk Gods
zij
het menschelijk geslacht onuitroeibaar in
in de
de ziel
ziel geworpen.
ge.worpen.
zij het
is, mag ook
ook het boek
boek
En waar van reine godsdienstige poëzie sprake
sprake is,
Hiob niet ongenoemd
ongenoemd blijven.
Dit alles
alles is
is een
eenwhist
winst van
van belang, zoo
zoo groot,
groot, dat
dat vele
vele zonden
zonden van
van
Dit
het O.
O. T.
T. el'
uitgewischt; zoo
zoo groot,
groot, dat
dat wij
wij hiernaast
hiernaast
er door worden
het
worden uitgewischt;
nauwelijks
spreken van
van de
de paedagogische waarde,
waarde, die
tal van
van
nauwelijks durven
durven spreken
die tal
waan'an bij
bij de
de godsdienstige
godsdienslige
Oud-testamentische verhalen
verhalen bezitten
ell waarvan
Oud-testamentische
bezitten en
vorming
jeugd, terecht,
terecht, gretig
gretigwordt
wordtgebruik
gebruik gemaakt,
gemaakt, van
van het
het
vorming der
der jeugd,
duidelijk
sprekend beeld
beeld van
van de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van den
den godsdienst uit
uit
duidelijk en
en sprekend
lager
tot
hooger
van
waarde
bij
het
godsdienstondenvijs!
die
lager tot hooger — van waarde bij het godsdienstonderwijs ! —
het
O. T.
T. aanbiedt
aanbiedt en
van de
de gedegene,
gedegene, zij
zij het
het ook
ook hier
hier en
en daar een
het O.
en van
weinig
platte, levenswijsheid,
levenswijsheid, die
die b.v.
b.v.het
hetboek
boekder
derSpreuken
Spreukenbrengt
brengt
weinig platte,
enz.
HetO.O.T.T.kan
kandien
diengoeden
goedeninvloed
invloedblijven
blijven uitoefenen!
Doch kan
enz. Het
uitoefenen ! Doch
het ook
ook als
als volksboek
worden aanbevolen
aanbevolen?
het de
de groote
het
volksboek worden
? Behoort
Behoort het
menigte
in
handen
te
worden
g~geven?
Prof.
Oort
zegt
in zijne
menigte in handen te worden gegeven ?
zegt in
de nieuwe
nieuwe vertaling
vertaling van
van het
het O.
O. T.
T. -— waarover
straks
Inleiding tot
tot de
waarover straks
nader -— »Wel
»Wel vinden
vinden wij
wij in liet
het 0.
O. T. eenige verhalen,
verhalen, liedel'en,
liederen,
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spreuken, profetieën,
profetieën, die
die rechtstreeks
rechtstreeks tot
tot ons
ons gemoed
gemoed spreken
spreken en
endus
dus
spreuken,
nadere toelichting
toelichting behoeven
behoeven om
om gezond
gezond geestelijk
geestelijk voedsel
voedsel tete zijn
zijn;;
geen nadere
zij maken
maken slechts
slechts een klein
klein gedeelte
gedeelte van
van het
het geheel uit.
uit. Aan
Aall
maal' zij
maar
het meerendeel
meel'endeel heeft de
de ongeleerde
ongeleerde lezer
lezer niets
niets;; hij
hij legt er
el' wellicht,
wellicht, als
als
in; maar
maar hij
hij verstaat
verstaat het
het niet, tenzij
hij vroom
vroom gestemd
veel goeds
goeds in;
gestemd is,
is, veel
uitgelegd, wat
wat alleen
alleen door
door beoefenaars
beoefenaars der
der geschiedenis
geschiedenis van
van
het wordt uitgelegd,
Israël en
en zijn
zijn godsdienst
godsdienst kan
kan geschieden."
geschieden,"
Israël
Zoo is
is het
het!! Historische
Historische toelichting
toelichting is hier
hiel' noodig
Iloodig!! Men
Men behoort
behoort
Zoo
voomf ingelicht
ingelicht te
te worden, omtrent
omtrent datgene
datgene wat
wat de
de boeken
boeken van
van het
het
vooraf
O. T.
T. zijn,
zijn, wat
watdede
betrekkelijkewaarde
waarde er
el' van
van is,
wat er
er noodig is
is, wat
betrekkelijke
0.
om den
den inhoud
inhoud juist
juist te
te beoordeelen. Maar
Maar verder
verder ook
ook behoort
behoort men
men
om
tot
zijn
dienst
te
hebben
vertaling
in
verstaanbaar
Nederlandsch,
een
vertaling
in
verstaanbaar
tot zijn dienst te
in dit opzicht zooveel
zooveel te wenschen
andere clan
dan de
Synodale, die
die in
de Synodale,
dus eene andere
overlaat. Aan
Aar. deze
deze voorwaarden nu
nu voldoet
voldoet de
de nieuwe
nieuwe vertaling
vertaling van
van
overlaat.
het O.
O. T.,
T., die
diebekend
bekend staat
staat als
als de
de Leidsche vertaling.
vertaling. Twintig
Twintig jaar
jaar
het
geleden werd
werd het
hetreuzenwerk
reuzenwerkbegonnen
begonnendoor
dool'Prof.
Prof.Abraham
Abraham Kuenen,
geleden
I. Hooijkaas en
en Dr.
IJl'. W.
W. H.
H. Kosters.
Kosters. In
In het
hetjaar
jaar
Prof. H.
H. Oort, Dr.
Dl'. I.
Prof.
1901 was
was zij
zij voltooid.
voltooid. Alleen
Alleen Prof.
Prof. Oort was
was toen
toen nog
nog van
van het
hetviertal
viertal
in leven.
leven. Thans is
is een
een volksuitgaaf in
in wording,
wording, bewerkt
bewerkt door
door Ds.
Ds. I.
I.
in
Hooijkaas Jr.
Jr. te
te Amersfoort,
Amersfoort, welke
welke ininafleveringen
afleve1'Ïngen verschijnt.
verschijnt. De
De
ik dit
dit schrijf, verschenen.
verschenen. In
In het
het volgende
volgende
dertiende aflevering is,
is, nu
nu ik
jaar zal
zal dit
ditwerk
werkvoltooid
voltooid zijn.
zijn. De
De prijs is
ongeveer zes
gulden. Het
Het
is ongeveer
zes gulden.
jaar
O. T.
T. kan
kan in
in dezen
dezen vorm zijn waardeering herwinnen
herwinnen!
!
O.
het had
had dien
dien bij velen verloren!
Herwinnen!! want
verloren ! Dat kan niemand
want het
Herwinnen
verbazen. Heb eens
boek lief,
lief, dat
dat gij niet begrijpt
begrijpt!! Het verveelde
vel'veelde
eens een boek
~enigeen!! Men
Men haalde
en dan
dan nog
nog wel
wel eens te voorschijn,
voorschijn, nam
nam
haalde het
het nu
nu en
menigeen
het
na het
het eerst
eel'st afgestoft
afgestoft te
te hebben, ter hand
hand;; want
want men
men zei,
zei, dat de
het na
inhoud zoo
rijk en
en schoon was -— verklaarden
verklaarden ook Heine
Heine en
en Tolstoi dat
zoo rijk
niet?
maar.
legde
het
spoedig
weer
op
zijn
oude
onvindbare
plaats !
spoedig weer op zijn oude onvindbare plaats!
niet? — maar, legde
Welk een
een zonderling
zonderling Nederlandscliook!
wel op
op het
hettitelblad
titelblad
Er staat wel
Nederlandsch ook ! Er
maarbegrijpelijk
begl'ijpelijk
»naar
nu gebruikelijke'
en spelling
spellinggewijzigd'',
gewijzigd",maar
taal en
gebruikelijke* taal
vnaar de
de nu
is
deze taal
taaldaarom
daarom nog
nog niet!
Ja! is zij nu
en dan
dan wel
wel iets
iets anders
nu en
niet ! Ja!
is deze
wartaal en
bevat zij
zij soms
soms wel
wel iets
iets anders dan onzin?
dan
onzin ?
dan wartaal
en bevat
in de
de volksuitgave!
wijst den
den
Ziehier
de nieuwe vertaling
volksuitgave ! Zij
Zij wijst
vertaling in
Ziehier nu
nu de
wordt voorafgegaan
voorafgegaan door
een Inleiding,
Inleiding. die
die de
de gelezer
den weg!
Zij wordt
door een
weg ! Zij
lezer den
het volk
volk Israël
Israël en
en van
van Israëls godsdienst
schiedenis van
godsdienst schetst. De
van het
lezer
kan leeren
leeren begrijpen
begrijpen wat
de inhoud
inhoud is,
daar deze
deze aan
aan het
het hoofd
hoofd
lezer kan
wat de
is, daar
grooter deel
deel wordt
wordt weergegeven.
weergegeven. Tevens
Tevenswordt
wordt
van
ieder kleiner
kleiner of
ofgrooter
van ieder
wathijhij
bedoelde.Aanteekeningen
Aanteekeningen
dan
verteld, wie de
de schrbver
schrijver was
wasenenwat
dan verteld,
bedoelde.
aan
den voet
voetderdel'
bladzijdenverklaren
verklarenalle
alle
onduidelijkeuitdrukkingen,
uitdrukkingen,
aan den
bladzijden
onduidelijke
O. T.
T. isismede
medeweder
weder
toegankelijkgemaakt.
gemaakt.
tegenstrijdigheden
tegenstrijdighedenenz.
enz. Het
Het O.
toegankelijk
Het
deksel
dat
er
vroeger
op
lag,
is
weggenomen.
Wilt
gij
overtuigd
Het deksel dat er vroeger op lag, is weggenomen. Wilt gij overtuigd
worden,
deze vertaling
vertaling inderdaad,
een
inderdaad,bij
bijde
de vroegere
vroegere vergeleken,
vergeleken, een
worden, dat
dat deze
aanwinst
Iet dan
dan eens
eens op
op plaatsen,
plaatsen, in
in de
desynodale
synodale vertaling
veitaling niet
niet of
aanwinst is.
is, let
in deze
deze Leidsche een redelijken zin
zin bezitten.
nauwelijks
verstaanbaar, welke in
nauwelijks verstaanbaar,
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Wat leest
leest gij
gij inInhethet
boekHiob
Hiob2828: 4: in
4 de
in de
oude
synodaleververWat
boek
oude
synodale
taling?
Dit::
taling ? Dit
Breekt er
er eene
eene beek
beek door,
door, bij
bij dengene,
dengene, die
die daar
daar woont,
woont, (de
Breekt
wateren)
vergeten zijnde
zijnde van
van den
den voet,
voet,worden
wordenvan
vanden
denmensch
mensch
wateren) vergeten
uitgeput, (en)gaan
uitgeput,
(en)gaan weg.
weg.
het begrijpt
begrijpt moet
moet het
het maar
maar zeggen
zeggen!! De
Denieuwe
nieuwevertaling
vertaling heeft
heeft
Die
Die het
deze
plaats aldus
aldus::
deze plaats
Men
brak eene
eene mijngang
mijngang uit,
uit,ver
vervan
van
der
menschenwoonplaats
woonplaats;;
Men brak
der
menschen
zij
die van
van de
dewandelaars
wancielaars vergeten
vergeten zijn,
zijn, hingen
hingen daar,
daal', zweefden
zweefden
zij die
er,
ver van
van de
demenschen.
menschen.
er, ver
1> Van dit
ditvers
versis is
vertalingzeer
zeeronzeker
onzeker;
En
de aanteekening
aanteekeningluidt
luidt:
En de
: DVan
dede
vertaling
;
zin isis echter
echterduidelijk
duidelijk:: beschreven
beschreven wordt
wordt het
het maken
maken van
van eene
eenemijn
mijn
de
de zin
het nederdalen
nederdalen der
der mijnwerkers."
mijnwerkers."
en
en het
wordtdede
verwachtinguitgesproken,
uitgesproken,
Nog een
een voorbeeld
voorbeeld! ! In
In Ps.
Ps.6868wordt
Nog
verwachting
dat
Jahweh eenmaal
eenmaalzegepralend
zegepralendzijn
zijnheiligdom
heiligdomzal
zalbinnentrekken
binnentrekken en
en
dat Jahweh
luidt het
het ininvs.
vs.30,30,
zullen
dan
komenom
omhem
hemgeschenken
geschenken
Koningen,
Koningen, zoo
zoo luidt
zullen
dan
komen
te brengen.
brengen. En
En dan
dan leest
leest gij
gij in
in vs.
vs. 31, met
stomme verbazing,
verbazing, op
op
te
met stomme
eens
de volgende
volgende wartaal
wartaal::
eens de
Scheld
het wild
wildgedierte
gediertedes
desriets,.
riets,.dedevergadering
vergaderingder
derstieren,
stieren,
Scheld het
met
de
kalven
der
volken;
(en).
dengene
die
zich
onderwerpt
met de kalven der volken ; (en). dengene die zich onderwerpt
met
stukken zilver
zilver;; Hij
Hijheeft
heeftdedevolkeren
volkerenverstrooid,
verstrooid, die
die lust
lust
met stukken
hebben
oorlogen.
hebben in oorlogen.
En de
de nieuwe
nieuwevertaling
vertaling::
En
God, u geschenken
geschenken brengen.
brengen. Een
Een schat
schat van
van
Mogen Koningen,
Mogen
Koningen, 0o God,
kalmus (welriekend
kudde stieren
stieren met
met runderen
runderen uit
uit
kalmus
(welriekendhout),
hout), eene
eene kudde
zilverstaven van
volkeren, wier gaven
gaven welgevallig
welgevallig zijn.
zijn.
Pathros, zilverstaven
van volkeren,
Doch
hierbij moeten
moeten wij
wij ininacht
achtnemen,
nemen,dat
datdede
onverstaanbaarheid
Doch hierbij
onverstaanbaarheid
der
synodale
vertaling
misschien
te
wijten
is
aan
de
letterlijke teksttekstder synodale vertaling misschien te wijten is aan de letterlijke
getl"Ouwheid
de nieuwe
nieuwe vertaling
vertaling van
van deze
deze
getrouwheidder
der overzetters,
overzetters, terwijl
terwijl de
meer isisdan
daneen
eengissing,
gissing,
gelijk
ook
zonderterughouding
terughouding
plaatsen weinig
weinig meer
plaatsen
gelijk
ook
zonder
erkend
wordt. Dat
Dat kan
kan evenwel
evenwel niet
niet van
van de
devolgende
volgende plaatsen
plaatsen gezegd
gezegd
erkend wordt.
worden (*).
(*).
worden
Vooreerst
5b-8.Volgens
Volgens
de Statenvel'taling:
VooreerstGen.
Gen.44: 5b-8.
de Statenvertaling
:
Toen
ontstak Kaïn
Kaïn zeer
zeer en
en zijn
zijn aangezicht
aangezicht verviel.
verviel. En
Ende
deHeere
Heere
Toen ontstak
tot Kaïn
Kaïn:: Waarom
·Waarom zijt
zijt gij
gij ontstoken
ontstoken en
en waarom
waarom is
is uw
uw
zeide
zeide tot
niet indien
indien gij
gijwèldoet,
wèl doet,verhooging
verhooging?
aangezicht
vervallen? ? Is
aangezicht vervallen
Is er niet
?
en
zoo gij
gij niet
niet wel
wel doet,
doet, de
de zonde
zonde ligt
ligt aan
aan de
de deur;
deur; zijne
zijne bebeen zoo
geerte is
toch tot
U, gij
en zult
gij zult
over
hem
heerschen.EnEnKaïn
Kaïn
geerte
is toch
tot en
over
hem
heerschen.
zijnen broeder
broeder Habel
Habel;; en
en het
hetgeschiedde
geschiedde als
als zij
zij in
in
sprak
sprak tot zijnen
het
veld waren,
waren, dat
dat Kaïn
Kaïn tegen
tegenzijnen
zijnenbroeder
broederopstond
opstond en
enhem
hem
het veld
doodsloeg.
wat biedt
biedt de
deLeidsche
Leidsche vertaling
vertaling ons
onsaan
aan:
En wat
En
:
(0)
uitgebreide opgave
opgave van
van een
een aantal
aantal plaatsen
plaatsen uit
uit de
deStaten-Vertaling,
Staten· Vertaling, met
metde
de
Een uitgebreide
(*) Een
vergeleken vindt
vindt men
men in
in het
hetgeschriftje
geschriftje»Nieuw
»Nieuwlicht
lichtop
ophet
hetOude
Oude
vertaling vergeleken
Leidsche vertaling
Testament", Leiden,
Leiden, Boekhandel en drukkerij,
drukkerij, voorheen E.
Brill.
E. J. Brill.
Testament".
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Toen
Kaïn gramstorig
gramstorig en
het hoofd
hoofd hangen.
hangen. En
En
Toen werd
werd Kaïn
en liet
liet het
Jahweh
zeide tot
gij gramstorig
laat gij
gij
Jahweh zeide
tot Kaïn:
Kaïn : waarom
waarom zijt
zijt gij
gramstorig en
en laat
het
hoofd hangen?
Moogt. gij
niet, indien
indien gij
handelt,
het hoofd
hangen ? Moogt
gij het niet,
gij goed
goed handelt,
vrij opheffen?
handelt, ligt de
de zonde
zonde aan
aan
opheffen ? Maar
Maar indien gij
gij slecht
slecht handelt,
zich hare
hare begeerte
begeerte uit
maal' gij
gij kunt
de
deur. Naar
Naar U
de deur.
U strekt
strekt zich
uit j ; maar
beheersG,hen. Maar
haar beheersç,hen.
Maar Kaïn
zijnen broeder
broeder Abel
Abel::
Kaïn Rprak
sprak tot
tot zijnen
Laat
ons het
het veld
veld ingaan!
ingaan I en
en toen
toenzijzijopophet
het
veldwaren,
waren, stond
stond
Laat ons
veld
Kaïn
zijn broeder Abel
sloeg hem
hem dood.
dood.
Kaïn tegen
tegen zijn
Abel op
op en sloeg
Let
ook eens
eens op
op Job
Job 39
de Synodale
Synodale vel·taling:
Let ook
39 :: 16--18. Volgem;
Volgens de
vertaling :
del' pauwen
pauwen?? Of de
Zijn
Zijn van u de verheugelijke vleugelen der
de vederen
des
ooievaars en
en des
des struisvogels?
des ooievaars
struisvogels ? dat zij hare
hare eieren in de aarde
laat
en inin het
hetstof
stofdie
dieverwarmt,
verwarmt, en
en vergeet dat
de voet
voet die
die
laat en
dat de
drukken kan,
kan, en
en de dieren
drukken
dieren des
des velds die
vertrappen kunnen?
kunnen?
die vertrappen
En
hoe heeft de
nieuwe dezen tekst?
En hoe
de nieuwe
Vroolijk klapwiekt
het een
eenzachtaardige:vogel
zachtaardige:vogel
klapwiekt de struisvogel ;j is
is het
of veder?
Neen ;j zij
laat hare
hare eieren
eieren op
op den
den grond
grond liggen
liggen en
en
veder ? Neen
zij laat
uit ininhet
hetzand,
zand,vergetende,
vergetende,dat
dateen
een
voetzezevertreden,
vel·treden,
broedt
broedt ze uit
voet
het
gedierte des
des velds ze
verpletteren kan.
kan.
het gedierte
ze verpletteren
nieuwe
vertaling in
in verstaanNog
een voorbeeld
voorbeeld hoe
hoe de.
de' tekst
tel,st bij de
Nog een
de nieuwe vertaling
baarheid gewonnen heeft!
In
!Ie
synodale
vertaling
luidt
Jesaia
heeft !
Oe synodale vertaling luidt Jesaia 63
63 : 1.
II
Wie is
deze, die
die van
van Edom komt
met besprenkelde
besprenkelde kleederen
»Wie
is deze,
komt met
Bozra ? deze,
van Bozra?
die versierd
vel'sierd is in
in zijn
zijn gewaad,
gewaad, die
dievoorttrekt
voorttrekt
deze, die
kracht?"
in zijne
groote kracht
zijne groote
?"
en
in de
de nieuwe
nieuwe vertaling:
en in
vertaling :
»Wie
DWie komt
komt daar,
daar, roodgeverfd,
roodgeverfd, met
met kleederen donkerder
donkerder dan
dan die
eens wijnlezers
wijnlezers ;j zoo
zoo pralend
pmlend in zijn
zijn gewaad,
gewaad, voortschrijdend
voortschrijdend in
in
de volheid
volheid zijner
zijner kracht
kracht?"
de
?"
Zoo gaat
gaat het
het keer
keer op
op keer
keer!! Er
Er is
is schier
schier geen
geen hoofdstuk,
hoofdstuk, of
of over
over
Zoo
tot
nu
toe
duistere
plaats
daarin
gaat
nieuw
licht
op.
En
een
een tot nu toe duistere plaats daarin gaat nieuw licht op. En ook
dit nog!
nog! De
Deinhoud
inhoudvan
vanhet
hetO.O.T. T.
is duidelijkergeworden,
geworden,maar
maarhoe
hoe
dit
is duidelijker
vaak ook
ook niet
nietdichterlijker,
dichterlijker,levendiger,
levendigei',krachtiger,
kl'achtiger,boeiender.
boeiender. Wij
Wijkunnen,
kunnen,
vaak
om dit
dit aan
aan te
te toonen,
toonen, verder
verder geen
geen plaatsen
plaatsenuitschrijven.
uitschrijven.Men
Men vergelijke
vergelijke
om
naar de oude
oude en
en nieuwe
nieuwevertaling
vertalingeens
eensmet
met elkander. Vergelijk
Vergelijk
Gen. 22 naar
verder eens
eens Ps.
Ps. 31
31 :: 1-7
Ps. 39
39 :: 1-8.
Jesaia 53.
verder
1-7 en Ps.
1-8. Ook Jesaia 5 en Jesaia
53.
En het
het geheele
geheele boek Hiob, vooral
vooral de
de hoofdstukken
hoofdstukken 38
38 en 39.
39.
En
De
De Hebreeuwsche
Hebreeuwsche letterkunde
letterkunde kende
kende niet
niet den
den poëtischen
poëtisch en vorm,
vorm, zooals
zooals
die bij
bij ons
onsgebruikelijk
gebruikelijk is,
is, van
van rythme
rythme en
en rijm.
rijm. Toch
Tochvinden
vinden wij
wij er
er
die
sporen van
van!! De sy.nodale
sy.nodale vertaling
vertaling heeft
heeft zezeverwaarloosd.
verwaarloosd.Merk
Merk
enkele sporen
eens op,
op, hoe
hoe mat
matbij
bij haar
haal' de vertaling
vertaling is
is van
van Jesaia
Jesaia 55 :: 7b
7b en
en »Hij
»Hij
eens
gewacht naar
naar recht,
recht, maar
maal' zie,
zie, het
hetisisschurftigheid,
schurftigheid, naar
naar gerechgerechheeft gewacht
tigheid,
tigheid, maar
maar zie
het is
is geschreeuw."
geschreeuw." En
En de
de Leidsche
Leidsche vertaling,
vertaling, met
met
zie het
behoud van
van het
het woordenspel
woordenspel in
in het
het oorspronkelijke
oorspronkelijke:: :ohij
Dhij verwachtte
verwachtte
behoud
recht en
en zie
zie het was
was slecht,
slecht, rechtsbetrachting
rechts betrachting en
zie, het
het was
wasrechtsrechtsrecht
en zie,
verkrachting."
verkrachting. "
En
En uit
uit Jes.
Jes. 24,
24, waar
waar sprake
sprake isis van
van een
eentoekomstig
toekomstigwereldgericht:
wereldgericht:
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De
geleegd en
enschoongeveegd.
schoongeveegd.
De aarde
aarde wordt
wordt gansch
gansch en
en al geleegd
Want Jahweh
Jahweh heeft dit
Want
dit woord
woord gesproken
gesproken::
De aarde
routvt, verflauwt
;
De
aarde rouwt,
verflauwt;
de hoogten
de
hoogten der
der aarde
aarde verdwijnen.
verdwijnen.
De aarde
aarde is bezoedeld
De
bezoedeld onder
onder hare
hare bewoners
bewoners;;
want zij
zij hebben
want
hebben de
de wetten
wetten overtreden,
overtreden,
de inzettingen
ontdoken, het
verbod verbroken.
de
inzettingen ontdoken,
het eeuwig verbod
verbroken.
Dies l'aakt
raakt onder
vloek der
Dies
onder den
den doek
welvaal"t zoek,
der aarde
aarde welvaart
zoek,
En moeten
moeten boeten
En
boeten hare
hare bewoners.
en vs.
vs. 17
17 en
en 18a
18a::
en
Gehuil,
een muil
muil over
ovel' u,
u, bewoners
bewoners der
der aarde
aarde!!
Gehuil,een
een kuil,
kuil, en
en een
Wie vlucht
het gehuil,
Wie
vlucht voor
voor het
gehuil, valt
valt in
in den
den kuil,
kuil,
Wie
klimt uit
uit den
den kuil,
kuil, wordt
wordt gevangen
gevangen in
in den
den muil.
muil.
Wie klimt
Men
dat inindedenieuwe
nieuwevertaling
vertalingsommige
sommigegeliefde
geliefdewoorden
woorden
Men zegt
zegt wel, dat
verzwakt zijn,
zijn, als
als b.v.
verzwakt
b.v. de
de spreuk
spreuk:: »Behoed
])Behoed uw
uw hart
hart boven
boven alles
alles wat
wat
te
bewaren is,
is, want
wantdaaruit
daaruit zijn
zijn de
de uitgangen
uitgangen des
des levens,"
levens," welke
welke inin
te bewaren
Waak over
over uw hart
hart met
met alle
allemacht,
macht,want
wantvan
vandaar
daar
de
nieuwe luidt
luidt: : ])»Waak
de nieuwe
gaat
hetleven
levenuit,"
uit,"maar
maarkon
kondat
datanders,
anders,waar
waargetrouwheid
getrouwheid aan
aan het
het
gaat het
oorspronkelijke.
andere overzetting
overzetting eischte
eischte??Ongetwijfeld,
Ongetwijfeld,de
desynodale
synodale
oorspronkelijke eene
eene andere
haarNederNedervertaling
was voor
voor haren
haren tijd
tijd een
eenzeer
zeerverdienstelijke
verdienstelijke en
enhaar
vertaling was
taal van
van de
de nieuwe
nieuwe isisdat
datniet
nietminder.
minder.
landsch
landsch was
was gespierd,
gespierd, maar
maar de
de taal
denvolksmond
volksmondopgenomen
opgenomen en
en
Zijn
\'an de
deeerste
eersteallerlei
allerlei
woordenininden
Zijn van
woorden
laatste verdient
verdient het
hetniet
nietminder
minderpopulair
populair
gewOl'den
de laatste
geworden gangbare
gangbare munt,
munt, de
te worden.
?
worden. Of
Ofzij
zijhet
hetook
ookworden
wordenzal
zal?
Het O.
O. T.
T.verdient
verdient een
eenplaats
plaatsinindedebibliotheek
bibliotheek van
van elken
eIken man
man van
van
Het
historicus,archaeoloog,
archaeoloog,ethnoloog,
ethnoloog,socioloog
socioloog
wetenschap, vooral
vooral als
als hij
hijisishistoricus,
wetenschap,
heteen
een
ware
schatkamer
vanallerlei
allerleibelangrijke
belangrijke
theoloog, voor
voorwien
wienhet
of theoloog,
ware
schatkamer
is is
van
thuis onder
onder de
de boeken
boeken van
van elkeen,
elkeen, die
dieop
op
gegevens!! Maar
Maal' verder behoort het thuis
gegevens
wilmaken.
maken.Iemand
Iemand die
die in
in het
hetO.
O. T.
T.een
een
naam van
vanbeschaafd
beschaafdaanspraak
aanspraakwil
den naam
Want zonder
zonder kennis
kennis van
van het
het
vreemdeling is,
mist alzijdige
alzijdige beschaving.
beschaving. Want
vreemdeling
is, mist
O.
T.
kan
hij
niet
wel
verstaan
en
doorgronden
zijn
tijd
en
zijn
volk,
O. T. kan hij niet wel verstaan en doorgronden zijn tijd en zijn volk,
zijn letterkunde
letterkunde en
enzijn
zijnkunst,
kunst,waarmede
waarmede immers
immers dit
dit boek
boek als
alssaamsaamzijn
gegroeid is.
is. Ook
Ook die
diegenieten
genietenkan
kanvan
vanliteraire
litel'aÏl'eschoonheid,
schoonheid,behoort
behoort het
het
gegroeid
bij de
dehand
handte te
hebben,
want
bevat
wonderschoone
kunststukken
bij
hebben,
want
het het
bevat
wonderschoone
kunststukken
van den
den eersten
eersten rang.
rang. Ook
Ookinindedevolksbibliotheek
volksbibliotheek mag
maghet
hetniet
nietworden
worden
van
hetook
ookalsalsgodsdienstige
godsdienstigelectuur
lectuUl'
huiskamer
gemist. Maar
Maar behoort
behoort het
gemist.
in in
dede
huiskamer
van het
het gezin,
gezin,zoodat
zood atelk
elkhethet
hand
nemen?
Hieropisisons
ons
van
ter ter
hand
kankan
nemen
? Hierop
antwoord beslist
beslist ontkennend.
ontkennend. Waar het
het echter
echtel'ook
ookbehooren
behoorenmoge,
moge,men
men
antwoord
gebruike
gebruike toch
toch deze
deze nieuwe
nieuwe vertaling,
vertaling, die
dieverstaanbaar
verstaanbaar isisen
entoelichtingen
toelichtingen
geeft.
Zij
is
op
het
oogenblik
de
al}erbeste,
niet
alleen
in
Nederland
geeft. Zij is op het oogenblik de allerbeste, niei alleen in Nederland
maar men
men mag
magzeggen
zeggenininheel
heeldede
wereld.EnEnhethet
Nederlandschevolk
volk
maar
'wereld.
Nederlandsche
mag ererroem
roemopop
dragen,datdat
haar
midden
is voortgekomen(*).
(*).
mag
dragen,
zijzij
uituit
haar
midden
is voortgekomen
(*)
(*) Nadat
Nadat dit
ditreeds
reedsgeschreven
geschreven was,
was,verscheen
verscheen een
eengeschriftje
geschriftjevan
vandedehaad
haad
van
van
Dr. C.
U. E.
E. Hooykaas
Hooykaas teteBoskoop,
Boskoop, met
metden
dentitel
titel»Leeskeuze
»Leeskeuzeuit
uithethet
. .Aanwijzingvan
van
Dr.
O.O.
T. TAanwijzing
treffende gedeelten
gedeelten uit
uithet
hetO.O.T."
T."ten
tendienste
dienstevan
vaninteekenaren
inteekenaren
verkorte
uitgave
treffende
opop
dede
verkorte
uitgave
derLeidsche
Leidsche vertaling.
vertaling. Dit
Ditgeschriftje
geschriftje zal
zalhet
hetgebruik
gebruikvan
vanhethet
voorstichtelijk
stichtelijk
der
O. O.
T. T.
ookook
voor
doel
doelvergemakkelijken.
vergemakkelijken.
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Zij bereide
Zij
van
het
Het
bereideplaats
plaatsvoor
vooreen
eenrechte
rechtewaardeering
waardeering
van
hetO.O.T.T. Het
is eenerzijds
te zeer
is
eenerzijds te
zeer verguisd,
verguisd, anderzijds
anderzijds tete veel
veel vergood.
vergood. En
Entelkens
telkens
ookonder
ondervrijzinnig
vrijzinniggodsdienstigen,
godsdienstigen,
weder
leeft die
dieoude
oudevergoding
vergodingopopook
weder leeft
die
aan het
het O.
O.T.T.toch
tochgeen
geen
bovennatuurlijkewijding
wijdingmeer
meertoekennen.
toekennen.
die aan
bovennatuurlijke
Het
schijnt wel,
wel, dat
dat het
hetO.O.T.T.ook
ook
voor
soort
volmaakte
Het schijnt
voor
henhen
eeneen
soort
volmaakte
maatstaf
nog iets
ietsinhoudt
inhoudt van
van onfeilbare
onfeilbare goddelijke
goddelijke waarheid.
waarheid. Trachten
Trachten
maatstaf is en nog
zij daarom
zij
daarom misschien
misschien soms
soms woorden
woorden uit het
het O.
O. T.,
T.,die
dieininopenbaren
openbaren
strijd
hun zedelijk
zedelijk bewustzijn,
bewustzijn, goed
goed tetepraten
praten?
Ofhet
hettwijfeltwijfelstrijd zijn
zijn met hun
? Of
karakter
O. Testamentische
Testamentische personen
personen teteredden,
redden, of
of
achtig
achtig karak
ter van
van sommige
sommige O.
in
allerlei verhalen
verhalen en
in allerlei
allerlei woorden
woorden een
een diepen
diepen zin
zin en
enverborgen
verborgen
in allerlei
en in
beteekenis
vinden?? Ook
Ook hoor
hoor ikiknog
noginingedachten
gedachtenden
denvrijzinnigen
vrijzinnigen
beteekenis te vinden
spreker,
die zijne
zijnehoorders
hoordel'ser
ereen
eenverwijt
verwijtvan
vanmaakte,
maakte,dat
datzij
zijhet
hetO.
O. T. niet
spreker, die
meer
lazen, Ddat
»dat onovertroffen
onovertroffen boek,
boek, waarin
waarin op
op de
de eerste
eel'stebladzijde
bladzijde die
die
meer lazen,
prachtige,
waarbuitèn de
mensch niet
niet kari,
kali, dat
dat hij
hij moet
moet
p.rachtige,goddelijke
goddelijkewet,
wet, waarbuiten
de mensch
werken
en rusten,
rusten, precies
precies afgemeten
afgemeten zes
zesdagen
dagenwerken,
werken,niet
nietzeven,
zeven,
werken en
niet
vijf." Die
Die bij
bij het
hethooren
hooren van
van deze
deze oratorie
oratorie er
er aan
aan dacht,
dacht, hoe
hoe de
de
niet vijf."
rustdag,
volgens die
die mededeeling
mededeelillg in
in Genesis,
Genesis, ontstaan
ontstaanis,is,omdat
omdatGod
Godop
op
rustdag, volgens
den
zevenden
dag
gerust
had,
een
rustende
God!
kon
niet
den zevenden dag gerust had, — een rustende God ! — kon niet
laten
meesmuilen!! DStondén
llStondén daar
- zoo
zoo ging
ging hij
hij voort
voortlaten te meesmuilen
daar ook
ook niet
niet —
—
Adam
Eva in
in het
hetvoorportaal
voorpOl"taal van
van het
hetgrootsch
gl"ootschgebouw
gebouw;j werd
werddaar
daar
Adam en
en Eva
het huisgezin
huisgezin en
endedemaatschappij
maatschappij rust,
rust,
niet
de leer
leerverkondigd
verkondigd waarop
waarop het
niet de
dat
iedere man
man één
éénvrouw
vrouwzal
zalhebben
hebben!"
Hoe?? En
En verder
verder dan
dan in
in het
het
dat iedere
!" Hoe
O. T.?
daar niet brutaalweg
brutaalweg de
de veelwijverij
veelwijverij voorgesteld
voorgesteld als iets
iets
T. wordt
wordt daar
dat
van zelf
zelfspreekt
spreekt.?
dat van
?
Zijn
ook geen
geensporen
sporenvan
vanzulke
zulkevergoding,
vergoding,als
alsdaar
daariemand
iemandspreekt
spreekt
Zijn er ook
het
O.
T.?"
In
zijn
geheel
van
de
»grootschheid
en
majesteit
van
van de Dgrootschheid en majesteit van het O. T. ?" In zijn geheel
groots
eh
en
majestueus?
Ik
kan
het
niet
inzien!
Of
andel"S,
waal'
grootsch en majestueus ? Ik kan het niet inzien ! Of anders, waar
vindt gij
gij daarvan
daarvan?? InIndedeParadijsgeschiedenis
Paradijsgeschiedenis met
metzijn
zijnbijwijlen
bijwijlen zeer
zeer
vindt
bestanddeelelI ?? In
In de
degeschiedenis
geschiedenisder
deraartsvaders,
aartsvaders,die
diesoms
soms
aanstootelijke bestanddeelen
heeft van
vaneen
eenDchronique
)chroniquescandaleuse"
scandaleuse"?
In dedewetten
wettenvan
vanExodus,
Exodus,
veel heeft
? In
enNumeri
Numerimet
metzijn
zijnvoorschriften
voorschriftennu
nuen
endan
dantot
totwalgelijke
walgelijkebijzonbijzonLeviticus en
derheden uitgesponnen
uitgesponnen??In
boek der
derRichteren
Richterenmet
metzijn
zijngruwelijke
gruwelijke
derheden
In het boek
wreedheden, herinneringen
herinneringen aan
aan een
eengelukkig
gelukkigvoorbijgegaan
voorbijgegaanbarbaarsch
barbaarsch
wreedheden,
tijdperk? ? Het
boek Ruth
Ruth isis liefelijk,
liefelijk, niet
nietmajestueus
majestueus!
boekenvan
van
tijdperk
Het boek
! InIndede
boeken
Samuel
of
van
Koningen?
Of
in
het
boek
Esther
misschien,
dat
hoe
Samuel van Koningen ?
in het boek Esther misschien, dat hoe
uit een
eenhistorisch
histol"ischoogpunt,
oogpunt,u ublozen
blozendoet
doetbij
bijde
degedachte,
gedachte,
belangrijk ook
belangrijk
ook uit
het opgenomen
opgenomen isisinindedegewijde
gewijde
schriften
Chdstenheid?
Alleen
dat het
schriften
derder
Christenheid
? Alleen
van het
het boek
boek Hiob,
Hiob, van
van de
de Psalmen
Psalmen en
en dedeProfeten
Profetenkan
kanmen
menzeggen,
zeggen,
van
dat ze
ze iets
ietsmajestueus
majestueusbevatten.
bevatten.
dat
Laat ons
ons nuchter
nuchter blijven
blijven! ! Het
O. T.
T. niet
nietverguizen,
verguizen, als
alswaartoe
waartoe de
de
Laat
Het O.
neiging
bij
ons
opkomt
bij
zeer
vele
aanstootelijke
gedeelten
j
niet
neiging bij ons opkomt bij zeer vele aanstootelijke gedeelten ; niet
vergoden, als
als waartoe
waartoe de
deneiging
neiging bij
bij ons
onsopkomt
opkomt bij
bij zeer
zeer vele
vele hooghoogvergoden,
gestemde en
en verheven
verheven uitingen
uitingen!! Het
Hetwaardeeren
waardeeren ! Er
. Er gaat
gaatbitter
bitterèn
èn
gestemde
van uit
uit!
zoet van
!
?

EEN OUD
OUD BOEK
BOEK IN
IN EEN
EEN NIEUW
NIEUW KLEED.
KLEED.
EEN
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En dit
dit blijve
blijve erkend:
erkend: Het
Het O.
O. T.
T. bevat
bevat niet
nieteen
eenalles
allesomvattende
omvattende
En
openbaring van
het veelzijdig
veelzijdig leven
leven van
van het
het menschelijk
menschelijk gemoed.
gemoed. De
De
openbaring
van het
in het
het tijdlatel'e letterkunde
letterkunde heeft
heeftscheppingen
scheppingen voortgebracht,
voortgebracht, vooral
vooral in
latere
pel'k van
van onze
onze beschaving,
beschaving, als
als waartoe
waal'toe het
het oude
oude Israël niet
niet in staat was.
perk
Het O.
O. T.
T. moge
moge vol
vol ernst
ernst zijn, maar
maar het
kent niet
niet den
den gullen blijden
blijden
het kent
Het
lach noch
noch den
den fijnen
fijnen humor.
humor.
lach
E. M.
Apeldoorn.
M.TEN
TENCATE.
CATE.
Apeldoorn.
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De
Berg van
van Licht,
Licht, door
door Louis
Louis Couperus.
Couperu~. —
- Amsterdam,
Amsterdam, L.
L. J.
J. Veen.
Veen.
De Berg
De dingen,
dingen, die
dievoorbijgaan,
voorbijgaan, door
doorLouis
LouisCouperus.
Couperus. —
- Amsterdam,
Amsterdam,
Van
oude Menschen,
Menschen, De
Van oude
L. J.
J. Veen.
Veen.
L.
Een
liefdedroom in 1795,
1795, door
door A.
A. S.S.C.C.Wallis.
Wallis.—- Haarlem,
Haarlem,H.H.D.D.Tjeenk
TjeenkWillink
Willink&
& Zn.
Zn.
Een liefdedroom
Erfelijk
J. Brusse.
Brusse.
Erfelijk belast,
belast, door
door Virginie
Virginie Laveling.
Loveling. -— Rotterdam,
Rotterdam, W.
W. L.
L. en J.
Pit
gis, door
door C.
C. P.
P. Brandt
Brandt van
van Doorne.
Doorne. —
- Amsterdam,
Amsterdam, II.
11. J.
J. W.
W. Becht.
Becht.
Uit de gis,
Van
Vereering des
desLevens,
Levens,door
doorHenri
Henrivan
vanBoo.ven.
Boo·ven. -- Bussum, C.
C. A.
A. J. van Dishoeck.
Van de Vereering
Verlangen,
Vlies. -— Rotterdam,
Rotterdam, W.
L. en
en J.
J. Brusse.
Brusse.
Verlangen, door
door Helena
Helena van
van der
der Vlies.
W. L.
L. G.
G. Bronsveld.
Bronsveld. —
- Gedrukt
Gedl'ukt bij
bij Gaarlandt
Gaarlandt en
enTjabring,
Tjabring,Amsterdam.
Amsterdam.
In
Opstand, door
ln Opstand,
door L.
M.C.C.E.E.Ovink—Soer.
Ovink-Soer. —
- Amersfoort,
Amersfoort,
Sytske's
Huwelijk. Indische
Indische roman
roman door
door Mevr.
Mevr. M.
Sytske's Huwelijk.
86 Co.
Valkhoff &
Vervreemd. Indisehe
Indische roman
roman door
door Thérèse
Thérèse Hoven.
Hoven. —
- Amersfoort,
Amersfoort, Valkhoff
Valkhoff &
& Co.
Co.
Vervreemd.
Tusschenspel, door
~!arens. —
- Amsterdam,
Amsterdam, van
mn Holkema
Holkemaen
enWarendoi
Wal'endorf.
Tusschenspel,
door Phil. Marens.
f.
Arabella, door
Dinger. -— Utrecht,
Utrecht, H.
H. Honig.
Honig.
Arabella,
door D.
D. C.
C. Dinger.
Zondigen,
Overduyn-Heyligers. -— Amsterdam,
Amsterdam, L.
L. J.
J. Veen.
Veen.
Zondigen, door
door Mevrouw
Mevrouw E.
E. Overduyn—Heyligers.
Jan
Kelman.
Uitgevers-Maatschappij
Tusschen twee
twee kusten
kusten en
enandere
anderedingen,
dingen,door
doorJan
Tussehen
Kelman.
—-Uitgevers-Maatschappij
»
Voorburg".
»Voorburg".

Het kan
kan wel
welniet
nietanders,
anders,ofof
lectuurvan
vandedebeide
beirlewerken,
werken, die
die
Het
dedelectuur
aan dedespits
spits
eenige
toegezonden
oorspronkelijkeromans
romans
hier aan
hier
vanvan
eenige
onsons
toegezonden
oorspronkelijke
zijn geplaatst,
geplaatst, moet
moet bij
bij ieder,
ieder, die
dieeenig
eenig
begrip
heeft
vanlitteraire
litteraire
zijn
begrip
heeft
van
hetongemeene
ongemeenescheppingsscheppingskunst, op
op nieuw
nieuw bewondering
bewondering wekken
wekken voor
voor het
kunst,
vermogen en
en dedemacht
machtvan
vanwoordbeelding
woordbeeldingvan
vanonzen
onzeneersten
eerstenromanromanvermogen
schrijver. En
En ook
ook voor
voorzijne
zUneveelzijdigheid.
veelzijdigheid. Want
Wantterwijl
terwijldederoman
roman
schrijver.
l) Van Oude
Oude Menschen"
Menschen" zich
zich beweegt
beweegtininhet
het
hedendaagschemondaine
mondaine
»Van
hedendaagsche
leven, verplaatst
verplaatst ons
ons De
De Berg
Berg van
van Licht
Licht in
in een
een tijdpérk
tijdpêrk van
vanzeventien
zeventien
leven,
eeuwen
geleden,
toen
in
snel
toenemende
decadentie
het
Romeinsche
eeuwen geleden, toen in snel toenemende decadentie het Romeinsche
geheele ontbinding.
ontbinding. Toch
Toch moeten
moeten we
wedit
ditwerk,
werk,waarin
waarin
rijk naderde
Iladerde tot
rijk
tot geheele
de kortstondige
kortstondige heerschappij
heerschappij wordt
wordtbeschreven
beschrevenvan
vanKeizer
KeizerBassianus,
Bassianus,
de
meer bekend
bekend onder
onder den
den naam
naam van
van Heliogabalus,
Heliogabalus, niet
niet opvatten
opvatten als
als een
een
meer
Debeteekenis
beteekenis van
van dit
ditwerk
werkwordt
wordt ons
ons
gewonen historischen
historischen roman.
roman. De
gewonen
hetgeen Couperus
Couperus zelf
zelf aan
aan zijn
zijnuitgever
uitgeverover
overdit
ditboek
boek
duidelijk uit
duidelijk
uit hetgeen
schreef: »De
llDe roman
roman van
van Heliogabalus
Heliogabalus ...
speelde mij
mij reeds
reeds tien
tienjaren
jaren
schreef:
. .. speelde
lang door
door den
den geest.
geest.Van
Vanaf af
eerste
oogenblik,dat
datikikdederuines
ruïnes
lang
hethet
eerste
oogenblik,
zag...
Tusschen dedeKeizers
Keizersheeft
heeftmij
mijhet
hetmeest
meestaltijd
altijd
van Rome
Rome zag
van
. . . Tusschen
hetmooie
mooiezonnepriestertje,
zonnepr'iestertje, dat
dattottotKeizer
Keizer
getroffen de
de figuur
figuur van
van het
getroffen
het Leger
Legerverliefd
verliefd op
op hem
hem was
wasen
enomdat
omdat
werd uitgeroepen,
uitgeroepen, omdat
omdat het
werd
hij zoo
zoo mooi
mooi kon
kon dansen
dansen .... ,Maar
Maarikikdacht
dachttelkens,
telkens,gedurende
gedurende al
al die
die
hij
jaren: ik
ik ben
bengeen
geenérudit,
él'udit,eeneen
llhistorischeroman"
roman"teteschrijven
schrijven isis
jaren:
»historische
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niets voor
voor mij
mij... ook
ook dacht
dacht ik:
boek is
is niet
niet een
een boek
boek voor
voor een
een
ik : het
het boek
niets
Hollandsch publiek
publiek ... Toen
Toen las
las ikikl'Agonie
I' Agonievan
vanJean
JeanLombard
Lombard(dezelfde
(dezelfde
Hollandsch
lectuur dacht
dacht ik
ik:: Nu
Nuschrijf
schrijfik
ik zeker
zeker mijn
Gedurende die
die lectuur
periode). Gedurende
boek niet
niet:: het
het is al
al geschreven
geschreven en
en mooier
mooier dan
dan ik het
het doen
doen kan
kan ...•
..
boek
de lectuur
lectuur dacht
dachtikik:
neen,Lombard
Lombardgeeft
geeft.den
·denroman
roman van
van
Maar na de
: neen,
en niet
niet den
den roman
roman van
van het
het Keizertje
Keizertje;; niet
niet de
de ziel
ziel
Rome in
in dien
dien tijd
tijd en
Rome
van het
het priestertje,
priestertje, dat
datzoo
zoomooi
mooidansen
dansen kon.
kon. En
En zoo
zoo ben
ben ik
ik er
er toe
toe
van
gekomen het
boek te schrijven
schl'ijven en
die ziel
ziel te
te geven,
geven, zoo
zoo goed
goedikikkon.
kon.
gekomen
het boek
en die
enenLampridius...
Ik vind
vind achter
achter de
de droge
dl'Oge
Bronnen waren
Bronnen
warenHerodianus
Herodianus
Lampridius Ik
opsomming van
de ziel
ziel van
van het
hetjonge
jongepriestertje
priestertje:
Aziaopsomming
van allerlei
allerlei trekjes
trekjes de
: AziageenRomeinsche
Romeinscheziel
ziel. ....
heel
vroom
(aandedeZon),
Zon),bijna
bijnadweepziek;
dweepziek;
tisch, geen
. heel
vroom
(aan
ingewijd in
in de
de myiteriën
mysteriënder
derMagiërs
Magiërsenendedegeheime
geheime
wetenschappen
ingewijd
wetenschappen
Kabbala;; een
een vrouwelijke
vrouwelijke ziel
zielinineen
een
bijzonderschoonen
schoonenmannelijken
mannelijl,en
der Kabbala
bijzonder
vorm, zoodat
zood at de
de Magiërs
Magiërs in
in hem
hem zagen
zagen de
deillusie
illusievan
vandedeweer
weel'opopaarde
aarde
vorm,
Man-Vrouw ....
in zijn
zijn danskunst,
danskunst, in
in het
het spreken
sprel,en
geïncarneerde Man—Vrouw
. . geniaal in
van talen
talen —
- zoowel
zoowelvroom
vroomin in
godsdienst,alsals
vroolijk van
van
van
zijnzijn
godsdienst,
doldolvroolijk
lachte mij
mij toe
toedat
datalles
allestetegeven,
geven,vooral
vooral
kinderlijke jeugd...
kinderlijke
jeugd . . . Het
Het lachte
omdat ik
de eerste zou
zou zijn,
zijn, die
die Heliogabalus
Heliogabalus zoo
zoo opvatte.
opvatte. Niemand,
Niemand,
omdat
ik de
die
over hem
hem schreef,
schre,ef, of
of hij
hij heeft
heefthem
hemgelasterd,
gelasterd, zelfs
zelfsLombard.
Lombard. Het
Het
die over
ventje was
was een
een bedorven
bedorven kind
kind en
en zeker
zeker hysterisch
hysterisch in
in zijn
zijn man-vrouweman-vrouweventje
maar hij
hij was
was niet
niet enkel vliederlijk"
'OliederIijk" en
Hij was
was
lijkheid,
enmeer
meer niet.
niet. Hij
lijkheid, maar
geniaal, en
hij deed
deed ...
geniaal,
en artiest
artiest in
in alles
alles wat
wat hij
. .""
De bedoeling
bedoeling van
van Couperus
Couperus blijkt
blijkt hieruit
hieruit ten
tenduidelijkste
duidelijkste:
hijwil
wilons
ons
De
: hij
laten zien,
zien,zooals
zooalsde de
geschiedschrijvershem
hemaltijd
altijd
Heliogabalus niet
Heliogabalus
niet laten
geschiedschrijvers
hebben
geteekend, als
als een
eenwalgelijk
walgelijkmonster,
monster, ook
ookniet
nietuitsluitend
uitsluitend als
als
hebben geteekend,
waar hij
hijeigenlijk
eigenlijkinin't 't
geheelDiet
nietopopzijn
zijnplaats
plaats
Keizei'
van Rome,
Rome, waar
Keizer van
geheel
was;; maar
maal' als
als een
eengeniaal,
geniaal,artistiek
artistiekwezen,
wezen,omstraald
omstraalddoor
dooren
engeplaatst
geplaatst
was
in een
een Aziatisch
Aziatisch licht,
licht, als
als »de
»delaatste
laatsteweerschijn
weerschijn van
van dedeAntieke
Antieke
in
schoonheid
en
de
Antieke
wijsheid."
schoonheid en de Antieke wijsheid."
Dit
dusgeen
geengewilde
gewildeidealisatie
idealisatie van
vandit
dittweeslachtig
tweeslachtigwezen
wezendoor
door
Dit isis dus
den
schrijver. Het
Hetis,is,
zooals
Couperuszelf
zelf
zegt,
»alleen
zielkundige
den schrijver.
zooals
Couperus
zegt,
»alleen
zielkundige
eerlijkheid,
recht laat
laat wedervaren."
wedervaren." De
De auteur
auteur herinnert
herinnert het
het ons
ons
eerlijkheid, die
die recht
daarom
nog eens
eens uitdrukkelijk
uitdrukkelijk: : Dwat
ll\Vat wij
wij alleen
alleenalsals
»Iiederlijk" en
en
daarom nog
Dliederlijk"
»immoreel"
was in
in den
denZonnedienst
Zonnedienst even
evennatuurlijk,
natuurlijk,
»immoreel" beschouwen,
beschouwen, was
gewoon,
en lofrijk,
lofl'ijk, als
alsopopditdit
oogenblik,voor
voorden
den
Roomsch-Katholi~k,
gewoon, en
oogenblik,
Roomsch-Katholiek,
het
opdragen van
van de
de Mis
Mis ... " En
daarom waarschuwt
waarschuwt de
de schrijver
schrijver
En daarom
het opdragen
ten
slotte:: DMijn
»Mijn boek
boek is
is een
een boek
boek voor
voor enkelen . .... zonder
VOOl'OOl'ten slotte
zonder vooroordeelen
van
godsdienst
en
vooropgestelde
moraal.
Zij,
die
vooroordeelen
deelen van godsdienst en vooropgestelde moraal. Zij, die vooroordeelen
hebben,
lezen ...
hebben, doen
doenbeter
beterhet
het niet
niet te
te lezen
• .""
Duidelijker
wel Diet
niet gezegd
gezegdworden.
worden. Wij
Wijweten
weten
Duidelijkeren
en eerlijker
eerlijker kon
kon het
het wel
dus
precies, wat
wat dedeschrijver
schrijverbeoogt,
beoogt,welke
welketaak
1aakhij
hijzichzelf.met
zichzelf. met de
de
dus precies,
gesteld. Wie
vViealleen
alleenkan
kanzien
zien
schildering
bijzondere wezen
schildering van
van dit
dit bijzondere
wezen heeft gesteld.
naarzijne
zijneingewortelde
ingeworteldebegrippen
beg1'Îppenvan
vanmoraliteit,
moraliteit,godsdienst,
godsdienst,
en
oordeelen naar
en oordeelen
niet
....
kultuur,
hij
leze
dit
boek
kultuur, — hij leze dit boek niet . .
Maar
wie daarvan
daarvan kan
kan abstraheeren,
abstraheeren, zal
bij het
het lezen
lezen van
van dit
ditboek
boek
Maar wie
zal bij
III.
29'
29*
."
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slechts
bewondering kunnen
kunnen hebben
hebben voor
voor de
de wijze, waarop
waarop Couperus
Couperus
slechts bewondering
taak heeft
heeft gekweten.
gekweten. En
Enomdat
omdatdie
diebewondering
bewondering geen
geen
zich· van
van zijne taak
zich
enkel oogenblik geschraagd
wordt door
door eenig gevoel
gevoel van
van sympathie
sympathie —
geschraagd wordt
want per
per slot
slot van
van rekening blijven
blijven ons
ons toch
toch de
de hoofdpersoon
hoofdpersoon en
en alal die
die
want
worden, toestanden
toestanllen welke zoo ontzaglijk
toestanden,
die hier
hier geteekend worden,
toestanden, die
ver van
van onze voorstellingen
voorstellingen en
begrippen zijn
zijn verwijderd, hoogst
hoogst antien begrippen
ver
pathiek —
- dhhrom
dààrom juist
juist isis dit
diteen
eenbewijs,
bewijs,tottotwelk
welkeen
een
verbazend
verbazend
pathiek
peil Couperus
Couperlls hier
hier zijne phantasie en zijn
zijn woordkunst heeft opgevoerd.
opgevoerd.
hoog peil
De Berg
Berg van
van Licht
Licht bestaat
bestaat uit
uit drie
deelen. In
In het
het eerste
eerste deel
deel zien
zien
drie deelen.
De
waar de
de aldaar
aldaarwonende
wonende Aziaten de
Zon
de Zon
wij Bassianus in Emessa, waar
aanbidden als
als het
het eeuwige
eeuwigeLicht,
Licht,den
denoorsprong
oorsprong van
van al
al wat
wat leeft
leeft en
en
die het
het Symbool
Symbool is
is van
van de
deopperste
opperste
bestaat, en
en den
den Zwarten Steen,
Steen, die
bestaat,
natuurmacht. De vereering van
den stralenden
Zwarten Steen
een
stralenden Zwarten
Steen is een
van den
Steen isis een
eensymbool,
symbool,waarvan
waarvan de
deMagiërs
Magiërs
beeldendienst;; de
de Steen
gewone beeldendienst
zich
bedienen om
om den
den eigenlijken
Zonnedienst voor
voor het volk
volk duidelijker
duidelijker
eigenlijken Zonnedienst
zich bedienen
Daar, in
in Emessa, wordt
nu Bassianus
en
indrukwekkender tete maken.
won't nu
en indrukwekkender
maken. Daar,
dool'
den opper-Magiër
opper-Magiër Hydaspes ingewijd
ingewijd in
in de
de Geheime
Geheime Dingen
Dingen;; hij
door den
leert
uit de
desterren
sterren de
deverborgenheden
verborgenheden lezen
lezen van
van het
het verleden
verleden en
en van
van
leert uit
tot hoogpriester van
van de
de
de
toekomst. Daar
Daal' wordt
wordt Bassianus gewijd
gewijd tot
de toekomst.
meer
nog:
Hydaspes
verklaart,
dat
in
hem,
door
zijne
tweeZon,
en
Zon, en meer nog : Hydaspes verklaart, dat in hem, door
slachtigheid, is
belichaamd de
de androgynische ziel
van het
het Licht,
Licht, dat
dat
is belichaamd
ziel van
heilig. oorspronkelijk
oorspronkelijk sekseloos is;
dat hij,
hij, Bassiallus,
de uitis ; en
en dat
Bassianus, dus
heilig,
dus de
verkorene is,
geroepen om,
om, zich terugtrekkend
wereld, terug
terug
is, geroepen
terugtrekkend van
van de
de wereld,
te streven
streven tot
totden
denOorsprong,
Oorsprong, tot
tothet
hetonuitsprekelijke
onuitsprekelijke sekselooze Licht,
die
God zelve
zelve was.
was.
die God
De opper-Magiër
opper-Magiër vreest en
en voorziet,
voorziet, dat,
dat, wanneer de bloemziel van
De
dit tweeslachtige
tweeslachtige kind
kind zal
zal worden overgeplant
in andere,
andere, niet-Aziatische
niet-Aziatische
dit
overgeplant in
harer
sferen, deze zich
zich zal
zal Duitstrengelen
l>uitstrengelen in
de slaking
slaking harer
in wilde verwarring en de
aromen
zal
wekken
een
walm
vol
vergift,"
en
met
huivering
ziet
de
aromen zal wekken
walm vol
en met
ziet de
Magiër,
dat
het
Noodlot,
dat
door
niemand
te
wenden
is,
loert
op
dit
Magiër, dat het Noodlot, dat door niemand te wenden is, loert op dit
een fel
fel begeerde
begeerde prooi.
prooi. Dit
Ditnoodlot
noodlot nu
nu zien
zien we
we
heerlijke kind
kind als
heerlijke
als op
op een
verpersoonlijkt in Bassianus' moeder Soemis en zijne grootmoeder Moeza,
het isis den
den
vooral in Moeza, de
schatrijke, wier
wier eerzuchtig
eerzuchtig streven
streven het
de schatrijke,
en vrouwen
vrouwen verliefd
verliefd zijn,
zijn, met
met
schoonen
Bassianus, op wien mannen
mannen en
schoonen Bassianus,
wereldlijke
te omkleeden en
hem te
te doen
doen uitroepen
uitroepen tot
tot Keizer
wereldlijke macht
macht te
en hem
van Rome.
Rome.
van
pracht van
van woorMet
een ongekenden rijkdom
een onovertroffen
onovertroffen pracht
rijkdom en
en een
Met een
weet Couperus
Couperus de
deweelderige
weelderige omgeving
omgeving te
te teekenen, waarin
waarin de
de
den
den weet
wordt opgevoed
opgevoed en den
den machtigen
machtigen indruk
indruk te bebejonge zonnepriester wordt
sch/'ijven,
dit kind,
kind, bewonderd
bewonderd en
en geliefd
geliefd om
om zijne lichamelijke
schrijven, dien
dien dit
op het
het sensueele Oostersche
Oostersche volk
schoonheid
zijn heerlijk
heerlijk dansen,
dansen, op
schoonheid en
en zijn
maakt. Hoe
Hoe deze
deze Oostersche persoonlijkheid,
persoonlijkheid, die, ware
warezij
zij in
in haar
haar eigene
eigene
maakt.
Aziatische
mystieke
sfeer
gebleven,
een
Oostersch
heilige
zou
geworden
Aziatische mystieke sfeer gebleven, een
zou geworden
het
zijn, nu,
nu, overgeplant
overgeplant in
de wereldsche
Romeinsche sfeer,
door het
wereldsche Romeinsche
in de
sfeer, door
Noodlot bestemd
bestemd tot
tot Romeinsch Keizer,
Keizer, in
in zijne omgeving slechts den
den
Noodlot
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verrotting enenbederf
bederfverspreidt,
verspreidt,dien
diendedeOpper-Magiër
Opper-Magiër
pestwalm van
van verrotting
Hydaspes gevreesd
voorzien heat,
heeft, dat
datwordt
worrlt ons
ons in
in het
hettweede
tweede
Hydaspes
gevreesd en
en voorzien
deel verhaald.
verhaald. Het
Hetkind-Keizertje,
kind-Keizertje, waarop
waarophet
hetgansche
ganschevolk,
volk,tijdelijk
tijdelijk
deel
bedwelmd dool'
de Oostersche
Oostersche pracht
pracht en
en de
de sensueele
sensueele sfeer
sfeer die
die hem
hem
bedwelmd
door de
omgeven,
verliefd is,
is, laat
laatzich
zichalsalseen
eengodheid
godheidvereeren,
vereeren, waant
waant zich
zich
omgeven, verliefd
god.
Heliogabalus laat
laat zich
zich aanspreken
aanspreken met
metEeuwigheid,
Eeuwigheid,Goddelijkheid.
Godtlelijkheid.
god. Heliogabalus
het
Omringd door
zijne gunstelingen,
gunstelingen, mannelijke
mannelijke en
en vrouwelijke,
vrouwelijke, oefent
oefenthet
Omringd
door zijne
Keizertje
op het
het Romeinsche
Romeinsche volk,
volk,dat
datonder
onderhethet
bestuurvan
vanBassianus'
Bassianus'
Keizertje op
bestuur
meer
vader, Caracalla,
de vorige
vorige Keizers
Keizers toch
toch alal meer
meel'en
enmeer
vader,
Caracalla,enen van
van de
tot een
een staat
staatvan
vanlage
lage
zinnelijkheidenen
verdiedijkingwas
wasafgedaald,
afgedaald,een
een
zinnelijkheid
verdierlijking
Couperus beschrijft,
Rome in
in die
die
bedwelmenden invloed
bedwelmenden
invloeduit;
uit ; Couperus
beschrijft, hoe
hoe heel
heel Rome
aaneen
eensoort
soortvan
vankrankkrankdagen
verkeerde in
een toestand,
toestand, die
diegrensde
grensde aan
dagen verkeerde
in een
zinnig, woest,
woest, hartstochtelijk
hartstochtelijkdelirium,
delirium,waarin
waarinalleen
alleenliederlijkheid
liederlijkheid en
en
zinnig,
eerder
derVestaalsche
Vestaalschemaagden
maagden bleef
bleef
bestialiteit
hoogtijd vierden.
vierden. Zelfs
Zelfs de
de eer
bestialiteit hoogtijd
datererininonze
onzegeheele
geheeleliteratuur
literatuur
niet
ongeschonden. Wij
Wij gelooven
gelooven niet,
niet, dat
niet ongeschonden.
beschrijvingen
vinden, die
dieininrijkdom
rijkdomenenpracht
prachtvan
vanwoorden
woorden
beschrijvingen zijn
zijn te vinden,
en
in
gloed
van
fantastische
voorstelling
eenigszins
naderen
totde
de
en in gloed van fantastische voorstelling eenigszins naderen tot
festijn bij
bij gelegenheid
gelegenheid van
van het
het
schildering,
schildering,die
die Couperus
Couperusgeeft
geeft van
van het
het festijn
huwel!jk
van Heliogabalus
Heliogabalus en
en van
van het
het bacchanaal
bacchanaal (Derde
huwelijk van
(Derdedeel
deelblz.
blz.1-86),
1-86),
dat
eindigt met
meteen
eentoover-bloemenregen.
toover-!>loemenregen.EnEndan
dan
eindelijkinindit
ditlaatste
laatste
dat eindigt
eindelijk
deel
de reactie
reactienanadie
diekrankzinnige
krankzinnige opwinding,
opwinding, wanneer
wanneer het
het volk
volk ontontdeel de
nuchterd, verbolgen
verbolgen over
over de
deontwijding
ontwijdingder
deroude
oudegoden
godenenenheilige
heiligeinstelinstelnuchterd,
tot Keizer
Keizer uitroept
uitroept en
endan
dandoordoorlingen,
Bassianus' broeder,
broeder, Alexander,
Alexander, tot
lingen, Bassianus'
tot ininhet
hetpaleis
paleisvan
van
Heliogabalus,om
omhet
het
tweëentwintigjarige
dringt
dringt tot
Heliogabalus,
tweëentwintigjarige
keizertje, dien
dien zij
zij een
eenkorten
korten tijd
tijd als
alseen
eengod
godhebben
hebbenvereerd,
veri'erd, in
inde
de
keizertje,
armen
zijner moeder
moeder tetedoorpriemen
doorpriemen en
enzijn
zijn lijk
lijk tetesleuren
sleurendoor
doorde
de
armen zijner
straten
en de
degoten
gotenvan
vanRome.
Rome.InIndede
beschrijvingvan
vandeze
dezeperiode,
periode,
straten en
beschrijving
den
ondergang en
en den
dendood
doodvan
vanhet
hetzonnepriestertje,
zonnepriestertje, stijgt
stijgt de
dekunst
kunst
den ondergang
van Couperus
Couperus tot
tot een
eenverbazings,vekkende
verbazingwekkende hoogte.
hoogte.
van
Couperus
toe van
van door
door de
demacht
machtvan
vanzijne
zijnefantaisie
fantaisieen
en
Couperuskomt
komt de
de eer
eer toe
van
zijn pen
pen nog
nog eens
eenshet
hetgordijn
gordijn tetehebben
hebben opgelicht,
opgelicht, dat
dat een
een lang
lang
van zijn
ons nog
nog eens
eens tooneelen
tooneelen tete
vervlogen tijdperk
vervlogen
tijdperkvan
vanhet
het onze
onze scheidt,
scheidt, en
en ons
hebben
aanschouwen, die
buiten den
den kring
kring van
van onze
onze gewone
gewone
hebben doen
doen aanschouwen,
die vel'
ver buiten
voorstellingen
en
begrippen
liggen
en
voor
ons
aan
het
fabelachtige
voorstellingen en begrippen liggen en voor ons aan het fabelachtige
op zich
zich zelf
zelf is
is een
eengroote
grootedaad
daad en
entoont
toontdedeonbegrensde
onbegrensde
grenzen.
grenzen. Dat
Dat op
macht
van het
het artistiek
artistiek kunnen.
kunnen. En
En toch
toch zal
zal het
heterkennen,
erkennen, de
d~appreappremacht van
ciatie
van dit
dit kunstwerk,
kunstwerk, slechts
slechts aan
aan weinigen
weinigen gegund
gegund zijn
zijn en
en moeten
moeten
ciatie van
wat door
door den
den auteur
auteur zelf
zelfover
over dit
ditwerk
werk isisgezegd
gezegd:: dit
dit
wij herhalen,
herhalen, wat
wij
werk is
is slechts
slechts voor
voor enkelen.
Ook zij,
die van
van de
de uitbeelding
uitbeelding van
van de
de
zij, die
werk
enkelen. Ook
exasperaties
van dezen
dezen tweeslachtigen
tweeslachtigen keizer
keizerenenvan
vandede
beschrijving
exasperaties van
beschrijving
van
de Romeinsche
Romeinschebacchanaliën
bacchanaliën iets
ietszeer
zeerpikants
pikantsverwachten,
verwachten,zullen
zullen
van de
want Couperus
Couperus jaagt
jaagtniet
nietnaar
naarpornographische
pornographische
teleurgesteld uitkomen,
uitkomen, want
teleurgesteld
zijn stijl
stijl tetezwaar
zwaarenente te
breed,daarvoor
daarvoor
beschrijvingen,
beschrijvingen,daarvoor
daarvoorisis zijn
breed,
te gigantesk.
gigantesk.Dit
Ditboek
boekis is
slechts
voor
letterkundigen,
zijn zijne
zijne beelden
beelden te
zijn
slechts
voor
letterkundigen,
Dat de
de
historici en
en voor
voor wie
wie gevoel
gevoel hebben
hebben voor
voor groot-artistiek
groot-artistiek werk.
werk. Dat
historici
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uitgever met deze
uitgever
deze voorwetenschap toch
toch niet
niet geschroomd
geschroomd heeft
heeft dit
dit omvangrijke we'rk
het licht
lichttetegeven,
geven,dat
datbovendien
bovendien versierd
versierd is
is met
met
vangrijke
we'rk in
in het
eenige fotografische
beelden en
en busten
fotografische reproducties
reproducties van
van beelden
btisten van
van historische
personen, o. a. het
hetprachtige
prachtigebeeld
beeldder
derVirgo
VirgoMaxima,
Maxima,meest
meestbij-personen
bij-personen
wijdankbaar
dankbaarerkennen.
erkennen. Want
Want daardoor is onze
onze
uit
dit werk,
werk,kunnen
kunnenwij
uit dit
verrijkt met
met een
eeu werk,
werk, dat
in de
de rij
rij der
der vele
vele
vaderlandsche literatuur
literatuur verrijkt
dat in
eerste plaats
plaats zal
zalblijven
blijveninnemen.
innemen.
'scheppingen
'scheppingen van
van Couperus
Couperus altijd
altijd een
een eerste
Natuurlijk isis het andere
andere werk
werk van
van dezen
auteul':: »»Van
oude menmenNatuurlijk
dezen auteur
Van oude
dingen die
die voorbijgaan"
voor een veel
veel breederen
breed eren
schen, de
de dingen
voorbijgaan'' bestemd
bestemd voor
Het is
is een
een zeer
zeer uitgebreide
uitgebl'e ide familie,
waar de
de auteur
auteur
kring van
kring
van lezers.
lezers. Het
familie, waar
ons hier
hier binnenleidt
binnenleidt;; maar
dank zij
het talent
talent van
van Couperus,
Couperus, die
die zijne
ons
maar dank
zij het
personen altijd
te typeeren, dat
wij ze
ze dadelijk kennen
personen
altijd zoo
zoo scherp
scherp weet te
dat wij
geest blijven, zijn wij er spoedig in thuis.
en
ze ons
ons duidelijk
duidelijk voor
voor den
den geest
en ze
uit de
de eerste
eerste bladzijden:
Citeeren wij 'n paar fmgmenten
fragmenten uit
»De
diepe basstem
basstem van
van Steijn klonk
in de
de vestibule.
vestibule.
»De diepe
klonk in
mee met
met den
den baas
baas!! Kom
-— Kom
Kom Jack,
Jack, kom
kom hond,
hond, kom
komje
je mee
Korn je mee !?
De blijde
. blijde blaf
blaf van
van den
denterrier
terriel'galmde
galmde op,
op, en
enneer
neerover
over de
de trap
trap
De
stormde
uitbundige vaart,
struikelde hij
hi.j over
over zijn
zijn eigen
eigen pooten.
stormde zijn
zijn uitbundige
vaart, als
als struikelde
die stem
stem van
van Steyn!
mama Ottilie
tusschen hare tallden
-— 0, die
Steyn ! siste mama
Ottilie tusschen
tanden
en
zij
sloeg
driftig
bladen
om
van
haar
boek.
bladen om van haar boek.
en zij sloeg
(thuis noemde
hem Lot)
Lot) zag
zag haar
haar rustig
rustig aan,
aan,
Charles Pauws
Pauws (thuis
noemde men
men hem
met zijn
zijn glimlachje,
glimlachje, zijn
zijn lach
lach om
om mama.
mama. Hij zat, v66r
vóór hij
naar Elly
Elly
met
hij naar
eten bij
bij zijn
zijn moeder
moeder en
en hij dronk
dronk zijn kopje
kopje koffie...
koffie ...
zou
gaan, na
na den
den eten
zou gaan,
Waar is
is Steyn naar
naar toe
toe?? vroeg
vroeg mama.
mama . .. ..
— Waar
-— Gaan
wandelen met
met Jack,
Jack, zei
zeiCharles
Charles Pauws.
Pauws ...
Gaan wandelen
-— Naar
Naar zijn
hij toe
toe!! siste mama
mama Ottilie.
zijn meid
meid is
is hij
Lot
had een
een beweging
beweging van
vanmoe-zijn.
moe-zijn.
Lot had
-— Hè,
wees nu
nu kalm
kalm en
en denk
denk niet
niet meer
meer aan
aan de
de
hij, wees
H6, mama, zeide hij,
niet
altijd
zoo
kibbelen,
en
zulke
dingen
zeggen,
scène
....
Je
moest
scène . • Je moest niet altijd zoo kibbelen, en zulke dingen
of denken.
denken. Je
bent weer
weer net
net een
een kleine
kleine furie
furie geweest.
geweest. Dat
Datgeeft
geeftrimrimJe bent
zoo boos
boos te zijn.
zijn.
pels, zoo
-— Ik
ben ti•ch
toch een oude
oude vrouw.
vrouw.
Ik ben
nog een
een heel
heel zacht
zacht velletje.
velletje . .. .
-— Maar
Maar je
je hebt
hebt nog
Mama Ottilie glimlachte
Lot stond
stond op.
op.
glimlachte en
en Lot
me een
een zoen,
zoen, wil
wil je
je niet?
Moet IK
je een
een
-— Kom, zeide hij,
hij, geef
geef me
niet ? Moet
ix je
booze moesje.
moesje. .. .. Hoe
Hoe ben
ben ik
ik toch
toch zoo
zoo kalm,
kalm, met
met
zoen geven?
geven ? Kleine,
Kleine, booze
zoo
kleine furie
furie van
van een
een mama.
mama. . ."
."
zoo een kleine
Zie,
daar zijn
zijn we er
er met
meteen
eenpaar
paartrekjes
trekjesalaldadelijk
dadelijkin.
in.Die
Diemama
mama
Zie, daar
Ottilie, met
met wie
wie Lot,
Lot, haar
haar zoon, zoo
zoo aardig
aardig en
en lief
lief omgaat,
omgaat, vergeten
we niet
nietmeer.
meer. Zij
Zijisiseen
eenvrouw
vrouwvan
van 60 jaar, maar nog
nog kinderlijk
kinderlijk in
in
we
haar
doen. Steijn, die
met zijn
zijn hond
hond is
is uitgegaan,
uitgegaan, is
is haar
haar derde
derde man.
man.
die met
haar doen.
twee andere
andere mannen
mannen leven
want zij
zij heeft
heeft zich
zich van
van hen
hen
Maar de
Maar
de twee
leven nog,
nog, want
laten scheiden. Haar
Haar eerste was Pauws
Pauws;; uit
uit dat
huwelijk
is
Lot
gebodat huwelijk Lot
ren, de
de zachtzinnige,
zachtzinnige, kalme
kalme Lot,
Lot, die
die zoo
zoo aardig
aardig met
met zijn
zijn moesje
moesje -—
te worden
kali omspringen,
dat
zooveel behoefte
behoefte heeft om
om vertroeteld
vertroeteld te
worden -— kan
dat zooveel
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zuster Ottilie,
Ottilie, een artieste
artieste van
vanhartstochtelijk
hartstochtelijktemperament,
temperament,
en zijne zuster
die
Haar
die in
in Italië
Italië ongehuwd
ongehuwd met
met een
eenman
manleeft.
leeft.
Haartweede
tweedewas
waseen
een
Pauws heeft verdrongen.
verdrongen. Toen
Toen mama
mama
Engelschman, Trevelley,
Trevelley, die Pauws
Engelschman,
had, was
Ottilie veertig
veertig was
en al
al grootere
grootere kinderen
kinderen had,
was zij
zij nog
nog altijd
altijd
was en
Ottilie
even mooi
mooi en
en beminnelijk.
beminnelijk. Zoo
Zoo had
had de
de officier
officier Steyn in Den
Den Haag
Haag haar
even
ontmoet en
en had
had haar
haar begeerd.
begeerd. Trevelley,
Trevelley, die
die wel
wel van
van Ottilie
Ottilie hf
àf wilde,
wilde,
ontmoet
had van
van hun
hunliaison
liaisongeprofiteerd
geprofiteerd en
en Steyn,
Steyn, een fatsoenlijk
fatsoenlijk man,
man, had
had
had
OttiJie niet
niet willen
willen later'
laten zitten.
zitten. En
En zoo
zoo waren
waren zij
zij dan
dan nu
nu samen,
samen, hij,
Ottilie
jongere, met
met een
een zooveel
zoo veel oudere vrouw
vrouw;; nu
nu zaten
zaten zij
zij samen
samen
de jongere,
Steyn, de
wachtkamer scheen,
scheen, peen
»eenwachtkamer,
wachtkamer, waar,
waar,na
na
in hun
hun salon,
salon, die
die een
eenwachtkamer
in
vele dingen
dingen die
die waren
waren voorbijgegaan,
voorbijgegaan, twee
twee menschen zaten te wachten,
wachten,
vele
het langzame
langzame einde
einde ...
op den
den eindelijken
eindelijken dood
...
."
waarop?
Op het
dood.
. . ."
. . . op
waarop
? Op
nu zestig,
zestig, isisuituiteen
een
geslacht,waarin
waarin Indisch met
geslacht,
Mama Ottilie, nu
bloed is
is vermengd.
vermengd. Menschen voor
voor het
het meerendeel van hartsKreoolsch bloed
en sensueel
sensueel temperament.
temperament. Mama
Mama Ottilie is
is nog
nog een
een van
van de
de
tochtelijk en
waarmee wij
wij hier
hier kennis
kennis maken.
maken. Daar
Daar isis nog
nog haar
haar
hejaarde, waarmee
minst bejaarde,
oude moeder,
moeder, mevrouw
mevrouw Dercksz, zeven
zeven en
en negentig
negentig .
de oude
oude heer
heer
.•
. . de
oude
grootpapa van
van Lots
Lots aanstaande,
aanstaande, Elly.
Elly. De
De oude
oude heer
heel' Takma
Takma is
Takma, grootpapa
wordtgefluisterd,
gefluisterd, dat
dat er
ervroeger
vroeger wat
wat heeft
heeft
nu vier
vier en
ennegentig.
negentig.ErErwordt
nu
tusschen Takma
Takma en mevrouw
mevrouw Dercksz
Dercksz - vroeger,
vroeger, in Indië. Dan
bestaan tusschen
er nog
nog Thérèse,
Thérèse, Ottilie's
Ottilie's zuster,
zuster, die
die thans
thans in
in een
een klooster
klooster inin Parijs
Parijs
is er
is
woont, acht
acht en
en zestig
zestig;; verder
verder hare
hare broers
broers Daan,
Daan, in
in Indië,
Indië, zeventig,
zeventig,
woont,
zeventig;;
Harold, in
den Haag,
Haag, drie
drie enenzeventig,
zeventig, en
enAnton,
Anton, vijf
vijfen
en zeventig
Harold,
in den
dan nog
nog Stefanie,
Stefanie, het
het eenige kind
uit mama's
lI1ama's eerste
eerste huwelijk,
huwelijk, zeven
zeven
kind uit
dan
en
zeventig. ])Zij,
Ottilie, de
jongste, voelde
voelde al die
die anderen
anderen wel
wel heel
heel
de jongste,
en zeventig.
»Zij, Ottilie,
oud, zestig
was dat
dat alles betrekkelijk,
betrekkelijk,
oud, en
en toch,
toch, ook
ook zij was oud,
zestig ...
... wat was
oud,
van oud
oud worden en
van leeftijden
en van
leeftijden.... ."
van
Spoedig
zijn wij
wij onder
onder alaldie
dieoudjes
oudjesthuis.
thuis.Want
Wantdedeschrijver
schrijverlaat
laat
4oedig zijn
Lot
met
zijne
aanstaande
Elly,
verlovingsvisites
maken
bij
de
familie
maken bij de familie
Lot met
aanstaande Elly,
die
en
dool' de
deuiting
uitingvan
vanhunne
hunne
persoonlijkeindrukken
indrukken leeren wij
wij die
en door
persoonlijke
oude heeren en
dames spoedig
spoedig van
van elkaar
elkaar onderscheiden.
onderscheiden. Twee
Twee typen
typen
en dames
heer Takma,
vooral
zijn hier
hier scherp
scherp belijnd
belijnd:: vooreerst
oude heer
Takm a, gepenvooreerst de
de oude
vooral zijn
sionneerd Lid
van den
denRaad
Raadvan
vanIndië,
Indië, drie
drie en
en negentig,
negentig, deftig
deftig oud
oud
Lid van
heer,
die jonger
jonger lijkt,
])misschien omdat
hij mengelde,
mengelde, tactvol,
tactvol, een
een
omdat hij
lijkt, »misschien
heer, die
schijnbare
onverschilligheid in
in uiterlijk
een werkelijke,
werkelijke,bestudeerde
bestudeerde
met een
ulterlijk met
schijnbare onverschilligheid
hij, dan
dan liep
liep hij
met heel
heel kleine
kleinestapjes
stapjesvan
van stijve
zorg
vlug, met
zorg.. .. .. liep
liep hij,
bij vlug,
. .... .. Hij maakte den
beenen, die
niet wilden
wilden toonen hun rheumatiek
rheumatiek.
die niet
te zijn,
zijn, die,
die, zelve
zelve steeds
steeds op
op zijn hoede,
in
indruk
een diplomaat
diplomaat te
hoede, in
indruk van
van een
een
ander peilde, wat
die wist.
wist. .. ..""
wat die
een ander
En
dan de
de oude
oude mevrouw
mevrouw Dercksz,
Ottilie's mama. Deze oude
Dercksz, Ottilie's
oude dame
En dan
van
zeven en
en negentig
negentig ontvangt
ontvangt bijna
bijna dagelijks een
bezoek van
van Takma.
een bezoek
van zeven
De
schrijver stelt
haar aan
aan den
den lezer
lezer voor
VOOl' in
inhet
hetderde
derdehoofdstuk,
hoofdstuk, dat
dat
De schrijver
stelt haar
wegens zijn illkleeding
en
meestel'lijke
typeering
ons
voorkomt
een
der
inkleeding
meesterlijke typeering ons voorkomt een der
schoonste
hoofdstukken uit
boek te
te zijn.
zijn. Wij zien
den ouden
ouden
schoonste hoofdstukken
uit het
het boek
zien hier den
heer
Takma op
weg voor
voor zijn
zijn bezoek aan
de oude
oude dame,
dame, die
die in
de
heer Takma
op weg
aan de
in de
."
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.Nassaulaan woont.
woont. De
De oude
oude meid,
meid, Anna,
Anna, doet
doet hem
hem open
open;; zij
zij weet
weet het
het
Nassaulaan
uur, waarop
waarop hij
hijgewoonlijk
gewoonlijkkomt.
komt.ZieZie
hoe
Couperusdat
datbinnenkomen
binnenkomen
uur,
nu,nu,
hoe
Couperus
heer teekent
teekent :: het
hetisisalsof
alsofwij
wijer er
tegenwoordig
zijn.
van den
den ouden
ouden heer
van
bijbij
tegenwoordig
zijn.
naar de
devoordeur
voordeur gaat,
gaat,slipt
sliptded·epoes
poesdwars
dwarsdoor
door haar
haar
Als Anna
Anna naar
Als
rokken . .. ..
rokken.
»Anna joeg
de poes
poes terug
terug naar
naar de
de keuken,
keuken, bang,
bang, dat
dat de
deoude
oudeheer
heer
»Anna
joeg de
struikelen zou
zou en
en haalde
haalde hem
hem binnen
binnen met
met woordjes
woordjes over
over het
het weer
weer en
en
struikelen
naar zijn
zijn gezondheid
gezondheid en
en het
hetwas
wasTakma
Takmaeen
eengroote
grootestu.die
studie
vraagjes naar
vraagjes
overjas. . . .. tetelaten
latenglijden
glijdenvan
vandede
schoudersenenarmen
armenininde
de
de overjas
de
schouders
dat langzaam
langzaam aan,
aan, een
een beetje
beetje moe
moevan
van
handen van
meid. Hij
Hij deed
deed dat
handen
van de
de meid.
de wandeling,
wandeling, maar
maar kwam
kwam tegelijkertijd
tegelijkertijd staande
staande genoeg
genoeg op
op adem,
adem,om,
om,
de
met den
den stok.
met
stok. .. ..
maar houden,
houden, Anna
Anna —
- Den
Den stok
stok zullen
zullen wij
wij maar
—
Om met
Om
met den
den stok
stok de
de trap
trap op
op te
te gaan
gaan .. . . .
Mevrouw Dercksz
haar grooten
grooten stoel.
stoel. ...
Zij
Mevrouw
Derckszwachtte
wachtte hem,
hem, boven,
boven, in
in haar
. Zij
zat bij
bij het
het raam
raam en
en zag
zaguit
uitopopdedevillatuinen
villatuinenvan
vandedeSofialaan.
Sofialaan ... ."
zat
Na de
de gewone
gewone begroeting
begroeting •.. . met
. met
nog
woordenerertusschen
tusschenvan
van
Na
nog
woorden
neerininden
den
fauteuilaan
aanhet
hetandere
andere
luidruchtige bonhomie
hij zich
zichneer
luidruchtige
bonhomie zette hij
fauteuil
raam, op
op den
den stok
stoksteunde
steundehijhijde de
handen,
de wijd-plooierige
raam,
handen,
metmet
de wijd-plooierige
glacés
nog
aan.
glacés nog aan.
heb je nog
nog niet
niet gezien
gezien na
na het
hetgroote
grootenieuws,
nieuws,zei
zeimevrouw
mevrouwDercksz.
Dercksz.
— Ik heb
-— De
De kinderen
kinderen komen
komen zich
straks presenteeren.
presenteel'en. . ..
zich straks
Zij zwegen
zwegen beiden,
beiden, blik
in blik,
blik, en
en karig
karig met
metwoorden
woorden . .. . .In
In
Zij
blik in
schemer
vanwijnroode
wijnrooderipsen
ripsen
overgordijnen,crArne
crêmetulle-en-linnen
tulle-en-linnen
schemer van
overgordijnen,
store's,
en dan
dan weer
weerwijnrooden
wijnroodenveloet
veloettochtlap,
tochtlap,die
diemet
meteen
eenbocht
bochthing
hing
store's, en
het kozijn,
kozijn, zat
zatde
deoude
oudevrouw
vrouwen
hadzich
zichalleen
alleenbewogen
bewogen om
om
langs
langs het
en had
hare
dunne hand
hand ininzwarte
zwartemitaine
mitainewat
wathooger
hoogerop
opteteheffen,
heffen,opdat
opdat
hare dunne
Takma
ze drukken
drukken zou,
zaten ze
ze beiden,
beiden, als
als wachtten
wachtten zij
zij iets,
iets, en
en
Takma ze
zou. Nu
Nu zaten
dat
zU
samen
wachtten.
.
.
zeven
en
negentig
was
de
toch
tevreden,
toch tevreden, dat zij samen wachtten. . . zeven en negentig was de
oude
mevrouw. ,. ....InInden
denschemer
schemel'van
vandien
diengordijnhoek,
gordijnhoek, tegen
tegen het
het
oude mevrouw.
donkere
haar gezicht
gezicht een
een als
alsmaar
maareven
evenaangegeven
aangegeven
donkere behang,
behang, was
was haar
porceleinig
van wit,
wit,rimpel-gecraqueleerd
rimpel-gecraqueleerd zelfs
zelfs inindie
dieschaduw,
schaduw,
porceleinig vlak
vlak van
waarin
zij, uit
uitgewoonte
gewoonte van
van.vroegere
vroegere omzichtigheid
omzichtigheid om
te veel
veel
waarin zij,
om niet
niet te
haar
verwoest teint
teint te
te toonen,
toonen, zich
zich terugtrok
terugtrok .. . .. De
. Dezwarte
zwartelosse
losse
haar verwoest
magerte,maar
maarverborg
verborg
japon
lijnde slank
slank en
enruim
ruimom
omdede
breekbaremagerte,
japon lijnde
breekbare
haar
zoo geheel
geheel inindiediealtijd
altijdzelfde
zelfdeplooien
plooienvan
vansoepel
soepelcachemir,
cachemir, dat
dat
haar zoo
men
haar als
als niet
niet wist
wisten
enniet
nietzag
zagenenalleen
alleenraadde,
raadde,ininzoo
zoodonkere
donkere
men haar
het gelaat,
gelaat,schenen
schenen alleen
alleen bevende
bevende levend
.levend in
in den
den
omhulling.
omhulling. Behalve
Behalve het
zwarte
diepen
schoot de
de broze
brozevingers,
vingers,schemerend
schemerendstaafjesslank
staafjesslank uit
uit zwarte
diepen schoot
mitaines;.
polsen. In
Inhoogruggigen
hoogruggigell stoel,
stoel, als
als inin
mitaines ;,mofjes
mofjes omsloten
omsloten de
de polsen.
troon,
zat zij
zijrechts
rechtsgesteund
gesteund door
door een
een stijf
stijfhard
hard kussen,
kussen, een
een kussen
kussen
troon, zat
zij nooit
nooit toonde,
toonde, licht
lichtmisvormd
misvormd van
van jicht
jicht ..
ook
onder de
voeten, die
die zij
ook onder
de voeten,
.""
Na
deze prachtige
prachtige beschrijving
beschrijving volgt
volgt een
eenpraatje
praatjeover
overonverschillige
onverschillige
Na deze
hetbezoek
bezoekvan
van Lot
Lot
dingen
en eindelijk
eindelijk begint
begint de
deoude
oudevrouw
vrouwover
overhet
dingen en
(haar kleinzoon)
Elly (zijn
(zijn kleindochter),
kleindochter), die
die zij
zij aanstonds
aanstonds wachten.
wachten.
kleinzoon) en
en Elly
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Ook
spreekt ze
ze over
overhare
haredochter
dochter Ottilie
Ottilie (Lots
(Lots moeder),
moeder), en
en dat
dat ze,
ze,
Ook spreekt
als
nu Lot
Lotgaat
gaat
trouwen,
eenzaam
achterblijven.En
Endaarna
daarna
als nu
trouwen,
zoozoo
eenzaam
zalzal
achterblijven.
neemt het gesprek
neemt
gesprek deze
deze wending
wending::
»— We
»zijn allen
allen eenzaam,
eenzaam, zei
zei mevrouw
mevrouw Dercksz,
Dercksz, en
en de
de gebarsten
gebarsten
We zijn
betreurde een
eenverleden
verleden vol
\'01 schimmen,
schimmen, die
die
stem
klonk droef,
droef, alsof
alsofzezebetreurde
stem klonk
waren verzwijmd.
waren
verzwijmd.
-— We
zijn het
het niet
nietAllen,
lillen, Ottilie,
Ottilie, zei
zeiTakma.
Takma ...
Wijhebben
hebbenelkaar
elkaar
We zijn
. . Wij
Ons kind
kind heeft,
heeft, als
als Lot
Lottrouwt,
trouwt,niemand
niemand ....
altijd
altijd gehad.
gehad...
. . Ons
..
Chtt ! zei
-— Chtt!
de oude
oudemevrouw
mevrouw;
denschemer
schemel' had
had de
de rechte,
rechte,
zei de
; ininden
magere figuur
figuur een trilling
magere
trilling van
van schrik.
schrik.
— Er
niemand: : we kunnen
kunnen rustig
rustig spreken.
spreken ...
Er is niemarid
..
— Neen,
Neen, er isis niemand.
..
niemand ••.
— Dacbt
Dacht je,
dat er
er iemand
iemand was
was?
je, dat
?
— Neen,
nu niet
niet...
Soms ...
Neen, nu
. . . Soms.
..
Waarom ben
ben je bang?
-— Waarom
bang?
—
bang?? Wat
zal ik bang
bang zijn
zijn?? Ik
Ik ben
ben te
te oud
oud ....
- Bang?
Bang ? Ben
Ben ik
ik bang
Wat zal
..
veel
oud om
om meer
meer ..
bang te
te zijn
zijn.. .... Zelfs
Zelfs al
al staat
staat HIJ daar.
veel te
te oud
. .., bang
— Ottilie!
Ottilie !
- Chtt!
Chtt !
— Er
is niemand
niemand ....
Er is
..
— Neen ....
..
— Heb
heb je
je HEM den
laatsten tijd
tijd dan
dan gezien
gezien?
Heb je
je .. ..
. . heb
den laatsten
?
— Neen
neen
in
maanden
niet,
misschien
niet...
Maar
Neen — neen -- in maanden niet, misschien niet . . . Maar
heb ik
ik hem
hemgezien
gezien.
Jijnooit
nooit?
lànge,
lánge jaren
jaren ...
Unge, lánge
. . . heb
. . ..
. Jij
?
— Neen ....
..
-— Maar
Maar. .... . je
hoorde hem
je hoorde
hem...
...
--:- Ja
Ja ...
IK •••
hoorde hem
hem ...
Mijn gehoor
heel scherp
scherp aege—
. . . IK
. . . ik
ik hoorde
. . . Mijn
gehoor isis heel
b
Ik hoorde
hoorde dikwijls
dikwijls zijn
zijn stem.
stem. Laat
Laat ons
ons erer
weest, en
en altijd
altijd nerveus
nerveus ...
weest,
. . . Ik
niet over
over spreken.
spreken...
Wij zijn
zijn beiden
beiden z66
zóó oud,
oud, z66
zóó oud,
oud, Ottilie
Ottilie...
Hij
niet
. . Wij
. . . Hij
moet zeker
zeker ons
ons vergeven
vergeven hebben.
hebben. Anders
Andel's waren
waren wij
wij niet
niet z66
zóó ottd
oud gemoet
worden. . ". . Maar
Maar waarom,
waarom, Ottilie,
ottilie , spreek
spreek je
je erervandaag
vandaagzooveel
zooveelover
over...
worden
.
soms
maanden
lang.
..
spreken
we
er
niet
over...
'Waarom
vandaag?
soms maanden lang . . . spreken we er niet over. . . Waarom vandaag ?
Ik ben
ben gaan
gaan denken,
denken, omdat
omdatLot
LotenenElly
Ellytrouwen
trouwen...
zijn
—
Ik
. . . zezezijn
neef en
..
en nicht
nicht .••.
—
- Wat doet
doet het
heterertoe
toe?
Neefenennicht
nichtkunnen
kunnentrouwen.
trouwen.
? Neef
- Ja,
Ja, het
het kan,
kan, maar
maarhet
hetis is
niet
goed.
Voor
kinderen,die
diekomen,
komen,
—
niet
goed.
Voor
de de
kinderen,
hetniet
nietgoed
goed...
Zijerven
ervenons
onsverleden.
verleden. Zij
Zijerven
ervendien
dienangst.
angst.Zij
Zij
is het
. . . Zij
erven onze
onze zonde.
zonde. Zij
Zij erven
erven de
de straf
strafvoor
voor wat
watwij
wijgedaan
gedaanhebben
hebben. •.
erven
.""
Zonder
Zonder dat
dat de
de schrijver
schrijver het
hetons
onsdirect
directvertelt,
vertelt, weten
weten wij
wij nu,
nu, dat
dat
tweestokoude
stokoudemenschen
menschengepijnigd
gepijnigdworden
wordendoor
doordedeherinnering
herinneringaan
aan
die twee
een schuld
schuld...
misschien wel
wel aan
aan een
eenmisdaad.
misdaad. Welk
Welkgeheim,
geheim,welk
welk
een
. . . misschien
vreeselijk Ding
hebben die
krasse oude
oude heer
heel' en
en die
diedeftige
deftige oude
oude dame
dame
vreeselijk
Ding hebben
die krasse
jaar lang
lang voor
voor de
de wereld
wereld moeten
moeten verbergen,
verbergen, —
-- wat
,vat isisdat
dat
vijftig jaar
vijftig
ontzettende Ding,
Ding, dat
dat maar
maarniet
nietvoor
voorhen
henwilwilvoorbijgaan,
voorbijgaan, maar
maal' dat
dat
ontzettende
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hen blijft
denken
hen
blijft vervolgen
vervolgen en
enaltijd
altijddoor
doorhun
hun
denkenheenspookt
heenspookt??De
Deschrijver
schrijver
laat
dit in
in den
denloop
loopvan
vanhethet
ver'haal
langzamerhandaan
aan't 'tlicht
lichtkomen
komen:
laat dit
verhaal
langzamerhand
:
uit de
de geheimzinnige
geheimzinnige gesprekken
gesprekken van
vandedehoogbejaarden
hoogbejaarden;; uit
uitenkele
enkele
uit
metTakma
TakmaininIndië
Indië
toespelingen van
van den
den ouden
ouden dokter
dokterRoelofs,
Roelofs, die
diemet
toespelingen
maardiediezwijgt
zwijgt;
vage
herinneringenvan
vanHarold
Harold
is
geweest, maar
is geweest,
; uit uit
de de
vage
herinneringen
Dercksz,
nu drie-en-zeventig
drie-en-zeventigjaar
jaaroud,
oud,maar
maardie
nienog
noglevendige
levendigeherinnering
herinnering
Dercksz, nu
hij dertien-jarige
alf! dertien-jarige
heeft
aan een
een vreeselijken
vreeselijken nacht
heeft aan
nachtininIndiii,
toentoen
hij als
knaap
nachts zijne
zijne moeder
moeder hoorde
hoorde met
Takma —
- wat
wat deed
deedTakma
Takma
knaap 's nachts
met Takma
daar
in hun
hun huis
huis?? —
- en
en hoe
hoe die
die met
metbehulp
behulp van
van de
de baboe
baboe
daar 's nachts
nachts in
naar de
de rivier
rivier •..
volgendenochtend
ochtendhoorde
hoorde hij,
hij,
iets
wegsleepten naar
iets wegsleepten
. denden
volgenden
dat
het lijk
lijk van
van zijn
zijn vader
vader gevonden
gevonden was
was in
in de
derivier
ri\1er. ...
vermoedelijk
dat het
. vermoedelijk
verdronken...
\'andat
dat
oogenblikafafhad
haddedearme
armeHarold
Harold
was hij
hij verdronken
was
. EnEnvan
oogenblik
dat
vreeseltjke Ding
Ding niet
niet meer
meerkunnen
kunnenvergeten
vergeten. ....
Dvan
d3;t
oogenblik
dat vreeselijke
. »van
dat
oogenblik
teerehersens
hersensgekropen,
gekropen,als
alseen
eenmonster,
monster,
was een
een verbijstering
verbijstering over
overzijn
zijnteere
was
dat
het kind
kind niet
niet had
had verpletterd,
verpletterd, maar
maar liet
lIetsedert
sedertaltijd
altijdbezeten
bezetenhad,
had,
dat het
Nooitheeft
heeft
Harolderermet
met
woordover
overgerept
gerept
in
zijn klauwen
klauwen ...
in zijn
.” "Nooit
Harold
eeneen
woord
tegen
zijne moeder
moede!' ofofTakma,
Takma, maar
maar hij
hij weet, en
zwijgend heeft
heeft hij
hij
en zwijgend
tegen zijne
de
gedachte aan
aan dat
datvreeselijke
vreeselijke altijd
altijd meegedragen,
meegedragen, dat
dat hem
hem nu,
nu, als
als
de gedachte
geest rijst.
rijst.
oud
man, nog
nog telkens
telkens als
als een
een spooksel
spooksel voor
voor den
den geest
oud man,
teekenen het
hetvreeselijk
vreeselijkbestaan
bestaanvan
van twee
twe.e
Couperus heeft
heeft hier
hier willen
willen teekenen
stokoude
menschen,
deftige,
voor
de
uiterlijke
wereld
hoogst
eerwaarstokoude menschen, deftige, voor de uiterlijke wereld hoogst eerwaardige
figuren, die
diegeëerd
geëerdworden
wordendoor
noorhun
hunkinderen
kinderenenenklein-kinderen,
klein-kinderen,
dige figuren,
maar die
tot aan
aan hun
hun graf
grafmoeten
moetenmeedragen
meedragen de
deherinnering
herinnering aan
aan een
een
maar
die tot
daad; ; en
en hoe
hoe ook
ook het
het leven
levenvan
vananderen,
anderen, die
die geen
geenschuld
schuld
vreeselijke
vreeselijke daad
aan
die daad
daad hebben,
hebben,zooals
zoo alsdat
datvan
van
Harold
Dercksz,
doorzoo'n
zoo'nmisdrijf
misdrijf
aan die
Harold
Dercksz,
door
Er isis iets
ietsgriezeligs
griezeligsinindedebeschrijving
beschrijving van
van de
de
kan vergiftigd
vergiftigd worden.
kan
worden. Er
wijze waarop
waarop dat
vreeselijke Ding,
Ding, dat
dat nu
nu nog
nogmaar
maardoor
doorenkelen
enkelenvan
van
wijze
dat vreeselijke
de
familie wordt
wordt geweten,
geweten,zich
zichlangzamerhand
langzamerhandininzijn
zijnware,
ware,ontzettende
ontzettende
de familie
gestalte
al
nuidelijker
en
klaarder
aan
allen
openbaart,
zoodat
het
gestalte al duidelijker en klaarder aan allen openbaart, zoodat ze het
ten laatste
laatste allen
allen weten
weten en
enzien
zien—- totdat
totdathet
heteindelijk
eindelijkmet
metden
dendood
dood
ten
van de
de daders
daders ininden
den
eeuwigen
nacht
wegzinkt.Couperus
Couperus heeft
heeft dit
dit
van
eeuwigen
nacht
wegzinkt.
metmeesterschap
meesterschap beschreven;
beschreven; dedeverschillende
verschillende
familiedrama
familiedrama weer
weer met
degeneratie,waarin
waarinwoeste
woesteenenfanatieke
fanatiekehartstocht,
hartstocht,waarmee
waarmee
vormen
van degeneratie,
vormen van
deze
familie van
vanmoedersiijde
moederszijdeerfelijk
erfelijkis isbelast,
belast,zich
zichkan
kanopenbaren,
openbaren,
deze familie
Enonder
onderalaldatdat
romantischeenen
verschrikkelijke
zijn knap
knap geteekend.
geteekend. En
zijn
romantische
verschrikkelijke
weerzooveel
zoo veelecht-menschelijks
echt-menschelijks en
engewoons
gewoonsterug,
terug,
vinden
toch ook
ook weer
vinden we
we toch
waardoor
vele
van
de
hier
geteekende
typen
gaan
gelijken
op
menschen,
waardoor
van de hier geteekende typen gaa'n gelijken op menschen,
ontmoethebben
hebbenenen
meenente te
herkennen.
die
we wel
weleens
eens
die we
ontmoet
diedie
wijwij
meenen
berkennen.
weetdedeschrijver
schrijverveel
veelvan
vanonze
onzeeigen
eigengewaarwordingen
gewaarwordingen in
in
Soms
ook weet
Soms ook
neer te leggen.
leggen. Hebben
Hebben we
webijv.
bijv. niet
nietallen
allenininmeerdere
meerdere
die
personen neer
die personen
of mindere
mindere mate
een gevoel
gevoel van
van afschrik
afschrik van
\'an den
den ouden
ouden dag
dag?? Is
Is niet
niet
mate een
meesten
onzer
de
gedachte
aau
het
naderen
van
den
ouden
voor
de
voor de meesten onzer de gedachte aan het naderen van den ouden
dag
een dreigend
dreigend spooksel
spooksel?? Trachten
niet allen
allen dat
dat »Ding"
»Ding" buiten
buiten
dag een
Trachten we
we niet
sluiten, het
hetzoolang
zoolangmogelijk
mogelijkterug
terugtetehouden
houden?
onzen
gedachtenkring te
onzen gedachtenkring
te sluiten,
?
En
dat gevoel
gevoel van
van afschuw
afschuw van
van den
denouderdom
ouderdom merken
merken we
we dikwijls
dikwijls op
op
En dat
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bij
menschen van
van een
eenbraaf
braafen
endegelijk
degelijkkarakter,
karakter, die
die ook
ook veel
veelgoeds
goeds
bij menschen
hun leven
leven en
en niet
niet alalteteveel
veel
zondenopop
hunkerfstok
kerfstok
gel!aan
gedaan hebben
hebben in
in hun
zonden
hun
hebben.
Hoe sprekend
sprekend weet
weetdedeschrijver
schrijver nu
nu dat
datgevoel
gevoel teteteekenen
teekenen
hebben. Hoe
in
Ottilie's zoon,
zoon, den
den braven,
braven, zachtzinnigen,
zachtzinnigen, fijnvoelenden
in Ottilie's
fijnvoelendenLot.
Lot. Het isis
zijn cauchemar,
hij tobt
tobt er
Lot klaagt
er over,
over, voortdurend
voortdurend; ; Lot
klaagt er
er over
over aan
aan
zijn
cauchemar, hij
zijn
geliefde: »Vind
»Vind jij het
niet vreeselijk,
vreeselijk, oud
oudteteworden
worden?
lederen dag
dag
zijn geliefde
het niet
? Iederen
meer
en meer
meer rimpels
rimpels tetezien
zienininjejevel,
vel,grijze
grijzestrepen
strepenaan
aan jejehaar,
haar,
meer en
je
geheugen dof
dof te
te voelen
voelen worden,
worden, je
jeemotie
emotietetevoelen
voelenverstompen
verstompen ...
je geheugen
je talent
talent tetevoelen
voelenverslappen
verslappen en
en jejerug
rugtetevoelen
voelenkrommen
krommen onder
onder alal
het
verleden, dat
dat jejemeesleept
meesleept...
zonderdat
datje je
daaraaniets
ietsdoen
doen
het verleaen,
. . . zonder
daaraan
kan.
Is jejepak
pak oud,
oud, je
je koopt
koopt een
Lijfenenziel
zielkrijg
krijg je
je
kan .... . Is
een nieuw...
nieuw . Lijf
ééns
moet el'
mee toe
toe tot
tot je
je graf.
graf. Ben
Benjejezuinig
zuinig
ééns voor
voorjeje leven
leven en
en je
je moet
er mee
met
beide, dan
dan heb
hebjejeniet
nietgeleefd,
geleefd;verspil
verspil je
jeze,
ze,dan
dankom
kom jejezeker
zeker
met beide,
te kort.”
kort."
Toch,
en dit
dit laat
laatde
deschrijver
schrijver ons
ons nog
nogeven
evenopopdedelaatste
laatstebladzijde
bladzijde
Toch, en
dat
van
behoort ook
voor de
meesten, die
die oud
oud worden,
worden, dat
van zijn
zijn boek
boek zien,
zien, behoort
ook voor
de meesten,
getob
over den
den naderenden
naderenden ouderdom
ouderdom tot
tot»de
»deDingell
Dingendiedievoorbijgaan."
voorbijgaan."
getob over
Want
wanneer Lot,
Lot,nanavele
velelotswisselingen,
lotswisselingen, zijn
zijngeliefden
geliefden arbeid,
arbeid, het
het
Want wanneer
schrijven
essays, weer
weeropneemt,
opneemt, kan
kan hij
hij zich
zichweer
weerverdiepen
verdiepen en
en
schrijven van
van essays,
zijnwerk,
werk,alalis ishethet
duidelijkzichtbaar,
zichtbaar,
genoegen
en troost
troostvinden
vinden ininzijn
genoegen en
duidelijk
»dat
hij heel
heel grijs
grijs werd
werd aan
aan de
deslapen."
slapen."
»dat hij
Zoo vinden
vinden wij
wij behalve
behalve dien
dienovervloed
overvloed van
vanmeesterlijke
meesterlijkeschilderingen
schilderingen
Zoo
terug, die
die getuigen
getuigen van
van den
den
in
dit werk
werk telkens
telkens beelden
beelden en
en gedachten
gedachten terug,
in dit
opmenschelijke
menschelijke gevoelens,
gevoelens, en
envan
van
diepen blik,
blik, dien
dien de
de schrijver
schrijver heeft
heeft op
diepen
zijn onuitputtelijken
onuitputtelijken rijkdom
rijkdom aan
aan psychologische
psychologischescheppingskracht.
scheppingskracht.
zijn
C. Wallis
Wallis met
met Een liefdelie{deEen treffend
treffend verhaal
verhaal schenkt
schenkt ons
Een
ons A.
A. S. C.
droom in 1795.
Hetis js
gegevenininden
denvorm
vormvan
vaneen
eendagboek,
dagboek, uit
uit
droom
1795. Het
gegeven
vó.ór
de aanteekeningen
aanteekeningen van
van een
een jong
jongofficier,
officier, Camille
Camille de
deFrancheville,
FranchevilIe, v66r
de
de dagen
dagen der
der Fransche
Fransche revollitie
revollltie markies,
markies, nu
nu citoyen,
citoyell, die
die in
in het
hetderide
derde
de
jaar der
der Republiek
Republiek door
door generaal
generaal Hoche
Hoche naar
naar Bretagne
Bretagne isisgezonden
gezondenals
als
jaar
pacificatie van
de Vendée
Vendée werd
werd toch
toch inindie
die
verkenner. De
verkenner.
De pacificatie
van Bretagne
Bretagne en
en de
rechtvertrouwd
vertrouwd:: men
men vreesde
vreesdevoor
voorEngelsche
Engelscheophitsingen,
ophitsingen,
dagen niet
nietrecht
dagen
en het
het was
wasnoodig
noodigdede
talrijke
émigré'senen
voorstanders van
van het
het
en
talrijke
émigré's
dede
voorstanders
ancien régime
régime in
in het
het oog
oogtetehouden.
houden.BijBij
zijner
verkenningen.komt
komt
eeneen
zijner
verkenningen
Camille's paard
in een
eengreppel
greppelterecht
terechtenenslingert
slingertzijn
zijnberijder
berijder met
met
Camille's
paard in
zooveel kiacht
kt:acht van
van zich
zich af,
af, dat
dathij
hijbewusteloos
bewusteloos inin het
hetkasteel
kasteelYvetac
Yvetac
zooveel
wordt binnengedragen.
binnengedragen. Het toeval
toeval wil,
wil, dat
dat dit
ditkasteel
kasteelbewoond
bewoond wordt
wordt
wordt
door bloedverwanten
bloedverwanten van
van Camille,
Ca mille, eene
eeneweduwe,
weduwe,dede
bejaarde
markiezin
door
bejaarde
markiezin
toteen
een
de Francheville
Francheville en
en hare
haredochter
duchterMadeleine.
l\Iadeleine.Dezen
Dezenbehooren
behoOl'en tot
de
het Koningschap
Koningschap is
is trouw
trouw gebleven
geblevenenendus
dusvijandig
vijandigstaat
staat
familietak, die
familietak,
die het
tegenover Camille,
Ca mille, den
den ijverigen
ijverigen republikein.
republikein. Dit
Ditneemt
neemtechter
echterniet
niet
tegenover
dat de
deoude
oudemarkiezin
markiezin haar
haar neef
neefininhaar
haarkasteel
kasteeluitstekend
uitstekendlaat
laat
weg, dat
van het
het eerste
eerste oogenblik
oogenblik afafvoor
voordedeoude
oudedame
dame
verplegen. Ca
mille vat
verplegen.
Camille
vat van
dat cachet
cachetvan
vanvoornaamheid
voornaamheid had,
had, dat
datalleen
alleendoor
doorvan
vangeslacht
geslacht
»die dat
»die
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tot
geslacht ondervonden
ondervonden eerbied
geoefend gezag
gezag wordt
wordtverkregen"
verkregen"
tot geslacht
eerbied en geoefend
en
voor zijne
zijne nicht,
nicht,dede
bekoorlijkeMadeleine,
Madeleine,een
eenbewonderende
bewonderende
en voor
bekoorlijke
genegenheid op,
op, hoever
zij ook
ook ininstaatkundige
staatkundigeovertuiging
overtuigingenenpolitieke
politieke
genegenheid
hoever zij
Want
voor
de
markiezin
zijn
het
Koningbegrippen
van
elkaar
afstaan.
begrippen van elkaar afstaan.
voor de markiezin zijn het Koninghet altaar
altaarnog
nogaltijd
altijdonaantastbaar
onaantastbaarheilig,
heilig,enenalalwat
watRepubliek
Republiek
schap
schap en
en het
haarsynoniem
synoniemmet
metonrecht,
onrecht,verdrukking
verdrukking en
enwreedheid
wreedheid:;
heet,
voorhaar
heet, isisvoor
maar
zij weet
weetmet
metbewonderenswaardigen
bewonderenswaardigen tact de
de gesprekken
gesprekken te
te ververmaar zij
mijden,
waardoor de
de antagonistische
antagonistische gevoelens
gevoelensvan
vanbeide
beidepartijen
partijenzouden
zouden.
mijden, waardoor
Zoodoorleeft
doorleeftCamille
Camille inindeze
dezevriendelijke
vriendelijke omgeving
omgeving
worden
worden gekwetst.
gekwetst. Zoo
en het
hetduurt
duurtniet
nietlang,
lang,ofof
wordtopopMadeMadeheel'lijke
heerlijke dagen
dagen van
van rust
rust en
hijhijwordt
Madeleine zijne
zijne liefde
liefde beantwoordt,
beantwoordt, belooft
beloofthet
hetoude
oude
leine
verliefd;; daar Madeleine
leine verliefd
te
worden.
Maar
op
het
oogenblik
Yvetac
nu
een
paradijs
voor
hem
Yvetac nu een paradijs voor hem te \vorden. Maar op het oogenblik
dat Camille
Madeleinezijne
zijne liefde
liefde verklaart,
verklaart, meent
meent zij,
zij, in
dat
Camille Madeleine
in hare
hare extase,
extase,
dat
ook het
het verschil
verschil in
in politieke
politieke gevoelens
gevoelens tusschen
tusschen hen
hen isisuitgewischt
uitgewischt
dat ook
dathare
haremoeder
moederininverstandhouding
verstandhouding staat
staat met
met
en
openbaart hem
hem nu,
nu, dat
en openbaart
de
émigl'é's enendat
datdezen
dezenzich
zichhebben
hebbenverbonden
verbonden met
metdedeEngelschen,
Engelschen,
de émigré's
die
eerstdaags onder
onder aanvoering
aanvoering van
van de
de Sombreuil,
Sombreuil, een
eenhunner
hunner bloedbloeddie eerstdaags
met een
een vloot
vloot om
om het
het land
land van
van
verwanten,
landing zullen
zullen doen
doen met
verwanten, eene
eene landing
te
zuiveren.
Een
oogenblik
is
nu
Camille
ten
prooi
de
republikeinen
de republikeinen zuiveren. Een oogenblik is nu Camille ten prooi
watis isrepubliek
republiek?
aan
een vreeselijken
vreeselijken tweestrijd
tweestrijd:: DWat
, vVat isismonarchie,
monarchie, wat
aan een
?
erniet
nietnaar."
naar."Maar
Maar het
het
een
naam, laat
laat mij
mij gelukkig
gelukkig zijn
zijn en
en ik
ik vraag
vraag er
een naam,
woord
»Engeland" brengt
bezinning: : dat
hetgroote
gl·ootegevaar
gevaar
woord DEngeland"
brengthem
hem tot
tot bezinning
dat is het
voor
Frankrijk, voor
republiek. Mag
Mag hij
hij de
de groote
groote zaak,
zaak, die
dieHoche,
Boche,
voor Frankrijk,
voor de
de republiek.
die
Frankrijk hem
hem heeft
heefttoevertrouwd,
toevertrouwd,prijsgeven
prijsgeven—- zal
zalhij
hijzijn
zijneersten,
eersten,
die Frankrijk
haar weg,
weg,bijna
bijnakrankkrankzijn
heiligsten plicht
plicht verzaken
vel·zaken? ?En
van haar
zijn heiligsten
En hij
hij ijlt
bit van
naar dedelegerplaats
legerplaats van
van Hoche,
Hoche, om
om hem
hem te
te
zinnig van
smart, weg
weg naar
zinnig
van smart,
waarschuwen.
Dag
en
nacht
rijdt
Camlllie
dool'
om
zijn
generaal
bijtijds
waarschuwen. Dag en nacht rijdt CamIllie door om zijn generaal bijtijds
het gevaar
gevaar tetemelden,
melden, dat
datdreigt.
dreigt.Hoche
Hocheneemt
neemtmaatregelen,
maatregelen, de
de
het
E,ngelschen worden
worden verslagen
vel'slagen en de
de émigré's,
émigré's,waaronder
waaronderdedeSombreuil,
Sombreuil,
Engelschen
gevangen genomen.
genomen. Op
Op last
lastvan
vanTallien,
Tallien,afgevaardigde
afgevaardigdevan
vande
deNationale
Nationale
gevangen
Conventie, worden
de émigré's
émigré's ter
terdood
doodveroordeeld
veroordeeld;
Hoche en
en
Conventie,
worden al
al de
; Hoche
wijzigen,maar
maartetevergeefs
vergeefs:
Camille doen
doen nog
nog een
eenpoging
pogingom
omhet
hetvonnis
vonnistetewijzigen,
Camille
:
ookdedeSombreuil,
Sombreuil, gefusilleerd.
gefusilleerd. De
Deoude
oude
in een
eennacht
nachtworden
wordenallen,
allen,ook
in
smart;Madeleine
Madeleinewordt
wordtkrankkrankmarkiezin de
de Francheville
Francheville sterft
sterft van
vansmart;
markiezin
maakt alles
alles wat
wathij
hijkan
kantetegelde
geldeom
omMadeleine
Madeleinegoed
goed
zinnig, Camille
Camille maakt
zinnig.
laten verplegen,
verplegen, en,
en, met
meteen
eengebroken
gebrokenhart,
hart,werpt
werpthijhij
zichopnieuw
opnieuw
te laten
zich
naar het
hetoogenblik
oogenblik dat
dateen
eenbarmhartige
barmhartigekogel
kogel
den oorlog,
oorlog, snakkend
snakkend naar
in den
uit zijn
zijn onzegbaar
onzegbaar lijden
lijden zal
zalverlossen.
verlossen,
hem uit
aangrijpende tragedie,
tragedie, die
die nog
nogtreffender
treffenderwordt
wOl'dtdoor
doorden
denhistohistoDeze aangrijpende
zijwortelt,
wortelt,is door
is dool'
schrijfster
aandoenlijken
bodem, waarin
waarin zij
rischen bodem,
de de
schrijfster
in in
aandoenlijken
boek gesteld.
gesteld. De
Dekeurige
keurigetaal,
taal,den
denschoonen
schoon envorm,
vorm,waarin
waarin
eenvoud te boek
eenvoud
kleeden,
ons
bekenduituitvroegere
vroegerewerken,
werken,
hare gedachten
gedachten weet
weette te
Wallis hare
kleeden,
ons
bekend
Maal·hoehoe
sprekendworden
worden ons
ons ook
ook de
deververvinden wij
wij hier
hiel' terug.
terug.Maar
vinden
sprekend
wektbijv.
bijv.die
die
schillende personen
een sympathie
sympathie wekt
schillende
personen geteekelld;
geteekend ; welk
welk een
bij ons
OllS op,
op,dedeex-sergeant,
ex-sergeant,onder
onderwiens
wiensnog
nogniet
nietgeheel
geheel
generaal Hoche
Hoche bij
generaal
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afgelegde
kazernemanieren zooveel
Er gaat
gaat
afgelegde kazernemanieren
zooveel goed,
goed, fijn
fijn gevoel
gevoel ~chuilt.
schuilt. Er
iets
als eene
eenegewijde
gewijde
stemmillgdoor
door
deze
bladzijden,wanneer
wanneer
iets als
stemming
deze
bladzijden,
de
schrijfster ons
ons verhaalt
verhaalt van
van het
het leven
leven op
op het
het kasteel
kasteel Yvetac,
Yvetac, van
van
de schrijfster
ook door
door het
hethistorische
historische licht
licht
de
markiezin en
hare omgeving,
omgeving, gewijd
gewijd ook
de markiezin
en hare
waarin
alles isis gehouden
gehouden;; een
eenteeder
teederromantische
tint ligt
ligt over
over het
het
waarin alles
romantische tint
kortstondige liefdeleven
van Camille
Camille en
en Madeleine.
Madeleine. Naast
Naastdeze
dezetreffende
treffende
kortstondige
liefdeleven van
schilderingen
ook een
een rijkdom
rijkdom van
van diepe
diepe gedachten,
gedachten, ernstige
ernstige
schilderingen vinden
vinden wij
wij ook
levenswaarheden,
oftusschen
tusschendedegesprekken
gesprekkeningelascht.
ingelascht.
Zoobijv.
bijv.: :De
De
levenswaarheden, in
in of
Zoo
der geschiedenis
geschiedenis komt
komt langzaam
langzaam;; niet
niet altijd
altijd ziet
ziethet
hetgeslacht,
geslacht, dat
dat
boete der
boete
de
zonde ziet,
ziet, ook
ooknog
noghaar
haarberouw
berouw(44).
(44).Wij
vVij
plukkenallen
allendedevruchten
vruchten
de zonde
plukken
maar
betalenook
ookallen
allenverteringen,
verteringen,die
die
van zaden,
zaden, die
die wij
wijniet
nietstrooiden,
strooiden,
van
maar
betalen
maakten (45).
(45). Men
Menwerpt
werptnooit
nooit een
eenoud
oud gebouw
gebouw omver,
omver, ofof
wij
niet maakten
wij niet
de
vogels, die
die ererhun
hunnesten
nestenbouwden,
bouwden, vliegen
vliegen weg
wegen
endaarmee
daarmee ververde vogels,
stomt
menig lied
lied (50).
(50). Er
Er'zijn
zijntijden,
tijden,waarin
waarinieder
iederrupsje
rupsjeenenvlindertje
vlindertje
stomt menig
ons
groote dingen
dingen vertelt,
vertelt, en
en tijden
tijden waarin
waarin het
het heele
heele leven
leven ons
onsniets
niets
ons groote
(G7). Men
Men moest
moesteen
eenslecht
slechtbegonnen
begonnendag,
dag,alsals
een
slecht
begonnen
zegt (67).
een
slecht
begonnen
zijde mogen
mogen leggen,
leggen, om
om naar
naar een
een nieuw,
nieuw, nog
nogschool'
schoonpapier
papier
brief, ter
brief,
ter zijde
te
kunnen grijpen
H). IkIkgeloof,
geloof,dat
datwat
wathet
hetdiepst
diepstininons
onsleeft,
leeft,
te kunnen
grijpen(1(114
moet zijn,
zijn, die
diewij
wijalleen
alleenbijbijden
dengewijde
gewijde
in
zeker opzicht
opzicht a'ls
áls de
de biecht
biecht moet
in zeker
afleggen;; en
en voor
vooronze
onzediepste
diepstesmart
smartisisieder
iedereen
eenongewijde
ongewijde(80).
(80).
kunnen afleggen
kunnen
deden maar
maar een greep
greep hier
hier en
en daar
daar ininde
detalrijke
talrijkewijsgeerige
wijsgeerige
Wij deden
werk met
metmilde
mihlehand
handzijn
zijnrondrondgedachten en
opmerkingen, die
gedachten
en opmerkingen,
die in
in dit werk
scheppen en
ze in
in een
eenschoonen
schaonendichterdichtergestrooid. Zulke
gestrooid.
Zulke gedachten
gedachten te
te scheppen
en ze
lijken
vorm neer
neer te
te leggen,
leggen, isiseene
eenezeer
zeerbijzondere
bijzondere gave
gave;; wij
wij mogen
mogen
lijken vorm
de talentvolle
talentvolle schrijfster
schrijfster met
met die
die gave
gaveerfelijk
erfelijk
wel
ver'onderstellen, dat de
wel veronderstellen,
maargezegend,
gezegend,een
eengave,
gave,diedieaan
aan
haarwerk
werkiets
iets
is
- niet
nietbe.last,
be.last, —
- maar
is —
haar
zeer waardigs
waardigs en
enverheffends
verheffends geeft;
geeft;maar
maarwaar
waardergelijke
dergelijkegedachten
gedachten
zeer
enkelen
personen, die
dieininden
denroman
roman
voorkomen,zelf
zelfininden
denmond
mondworden
worden
enkelen personen,
voorkomen,
dragers van
vanideeën.
ideeën. Zoo
Zooisisbijv.
bijv.
gelegd, worden
worden die
die personen
personen uitsluitend
uitsluitend dragers
gelegd,
de
bejaarde
markiezin
de
Francheville
hier
de
incarnatie
van
den
ouden
de bejaarde markiezin de Francheville hier de incarnatie van den ouden
het ancien
régime; de
handelende perperadel,
van de
de aristocratie
aristocratie onder
onder het
ancien régime;
adel, van
de handelende
soon
zelf, als
alslijdende
lijdende.vrouw
vrouwen
moeder,treedt
treedt
daarbijonwillekeurig
onwillekeurigop
op
soon zelf,
en moeder,
daarbij
den achtergrond.
achtergrond. Een
Eendergelijke
dergelijkevoorstelling
voorstelling van
van personen
personen en
enromans
romans
den
is
eigenlijk niet
niet meer
meervan
vanonzen
onzentijd,
tijd,diedie
allereerstvraagt
vraagtnaar
naarde
de
is eigenlijk
allereerst
Bij het
het lezen
lezen van
vandit
ditboek
boek
levendige
realistische plastiek.
levendige handeling,
handeling, de
de realistische
plastiek. Bij
waant
men zich
zich dan
dan ook
ook dikwijls
dikwijls verplaatst
verplaatstinindedetijden
tijdender
derromantiek,
romantiek,
waant .men
beste beteekenis
beteekenis van
vanhet
hetwoord
woord;
maardaardoor
daardoor krijgt
krijgt juist
juist dit
dit
in
de beste
in de
; maar
verhaal, dat
dat ons
onsnaar
naarden
dentijd
tijdvan
vanmeer
meerdan
daneen
eeneeuw
eeuwgeleden
geledenterugvoert,
terugvoert,
verhaal,
een
zeer eigenaardig
eigenaardig cachet,
cachet,dat
datzeker
zekergeen
geenvan
vanonze
onzehedendaagsche
hedendaagsche
een zeer
daaraan
in
die
mate
had
kunnen
geven.
moderne
romanschrijvers
moderne romanschrijvers daaraan in die
had kunnen geven.
Dat
voor een man
man bedenkelijk,
bedenkelijk, soms
soms gevaarlijk,
gevaarlijk, kan
){an zijn,
zijn, eene
eene
Dat .•het
het voor
op tetevoeden,
voeden,zoodat
zood at
jonge vrouw
vrouw in
in zekere
zekere denkbeelden
denkbeelden en
en theorieën
theorieën op
jonge
de
leerlinge wordt
wordt —- gelijk
gelijk
meermalenvoorkomt
voorkomt —
- »plus
:»plusroyaliste
royaliste
de leerlinge
meermalen
Ie roi",
roi", dat
datwordt
wordtons
onsgetoond
getoondenen
vertelddoor
doorVirginie
VirginieLoveling
Loveling
que
que le
verteld
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in haar
Erfelijk belast.
in
haar werk
werk Erfelijk
belast. De
schrijfster brengt
hier in
in kennis
kennis
De schrijfster
brengt ons
ons hier
met
jong mensch,
mensch, Otto,
Otto, die
diereeds
reedsals
alsstudent
studentin in
medicijnenzich
zich
met een jong
dedemedicijnen
heilig
voorneemt nooit
nooit te
tezullen
zullen trouwen
trouwen;; hij
hij voelt
voelt zich
zich zwak
zwak en
en hij
hij
heilig voorneemt
vindt
in zijn
zijn gelaat,
gelaat, dat
dat hij
hij
vindtuit
uit enkele
enkele kenteekenen
kenteekeneninin zijn
zijn gestalte
gestalte en
en in
afstamt
eenziekelijk
ziekelijkgeslacht
geslachtenendaarom
daaromacht
achthij
hijhet
hetplicht
plicht tegenover
tegenover
afstamt uit een
de
menschheid de
de wereld
wereld niet
niet te
te bevolken
bevolken met
met wezens
wezens van
van de
desoort,
soort,
de menschheid
z. de
de soort
soortder
derDerfelijk
»erfelijk belasten."
belasten." Later,
Later,
waartoe
waartoe hij
hij behoort,
behoort, d.d. w.
w. z.
wanneer
als dokter
dokter heeft
heeft gevestigd,
gevestigd, wil
wil hij
hij als
alsongehuwd
ongehuwdman
man
wanneer hij
hij zich
zich als
gaan
samenwonen met
zijne bejaarde
bejaarde tante
Colette, in
in wier
wier huis
huishij
hij isis
gaan samenwonen
met zijne
tante Colette,
groot
maakt hij
hij door
door tante
tante Colette
Colette kennis
kennis met
met een
een jong
jong
groot gebracht.
gebracht. Nu
Nu maakt
meisje,
Berenice, aanvankelijk
aamankelijk nog
nog een
een weinig
weinigontwikkeld
ontwikkeld kind,
Idnd, maar
maal'
meisje, Berenice,
totstudie
studieontdekt.
ontdekt.Hij
Hijvindt
vindterel'behagen
behagen
waarin
lust en
en aanleg
aanleg tot
waarin hij
hij veel
veel lust
Berenice teteontwikkelen
ontwikkelen en
en neemt
neemthaar
haaronder
onderzijne
zijne
in
dien aanleg
aanleg ininBerenice
in dien
geestelijke
hoede; ; zoo
zoo ontsluit
ontsluit hij
hij voor
voor het
hetbegaafde
begaafdekind
kind die
diewereld
wereld
geestelijke hoede
van
wetenschap en
enkunst,
kunst,die
dieanders
andersvoor
voorhaar
haargesloten
geslotenzou
zouzijn
zijn gebleven.
gebleven.
van wetenschap
Wanneer
nu later,
later, na
naeen
eenbuitenlandsche
buitenlandsche studiereis,
studiereis, zich
zichals
alsdokter
dokter
Wanneer hij
hij nu
vestigt
in het
hetdorp,
dorp, waar
waarhij
hijis is
opgevoed,wordt
wordt
geestelijkeomgang
omgang
vestigt in
opgevoed,
diediegeestelijke
met
Berenice voortgezet
voortgezet;; hijhijbehandelt
behandeltook
ookenkele
enkelewetenschappelijke
wetenschappelijke
met Berenice
haar en
en wijdt
wijdt haar
haar ininininzijne
zijnetheorieën
theorieënen
en
en
medische kwesties
kwesties met haar
en medische
meeningen.
Berenice
begint
zich
te
overspannen,
wordt
zenuwziek,
en
meeningen. Berenice begint zich te overspannen, wordt zenuwziek, en
tot
als
zoodanig zijne
zijne patiente.
patiente. Gedurende
Gedurende de
debehandeling
behandeling komt
komt Otto
Otto tot
als zoodanig
de
overtuiging, dat
dat ook
ook zij
zij tot de
de verfelijk
»erfelijk belasten"
belasten" behoort,
behoort, Maar
Maar
de overtuiging,
langzamerhandeene
eeneschoone
schooneenenlievenswaarlievenswaarBerenice
en isisnunulangzamerhand
Berenice herstelt en
dige
jonge vrouw
vrouw geworden,
geworden, en
en —
- dedenatuur
natuuris is
sterkerdan
dandedegrauwe
grauwe
dige jonge
sterker
totover
overde de
ooren
Bereniceverliefd.
verliefd.Hij
Hij
theorie
- Otto
Otto wordt
wordt tot
theorie —
ooren
op op
Berenice
over zijn
zijn vroegere
vroegeretheorieën
theorieënheen
heen
vraagtBerenice.ten
Berenice. tenhuwelijk.
huwelijk.
stapt over
enen
vraagt
En wat
wat isishet
hetantwoord
antwoordvan
vandedeijverige
ijverigeleerlinge
leedinge?
»Ottolief,waar
waarzijn
zijn
En
? »Ottolief,
uw grondstelsels
grondsteIseIs om
om het
het niet
niettetedoen
doen?
Waaromdit
ditnieuw
nieuwgevoel
gevoel
uw
? . . ..
. Waarom
tusschen ons
ons toegang
toegang verleenen
verleenen?? Ik
kloek, gij
gij zijt
zijt niet
nietsterk,
sterk,
tusschen
Ik ben
ben niet kloek,
gij hebt
hebt het
het zoo
zoodikwijls
dikwijls van
van uuzelven
zeI vengezegd.
gezegd.Gij
Gijgekluisterd
gekluisterdaan
aan een
een
gij
ik misschien
misschien krankenverpleegster
krankenverpleegster ..•.
ziekelijke vrouw,
vrouw, ik
ziekelijke
. .""
En zij
zij bekent
bekent ronduit,
ronduit, dat
dat zij
zij hem
hemwel
welkan
kanashten
aahtenenenliefhebben
liefhebbenals
als
En
zij als
als vrouw,
vrouw, als
alszijn
zijnbeminde,
beminde,niets
nietsvoor
voor
vriend of broeder,
broeder, maar
maar da.
datt zij
vriend
hem kan
kan zijn.
zijn.Het
Hetverhaal
verhaaleindigt
eindigtdan
danmet
metden
denzelfmoord
zelfmoordvan
vanOtto.
Otto.
hem
Aangezien de
schrijfster ons
wel in
in den
den loop
loopvan
van 't verhaal heeft
heeft willen
willen
Aangezien
de schrijfster
ons wel
doen gelooven,
gelooven, dat
dat Berenice
Bel'enicezonder
zonderdat
datgezondheidsmotief
gezondheidsmotiefniet
nietzooveel
zoo veel
doen
bezwaar
tegen
eene
intieme
vereeniging
met
Otto
zou
gehad
hebben,
bezwaar tegen eene intieme vereeniging met Otto zou gehad hebben,
moeten wij
dus aannemen,
aannemen, dat
de dokter
dokter hier
hier de
de dupe
dupe wordt
wordt van
van zijn
zijn
moeten
wij dus
dat de
leer.
eigen leer.
Alles bij
bij elkaar
elkaar genomen
genomenrbzen
rijzenerertegen
tegendedeontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het
Alles
hoofdthema, dat
de schrijfster
schrijfster voor
voor haar
haarroman
romanheeft
heeftgekozen,
gekozen, wel
wel
hoofdthema,
dat de
eenige bedenkingen.
bedenkingen. Is
Is die
dieplotselinge
plotselingeommekeer
ommekeervan
vanden
denoverigens
overigens
eenige
kalmen
en
beredeneerden
dokter
tot
den
vurigen
minnaar,
die
nudaar
daar
kalmen
beredeneerden dokter tot den vurigen minnaar, die nu
eens zijne
zijne oude
oude theorieën,
theorieën, gekoesterd
gekoesterd van
van jongs
jongs af
afaan,
aan,over
overboord
boord
op eens
werpt, wel
wel genoeg
genoeggemotiveerd
gemotiveerd?
Datzijne
zijnevroegere
vroegerevereering
vereeringvoor
voor
werpt,
? Dat
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zijne tante
tante Colette
Colette veranderd
veranderd isisininverbolgenheid
verbolgenheidover
overhaar
haarjaloezie,
jaloezie,
kan hier
hier wel
weliets
ietstoebrengen
toebrengentottot
zijne
gewijzigde
opinie,maar
maaroverigens
overigens
kan
zijne
gewijzigde
opinie,
blijft
't wel
wel een
eenvreemd
vreemdverschijnsel.
verschijnsel. Ook
Ook die
diewanhoop
wanhoop en
en den
den zelfzelfblijft 't
in Otto
Otto niet
nietzoo
zooheel
heelnatuurlijk
natuurlijk;; de
deschrijfster
schrijfster had
had
moord vinden
vinden wij
wij in
moord
best zonder
zonder die
die laatste
laatstebloedige
bloedigescène
scènekunnen
kunnenstellen.
stellen.Waarom
Waaromook
ook
het best
maken van
vandien
dienallerakeligsten
allerakeligst envorm
vormvan
vanmelaatschheid,
melaatschheid,
melding te maken
melding
waaraan de grootmoeder
grootmoeder van
van Berenice
Berenicelijdt
lijdt?'! Dat
Datzijn
zijnvan
van
elephantiasis,
elephantiasis, waaraan
daar
die
gewilde akeligheden,
akeligheden, die
die we
we hier
hierbest
besthadden
haddenkunnen
kunnenmissen,
missen,daar
die gewilde
ze geheel
geheel buiten
buiten dedehandeling
handeling staan.
staan. En
En 'n lezer,
die nooit
nooit van
van die
die
lezer, die
ze
af~chuwelijke ziekte
ziekte gehoord
gehoord heeft,
heeft, zal
zal door
doordeze
dezebeschrijving
beschrijvingwaarlijk
waarlijk
afschuwelijke
gelukkiger worden.
worden.
niet gelukkiger
in dit
dit werk
werk goedgemaakt
goedgemaakt door
door de
de wijze
wijze van
van bebeVeel wordt
wordt echter
Veel
echter in
handeling. Virginie
behoort tot
tot de
deauteurs,
auteurs,die
diede
degave
gavebezitten
bezitten
handeling.
Virginie Loveling
Loveling behoort
kunnenvertellen,
vert~llen,hare
hareschilderingen
schilderingen zijn
Zijll levendig
levendig en
en
van
kostelijk tetekunnen
van kostelijk
zij isis een
eenauteur,
auteur,die
diezich
zichprettig
prettig
laat
lezen.Uitmuntend
Uitmuntend
klaar, kortom,
kortom, zij
klaar,
laat
lezen.
is
o.a. dedebeschrijving
beschrijving van
vanhethet
huishoudentje van
vanColette,
Colette, de
deoude
oude
is o.a.
huishoudentje
methare
hareongehuwde
ongehuwde
broers
MartinusenenEduard
Eduard(gewoonlijk
(gewoonlijk
vrijster,
die met
vrijster, die
broers
Martinus
Eedje
genoemd), beiden
beiden kleermakers,
kleermakers, en
en met
metOtto
Ottosamenwoont.
samenwoont.MarMarEedje genoemd),
is de
deknappe
knappe werkman,
werkman, dien
dienzezeallen
allen
ontzien;
Eedje,dedehalfgare,
halfgare,
tinus
tinus is
ontzien
; Eedje,
Colette veel
veel met
metdie
diemanmanbedrinkt zich
Zondag. Och,
bedrinkt
zich eIken
elken Zondag.
Och, wat
wat heeft Colette
nen
te stellen,
stellen,enen
hare
bestendige
vreeze
Martinijszich
zichzal
zal
nen te
dandan
hare
bestendige
vreeze
datdat
Martinus
uit een
bierhuis, Idie
»die baarze
baarze uit
uit den
den
verslingeren aan
verslingeren
aaneen
een meid
meid uit.
een bierhuis,
Bierboom"
. Maar
knappe, geleerde
geleerde Otto,
Otto, die
die eens
eens dokter
dokter zal
zal
Bierboom".
Maar Otto,
Otto, de
de knappe,
oogappel, haar
zij weet,
weet, dat
dat Otto,
Otto, die
diealtijd
altijd
worden,
worden, isis haar
haar oogappel,
haar trots.
trots. En
En zij
vrijgezel
blijven, later
later voor
voor haar
haarzal
zalzorgen
zorgen en
enhaar
haarbij
bij zich
zich inin
vrijgezel wil
wil blijven,
met die
die Baarze
Baarze uit
uitden
denBierboom
Bierboom ....
huis zal
zal nemen,
nemen, indien
indien Martinus
Martinus met
huis
Geen
wonder, dat
dat dus
dus later
laterde
degenegenheid
genegenheid van
van dit
diteenvoudige,
eenvoudige, burburGeen wonder,
gerlijke
vrouwtje
voor
de
knappe,
ontwikkelde
Berenice
overslaat
gerlijke vrouwtje voor de knappe, ontwikkelde I3erenice overslaat inin
haat en
en jalouzie,
jalouzie, als
alszijzij
bespeurt,dat
datOtto
OttoBerenice
Berenicelief
liefheeft.
heeft.Dan
Dan
haat
bespeurt,
in Berenice
Berenice slechts
slechts de
devernielende
vernielende macht,
macht, die
diehaar
haarlevenslevensziet Colette
ColetLe in
ziet
vreugde
en haar
haar toekomst
toekomst bedreigt.
bedreigt.Zeer
Zeerknap
knap isisook
ookgeteekend
geteekend de
de
vreugde en
haarstationschef
oom van
van Berenice
Berenice;;de
deman,
man,die
dienooit
nooiteen
eenhaarstationschef August,
August, de oom
breed van
van zijn
zijn plicht
plichtafwijkt,
afw\jkt,onwrikbaar,
onwrikbaar,uiterlijk
uiterlijkonvatbaar
onvatbaarvoor
voor eenige
eenige
breed
emotie.
Maar nooit
nooit zal
zal éen
éen woord
woord van
van klacht
klacht over
over zijne
zijne lippen
lippen komen,
komen,
emotie. Maar
dat
hij zijn
zijnhuwelijksgeluk
huwelijksgelukopoffert
opoffertvoor
vooreene
eeneziekelijke
ziekelijkemoeder,
moeder,die
die
dat hij
niets
begrijpt van
van het
het offer,
offer,door
doorhaar
haarzoon
zoongebracht;
gebracht;integendeel,
integendeel,met
met
niets begrijpt
schampere
opmerkingen, egoistisch geklaag
geklaag over
overhaar
haartoestand
toestandverzuurt
verzuurt
schampere opmerkingen,
ze zijn
zijn bestaan.
bestaan.Toch
Tochzalzaldedestugge
stuggestatie-overste
statie-overste
voor
madame
D'Haeger
voor madame D'Haeger
's
beste stukjes
stukjes vleesch
vleesch afsnijden
afsnijden en
ende
degrootste
grootste
's middags
middags altijd
altijd de
de beste
bord leggen..
leggen'. Er
is iets
ietsSpartaansch
Spartaansch inindeze
dezekranige
kranige
aardbeien
aardbeien op
op haar
haar bord
Er is
])Vijf
duim" —
- door
doorden
denzwakken
zwakken Otto
Otto zeer
zeer
figuur,
van :I)
figuur, van
vijfvoet,
voet, zes
zes duim"
benijdvan wiens
wiens lippen
lippen men
men zelden
zelden meer
meerverneemt
verneemtdan
danhet
hetkorte
korte:
benijd — van
:
!Fini!! —
- Partez
Partez!"
wanneer
de
trein
moet
vertrekken.
Met
deze"spre!" wanneer
trein moet vertrekken. Met deze.,spregeeftVirginie
VirginieLoveling
Lovelingeen
eenlevendige,
levendige,trouwe
trouweschildering
schilderingvan
van
kende
typen geeft
kende typen
het
leven op
op het Vlaamsche
Vlaamsche platteland,
platteland, dat
van hare
hare jeugd
jeugd af
af aan
aan
het leven
dat zij
zij van
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heeft
heeft gekend.
gekend. Zij
Zij schrijft
schrijft een
een vlotten
vlotten stijI
stijl;; het
hetrealistische,
realistische, eigen
eigen
haal'manier
manier van
van
aan
meeste Vlaamsche
Vlaamsche auteurs,
auteurs, vindt
vindt men
men ook
ook ininhaar
aan de meeste
teek enen terug,
maar het
het ontaardt
ontaardt nimmer
nimmer inin het
hetruwe
ruwe ofofplatte.
platte.
teekenen
terug, maar
harebeschrijvingen
beschrijvingen
Integendeel,
menig dichterlijk
dichterlijk beeld
beeld treffen
treffen wij
wiiininhare
Integendeel, menig
zij isis een
eentalent,
talent,datdat
scherpevisie
visietoch
tochwel
welfijn
fijnvoelt.
voelt.Zoo
Zoo
aan
aanj ; zij
bijbij
scherpe
b. v. waar
waarzij
zijdedeoude
oudeburgerjuffrouw
burgerjuffrouw Colette
Colette beschrijft
beschrijft:: »Colette
"Colette was
was
b.v.
op
haar Zondags
Zondags: : een
muts naar
naar vroeger
vroegel' mode,
mode, een
eenzwarten
zwartenrok,
rok,een
een
op haar
een muts
met zijden
zijden franjes
franjes aan,
aan, iets
iets
zwartzijden
pelerine (Kardinaal
(Kardinaal genaamd)
zwartzijden pelerine
genaamd) met
wat haar
haar mager
mager bovenlijf
bovenlijf —
- op
op zij
zij gezien
gezien —
- als
alstusschen
tusschen de
de twee
twee
wat
dek
vleugels van
insect insloot.
insloot. Traag
Traag in
in haar
haarbewegingen,
bewegingen,met
meteen
een
dekvleugels
van een
een insect
rechtnaar
naarbeneden,
beneden,neus,
neus,mondhoeken
mondhoeken
lang,
bleek aangezicht,
aangezicht, alles
allesrecht
lang, bleek
en
kin. Vijf
Vijfenenveertig
veertig
jaar
oud.Mooi
Mooigeweest
geweestininhaar
haarjeugd
jeugd?
Wie
en kin.
jaar
oud.
? Wie
daarnaar ..
droge zaadplant
zaadplantritselt
ritselt in den
vroeg nog
Wanneer de droge
vroeg
nog daarnaar
. . ?? Wanneer
najaarswind,
denkt erergeen
geenaan
aan
bloesem,diedie
er eenmaal
over
najaarswind, denkt
denden
bloesem,
er eenmaal
over
geurde. (Rij
jeugdige Berenice
Berenice van
vanColette
Colette
geurde.
( 14-ijcursiveeren).
cursiveeren). Wanneeer
Wanneeer de jeugdige
zijgruwt,
gruwt,zegt
zegtde
deschrijfster
schrijfster:: »eindeloos
»eindeloos
heelergs
ergsverneemt,
verneemt,waarvan
waarvanzij
iets heel
wereld wee overstroomde
overstroomde haar
hartje, als
als eene
eenewei
weidiedieijzig
ijzigonder
onderwater
water
wereldwee
haar hartje,
komt". Ook
Ook hare
hare natuurbeschrijvingen
natuurbeschrijvingen getuigen
van veel
veel zorg
zorg en
endichdichkomt".
getuigen van
terlijke gave.
gave.
terlijke
eenportret
portrettoegevoegd
toegevoegdvan
vandedeschrijfster,
schrijfster,die
diethans
thans
Aan dit
werk isis een
dit werk
telt. Maar
Maarininhaar
haarschrijftrant
schrijftrantbehoudt
behoudtVirginie
VirginieLoveling
Loveling
zeventig
zeventig jaren telt.
die
heerlijke geestelijke
geestelijke jeugd,
jeugd, die
die den
den tand
tand des
destijds
tijdsweerstaat.
weerstaat.
die heerlijke
Werken, waarin
waarin abnormaliteiten
abnormaliteiten of
ofhoogbejaarden
hoogbejaarden en
enerfelijk
erfelijk belasten
belasten
bieden weinig
weinig oprooopvroode
hoofdrol spelen,
zijn doorgaans
doorgaans zeer
de hoofdrol
spelen, zijn
zeer ernstig;
ernstig , bieden
lijkends.
Met de
devier
vierboven
bovenbesproken
besprokenwerken
werken,, alle
alleuitmuntend
uitmuntend van
van
lijkends. Met
uitvoering
\'an een
een serieus
serieus,, zwaar
zwaarkarakter
karakter,, maakt
maakthet
het
uitvoering maar
maar ook
ook alle
alle van
werkje
van
Brandt
van
Doorne
Uit
de
Gis
door
zijn
luchtigen
humoUit
de
Gis
door
zijn
luchtigen
en
humowerkje van Brandt van Doorne
vooraldaarom
daarom
ristischen
toon een
eenzeer
zeeropwekkende
opwekkendetegenstelling
tegenstelling;
endit
ditisisvooral
ristischen toon
; en
verdienstelijk,
hierin een
een zieke
ziekeman
mandedehoofdpersoon
hoofdpersoon is.
is.
verdienstelijk ,omdat
omdat ook
ook hierin
is uit
uitAtjeh
Atjehzie.k
ziekenenellendig
ellendig·
Hollandteruggekomen.
teruggekomen.
Kapitein
Kapitein Bogert
Bogert is
•ininHolland
broer,, die
die ininBaarn
Baarn
Hij
lijdt aan
aan berri-berri.
berri-berri. Behalve
Behalve een
een gehuwden
gehuwden broer
Hij lijdt
woont, , met
met wien
wienBogert
Bogertnooit
nooitbijzonder
bijzondervertrouwelijk
vel'trouwelijk is geweest
geweest en
en
woont
die
hem dan
dan ook
ook vrij
vrij onhartelijk
onhartelijk bejegent
bejegent,, heeft
heeft de
dekapitein
kapiteinnagenoeg
nagenoeg
die hem
geen
familie in
in Holland
Holland en
en daarom
daarom besluit
besluit hij
hij maar
maar om
om ininAmsterdam
Amsterdam
geen familie
op
kamers te
te gaan
gaan wonen.
wonen. Het
Het
eentonige
kamerlevendrukt
drukthem
hemzeer;
zeer;
op kamers
eentonige
kamerleven
paar
oude
kennnissen
,
maar
over
't
algemeen
hij
ontmoet
nog
wel
een
hij ontmoet nog wel een paar oude kennnissen , maar over 't algemeen
slijt
hij zijne
zijne dagen
dageninineenzaamheid
eenzaamheidenendaarbij
daarbijneemt
neemtzijne
zijnekwaal
kwaalsteeds
steeds
slijt hij
toe.
dezeomstandigheden
omstandigheden isis hem
hem het
hetbezoek
bezoekvan
vaneen
eenoude
oudenicht
nicht,
toe. InIndeze
,
die
hij zoo
zoo goed
goed als
als vergeten
vergeten had,
had, maar
maar die
die hem
hem nog
nog als
alskleinen
kleinen jonjondie hij
gekend heeft,
heeft, uiterst
uiterstwelkom.
welkom.Nicht
NichtHeintje,
Heintje,het
hetspichtige,
spichtige,magere,
magere,
gen gekend
verouderde vrouwtje
eigenlijk de
de eerste,
eer~te,die
diehem
hemmet
met
hartelijkheid
verouderde
vrouwtje is
is eigenlijk
hartelijkheid
tegemoet komt
komt;; haar
haarvriendelijkheid,
vriendelijkheid,haar
haaroprechte
oprechtebelangstelling
belangstellingininzijn
zijn
lot doen
doen hem
hemweldadig
weldadig aan.
aan. HijHij
gaat,
voorzooverzijne
zijnezieke
ziekebeenen
beenen
lot
gaat,
voorzoover
haar wandelen
wandelen en
en verneemt
verneemt dan,
dan, dat
dat nicht
nicht
hem veroorloven,
veroorloven, eens
hem
eens met
met haar
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Heintje bij
de freule,
freule, bij
bij wie
wiezijzijininbetrekking
betrekkingis isalsals
gezelschapsdame,
Heintje
bij de
gezelschapsdame,
een
hard stukje
stukje brood
brood verdient
verdient:: de
de freule
freule lijdt
lijdt aan
aaneen
eenkwaad
kwaadhumeur
humeur
een hard
en
een nieperige
nieperige levensopvatting.
levensopvatting. Intusschen
Intusschen neemt
neemt de
de kwaal
kwaal van
van
en een
Bogert
snel toe
toe,, hij
hij wordt
wordt bedlegerig
belllegerig ;; de
de dokter
dokter meent,
meent, dat
dat het
het nog
llog
Bogert snel
een
kwestie kan
kan zijn
zijn van
van eenige
eelligeweken.
weken.In In
dezentoestand
toestandbegint
begint
een kwestie
dezen
er over
over tetepiekeren,
piekeren, dat
dathij
hijaltijd
altijd zes
zespercent
percentvan
vanzijn
zijntractetracteBogert er
Bogert
ment
had betaald
betaald aan
weduwenfonds. Als
Als hij
hij nu
llU stierf,
stierf, dan
uanstak
stak
ment had
aan het
het weduwenfonds.
Koloniën alal dat
op —
- een
eenpensioen
pensioen van
van 900
900gulden
guldenper
perjaar,
jaar, zou
zou
Koloniën
dat geld
geld op
doen? Dan
Dan denkt
denkt hij
hij aan
aan zijn
zijn
hij daar
daar niemand
niemand pleizier
pleizier mee
mee kunnen
kunnen doen?
hij
Heintje, , de
de oude
oude Heintje,
Heintje, de
de eenige
eenige die
die hartelijk
hartelijk voor
voor hem
hem gegenicht Heintje
nicht
weest is.
is. Als
Alshijhijzich
zichnunu
met
ouwe
Heintje
trouwen—
- wat
wat
weest
met
ouwe
Heintje
lietliet
trouwen
kwam 't er
er op
op aan
aan,, over
over n'
n' paar
paar weken
weken was
washij
hijt6ch
tàchdood.
dood.En
En't'toude
oude
kwam
mee geholpen
geholpen zijn
zijn,, zij
zij kon
kon tegen
tegen die
diezure
zurefreule
freule zegzegmenschje
menschje zou
zou er
er mee
gen:
vlleg op.
op. ZeZewas
wastottot'r 'I'
doodgeborgen.
geborgen. EnEn
dankon
konKoloniën
Koloniën
gen : vlleg
dood
dan
betalen aan
haar, wat
wat ze
ze hem
hemhadden
hadden afgezet.
afgezet.
betalen
aan haar,
Zoo gezegd,
gezegd, zoo
zoo gedaan.
gedaan. Op
Op zijn
zijnziekbed
ziekbed laat
laat Bogert
Bogel'tzich
zich met
met
Zoo
Heintje in
den echt
echt verbinden.
verbinden. Maar
Maar wat
wil nu
nu het
hetgeval?
geval?Na
Naenkele
enkele
Heintje
in den
wat wil
in Bogert's
Bogert's toestand
toestand;; hij
hij wordt
wordt
weken
vertoont zich
zich eenige
eenige beterschap
beterschap in
weken vertoont
weduwe, en
en Bogert
Bogertziet
zietzich
zich
langzamerhand
langzamerhandbeter,
beter , Heintje
Heintje wordt
wordt geen
geen weduwe,
op
een
schraal
pensioen
gekluisterd
aan
een
oude
vrouw.
Dat
viel
uit
op een schraal pensioen gekluisterd aan een oude vrouw. Dat viel uit
verdel· gaat,
gaat, willen
willen wij
wij hier
hier niet
nietverklappen.
verklappen. Maar
Maar
de
gis. En
Enhoe
hoe't 'tverder
de gis.
datdedeschrijver
schrijverdedesituatie
situatie
overdenkinwillen wij
wij verklaren,
verklaren, dat
wel willen
enendeue
overdenkinheeft;; ininlossen,
lossen,
gen van
van den
denzieken
ziekenkapitein
kapiteinuitstekend
uitstekend beschreven
beschreven heeft
gen
natuurlijken
verhaal gegeven.
Eenverhaal
verhaal
natuurlijken, , humoristischen
humoristischentoon
toonisis dit
dit verhaal
gegeven. Een
dat den
den lezer
lezer van
van 't begin
begin tot het
het einde
einde boeit.
boeit.
van diep
diep gevoel,
gevoel, dat
van
Na
hetgeen Henri
Henri van
vanBooven
Boovenons
onsvroeger
vroegerin in
Tropenweegaf,
gaf,hadden
hadden
Na hetgeen
Tropenwee
Wij
moeten
echter
wij van dezen
schrijver
goede
verwachtingen.
dezen schrijver goede verwachtingen. Wij moeten Miter
erkennen,
zijn roman
roman Van
de vereering
vereeringdes
desLevens
Levens ons
die
Van de
erkennen, dat
dat zijn
ons in die
.. En
En door
door den
den inhoud,
inhoud, èn
èn
verwachtingen ontzaglijk
verwachtingen
ontzaglijk heeft
heeft telemgesteld
teleurgesteld.
door
vorm. De
De auteur
auteur heeft
heeft wilien
wilien verhalen
verhalen van
van de
de liefde
liefde van
van een
een
door den
den vorm.
jongmensch van
van dichterlijken
dichterlijken aanleg,
aanleg, Maarten,
Maarten, voor
voordedeuitverkorene
uitverkorene
jongmensch
ouders;
de
zijns harten,
harten, Alice.
Alice. Alice
Aliceis de
is dochter
de dochter
welgesteldeouders
zijns
vanvan
vvelgestelde
; de
Fransche sympathieën,
sympathieën, de moeder,
moeder, alleen
alleen om
om haar
haarman
man
vader
lijdt aan
aan Fransche
vader lijdt
contrariëeren, aan
aanEngelsche.
Engelsche.Beiden
Beiden
lijden
karakterloosheid;
te contrariëeren,
lijden
aanaan
karakterloosheid
;
het
huwelijk isis ongelukkig.
ongelukkig. Op
Opeen
eenkeer,
keer,dat
dathaar
haarman
manenendochter
dochter
het huwelijk
trachtdedemoeder,
moeder,een
eenoude
oudecoquette,
coquette,haar
haaraanstaanden
aanstaanden
afwezig
zijn, tracht
afwezig zijn,
te
verleiden.
Maarten
weerstaat.
De
teleurgestelde
verleidster
schoonzoon
schoonzoon verleiden. Maarten weerstaat. De teleurgestelde verleidster
belastert
nu Maarten
Maarten tegenover
haar man,
man, en
en deze
deze wijst
wijsthem
hemdededeur.
deur.
belastert nu
tegenover haar
dat nu
nuMaarten
Maarten zich
zichtegenover
tegenoverAlice,
Alice,die
dieeen
eenverstandig
verstandig
In plaats
plaats dat
In
gedraagt zooals
zoo als een
eenjong
jongmensch
mensch van
van een
eenbeetje
beetje
meisje moet
moet zijn,
zijn, gedraagt
meisje
karakter
in zulke
zulke omstandigheden
omstandigheden met
met een
eenz66
zóóonmogelijk
onmogelijkouderenpaar
ouderenpaar
karakter in
zich zou
zou gedragen
gedragen hebben,
hebben, kiest
kiest hij
hij het
hethazenpad.
hazenpad. De
Deauteur
auteur laat
laat
zich
Parijsenenzijn
zijnsentimenteele
sentimenteelegevoelens
gevoelens
hem
omzwerven in
in Londen
LondenenenParijs
hem omzwerven
een dagboek
dagboek van
vanruim
ruim4040pagina's
pagina's;
daarna laat
laathij
hij
neerschrijven in
neerschrijven
in een
; daarna
1906.
lIl.
30
III.
1.906.
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hem
ziek worden
worden en
en vult
vult 2020pagina's
pagina'smet
met
beschrijving van
van de
de
hem ziek
de de
beschrijving
akeligste
koortsvisioenen. De
wijze waarop
waarop dan
dan later
laterdedewederontwederontakeligste koortsvisioenen.
De wijze
moeting van
van Maarten
Maarten en
en Alice
Aliceplaats
plaatsheeft,
heeft,nadat
nadatAlice's
Alice'smoeder
moeder er
er
moeting
natuurlijk
met
een
anderen
man
van
door
is
gegaan,
is
al
even
gezocht
natuurlijk met een anderen man van door is gegaan, is al even gezocht
Erisisgeen
geenenkel
enkelkarakter
karakter
en
onwaarschijnlijk als
de tijdelijke
tijdelijke scheiding.
scheiding. Er
en onwaarschijnlijk
als de
in dit
dit boek
boek;; dededichterlijke
dichterlijke Maarten
Maarten ontaardt
ontaardt inineen
eenzwakzieligen
zwakzieligen
in
stumperd,
blijft volkomen
volkomen neutraal.
neutraal. Geen
Geen enkele
enkelefiguur,
figuur, geen
geen
stumperd, Alice
Alice blijft
enkele
handeling, die
den lezer
lezer een
een oogenblik
oogenblik pakt.
pakt.
enkele handeling,
die den
De vorm
vorm is
is alaleven
evengezocht
gezochtenenonnatuurlijk
onnatuurlijk als
als de
de inhoud.
inhoud. De
De
De
auteur
heeft vermoedelijk
vermoedelijk iets
iets heel
heeldichterlijks
dichterlijks willen
willen geven
geven;
maar
auteur heeft
; maar
ongelukkig
dichterlijk had
had moeten
moeten zijn,
zijn, iningezochte,
gezochte,
ongelukkig ontaardt
ontaardt alles,
alles, wat dichterlijk
Het
begint
al
met
den
eersten
zin
op
pag. 11:
gewilde
mooi-doenerij.
gewilde mooi-doenerij. Het begint al met den eersten zin op pag.
:
»Maarten
zijn kamer
kamer voor
voor het
hetvenster
venstervan
vanwaaraf(?)
waaraf(?)hij
hij
»Maartenstond
stond in
in zijn
overzien kon
met hooge boom
en begroeide
begroeide pleintje.
pleintje. Daarachter
Daarachter
overzien
kon het
het met
boomen
de vijver
vijver met
metdedezwanen.
zwanen.
was de
was
vernemen nooit
van dien
dien vijver
vijver en
en de
de zwanen.
zwanen. Moest
Moe"lt dus
dus
nooit weer
weer van
Wij vernemen
4):
slechts
dienen als
als stemmingsbeeld.
stemmingsbeeld. Bombastis.che
Bombastische frasen
frasen als
als (pag.
(pag. 4)
slechts dienen
:
»de
herinnering daaraan
daaraan bracht
bracht een
een langen,
langen, vreemd
gelukslaeh,
»de herinnering
vreemd bestorven
bestorven gelukslach,
en
hij ging
ging voort
voort in
in hecht
hechtvertrouwen,
vertrouwen, want hem
hem waren
warenalle
alle tresoren
tresoren
en hij
derruimten
ruimtenvoort-durende
voort·durende vreugd,"
tot
die zijn
zijn iu
in der
vreugd," behooren
behooren niet
niet tot
de
zeldzaamheden. Het
Het geheele
geheelewerk
werkrammelt
rammeltvan
vanopgesmuktheid
opgesmuktheid en
en
de zeldzaamheden.
met dit
ditboek
boekwillen
willen
sentimentaliteit. Misschien
Misschien heeft
de schrijver
schrijver met
weeë sentimentaliteit.
heeft de
aantoonen »langs welke
welke vreemde
vreemde tvegen
wegen een
een talent
talent som.~
moet,
soms gaan moet,
in staat
iets van
vanbelong
belangte te
scheppen (42).
Dat »van
Han
voor het
het in
staat is
is iets
scheppen
voor
(42). Dat
belang" behoort
nog tot
tot »der
Dder lieve
lievebeloften
beloften helle verschieten"
verschieten" (9).
belang"
behoort echter
echter nog
Tusschen de
beide werken
werken )l10 Verlangen"
)}n
Verlangen" en 1.
de beide
ln Opstand"
Opstand" bestaat
een
groote
overeenkomst
in
de
hoofdthema's.
Na
het
lezen van
van die
die
een groote overeenkomst in de hoofdthema's. Na het lezen
twee
ernstig bedoelde
bedoelde boeken,
boeken, zou
men er
er toe
toe komen
komen tetezeggen:
zeggen Laat
: Laat
twee ernstig
zou men
de
orthodoxen oppassen
oppassen;; het
het Calvinistisch
Calvinistisch zaad,
zaad, gestrooid
gestrooid in
in jonge
jonge en
en
de orthodoxen
ontkiemt tot
tot socialistische
socialistische en
enanarchistische
anal'chistische
ontvankelijke
ontvankelijke gemoederen,
gemoederen, ontkiemt
gewassen.
In »Verlangen"
»Verlangen" isishet
hetLeida
LeidaTersteege,
Tersteege,dochter
dochter van
van eene
eene
gewassen. In
met
patricische orthodoxe
orthodoxe familie,
zich niet
niet langer
langer kan
kan vereenigen
vereenigen met
patricische
familie, die
die zich
de
ouderwetsche begrippen,
begrippen, die
die haar
haarzijn
zijningeprent
ingeprent;
zijverlaat
verlaatden
den
de ouderwetsche
; zij
huiselijken kring,
kring, zoekt
zoekt eene
eenebetrekking
betrekkingininAmsterdam,
Amsterdam, verdiept
verdiept zich
zich
huiselijken
en meer
meerininsocialistische
socialistischelectuur
lectuurenenarbeiders-vraagstukken
arbeiders-vraagstukkenen
enwordt
wordt
meer en
op
een
knappen
tramconducteur,
die
volbloed
eindelijk
smoorlijk
verliefd
eindelijk smoorlijk verliefd op een knappen tramconducteur, die volbloed
in wiens
wiens armen
armen zij
zij haar
haar troost
troost en
en geluk
geluk zal
zal
sociaal·
democraat is,is, en
sociaal-democraat
en in
Opstand" geeft
geeft den
den strijd
strijdvan
vanMarie
Marievan
vanHoogeveen,
Hoogeveen,
vinden.
»In Opstand"
vinden. »In
streng-gereformeerd
geloof en
en de
debeginselen
beginselen harer
harer
streng-gereformeerdopgevoed,
opgevoed,tegen
tegen het
het geloof
ouders
haal' ziel
ziel komt
komt in
in opstand
opstand tegen
tegen een
een leer
leereneneen
eengodsdienst,
godsdienst,
oudersj ; haar
met de
degrondwet
grondwet van
van 't humanisme
humanisme en
en zij
zij
die
geen rekening
rekeninghouden
houden met
die geen
zoekt
haar
bevrediging
in
de
liefde
van
Leo
Groenendaal,
leider
van
zoekt haar bevrediging in de liefde van Leo Groenendaal, leider van
Dit
de sociaal-democratische
sociaal-democratische partij,
de
partij,wier
wierbeginselen
beginselenook
ookdedehare
hare zijn.
zijn. Dit
thema, het
het moge
moge pup
:DUp totodate"
date"zijn,
zijn,is is
duslang
lan~niet
nietnieuw;
nieuw jvoor
voor
thema,
dus
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vele
van de
de in
in de
delaatste
laatstejaren
jarenverschenen
verschenenromans,
romans,vooral
vooraldoor
doordames
dames
vele van
de stof.
stof.Bij
Bijdeze
dezeovereenkomst
overeenkomstininonderwerpen
onderwerpen
geschreven,
geschreven, leverde
leverde het de
bestaat
echter tusschen
tusschen beide
beide werken
werken een
een groot
groot verschil
verschil in
in de
dewijze
wijze
bestaat echter
van
compositie en
en behandeling.
behandeling. Helene
Helene van
van der
del' Vlies,
Vlies, voor
voor ons
ons eene
eene
van compositie
in hare
haremanier
maniervan
van
nieuwelinge
de letterkundige
letterkundige wereld,
wereld, toont
toont in
nieuwelingeinin de
kunnenhanteeren
hanteeren en
en
beschrijven de
de pen
kunnen
beschrijven
pen op
op eene
eeneredelijke
redelijkewijze
wijzete te
vertelt op
vertelt
op vlotte
vlotte wijze,
wijze, wat
wat haar
haal' voor
voor den
den geest
geest komt
komt;; daarom
daarom is het
het
jammer,
dat haar
haar phantasie
phantasie zich
zichinineen
een
sfeer
vanverwarring
verwarringen
enonwaaronwaarjammer, dat
sfeer
van
de liefde
liefde van
van eene
eenejonge
jonge
schijnlijkheden
schijnlijkhedenbeweegt.
beweegt. Nog
Nog daargelaten
daargelaten dat
dat de
zóóknap
knapvan
vanuiterlijk,
uiterlijk,
dame
van goeden
goeden huize
huizevoor
vooreen
een
tramconducteur,z66
dame van
tramconducteur,
zóó
belezen, z66
zóó beschaafd
beschaafd en
en z66
zóó groot
grootvan
vanhart,
hart, tot
totde
deniet-alleniet-allez66 belezen,
een roman
roman kan
Imn zoo
zoo iets
iets er
er mee
mee door
door —
daagsche
daagsche dingen
dingen behoort
behoort-— in een
het groote
groote gevoel
gevoel van
vanLeida
Leidavoor
voordede
rechtenvan
vanhet
hetvolk
volkhier
hier
is
is het
rechten
maar schijn
schijn en
en bijzaak
bijzaak;; het
het)
Vel'langen" van
van Leida
Leidagaat
gaat
toch
eigenlijk maar
toch eigenlijk
1Verlangen"
regeIr'echt
uit naar
naarden
denmooien
mooientramconducteur,
tramconducteur, inin wien
wienzijzijtoevallig
toevallig
regelrecht uit
sympathie
vindt voor
voor hare
haresociaal-democratische
sociaal-democratische theorieën
theorieën;; deze
deze geestesgeestessympathie vindt
hetverlangen
verlangen isis hier
hier
overeenstemming
liefde vergrooten,
vergrooten, het
overeenstemmingmoge
moge hun
hun liefde
er
in
hoofdzaak een
zoeken van
van sexueele
sexueele bevrediging.
bevrediging. Erotiek
Erotiek is
in hoofdzaak
een zoeken
is er
dan
ook genoeg
genoeg in
in dit
ditverhaal
verhaal;; zonder
zonder stuitend
stuitend te zijn
zijn toont
toont de
de
dan ook
te zijn
zijn van
vanJeanne
JeanneReyneke
Reyneke
schrijfster
hierin een
een waardige
waardige navolgster
navolgster te
schrijfster hierin
v.
Stuwe, alleen
alleen met
met dit
ditonderscheid,
onderscheid, dat
dat Helene
Helene van
van der
del'Vlies
Vliesererveel
veel
v. Stuwe,
te veel
veel bij
bij redeneert.
redeneert. Zelfs
Zelfsininhoogsten
hoogstenliefdedrang
liefdedrallg wordt
wordt er
ernog
nogdoor
door
Leida en
en haar
haarconducteur
conducteur geredeneerd.
geredeneerd.
Leida
het, dat
datdede
schrijfsterhethet
vrijehuwelijk
huwelijkininonze
onzemoatmaatErger is
is het,
schrijfster
vrije
schappij tracht
teekenen als
als een
eenparadijstoestand.
paradijstoestand. De
Dewijze
wijzewaarop
waarop
schappij
tracht te
te teekenen
Leida hare
hare ouders
ouders en
enbloedverwanten
bloedverwanten misleidt
misleidt en
enwaarop
waarop zij
zij en
en de
de
Leida
conducteur
hunne liefdesbetrekking
liefdesbetrekking voor
voor de
de wereld
wereld trachten
trachten te
te verbergen,
verbergen,
conducteur hunne
openlijk mee
meevoor
voor den
den dag
dag
is zeer
zeel' ergerlijk
ergerlijk enenleelijk
leelijk; waren
; warenzijzijerel'openlijk
is
gekomen, dan
had hunne
hunne verhouding
verhouding althans
een schijn
schijn van
van
gekomen,
dan had
althans nog
nog een
De
schrijfster
heeft
bij
deze
beschrijvingen
schoonheid
kunnen
hebben.
schoonheid kunnen hebben. De schrijfster heeft bij deze beschrijvingen
echter niet
niet de
de minste
minste rekening
rekening gehouden
gehouden met
metdedeeenvoudigste
eenvoudigste eischen
eischen
echter
zoo rammelt
rammeltdit
ditboek
boekvan
vanstootende
stootendeonwaarschijnlijkheden.
onwaarschijnlijkheden.
del' practijk,
practijk, en
en zoo
der
,In Opstand"
Opstand" isis veel
veel ernstiger
ernstiger bedoeld.
Dit blijkt
blijkt ook
ook uit
uit de
de
'In
bedoeld. Dit
totzijn
zijn
voorrede, waarin
waarin de
schrijver, de
de heer
heel'Bronsveld,
Bronsveld, zich
zich wendt
wendt tot
voorrede,
de schrijver,
grootvader, den
Em. Predikant
Predikant Buytendijk,
Buytendijk, met
metwiens
wiensleerstellingen
leerstellingen
grootvader,
den Em.
meerkan
kanvereenigen.
vereenigen.DeDe
schrijver
schijnttheoloog
theoloog
schrijver zich
zich niet
nietmeer
de schrijver
schrijver
schUnt
te zijn,
zijn, ininelkelkgeval
geval
is in
hij kerkelijke
in kerkelijke
kwesties
godsdienstgete
is hij
kwesties
en en
godsdienstgeDat er
el'van
vanden
deneigenlijken
eigenlijken roman,
roman, bij
bij al
al het
het
schiedenis wel
ervaren. Dat
schiedenis
wel ervaren.
redeneeren
over
geloofsleer,
godsdienstige
overtuigingen,
humanisme
redeneeren over geloofsleer, godsdienstige overtuigingen, humanisme
terecht komt,
komt, spreekt
spreekt van
Jammer isis het,
het,
en socialisme,
socialisme, weinig
weinig terecht
en
van zelf.
zelf. Jammer
dat de
de schrijver
schrijver zijne
zijnegedachten
gedachtenniet
nietopopeen
een
behoorlijkewijze
wijzeweet
weet
dat
behoorlijke
uit tetedrukken
drukken;
telkensstoot
stootmen
menopopzinnen,
zinnen,die
diezoo
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Twee Indische romans. beide geschreven door dames die met Indische
toestanden goed vertrouwd zijn en van wiemen zou kunnen zeggen,
als het beeld niet al te veel in str'ijd was met hare sekse, dat zij
hare sporen reeds op dit gebied hebben verdiend. Het is wel opmerkelijk,
dat in deze beide romans de vrouwen, die daarin de hoofdrol spelen,
lang geen ideaal-typen zijn, maar dat haar vrouwelijke gebreken en
zwakheden sterk op den voorgrond treden, terwijl de schoone rol
wordt toegekend aan de mannen. In Sytske's Huwelijk verhaalt mevrouw
Ovink-Soer van eene pleegzuster, Sytske vVijkema, die in den Haag
haar liefdewerk uitoefent, maar zichzelf wel bewust is, dat zij dat werk
niet velTicht uit roeping. Dochter van eene ongefortuneerde kolonelsweduwe, heeft Sytske de betrekking van pleegzuster gekozen om voor
hare toekomst te zorgen; bij die keuze heeft zij niet gedacht aan de
mogelijkheid, dat haar overdreven afkeer van al wat vuil en vies is,
dien zij van haar aristocratischen vader had geërfd, haar bij hare
ziekenverpleging steeds in den weg zou staan j ook kende zij zichzelf
niet genoeg om te weten, dat zij niet die dienende, offerende liefde bezat,
die de ware ziekenverpleegster moet zijn aangeboren. Bij eene vel'pleging ten huize van eene Indische familie leel·t zij een jóngen man kennen,
Hans Wentinck, die eene betrekking heeft aan eene suikedabriek in
Indië en nu tijdelijk met verlof is bij zijne familie in den Haag. Hans
en Sytske worden op elkaar verliefd en, ofschoon Sytske wel opziet
tegen het leven in Indië, besluit zij met Hans te trouwen en zij vertrekt
met haar man naar Indië. Aardig weet de schrijfster die eerste indrukken
te teekenen van het jonge vrouwtje, als zij pas in Indië is; in 't begin,
als alles nog nieuw is, gaat alles goed, maar het duurt niet lang, of
Sytske begint de schaduwzijde van het leven in Indië te voelen. Vooral
de omgang met Indische dames, vrouwen en familieleden van de chefs
van haar man, vindt Sytske verschrikkelijk j Hans raadt haar wel aau
maar te plooien en te schikken, om zich geen vijanden te maken, maar
Sytske vreest daardoor in den gedwongen omgang met zulke bekrompen
wezens alle gevoel van eigenwaarde te verliezen. De warmte en het
klimaat beginnen haar te hinderen en het maakt haar korzelig en
prikkelbaar, dat haar man die hitte zoo goed kan verdragen en niet
meeklaagt en meepruttelt. Haar vel'langen om naar Holland terug te
gaan, wordt met den dag gl'ooter; ze voelt, dat ze in Indië nooit zal
wennen en dat haar afkeer van de Indische omgeving steeds toeneemt.
Niettegenstaande Sytske weet, dat de toekomst van haar man vernietigd
zou zijn, als hij zijne betrekking vaarwel zeide en naar Europa terugkeerde, tracht zij Hans te overreden naaI' een andere betrekking in
Holland uit te zien. Hans zegt, dat het zijn plicht is in Indië te blijven
en dat hij haar alleen dat offer zou kunnen brengen als hare gezondt'?eid dat eischte j Sytske noemt haar man een egoist, die alleen voor
zijn eigf:n belangen leeft en voor hare smarten oog noch OOI' heeft.
Zoo ontstaat er verwijdering en verkoeling tusschen hen beiden j het
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gevolg hiervan is, dat Hans wrevelig wordt en dat hij de gewone aanmerkingen van zijn chef minder goed kan verdragen. Zoo ontstaat er
op een dag ruzie tusschen Hans en zijn chef; het komt Sytske tel'
oore, dat er mogelijkheid bestaat dat Hans ontslagen wordt. Dan beseft
Sytske eindelijk, dat zij de oorzaak is van al die ellende; zij bekent
schuld en weet den chef weer met haal' man te verzoenen, zoodat
alles, ook tusschen dit echtpaar, ten slotte weer wordt pour le mieux

dans le meilleur des mondes.
De roman van mevrouw Ovink-Soer is in hoofdzaak een zedekundige
roman; zij stelt een vrouw van egoistischen aanleg tegenover een
energieken man, die zijn plicht kent en doet. De verbintenis van zulke
menschen kan alleen tot geluk leiden, wanneer de vrouw hare egoistische neigingen weet te onderdrukken en de liefde bij beiden sterk
genoeg is om elkaars eigenaardigheden en de moeilijkheden van het
leven zonder monen te verdragen. Om de verhoudingen tusschen dat
echtpaar duidelUk te teekenen, koos de schrijfster een Indisch milieu,
en wat zij van Indië en zijne bewoners zegt, is goed en levendig verteld. Maar de geheele verwikkeling had evengoed in een ander milieu
kunnen plaats hebben.
Dit nu kan men niet zeggen van den Indischen roman van Thérèse
Hoven: Vervreemd. Geheel dit verhaal is gebouwd op de handelingen
van menschen, die in hun wezen en karakter typisch Indisch zijn. Een
onbemiddelde Hollandsche juffer is met een rijken Indischman getrouwd,
een echten sinjo, en troont nu als mevrouw Reewald in Soerabaia. Zij
heeft een dochter van zestien jaar, Fientje, die zich verbeeldt ontzaglijk verliefd te zijn op een jongmensch, Flip, eveneens een sinjo.
Mevrouw Reewald heeft hoogere plannen met hare dochter en zendt
Fielltje zooals het heet om hare opvoeding te voltooien - maar
inderdaad om aan deze ongewenschte verhouding met Flip een einde
te maken, voor eenige jaren naar hare twee ongetrouwde zusters in
Holland. Na Fientje's vertrek ontstaat er verwijdering tusschen mevrouw
Reewald en haal' Indischen echtgenoot; zij, als blanke vrouw, heeft
altijd den boventoon in huis gevoerd en haar man heeft dat niet
Indische apathie gedragen. Maar mevrouw Reewald gaat te ver, zij
beleedigt haal' man en scheldt hem uit voor een sinjo, voor zijn gevoel
een groote beleediging. Hij wil dat niet langer verdragen, neemt voor
zijne vrouw passage en zendt haar naar Holland.
Zoo vervreemdt mevrouw Reewald van haar man. In Holland teruggekeerd, voelt zij, dat ook hare familie en kennissen van haar vervreemd zijn en dat ook zij zich niet meel' wennen kan aan Hollandsche
gewoonten en levenswijze. Ook bemerkte ze, dat tusschen haar en
Fientje, die op verlangen van hare moeder naar Holland is gegaan,
dat zij een verschrikkelijk land vindt, een verwijdering is ontstaan,
een klove, die niet meer te dempen is. Onder die omstandigheden 'begint mevrouw Reewald weer naar Indië terug te verlangen, waar ze
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toch meer geteld was dan hier in Holland. Maar zal zij weer een
dragelijk leven kunnen hebben met den echtgenoot, dien zij eens 00
grievend beleedigd heeft? Een Javaan vergeet en vergeeft een beleediging bijna nooit.
Dit zijn de hoofdmotieven van dit verhaal. Maar de wijze waarop
mevrouw Hoven dit weet te vertellen en de personen weet te teekenen,
maakt het boek zeer aantrekkelijk. Vooral de schildering van den
onverbiddelijken sinjo en van Fientje, een echte nonna, die de echtIndische natuur van haar vader heeft geërfd, is voortreffelijk. Bijzonder
goed is de teekening van het verblijf van Fientje bij hare tantes in
Holland en wat die twee oude jongejuffrouwen van de tinka's van
Fientje hebben te verduren. De tantes leven zuinigjes en moeten door
lesgeven haar huishoudentje op de been houden. Wij willen even citeeren, om een denkbeeld te geven van de manier, waarop Fientje met
die tantes omspringt.
Fientje is pas bij hare tantes aangekomen en nu ontspint zich het
volgende gesprek:
JJe hebt nu een heel lange vacantie gehad," zei tante Margot ...
:Dje verlangt zeker wel naar school?"
»Heelemaal niet," verzekerde Fientje, :Dik vind school en schooljuffrouwen en leeren allemaal even akelig.... Mama zei, dat ik nog
een beetje talen zou leeren met de tantes en op kookschool zou gaan."
»Dat is toch heusch niet voldoende: trouwens - je moet op ons
niet te veel rekenen, tante Dora en ik zijn den heelen dag bezig. Wij
hebben geen tijd om je les te geven."
DDan ga ik enkel koken leeren, daar heb je toch het meest aan.
Dat zegt Flip zelf."
DZOU je dien Flip nu niet een beetje uit je gedachten kunnen zetten?"
vroeg tante Dora.
»Nee, zoo gemeen ben ik niet," was 't meer oprechte dan beleefde
antwoord ....
D~eeft je mama je soms geen brief voor ons meegegeven?" vroeg
tant~ Margot.
»Nee, is niet noodig: ik ben toch oud genoeg om zelf te spreken."
)Ja maar, je bent toch heusch te jong om je eigen leven in handen
te nemen."
,Te jong is een kw.aal, die met den dag betert, zegt Flip."
»Dat is heel wijs van je vriendje opgemerkt, maar zooals tante Dora
zooeven zei, je moest hem nu maar trachten te vergeten en aan je
leeren denken."
,Kan wel merken, dat u allebei oude vrijsters bent," merMe Fientje
kalm-brutaal op. »Alsik zoo oud was als u, zou ik ook niet aan Flip
deuken, maar nu wel, lèkker."
»Je moet van avond maar vroeg naar bed gaan," meende tante
Margot, "je bent zeker moe?"
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DU denkt zeker, dan zijn we van haar af; toch slim, ja?"
Nee, heusch Fientje, zoo moet je niet zijn," hernam tante Margot
ernstig. DKijk eens, je ouders .... "
DOuders I" herhaalde ze minachtend. DEnkei Mama, Papa bemoeit
er zich niet mee. Papa denkt nergens aan dan aan zijn zaken en om
rijk te worden, ja? Mama bedistelt alles . . . . Mama vindt vervelend
een groote dochter, die 'engageerd is; ik snap natuurlijk wel. Ik ben
pinter genoeg, dat zegt Flip zelf."
DNu als je dan zoo pinter bent, dan moet je mij ook trachten
te begrijpen ..... Nu moet je ook lief en aardig voor ons zijn en niet
beginnen met brutaal te wezen.... Tante Dora en ik zullen veel van
je houden, als je lief bent."
DIk kan toch niet altijd flikflooien .... "
»Dat verlangt niemand van je. Kijk eens, we moeten elkander goed
begrijpen. Doordat je Mama al zoo lang van huis is, zijn we erg van
elkandel' vervreemd, en jou kennen we heelemaal niet. Nu moeten we
ons van weerskanten voornemen geduld te hebben." Zie, die teekening van Fientje, zoo door-en-door Indisch, zoo'n echte
nonna, is voortreffelijk. Wij voelen, dat het tusschen Fientje en die
eerzame, brave tantes nooit goed zal gaan; en dat is niet alleen een
kwestie van de opvoeding van Fientje of van haar temperament, dat
is hoofdzakelijk een kwestie van verschil in menschensoort, in ras, het
Indische, het Javaansche tegenover het Europeesche, het gele tegenover het blanke. En dat contrast weet Mevrouw van Hoven hier uitstekend te teek enen en vol te houden, ook in Fientje's vader en in
Mevrouw Dubanc. Ook het type van kapitein Grootveld, den gezagvoerder van het schip, die zoo aardig met die nonna'tjes wept om te
gaan, is goed geslaagd. "Vanneer we in aanmerking nemen, dat mevrouw
Hoven al zoovele Indische romans heeft geschreven, dan is het zeer
respectabel, dat zij nu weer met een dergelijk boek een zoo frisch en
pittig werk heeft kunnen leveren.
Twee werken van bescheiden omvang, Tusschenspel door Phil.
Marens en Arabella van D. 1. Dinger, behooren tot die moderne
boeken, waarin de subjectiviteit van de auteurs sterk voelbaar is. Het
eerste is het eenvoudig verhaal van een episode uit het leven van een
Delfsch student. Evert Staalhof, een jong mensch van goeden huize,
wordt in zijn studententijd verliefd op een burgermeisje, een koristje
van de opera. Hij laat een tijdlang zijne studies varen, trekt zich van
zijne kennissen terug en gaat met haar samenwonen; daar zijne moeder
en zijn voogd hem allen geldelijken steun onthouden, zoolang hij in
deze liefde volhardt, gaat hij den kost verdienen als kantoorbediende.
Spoedig volgt geldgebrek j om Evert het leven gemakkelijk toe maken,
besluit zijn geliefde Suzy eenigen tijd bij hare tante in Brussel te
gaan logeeren, die haar wel zoolang onderhouden wil tot Evert zUne
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schulden heeft afgedaan en wat ruimer kan leven. Als zij vertrokken
is, doen enkele kenissen bij Evert het vermoeden ontstaan, dat Suzy
voor haar plezier naar Brussel is gegaan en daar een los leven leidt.
Eerst wil hij 't niet gelooven; maar hare brieven worden z.eldzamer.
Zijn vel·trouwen in haar begint te wankelen. Zij heeft geschreven, dat
zij zich onwel voelt. Zal hij 't gelooven? Eindelijk, onverwachts een
telegram, dat· haal' toestand ernstig is. Hij reist naar Brussel en vindt
haar dood. .
Dat is het tragische slot van het DTusschenspel" in een studentenleven. Het onderwerp is niet nieuw, maar de wijze van behandeHng
heeft eigenaardige verdiensten. Wij krijgen den i~druk van een zeer
jong, fijnvoelend schrijver, die het studentenleven goed kent en 't ook
goed weet te teekenen. In zijne beschrijvingen komen geene ruwheden
of ergerlijke platheden voor; alleen troffen we enkele onwaarschijnlijkheden aan in het samenleven van Evert en Suzy. Misschien is ook dit
een gevolg van 's schrijvers weinige levenservaring, dat hij in zUne
dichterlijke phantasie dat jonge liefdeleven wat al te idyllisch teek ent en
te weinig rekening houdt met de dingen van de nuchtere practische
werkelijkheid. Maar wat wél goed is, dat is de typeering van Evert.
Een jongmensch van goeden huize, die tot zoo'n ernstige liefde in staat
is, moet wel van een zeer impressionabelen en teergevoeHgen aard zijn.
Nu is deze Evert inderdaad geteekend als een gevoeHge peinzer en
droomer j de schrijver heeft harmonie weten te brengen tusschen het
wezen van den persoon en zijne handeling, en hij weet die harmonie
te voorschijn te roepen door natuurlijke en eenvoudige middelen; el' is
niets gezochts in of opgeschroefds. Omtrent Suzy zijn wij een oogenblik in twijfel; is ze werkelijk in staat tot die opoffering, die wij een
oogenblik vermoeden, als ze alleen naar Brussel gaat? 'We blijven dat
vragen, tot het tragische slot ons een antwoord geeft. De groote
soberheid, waarmee ook dit is behandeld, verdient allen lof.
DArabella" is niet de naam van eene vrouw, zooals men allereerst
zou veronderstellen, maar de naam van een paard, en nog wel van
een zeer welopgevoed paard (pag. 11). Arabella is de lieveling van
een jongen luitenant van de cavalerie j wanneer de luitenant later in
geldelijke verlegenheid raakt, moet hij er toe overgaan zijn Arabella te
verkoopen. Maar de jonge dame, die het hart van den jongen luitenant
heeft veroverd, koopt Arabella terug, en dan is onze luitenant twee
lievelingen rijk. Dit geschiedt echter niet zonder eenige strubbelingen.
Den heer Dinger komt de eer toe die lotgevallen van Arabella, van
haar berijder en diens geliefde, op een zeer onderhoudende manier
verteld te hebben. Hij weet soms met een paal' trekjes goed en
levendig te teekenen. Ook is hem een zekere humor niet vreemd,
waardoor hij teedere snaren weet te ~oeren. Nog meer dan in DArabella"
komt dit uit in de twee kleinere verhalen lJKlein Medium" en ,Jalouzie",
die met lJArabelJa" dezen novellenbundel vormen. Vooml »jalouzie",
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een klein, sober schetsje, is een juweeltje van teekening. Beide schrijvers, Phil. Marens en D. C. Dinger, voor ons vreemdelingen in de
republiek der fmaie letteren, heeten wij van harte welkom.
Mevrouw Overduyn-Heyligers, die als schrijfster van 'n paar Indische
romans voor onze lezers zeker geen onbekende is, geeft ons ditmaal
een zeer lijvigen roman, getiteld Zondigen. Deze romar. verplaatst ons
niet in een Indisch milieu, maar de handeling heeft nagenoeg uitsluitend plaats binnen de perken van ons kleine landje. Een oud-minister,
de generaal \Vaalen, heeft zich na zijne pensionneering in Nijmegen
gevestigd. Hij is weduwnaar en woont met zijne twee dochters,
Constance en Ernestine, en eene huishoudster samen. De roman begint
met het tijdstip waarop El'Ilestine, de jongste der meisjes, van eene
katholieke zusterschool is thuisKekomen en zich nu in de chique kringen
zal gaan bewegen, waar Constance, die algemeen bekend is om hare
schoonheid en gratie, zeel' wordt gevierd. Tusschen deze zusters bestaat
een groot karakterverschil : Ernestine, nog jong en naïef, vol van jongemeisjes-idealen, is van een zachte, gevoelige natuur; Constance daarentegen is eene mondaine vrouw, eene trotsche schoonheid, die er behagen
in schept om zich te laten aanbidden en met hare vereerders te flirten.
Ernestine neemt het leven meer van den ernstigen kant op, houdt van
gezelligheid en innigheid j Constance is wuft en oppervlakkig, laat zich
beheerschen door de impressie van het oogenblik, haakt naar weelde
en grootheid. Beide zusters maken kennis met den rijken a~vocaat en
aristocraat Eduanl Vervooren ; Ernestine voelt zich tot dezen knappen
man aangetrokken om zijn persoon, Constance daarentegen heeft meer
oog voor zijn groot fortuin en zijne hooge positie en afkomst. Mr.
Vervooren, tot over de ooren verliefd op de schoone Constance, vraagt
haar ten huwelijk. Constance accepteert hem, na El'llestine ronduit
gevmagd te hebben, of zij (haar zusje) hem niet tot man begeert (29).
Ernestine wil niet bekellllen, dat zij Vervooren een charmant man vindt
en veronderstelt ook, dat hij niets om haar geeft en alleen oogen heeft
voO!' de mooie Constançe. Zoo komt het dan tot een huwelijk tusschen
Vervooren en Constance. Na deze inleiding is dus de lezer er geheel
op voorbereid, dat dit huwelijk, waarin de adoratie maar van één kant
komt, een zeer ongelukkig huwelijk zal worden. Niemalld zal er zich
dus over verwondèren te vernemen, dat COllstance zich bij al de weelde,
waarmee haar man haar omringt, toch niet gelukkig gevoelt, dat zij
zich verveelt en verlangt naar emotie. Zelfs het bezit van een kindje
kan haar niet aan haren man binden; wanneer Vervooren aanzienlijke
geldelijke verliezen heeft geleden, zoodat hij zich moet verminderen,
laat Constance hem en haar kind in den steek en gaat samenleven
met een musicus, op wien zij smoorlijk verliefd is geworden - vo r
een oogenblik. Ernestine trekt nu bij haar zwager in, om voor hem
en zijn kindje te zorgen; hare gevoelens voor Vervooren zijn met de
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jaren nog inniger geworden en het blijkt nu ook, dat Vervooren na het
vertrek van Constance zich zeer sterk tot zijne schoonzuster voelt aangetrokken, zood at zij ten slotte besluiten, zonder zich verder aan de
opinie van de familie en van de wereld te storen, met elkander in vrije
liefde te blijven leven.
Dat samenleven duurt een paar jaren, en deze jaren zijn de eenige
gelukkige in Ernestine's bestaan. Dan komt Vervooren opnieuw onder
den invloed van zijne wettige vrouw, Constance j deze heeft zich toen
in die jaren aan de kunst gewijd en vervult hoofdrollen in de opera.
(Zal er éen lezer zijn, die deze vrouw, die alleen wat uiterlijke
schoonheid en verder niets dan slechte en verfoeilijke eigenschappen
bezit, in staat acht tot de vertolking van hooge en edele kunst?) De
schrijfster verzekert het ons, en zij laat Vervooren opnieuw in liefdegloed voor zijn vrouw ontbranden, wanneer hij haar in de lIMignon"
ziet optreden. En wat nu nog verwondelijkeI' is, ook Constance, die
reeds lang door haar musicus verlaten is, voelt zich bij het weerzien
van haren man, bij wien zij zich vroeger altijd doodelijk heeft verveeld,
zoo sterk tot hem aangetrokken, dat zij verklaart niets lievel' te doen
dan hare kunst vaarwel te zeggen en weer met man en kind te gaan
samenleven. En Ernestine na haren geliefden Eduard door den
zwaarsten tijd van zijn leven te hebben heengeholpen - kan zich nu
retireeren en in droeve vergetelheid haar leven uitweenen.
Dit is in hoofdtrekken de loop der geschiedenis, die mevrouw Overduijn-Heyligers in een boek van 350 pagina's heeft verteld. De schrijfster doet in den aanvang het verhaal maar zeer langzaam voortschrijden en tracht in alle mogelijke détails het samenleven van de beide
zusters vóór het huwelijk van Con stance te teekenen. Wij krijgen dus
geheel den indruk, dat het de bedoeling van de schrijfsteI: is geweest
om allereerst een karakterroman te geven. Ook op de overige personen,
op den generaal, den vader der beide meisjes, en op Vervooren tracht
zij het noodige licht te doen vallen. Tegenover Constance nu, een
ontaard schepsel, in wie geen enkel sprankje van het echt-vrouwelijke
en van het ware vrouwelijk-schoone aanwezig is, stelt de schrijfster
de gevoelige, zich toewijdende en zich-gevende vrouw Ernestine. Maar
wij krijgen toch den indruk, juist door de wijze waarop de schrijfster
Ernestine teek ent, dat Ernestine's gevoeligheid te week is, dat hare
gevoelens te veel overhellen naar het zinnelijke en sentimenteele, dat
zij mist dat krachtige en wondervolle, dat juist in de dichterlijke
schildering van het zich-zelf vel'loochenende en van de ware vrouwelijke
toewijding zoo weldadig aandoet. De generaal is een van die hoogwaardigheidsbekleeders, wier gedachten en gevoelens alleen beheerscht
worden door enkele con ventioneele fatsoensbegrippen en standsvooroordeelen; wiens waarde daardoor èn als vader en opvoeder èn als gemeenschaps-individu gelijk nul is. Van die allen wint echter Mr. Vervooren
het nog in karakterloosheid j het is opmerkelijk, hoe onlogisch de schrijf-
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ster te werk gaat in het teekenen van dit dwalende rechtswezen. In
zijn huwelijk leeren wij hem kennen als een man, die geheel onder de
plak zit van zijne mooie vrouw, die al hare dwaze luimen inwilligt en
niet de zedelijke kracht heeft om haar attent te maken op éen van
de vele groote fouten en zonden tegen 't huwelijksleven, die Constance
dagelijks begaat; tegel\jk wil de schrijfster ons doen gelooven, dat bij
dezen man, een knap rechtsgeleerde, die als handig advocaat veel
naam heeft gemaakt, een zeer sterk en fijn ontwikkeld gevoelsleven
bestaat. Wanneer hij later, wanneer Constance van hem is weggeloopen,
met Ernestine samenleeft, begint hij zich zelf verwijten te doen, dat
hij door deze liaison Ernestine aan de minachting van de familie en
van het publiek heeft prijs gegeven. Wanneer zij toevallig eens een
van Ernestine's oude kennissen ontmoeten, die haar voorbijgaat zonder
haar te willen kennen of te groeten, zegt de schrijfster: »Eddy had
't gevoeld, wat in haar (Ernestine) omging op dat oogenblik en een
pijn was opgeschreid in zijn ziel. Dat was 't nu juist geweest, waarvoor
hij zoo bang geweest was, dat komen zou telkens weer, als zij iemand
zouden zien uit hun vroegeren kring. En hij verweet zich, dat hU de
schuld er van was. Hij had haar willen wegvoeren ver van alles en
allen, waaraan de herinnering haar mocht doen lijden. . . Heel teeder
probeerde Vervoorenhaar telkens toe te spreken . . . met geweld
terugdringend een opkomend: »Zie je wel, ik had 't wel gedacht, dat
je daar niet tegen kon". Neen, hij wilde door niet~ haar lijden vermeerderen."
Men zou zoo zeggen, dat een man, die zóó voelt, zijne beminde toch
wel een teedere liefde toedraagt. Maar hoe laat zich nu met zulke
gevoelens rijmen het feit, dat die zelfde man een poosje later, wanneer
hij toevallig in een opera zijne vrouw op de planken ziet, - de
ontrouwe, die hem in den steek heeft gelaten, toen zijne zaken achteruit
gingen en die in haar geheele huwelijksleven meer tegen hem heeft
gegeeuwd dan gesproken, - dat die teergevoelige man zijne trouwe
Ernestine, die haar goeden naam en alles aan hem heeft opgeofferd
en wier lijden hij door niets wilde vermeerderen, zonder eenige
aarzeling aan den dijk zet?
De schrijfster versta ons wel. Wij verlangen van een roman niet,
dat al de daarin optredende personen behept zijn met diepe en edele
gevoelens, maar we kunnen alleen eischen, dat ze zóo zijn geteekend,
dat ze natuurlijk en u'aar zijn, zoo wel in het goede als in het kwade.
De figuren van een roman moeten zóó zijn, de braven zoowel als de
schelmen, dat we in hen kunnen gelooven. In de creaties van deze
schrijfster kan niemand gelooven. Het eenige wat al die personen, die
uit de phantasie van mevr. Overduyn zijn gesproten, met elkaar gemeen
hebben de generaal niet uitgezonderd, die nog als oude heer hertrouwt; zelfs Ernestine niet, die toch voortdurend gepakt wordt door
VervoOl'en's fiere houding, en zijne mooie fluweele oogen (306) -
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dat is, gelijk de schrijfster het op vrij on-schoone wijze belieft te
noemen, de vuurbrand, die hunne aderen doorsluipt (335). Daarin
herkennen wij de schrijfstel' van »Warm bloed." Voor de teekening
van zinnelijke, passie volle temperamenten lijkt de pen van deze schrijfster
wel het meest geschikt. Maar wie in hare creaties iets meer zoekt,
eenige diepte van zieleleven, logische ontwikkeling van karakters, kortom
iets dat pakt en boeit, vindt zich teleurgesteld.
De schrijfster besteedt in dit werk veel zorg aan de gedetailleerde
beschrijving van boudoirs en van toiletteri; eene noviteit kan men dit
bezwaarlUk noemen, aangezien onze moderne romanliteratuur aan
dergelijke beschrijvingen overrijk is. Verder volgt de auteur in haar
zinbouw het spoor van" vele jongeren, die onze taal op baldadige
wijze verwringen en verknoeien. »De huishoudster opziende van haal'
theebla(l, waarover heengebogen ze te schenken stond, keek uitdagend
naar de meisjes, ongemerkt schuddend haar grijze eerwaardige hoofd"".
zulke zinnen en uitdrukkingen
»hij nijdigde". .. :Dzij norschte" bewijzen, hoezeel' de schrijfster een valsche mode huldigt. Op pag. 334
lezen wij: :»zij had het aanvf.ard in volkomen overgave van haal'
meisjeslijf." Velen mogen :»Zondigen" in dit boek, hier zondigt de
schrijfster zelve tegen de eerste eischen van den goeden smaak. Met genoegen maakten wij kennis met den bundel novellen en
schetsen Tusschen twee kusten en andere dingen dool' Jan Kelman,
"een voor ons nog nieuw Vlaamsch auteur. Reeds uit de eerste schets,
geen reisbeschrijving, maar toch een verhaal gevormd uit een reeks
van indrukken en opmerkingen gedurende een overtocht van Antwerpen
naar Liverpool, blijkt, dat Jan Kelman aardig en onderhoudend op het
papier weet te causeeren, dat hij scherp opmerkt en, last not least,
dat hij een zeel' gevoelig hart heeft. Hij weet aardig te vertellen van
de heeren en dames aan boord, maar zijn hart trekt altijd weel' naar
de derde-klasse-reizigers, niet naar de weelde-menschen. Telkens gaat
hij el' een kijkje nemen, bij de ongelukkige arme drommels, die per
zestien naast elkaar liggen te slapen op stroo ....
»Jawel, lezers en lezeressen, de steward biuft el' nog op, dat elke
reis versch stroo in hun hokken komt... Lief van de maatschappij,
niet waar, de beesten telkens versch stroo in hun kot te geven ...
Ik kan het niet uithouden ... naar boven ... de stinkstof nijpt mijn
keel dicht, ik voel mij draaien, en ik zoek weer langs denzelfden weg
terug naar dek te komen.
Wat is dat?
Doordat ik zoo draaierig ben, val ik tegen iets, dat mij in het donker
een stuk pakgoed toescheen; nu zie ik dat dat iets ... een mensch
is . .. en nog wel een schoon meisje.
Ik vraag aan den steward, waarom dit meisje nog niet ter ruste is.
Zij wil niet, gaf deze mij ten antwoord, zij denkt meel' te zijn dan
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de anderen; enfin, ze mag daar gerust blijven, ze ligt niemand in
den weg ...
. . . Het meisje was wakker geworden en bezag ons beiden .. , Eensklaps
hief zij haar hoofd op en zegde iets van: DIk zou het wel beter hebben
op 't schip, als ik maar wilde ... " hierbij keek zij den steward veelbeteekenend aan. But I would not, Sir ... The gentlemen on board
think that because we are without money, we are without honour too ..."
Dat Jan Kelman kracht heeft van zeggen en gave van teekenen,
bewijzen zijne kleinere schetsen als DEen leven", DOp het kleine
tremmeke", ,Mijnheer George". Onder de hier voorkomende "Heidestudies" , zes in getal, zijn verhalen van een forsch realisme, als bijv.
llZatte Troffel", llFonske", ,Jefke", en uit al die verhalen spreekt
altijd diep gevoel. Maar onder die alle is er een meesterstukje en dat
is de vertelling van llBult-Jan".
AI direkt de aanvang van deze vertelling is voortreffelijk en pakt
den lezer terstond. Wij laten even dat begin van llBult-Jan" volgen:
»Als ie naast den boom stond, waren hij en de boom precies tweelingbroeders. De boom was krom gegro~id, omdat-ie door den wind gebogen
was heel jong nog... Jan was krom geboren, zijn vader had zijn
moeder in een zatten roes een schop voor haar buik gegeven, de sukkel
had haar Janneke ook veel te vroeg op de wereld gezet, maar da was
nikske, Jan was er en moest er op blijven, zoowel als een ander die
geen bu!t had en op tijd ter wereld was gekomen ...
Zaagt ge Jan langs achter den boom staan, zóó met den linkerarm
steunend tegen den stam, dan leken dat net twee pieken, vooruitstekend,
drie stammekens in de witzandige hei geplant... was het niet dat
Jan nu en dan een beweging met den arm maakte, om een schepke
grond te steken en het een schaap na te schieten, wanneer het zich
uit den kring begaf, dan zou niemand gezegd hebben op een kleinen
afstand, dat er een mensch stond."
Wat. is die vergelijking tusschen Jan en den boom hier keurig volgehouden, en hoe scherp typeert ze den ongelukkigen scheper, wiens
lieven en lijden, zóó verteld, ons tot in de ziel roert. En hij schrijft
eenvoudig, niet aangedikt, even eenvoudig als de opdracht: llAan Isidore
Vos, mijn goeie vriend". .Tan Kelman heeft met deze vertelling een
meesterstukje geleverd. Lezers, die prijs stellen op goede lectuur,
zullen van dezen bundel verhalen genieten.
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Karakterschet~en

van vermaarde Nederlanders. verzameld onder toezicht mn S. A. Naber.Haarlem, H. D. Tjeenk Willink en Zoon. 1906.

Ten derden male heeft de emeritus-hoogleeraar Naber de natie aan
zich verplicht dooI" eene daad van piëteit en, wat ik vóór twaalf jaren
schreef boven mijne aankondiging van »Vier Tijdgenooten" (Zondagsblad van het Nieuws van den Dag, 14 October 1894), dat zet ik nu
weder boven dit artikel, dat op de »Karakterschetsen" de aandacht
vestigen wil. Inderdaad, deze twee boeken èn »Allard Piel'son herdacht",
1897, uit ééne en dezelfde stemming zijn ze geboren, uit weemoedig
herdenken, uit dankbaar terugzien en uit dat met de jaren klimmend
gevoel van eenzaamheid, dat de vrienden van vroeger dagen naar
hartelust doet beweenen, gelijk eenmaal Menelaus, de koning van Sparta
deed, toen hij, uit Troje teruggekeerd, nederzat in zijn paleis. Naar
Naber's eigene woorden in de inleiding vóór de ) Vier Tijdgenooten"
behoort hij tot de oude garde, van wie de meesten gesneuveld zijn.
Het aantal officieren slinkt en er zijn geen recruten om de gedunde
gelederen aan te vullen. De oude getrouwen verzamelen zich nog van
tijd tot tijd om het wachtvuur en luisteren met graagte naar wat één
hunner verhaalt van vroeger glorierijke dagen. Maar inmiddels maakt
het leger der jongeren zich tot den afmarsch gereed, en het geroep
hunner leuzen klinkt den ouderen in de ooren als een ver, verward
gegons van stemmen. Zij verstaan elkander niet meer. De oude paden
worden verlaten, nieuwe wegen bewandeld, nog weinige jaren en het
oude legerkamp zal voor goed verlaten zijn, de vuren zullen zijn uitgedoofd. Een stuk werkelijkheid minder, eene bladzijde historie meel'.
Het valt ons niet moeilijk ons in zulke stemmingen in te denken.
Terwijl ik deze regelen schrijf, is het een uit die heerlijke herfstdagen,
die ons dit jaar in zoo gullen overvloed geschonken worden, waarin
noch stormwind noch regenvlaag hebben gewoed en de zon volle gelegenheid heeft gehad met hare stralen te tooveren in het duizendvoud
gekleurde loof. Toch, stil en onmerkbaar, vallen de bladeren en worden
ter aarde gestrooid, maar in de lente siert nieuw groen het woud, dat
op zijn beurt verdorren zal. Aldus zijn ook de geslachten der menschen ;
het ééne bloeit op, het andere gaat onder. En sinds Glaukos, de zoon
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van Hippolochos, dit beeld gebruikte in zijne woorden tot Diomedes, die
hem op 't slagveld voor Troje had ontmoet en hem had gevraagd:
»noem mij toch uw geslacht"; sinds hij dit beeld gebruikte, met een
lichten glimlach van vermoeidheid om de lippen, zeggende: Jwat vraagt
gij naar mijn geslacht"; in die hooge stilheid van resignatie, die vrede
heeft met dat komen en gaan der dingen, die een ander dichter der
oudheid zeggen deed: »Het eene geslacht gaat, het andere komt en
»de aarde staat in eeuwigheid. De zon gaat op en de .zon gaat onder
»en spoedt zich naar de plaats, waar zij weder zal opgaan. De wind
»gaat naar het zuiden en loopt om naar het noorden, altijd door loopt
,de wind rond en telkens opnieuw vangt hij zijn kringloop aan. Alle
llstroomen vloeien naar zee, maar de zee wordt nimmer vol. AI deze
dingen zijn zóó vermoeiend, dat niemand het zou kunnen uitspreken .•. "
sinds door den Oudgrieksehen heldendichtel' en door den Joodsehen dichterlijken pessimist deze gedachten zijn vertolkt, hebben talloozen er den
weemoed van ondergaan. Wij leven altijd in terugzien, en zelfs in
tijden van zwaren arbeid en groote krachtsinspanning, waarin wat nu
is al ons kunnen vraagt en wij naar wat zijn zal vooruitstaren, zelfs
dan laat de herinnering ons niet los. En zij is van zelf een herdenken
van mannen en vrouwen, die op ons eigen leven of op dat van een
gansche generatie invloed hebbeu geoefend. En om nog eens woorden
aan te halen van een, die dit heeft gevoeld en die het heeft gezegd
in dien klassiek-Hollandschen stijl van het midden der vorige eeuw,
waarvan wij de schoonheid en de zuiverheid altijd bewonderen en dat
te meer, naarmate wij de ongeloofelijke slordigheid van veel ultramoderne stylisten verfoeien, hier is eene zinsnede van Steenmeijer op
het einde van de voorrede voor zijne voortreffelijke J Brieven over de
welsprekendheid" (1853): »Hoe is de avond zoo stil; hoe doopt de zon
»zoo majestueus hare stralen in prachtig, vurig, gloeiend purperrood;
»als profeteerde zij, dat na den nacht, ook dien des doods, een nieuwe
,Ievensdag volgen moet. Hier zit ik, denkende aan mijne oude, ontslapen
Dvrienden, dat er mij de hartezenuw van tl'ilt. Zij trekken voor mijne
»verbeelding heen, die schoone, achtbare, eerwaardige gestalten, lief en
»gezegend in mijne herinnering, totdat de laatste ademsnik mij ontglipt".
Men moet den gansehen passus (bI. XII vlgg.) lezen, om er de schoonheid wezenlijk van te beseffen.
Doch er is iets beters dan groote dooden beweenen. Er is: hun leven
en werken aan het nageslacht doen kennen. Want aan velen, die nu
leven, is die lust tot terugdenken vreemd en zij weten nauwelijks, wie
er nog vóór 25 jaar gingen door de straten, waarlangs zij nu eIken
dag wandelen, wie er woonde in de huizen, di", zij nu nog kennen,
misschien wel in hun eigen huis; minst van al zouden zij kunnen zeggen,
wie zij waren en wat zij goeds en groots hebben gedaan. Gelijk vreemde
bezoekers rondgaan in de Senaatskamer van de Universiteit mijner
woonplaats en stilstaan voor de portretten der gestorven hoogleeraren,

464

UIT PIËTEIT.

maar nauwelijks weten, op welk gebied zij roemvol hebben uitgeblonken.
Daarom dan was het, dat professor Naber ons eerst zijne herinnel'Ïngen
mededeelde aan Busken Hu.et, Kiehl, Buys en Cobet, daarna Allard
Pierson herdacht in den toon der warme apologie en thans ten derden
male der natie een aantal harer vermaarde mannen voor oogen stelt.
Het is waar, dat deze maal de hoogleeraar zelf niet aan 't woord
is. Deze maal ligt zijne weldaad aan ons louter in het opvatten van
een plan en in de uitvoering ervan. Het is het ei van Columbus. De
Koninklijke Academie van 'Vetenschappen pleegt in hare jaarboeken
levensschetsen te geven van afgestorven medeleden, daarvóór in eene
zitting der academie voorgedragen. De Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde geeft jaarlijks een bundel biografieën, die niet werden voorgedragen en die dus vaak van grooter uitgebreidheid zijn. Beide bundels
worden aan de leden rondgezonden en, daar de Leidsche maatschappij
er meer telt dan het Amsterdamsclle instituut, bereikt de eerste grooter
aantal lezers dim het tweede. Toch is de kring nog klein genoeg en
vooral, hoe velen slaan nog de bundels op van jaren her, zooals zij deel
aan deel in de kasten staan? Zoo was het dan eene goede gedachte
er enkele uit te zoeken en te doen herdmkken. En hier is een dubbel
voordeel: de man over wien geschreven wordt en de man die schrijft.
In gedenkschriften spreekt de schrijver van den tijd, waaI"Ïn hij leefde,
en van. de gebeurtenissen, waarin hij ook zelf eene rol speelde; in
bekentenissen heeft de auteur op zich zei ven 't oog, op eigen gewaarwordingen en gedragingen te midden van de gebeurtenissen; in dagboeken volgt hij zelfs zijn leven van dag tot dag, en van al deze
soorten van letterkunde (men heeft gezien, dat ik Brill's indeeling
volgde, "Stijlleer" 2, 1880, blz. 73-85) hebben wij uitnemend schoone
proeven. Maar de geheel bijzondere bekoring der biografie ligt in de
verbinding van den schilder en zijn object. Een groot en goed man,
geteekend door één, die bij machte is om dat groote te kennen en
het goede te waardeeren, die zelf rijk genoeg is, om anderer geestesrijkdom op waarde te schatten, wiens eigen fijn gevoel medetrilt met
de aandoeningen van den man, dien hij afmaalt en die, eindelijk, verven
genoeg op Zijll palet heeft, om het beeld te schilderen met veel kleur
en schakeering - ziedaar wat literatuur. geeft van het beste allooi. En
daartoe behoort ook wat ons thans geboden wordt. Want John Bake,
de Leidsche philoloog, de leermeester o.a. van Cobet, wordt hier geteekend door zijn anderen leerling en vriend, den genialen Bakhuyzen
van den Brink, wiens brieven, in DÜnze Eeuw" uitgegeven, ons nog
juist hebben herinnerd, wat Bake ook voor hem geweest is. Jacob van
Lennep wordt herdacht door Nicolaas Beets, Voorhelm Schneevoogt, de
Dvir bonus medendi peritus", vond zijn biograaf in niemand minder dan
in Donders, die op zijne beurt wordt bezongen door Stokvis. Het leven
van Vissering werd gegeven door Buys en van Kuenen door Tieie.
Deze zijn uit de Jaarboeken van de Academie. Uit de Levensberichten
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van Letterkunde koos Naber het leven van Simon Gorter door J J de
Vries en van G. de Vries Azn. door Quack. Men roepe zich voor den
geest, hoe in deze biografieën de voorwaarden aanwezig waren om te
worden geïnspireerd, hoe waardig deze schrijvers zulk eene inspiratie
waren, en men stelt zich lichtelijk VOOl', welke schoone en treffende
bladzijden deze bundel te lezen geeft.
Zij zijn van bete eken is vooreerst voor de geschiedenis. Want het
leven van Bake is een stuk historie van de klassieke philologie; dat
van Schneevoogt van de medische wetenschap en vooral van de ziekenbehandeling ; dat van Donders, hoe kan het anders, brengt den lezer
op het gebied (naar het woord van Stokvis, blz. 207) van alle door de
natuurkundige afdeeling der Academie vertegenwoordigde wetenschappen,
die van de hoogere meetkunde uitgezonderd. Abraham Kuenen te
schilderen is hetzelfde als eene schitterende bladzijde te schrijven uit
de geschiedenis der Oud-Testamentische wetenschap. En het leven van
G. de Vries, den broeder van Matthijs (geslacht aan vermaarde mannen
rijk !), is vooral van beteekenis voor de historie onzer waterschappen,
zeewel'ingen, duinen en dijken, boezems, sluizen, molens, in de kennis
waarvan hij boven allen heeft uitgeblonken.
Toch heeft Naber terecht in deze Levens nog iets anders gezien.
Van Dkarakterschetsen" spreekt hij. Want wel zijn deze mannen, ieder
voor zich, van beteekenis voor de wetenschap geweest, met uitzondering van Simon Gorter, die als fijn en begaafd journalist naar voren
treedt, en Jacob van Lennep, die, schoon van veelomvattende kennis,
toch als romanschrijver vooral zal voortleven; - maar hunne biografen
hebben hunne persoonlijkheden geteekend, op hun karakter het licht
laten vallen. En hier ligt de groote waardij van dezen bundel. Mag ik
mijn persoonlijken indl'Uk weergeven, in plaats van den lezer met citaten
te vermoeien, dan wil ik spreken van den weldadigen invloed, door de
lectuur van dit boek geoefend. Het is verheffend~ met deze mannen in
aanraking te komen, nobele, hoogstaande naturen, vast van wil, edel
van bedoelen. Wie leest zonder ontroeren van Gorter's strijd, van dat
rijke geestelijk leven in zoo zwak een lichaam? En wie onthoudt niet
voor altijd die slotwoorden zijner biografie, waarin Jo de Vries den wind
laat klagen door de boomen, die zich neerbuigen over zijn graf, maar
ook den zonnestraal vriendelijk door de takken laat heenschieten, straal,
waarin de ziel van Simon Gorter leeft? Het is verheffend te lezen van
die boezemvriendschap tusschen Matthijs en Gerrit de Vries, weerschijn
van den grooten eerbied, dien zij voor elkander hadden, bron hunner
samenwerking; en ik ben ouderwetsch en verheug mij, d!!:t de heer
Quack de inspraak van zijn hart heeft gevolgd en ZUn wensch heeft
geuit, dat ergens aan den Hondsbossche het borstbeeld van zijn ouden
vriend mocht worden opgesteld als een terminus-beeld, dat bij storm
en golfgeloei tot het water zeggen zou: »tot hiertoe en niet verder".
Daar is in deze manier, 'waarop mannen van beteekenis schrijven over
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wie zij hoog hebben vereerd, iets roerends en iets prikkelends meteen:
men gevoelt zich klein, maar meteen wordt de energie er door gestaald
en men is dankbaar, dat men op zulke voormannen zien mag. Welk. een
schroom komt er over ons, als Stokvis (zelf reeds, helaas! van ons weggegaan) over Donders schrijft, over zijne wijsheid, die tot luisteren noopte,
over zijne goedheid, die de harten bedwong, over zijn waarheidsdorst,
die eerbied wekte, over dezen uitstekende, die bij zijn leven warmer
zou gehuldigd zijn, zoo wij wat minder Ü'aag waren in onze »heroworship" . En van een standbeeld voor Donders hebben wij nog altijd
niet gehoord.
Ik moet nog een woord van Kuenen zeggen. Hoe meer men een
groot man heeft liefgehad, hoe zwaarder eisc\len men aan zijne levensbeschrijving stelt. Toch geloof ik, dat ook zij, die hem het innigst hebben
vereerd, de herlezing van Tiele's stuk niet behoeven te schromen, al
zullen zij Van der Vlugt's »Leven van Kuenen" mede ter hand nemen.
Wel terecht heeft Tieie, als hij hulde heeft gebracht aan Kuenen's
geleerdheid, gesproken van den tact, waarmee hij in alle omstandigheden
zijn weg koos, van de wijze, waarop hij zijn leven inrichtte, zijne gaven
gebruikte, rampen droeg, 's levens lief genoot en 's levens eer inoogstte,
van de kalmte, de zelfbeheersching, de zelfbeperking, waardoor hij zich
altijd onderscheidde... want hierdoor juist is het geweest, dat Kuenen
zich de harten veroverd heeft. Om zijne echte wetenschap heeft men
hem bewonderd, om zijn edel hart heeft men hem liefgehad.
Natuurlijk is voor lezers van het jaar 1906 niet alles meer duidelijk,
maar prof. Naber zal gedacht hebben, dat men met aanteekenilJgen
wel het begin, maar niet het einde kent. En wij moeten daar vrede
mede hebben. Mis8chien is het iemand welgevallig te hooren, dat de op
blz. 44 genoemde man, met wien Bake zich in de ure des doods in gedachte - verzo~nde, Thorbecke was. Dat men bij eene bloemlezing
als deze altijd geneigd is meer te wenschen, is eene leelijke hebbelijkheid. Toch waag ik het den heer Naber te vragen om in een tweeden
bundel te denken o.a. aan het Leven van Moll door Acquoy (*) en van
Schol ten door Kuenen. Overigens zij hij van onze dankbaarheid verzekerd.
Hij heeft voor een wijden kring de kennismaking vergemakkelijkt met
het leven en werken van mannen, die allen waren, wat Beets zegt van
den onvergetelijken van Lennep »uitnemende vaderlanders", die de trotl'l
eener natie zijn en wier vriendelijk en verheven beeld voor den geest
te hebben eene weldaad is voor het tegenwoordig geslacht. In deze
piëteit is geene weekheid. Zij verheft en maakt sterk.
11 October 1906.

1.

KNAPPERT.

(*) Onder het corrigeeren van de proef zie ik, dat mijn vriend Pijper de lezing van
dit levensbericht warm aanbel'eelt, Nederl. Archief voor Kerkgesek., 1V, 1906, b17.. 248.

DE LAATSTE FRANSCHE VESTE IN NEDERLAND.

De blokkade van Delfzijl, 1813-1814. Bewerkt onder toezicht van den Chef van den
Generalen Staf door den Generaal-Majoor F. H. A. Sabran. Koninklijke Milit. Acad. 1906.

Woord- en redekunst zijn soms noodig om helden en wijzen der geschiedenis een handje te helpen in hunne heldhaftigheid en wijsheid; maar
geen schooner heldendicht dan een onopgesmukt verhaal van ware gebeurtenissen, steunende op "pièces justiticatives." Een dergelijk verhaal ligt hier
voor ons.
Na de groote gebeurtenissen van 1813 verliet de :Fransche troepenmacht
gaandeweg ons land, behoudende eenige vaste punten, die achtereenvolgens
voor de wapenen der verbonden mogendheden moesten zwichten. Eén der
vastgehouden punten was de kleine vesting Delfzijl in den uitersten noordhoek van ons land.
De Commandant, Kolonel Maufroy, beschikte voor de verdediging over
1200 man en 200 vuurmonden, getallen die alleszins voldoende zouden geweest
zijn, wanneer onder het personeel niet geweest waren een groot aantal
landzaten, voor den Commandant een minder vertrouwbaar element.
Tn November 1813 werd de stad ingesloten door eene samengeraapte
Hollandsche troepenmacht, bestaande uit schutters, halfgeoefende, slecht
gedisciplineerde boeren en vrijwilligers, gesteund door een bataljon Pruisische
landweer en eenige Engelsche oorlogsschepen op de Eems. Deze, in hun
geheel minderwaardige troepen, konden geen krachtigen zaakkundigen aanval
op de stad doen, maar sloten haar van de buitenwereld af, zoodat de
bezwaren van een volkomen isolement zich meer en meer geldend maakten.
Aanvulling van oorlogsbehoeften was uitgesloten, en voor levensmiddelen
moesten herhaaldelijk uitvallen en rooftochten in de omliggende dorpen
plaats hebben. De Commandant liet zich hierin niet onbetuigd, herhaaldelijk
traden de belegerden krachtig offensief op.
Met de insluitingstroepen was uit een militair oogpunt niet veel te
beginnen j bij aanvallen uit de vesting liepen meerderen van hunne posten
weg, velen deserteerden om zich aan de ontberingen van een wintercampagne
bij strenge vorst te onttrekken, bij allen bestond groote neiging om "huis
toe" te gaan; kortom, zij bewezen voor de zooveelste maal, dat samengeflauste
troepen, zonder scherp omlijnde plichten en rechtsverbanden, ongeschikt zijn
voor oorlogshandelingen van langeren duur. Er is dan ook bij dit beleg
geen sprake van belangrijke wapenfeiten, ingespannen mijn- en sappeursarbeid,
vernuftige aallvals- en verdedigingsmethoden. Van beide zijden bleef men de
kat uit den boom kijken, maar daarbij was het zedelijk nadeel aan de zijde
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der belegerden. Hoe meer toch de gealliëerden tusschen 1 Januari 1814 en
Maart d. a. v. terrein wonnen in Frankrijk, des te kleiner werd de kans
op herbezetting van Holland door de Franschen. Uitzicht op ontzet bestond
na Januari voor Delfzijl niet meer.
Onder die omstandigheden komt een eeresaluut toe aan de Chefs van
beide partijen. Aan Hollandsche zijde wisten de Generaal Graaf van Limburg
Stirum, de Kolonels Bnsch en Van der Capellen, de overste Valkenberg
en vele jongeren door onverdroten ijver en een uitstekend voorbeeld hunne
slecht betaalde en weinig krijgshaftige mannen in zooverre tot hun plicht
te honden, dat de insluitingslinie in stand bleef j de vesting-commandant,
diep doordrongen van zijn plicht de hem toevertrouwde sterkte voor den
Keizer te bewaren, bleef onverzwakte geestkracht behouden, ook toen aan zijn
kant gebrek, desertie en steeds ongunstiger omstandigheden dreigden.
Het doet goed - en de geachte schrijver vergat het niet - van dezen
ons vreemden bevelhebber een paar ridderlijke trekken te releveeren. In
het bezit der zeesluizen binnen Delfzijl, had hij, door die te openen, de
halve provincie Groningen onder zeewater kunnen zetten, waardoor zijne
taak ongetwijfehl lichter zou geworden zijn; uit humaniteit hield hij de
vloeddeuren gesloten. Toen later, bij invallend en dooi, de landstreek gevaar
liep door polderwater geïnundeerd te worden, opende hij de ebdeuren om
zooveel noodig te spuien; waar hij menschenlevens en bewoonde oordeu
sparen kon, heeft hij het gedaan.
Zeer interessant is de periode der onderhandelingen omtrent de overgave
der vesting. Het kan niet betwijfeld worden, dat Kononel Maufroy door
meer of minder vertrouwbare berichten allengs op de hoogte kwam van de
toestanden in Frankrijk en erkennen moest, dat de geluksster van Keizer
Napoleon aan het tanen was. Maar hij bleef getrouw aan het antwoord,
door hem in Februari gegeven op eene opeisching der veste door Graaf van
Limburg Stirum: "vous voulez Delfzijl, monsieur Ie Comte, prenez Ie."
Zelfs toen hij in het begin van Mei berichten en proclamatiën ontving,
die hem met stelligheid de veranderingen in het Fransche gouvernement
deden kennen, antwoordde hij hoffelijk maar beslist aan den commissaris van
het nieuwe :Fransche Bestuur: "Niemand zou mij meer vertrouwen op de
"medegedeelde berichten inboezemen dan. uw persoon, en uwe tegenwoordig"heid zou voldoende zijn mijn twijfel op te heffen, maar de strengheid der
"Fransche militaire wetten en eenige ondervinding verplichten mij in mijn
"twijfel te volharden." Of hij gelijk had!
De Kolonel Maufroy heeft dan ook de veste niet in den gewonen zin
overgegeven aan den belegeraar. Eerst op stelligen last van het Fransehe
gouvernement werd eene overeenkomst gesloten tussehen de Commissarissen
van de Fransche en Nederlandsehe Besturen, tengevolge waarvan Delfzijl
aan den Nederlandsehen Commissaris werd overgedragen.
Terecht meende Maufroy, dat hij recht had met slaande trom, vliegende
vaandels en brandende lonten - alzoo met volle krijgseer - uit te trekken,
en jammer, dat te constateeren valt, dat het Nederlandsche gouvernement nog
zoo onredelijk en kleinzielig was, te trachten op dezen billijken eisch te
beknibbelen. Maufroy hield echter vol en hij smaakte de voldoening, dat
zijn verlangen werd ingewilligd. Den 23 0 • Mei werd de stad door de
Fransrhen, als laatste bezetting op Nederlanclsch gebied, ontruimd.
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In de correspondentie tusschen de wederzijdsche Commandanten heerscht
veelal een toon van openhartigheid, goede trouwen ridderlijkheid, die
hoogelijk te waardeeren is. Vooral de brieven van Maufroy hebben voor ons
veel aantr~kkelijks. Het moge waar zijn, dat de man dikwijls wat te diep
in het glas keek, in heldere oogenblikken schreef hij klaar, correct en logisch,
te meer nog op prijs te stellen, daar hij gedurende 20 jaar op alle slagvelden
van Europa had meegestreden. Het kan' ons voor dien bra ven dienaar des
Keizers leed doen, dat hij reeds spoedig na zijn terugkeer in :Frankrijk, als
zoovelen, op half tractement gesteld en een paar jaar later gepensioneerd
werd. Het bestuur van Lodewijk XVIII had, zooals men weet, weinig eerbied
voor militaire eigenschappen, allerminst voor de vertegenwoordigers van den
keizertij d.
Ten slotte een kort, maar welgemeend woord van hulde aan den bewerker
van dit boek. De Generaal Sa bron heeft met groot talent bronnen bestudeerd
en stof verzameld, met onpartijdigheid de gebeurtenissen gewaardeerd, helder
en klaar de feiten in het licht gesteld, in een stijl waaraan men den
eenvoudigen, degelijken en wetenschappelijken man herkent.

B.

EEN VLAAMSCH GEDENKBOEK.

Vlaamsch België sedert 1830. StudiPII en schetsen, bijeengebracht door het Algemeen
Bestuur van het Willems-fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905. Eer~te deel.
Ggnt, J. Vuylsteke, 1905. (Met kaarten en platen, 232 bladz. 8°. Uitgave van het
Victor de Hoon-fonds.)

"In 1905 vierde België de vijf-en-zevent.igste verjaring van zijn inrichting
als zelfstandig rijk. Te dier gelegenheid heeft het Algemeen Bestuur van
het Willems-fonds besloten een boek te laten verschijnen, dat een trouw
beeld zou wezen van den toestand van Vlaamsch België sedert 1830." Aldus
de eerste alinea van de Voorrede. Verder lezen wij er in, dat de uiteenzetting van Vlaanderens toestand gedurende deze 3/4 eeuw "ons volk" de
oogen moet openen, het behoeden tegen lamlendigheid en verdere vernedering,
het wilskracht en zelfvertrouwen inboezemen, het sterken in zijne gehechtheid
aan stam en taal, in zijne liefde voor het vaderland. Dan de medcdeeling,
waarom men zich bepaald heeft "den toestand van het Vlaamsche volk te
schetsen sedert 1830", met buitensluiting van "onze medeburgers uit het
Walenland". Eindelijk de belofte, dat "Die toestand wordt geschetst in een
dertigtal hoofdstukken door bekende medewerkers en vakmannen, van welke
ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen arbeid."
Titel en plan alzoo getoetst aan het verschenen 1- deel, vlei ik mij, dat
dit deel slechts als eene goed bedoelde inleiding mag beschouwd worden;
want er staat nagenoeg niets in, dat ons kan doen denken aan een Vlaanderen "sedert 1830". Zonder ik uit Dr. Paul :Fredericq's "Blik op de
geschieden is der Vlaamsche gewesten tot Waterloo", dan ontvalt mij zelfs
het specifiek Vlaamsch karakter in de artikelen, zooals reeds hunne titels
rechtstreeks aangeven, immers "België in vogelvlucht" door G. D. Minnaert,
"De regeering van Koning Willem 1", "De Belgische omwenteling", "De
stichting van het koninkrijk België", alle van Vl'. Victor Fris. J<;n als ik
tusschen de lezing door van al die aardige, leerrijke stukken mij verpoosde
bij de aanschouwing van de talrijke bijgevoegde platen en dan bij voorbeeld
keek op dien hoogpootigen Mammouth of op dien langstaartigen Iguanoclon,
dan kwam in mij op 'n: Wel, wel, is dat nu Vlaamsch België sedert 1830!
Mij dunkt, dat wil toch wat anders, wat nuttigers, altijd natuurlijk getoetst
aan het opgevatte plan, voor de verwezenlij'king waarvan men waarlijk niet
in het geld zwemt. Vat wil cene vergelijking op geestelijk, op stoffelijk, op
kunstgebied, dat wil vooral den ontwikkelingsgang op die terreinen "sedert
1830". Wanneer men daarin met het diluvium begint, als het eerste opstel
doet (de Opstelraad, alias redactie, maar zoo is het vervlaamscht, had goed
~edaan de opstellen te nommeren), ik zeg, als men met het diluvium begint, loopt
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men gevaar, dat de tegenwoordige lezers voorwereldlijk worden beschouwd,
wanneer het laatste hoofdstuk zijn beslag krijgt.
Ik spreek uit zuivere belangstelling. Ik waardeer dat van eigenwaarde
getuigend streven: "Ik ben er ook nog"; en ik beschouw mij als Nederlander
bij dat streven als gast aan een diseh, waar vriendelijk wordt beaamd, ook
al meent men het eigenlijk anders, waar men goedmoedig heenglijdt over
manier of opvatting, ook al is die niet volkomen de eigen meening. Zoo
aanvaard ik ook met erkentelijkheid ~innaert's vermaning om toch te zorgen
"dat overal onze taal zoo zuiver mogelijk worde gesproken en zich ontwikkele
tot een rijk, welluidend, helder en beschaafd Nederlandsch" en het geeft mij
aanleiding om er op te wijzen, hoe zwaar die taak wel moet zijn, waal' de
schrijvers van dit zelfde bock nogal eens uit den band springen. Bijvoorbeeld:
Fan af is alleelijk, zij het ook bij ons toegelaten, maar nog veelleelijker
van aan (Minnaert 5 en 15). Op den buiten (Minnaert en :Fris, 31,116,127),
meer gelijkend op dans la campagne, naar ons Hollandsch woord buiten,
is volstrekt af te keuren, als: "Op den buiten begroeten de landlieden u"!
Prof. Frederieq schrijft bemoeid voor gemoeid, ge vaardigde voor vervaardigde
(76, 80); hij spreekt van eene "wassende zee van den aanspoelenden Islam
(70), van de verwereldlijking der openbare liefdadigheid (84), van bfvoorraden
(71). Dr. :Fris vindt niets leelijks in het toch leelijke vel"ltopen (86, 131,132,
168, 196, 218), in bevoordedigen voor bevoordeelen (87), in begoede (110)
voor gegoede; in ontleenen (222) voor lemen, enz. enz. enz. Met opzet dat
driewerf, want een gansch blad zou ik zoo kunnen doorgaan. Maar in naam
der heilige drievuldigheid (54), schrijf liever drieiienlteid, want dit drukt veel
karakteristieker het wonder uit, dat drie één en één drie is.
Verdienstelijk is de bibliographie, die Dr. Fris ons geeft over de Belgische
omwenteling; verdienstelijk zijn ook onderscheidene mededeelingen, voor zoover
ze onze kennis vermeerderen. Daaronder reken ik de quaestie der partijdigheid van onze Regeering bij benoemingen; wij lezen er, dat die duivel van
katholieke dweepzucht hier alles bedierf; dat dientengevolge talrijke openbare
ambtenaren voor hun post bedankten (99); dat de stumpers toen op raad
van hunne herders toevlucht zochten bij een voorwaardelijken eed, die tot
niets verplichtte. Met zulk volk behoorde eene Regeering voorzichtig te zijn;
het verwondert mij wel, dat deze daarop nooit nog, zoover mij bekend, heeft
gewezen, ofschoon zij toch wel dc beschuldiging van partijdigheid deed weerleggen. Eigepaardig is ook, dat zoo de Belgen meenden grond te hebben
voor beklag, omdat in 1828 in het leger tegenover 1377 Nederlandsche
slechts 417 Belgische officieren waren, in 1831, d. w. z. onder de regeering
van Koning Leopold I, op de 2700 officieren van het Belgische leger "nog
geen 150 Belgen waren" (129 en 227).
Mede leer ik o.a. uit het verdienstelijk werk van Dr. Fris, dat de schûld
van de gezamenlijke Belgische gewesten in 1815, bij de vereeniging met
Nederland, niet bedroeg, zooals Dr. 'H. T. Colenbrander op blz. 128 van
"De Belgische omwenteling" beweert, 27, doch omstreeks 100 millioen (111);
voorwaar geen gering verschil.
Maar er staan evenzeer mededeelingen in, die men niet spoedig genoeg
kan vergeten. Md toestemming van Ru8land zou Polignac al een plannetje
gemaaakt hebben, om "België in te palmen": gekheid. - De fout, die ook
Dr. Colenbrander beging, om Tsaar Nicolaas den schoonvader te noemen van
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den prins van Oranje, wordt herhaald (180). Dat de Engelsche diplomatie
de leiding der Londensche conferentie had (193), geef ik geenszins zoo in
het algemeeu toe. Onjuist acht ik de mededeeling, dat Generaal Chassé de
Citadel van Antwerpen overgaf "na al zijne middelen van verdediging uitgeput te hebben" (220). Men vond, dat aan de wapeneer genoegzaam
voldaan was.
Hoe de leiders der Belgische omwenteling konden bluffen, leest men ook
hier, o. m. op blz. 117 en 160. Daar hoort men Alexander Gendebien
schetteren, dat hij begin Augustus 1830 naar Parijs had geschreven, "om te
vragen, dat men rechtuit zou verklaren, of men de Rijngrenzen verlangde";
hij "waarborgde een volledigen uitslag in geval van aanval". De prots!
"Gij aarzelt", schrijft men aan Louis Philippe, "maar :Frankrijk zou hier
200000 Belgen vinden, bereid om de Rijngrens met geestdrift te verdedigen" !
Een mooi zoodje.
Ik heb van mijne aanteekeningen over het 1- deel van dit boek niet
volledig gebruik gemaakt. Ik vond het vorenstaande voldoende. De redactie
late ons nu binnen niet te langen tijd zien, op magistrale wijze zien, als het
niet te onbescheiden is dit te vragen, wat er inderdaad geworden is van
"Vlaamsch België sedert 1830"!

's-Gravenhage, 5 Juli 1906.

P. H.
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Ve kleine zaal, waar bidstond gehouden werd, was vol. Men hoorde
zachtkens prevelen, gebeden zeggen, psalmwijzen voorzichtig neunen. De
vrouwen wiegden, met gevouwen handen, heen en weer en zuchtten: "Dierbare
Jezus! Ach, ach!" De mannen zaten ernstig en vol verwachting te staren.
Kinderen keken met nieuwsgierig vragende oogen rond.
Een tamelijk schelle stem hief het welbekende gezang aan:

"Laat ons van het smalle pad,
Broeders, zusters, nimmer wijken .. ."
En de gansche kleine gemeente stemde vervolgens mede in, met hooge en
diepe klanken, alles door elkaar.
Toen de laatste tonen weggestorven waren, bleef het een poos stil. Geen
spreker trad op. Men wachtte, men vroeg. Nu stond een lange magere man,
die in de voorste rij gezeten had, op; hij stapte langzaam naar de tafel en
hield zich met de eelle hand daaraan vast.
"Lieve vrienden", begon hij aarzelend en ollzeker, "wij hadden gehoopt
Dominee Sand dezen avond hier te zien, maar hij schijnt niet te komen. Ik
begrijp de reden. Een van zijne jongens heeft zich in den molen ernstig
bezeerd. Maar zijn wegblijven mag ons niet beletten onze godsdienstoefening
te bouden, mijne dierbare broeders en zusters."
Zijne stem werd allengs gelijkmatiger en voller.
"Wij moeten eIken dag en in ieder uur bidden en roepen tot God, opdat
wij niet vallen in de wereld sc he strikken, niet verleid worden tot zonde en
misdaad. Ik zeide tot zonde en misdaad; en gij allen weet waarom. Ach,
de vleeschgeworden, wereldsche Booze Geest loopt in levenden lijve rond
tusschen ons. Laat ons bidden en waken, zoolang het tijd is - heden, ja op dezen eigen dag!"
Hij hield even op, ging in een gemakkelijker houding achter de tafel
staan, waarop hij nu beide handen liet rusten.
"Ja ja, heden; op dezen dag!" zuchtten een paar oude vrouwtjes.
"Ik sprak van zonde en misdaad", begon hij opnieuw. "Het zijn leelijke
woorden. Zoo leelijk, dat zij onze ooren kwetsen. En de Booze loopt
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rond, te midden van ons, zeide ik ook. Ja, ge weet het maar al te goed,
hoe het gaat. Ge ziet hoe de Duivel en de wereld hun klauwen begeerig
uitsteken, om zielen ten verderve te lokken. Onlangs zat hij te midden van
ons en nu is zijne plaats ledig. Hij was een sieraad van onzen kring thans is hij - iets anders. Hij was onze trots - nu schamen wij ons over
hem. Een helder schijnend licht, dat thans uitgedoofd is."
De spreker dronk een paar slokjes water uit het glas, dat op de tafel
stond en zag peinzend voor zich uit. Dan richtte hij zijn vaalbleek mager
gelaat weder tot de toehoorders en vervolgde:
"Wij geloofden, dat hij was een der onzen, geworteld in Sion, - maar
dit was niet waar. Hij was een riethalm, die door den zinnelijken lust heren derwaarts gedreven werd. Hij sprak vaak goede woorden, maar wij zien
nu, dat die valsel! waren. Hij had een liefelijke tong, maar gal in 't harte.
Ja, zijn gemoed was verv"uld van den vleeschlijken lust.. Dit mag niet zoo
zijn bij Gods kinderen. Mijne vrienden, daarom werd hij niet gesteund. Het
gebeurde is voor ons eene krachtige predikin!5, niet verstokt te blijven in
het kwade, maar ons te verootmoedigen, met vreeze en beven. Anders zouden
wij ook kunnen vallen in het slijk der zonde, waarvoor God ons genadig
bewaren moge!
Wanneer gij, broeders en zusters, nog even naar mij luisteren wilt,"
zeide hij langzamer en op gedempten toon, "zal ik nog verder tot u spreken
over de zonde, die rondom ons allen waart en die nu onlangs weer 't bewijs
van hare macht gegeven heeft. Doch laat ons eerst samen zingen dat bemoedigende lied:
'fronw ga ik met mijn staf in de hand
Mijn weg naar Kanaäns heerlijk land ..."
Hij neuriede even, zocht den juisten toon en zong toen het eerste vers
met de gemeenteleden samen.
Daarna sprak hij over de zonde en hare gevolgen. En zij, die op de harde
banken zaten, wisten allen, dat hij sprak over den schoenmaker Vad berg in
Enby en het door hem bedreven kwaad. Deze was vele jaren lang een der
hunnen geweest; zij hadden hem lief gehad om zijn vriendelijk en bedaard
wezen en thans had hij zich zoo erg misdragen! Sedert een jaar weduwnaar,
had hij eene vrouw tot hulp in zijn huishouden moeten nemen; en nu had
zij een kind gekregen en hij was natuurlijk de vader van dat kind; hij en
niemand anders. Het was ontzettend! Hoe had zulk een trouwe, nederige
leerling van Jezus zoo diep kunnen vallen! Want dit was hij geweest;
Augustsson, de schrijnwerker, mocht zeggen wat hij wilde. Vad berg was zulk
een best mensch geweest; niemand kreeg een boos woord van hem te hooren;
het deed je goed hem in de vriendelijke, deelnemende oogen te zien. Maar
nu was hij een zondaar; - verloren; onder de bekoring der zinnen. Zijne
plaats was niet meer in het bedehuis; de vrome en strenge Augustsson kon
den gevallen zondaar niet zwart genoeg schetsen.
Epn man onder het gehoor was bij die harde woorden onrustig geworden;
sommige vrouweu hadden bedenkelijk de hoofc\en bij elkander gestoken. Nu
stond de man op:
"Ik zou ook gaarne een enkel woord over dit geval willen zeggen."
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Men zag hem vol verwachting aan. Augustsson, wiens mager gelaat door
een blos werd gekleurd, zeide:
"Spreek op, broeder Simon; spreek ronduit. Er is veel te zeggen over
deze zaak", voegde hij er bij, met saamgevouwen handen en hij ging weer
aan de tafel zitten.
Onder algemeene stilte hoorde men Simon ernstig zeggen:
"Ja, ik geloof, dat onze gevallen vriend al te hard veroordeeld wordt."
Een toestemmend gemompel liep door het zaaltje.
"Al te hard! Bedenkt toch" - en nu zag hij met vrijmoedigheid rond,
"wat hij voor ons geweest is; als de Voorzienigheid zelf, zoo mild en liefderijk;
en algemeen geacht."
"Dat is waar," fluisterden velen. "Ach Heere!"
"Wij mogen niet straffen, geen steen op hem werpen. Dat is Gods kinderen
onwaardig. Vergeven is onze plicht. Wij moeten vergeven. De straf is
Godes; maar hij schenkt ook genade. Ik heb Vadberg van zijne jongensjaren
af gekend en ik kan naar waarheid van hem zeggen: een beter mensch is er
bijna niet. Hij heeft gezondigd. Dat is zoo, maar lieve vrienden ... "
Thans stond Augustsson weder op; een roode plek brandde op iedere
wang en scherp rondziende viel hij Simon in de rede:
"Nu kan ik niet langer zwijgen - neen, dat kan ik niet. Ga zitten,
broeder Simon. Je woorden getuigen voor je goed, warm hart, maar niet
voor je verstand. De straf volgt de misdaad; dit weten wij. De sh'af!"
herhaalde hij streng, waarschuwend zijn vinger opheffende.
De gemeente sidderde bij die bedreiging. Simon scheen te aarzelen; en een
paar oude vrouwtjes trokken hare rokken stijver om zic)!. heen en zuchtten:
"Och Heere! Och, och!"
"Ik zeide straks een enkel woord over de slimheid en de macht van den
Duivel. Past toch op! Weest voorzichtig, want hij sluipt, ook onder ons,
rond als een Engel des lichts e~ met honigzoete woorden. Hij wil ons in
zijne macht hebben. Hij legde ook dat woord op de lippen van broeder Simon."
,,7.eg eens ..• !" riep Simon halfluid en zich oprichtende.
"Ja, mijne vrienden, wij kunnen niet genoeg waken en bidden en onzen
blik gestadig op Jezus gericht houden. Wij kennen den brieschenden leeuw,
die zich soms omtoove~-t en er dan 0 zoo vriendelijk uitziet. Zonde en
misdaad mogen niet geduld worden; zij moeten worden uitgerukt, verdelgd;
en dit kan niet geschieden door toegevendheid en deelneming j volstrekt
niet. Hard tegen hard! Geen genade, geen verontschuldiging! De gevallen
broeder is als een schurftig schaap, dat de geheele kudde be~metten kan. Wij
moeten onze deur sluiten, hoe bezwaarlijk het gaan moge. Wij moeten onze
harten gesloten houden, al bloeden zij. Wij moeten was in om:e ooren stoppen, zoodat zij niet hooren. Laat ons niet omgaan met de slaven des vleesches,
met ope.nbare boeleerders en afvalligen", eindigde hij zijne toespraak, zelfbewust en hoog, als wreker van het kwaad, bij de tafel staande. "Gods kinderen
mogen niet wandelen op den breeden, met bloemen bestrooiden weg der
zonde. Onder vreeze en beven gaan wij voort op het smalle, doornige pad,
dat ons leiden zal naar Sions heiligen berg. Amen! Halleluja!"
De gemeente boog als koornhalmen voor den wind.
"Amen, Halleluja!" zuchtten de aanwezigen.
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De trouwe schare verliet de zaal. Augustsson kwam het laatst, een WClUlg
voorovergebogen en blijkbaar onder den indruk van het gesprokene. Op de
stoep bleef hij even stilstaan, zag om en zeide tot een paar vrienden, die
bij hem waren: "Ik hoop, dat nooit iets onreins ons bidlokaal zal betreden,
niets openlijk onreins. In het hart kan niemand doordringen; naar de feiten, naar de daden moeten wij oordeelen."
Onder het afloopen van de stoep klonk het neerzetten van zijn stok
buitengewoon nard.
"Nu moeten wij er heen gaan en het besluit der gemeente verkondigen.
Het ligt op den weg der kinderen Gods. Het hart bloedt, maar aan dit
gebod moet gehoorzaamd worden. Wij moeten Gode meer gehoorzaam zijn
dan den mensehen." Zijnll medewandelaars stemden dit toe. Alle drie zetten
zieh in beweging.
Een klein eind voor hen uit zagen zij twee vrouwen; stil en als 't ware
angstig, liepen zij snel en bleven strak \'oor zieh uit zien, tot de eene
halfluid zeide:
"Het is onbegrijpelijk, hoe iemand zoo streng in zijn hart wezen kan!"
Waarop de andere: "Ja, de weg is moeilijk, - God helpe ons!"
.. Wij moeten bidden en Hem aanroepen, zonder einde."
De andere, die 't eerst gesproken had, zag sehuw rond.
"Het verwondert mij toch .•• " begon zij, verlegen.
"Wat ?"
"Ik had gewenscht, dat Dominee Sand vanavond hier was gekomen. Ik
geloof niet, dat hij ... ik bedoel, dat Augustsson wel erg streng tegen Vadherg
is opgetreden," fluisterde zij.
Hare kameraad zet.te groote oogen op.
"Jij ook al? Heb je vergeten, hoe de Vorst der Duisternis onder ons
rondsluipt en ons zoekt te verleiden? Geef hem vooral geen voet, want dan
betoovert hij je zinnen. Neen, het kwaad moet gestraft worden tot in eeuwigheid denk daar altijd aan. De Duivel kan zooveel macht over ons
verkrijgen ... "
"Ach ja, God moge ons bijstaan! Ik moet dezen kant uit. Vaarwel dus.
Maar ik geloof toch, dat wij elkander zacht behoOl'en te beoordeel en ..•
goeden nacht."
Zij sloeg een zijpad in, maar liep in gedachten. Zij streed met zich zelve.
Eindelijk bleef zij stilstaan en met eene door tranen verstikte stem fluisterde
zij, bevend:
"Ik moest het toeh zeggen. Ik kon niet anders. Augustsson was te hard
voor Vad berg, veel te hard. Ik ben het met Simon eens, al is het ook de
door Satan bewerkte verblinding. Ik blijf er bij; ik wil het voor alle menscheil uitroepen, dat Vadberg een goed en nederig Christen is, beter dan
een van ons. Goede Jezus, sta hem bij I" zuchtte zij ontroerd en als in 't
gebed haar hoofd buigende. "Wat moet het hard voor hem zijn, niet in onze
vergaderingen te mogen komen en niet naar de kerk te gaan. En dat kan
hij nu natuurlijk ook niet doen. Och Heere!"
Langzaam vervolgde moeder Tilda van Enby haar weg over de weiden
naar het dorp. Zij dacht: DIk zal er vanavond met een kan melk heenloopen.
Hij moet zien, dat hij niet door alle menschen verstooten wordt. En zij ook,
de arme vrouw! Al is het voor hem het ergst. De stumperds!"
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Intusschen hadden Augustsson en zijne vrienden de woning van Vadberg,
dicht bij de Enbysche weiden, bereikt. Het was een klein, grijs en rood
geschilderd houten huis; vlak aan den weg lag een goed omheinde plaats,
met een hek tusschen twee gelijk afgezaagde paaltjes. Zij deden dit hek open
en gingen langzaam verder naar het huis; door de deur kwamen zij in een
enge, benauwde werkplaats.
Vadberg zat, in gedachten, voor zijn schoenmakerstafel. Hij was tenger
en bleek; hij had een ingevallen borst en heldere, zachte oogen. Licht was
het er niet, want de avond begon te vallen; hierom lagen de hamer en de
naald ongebruikt op de tafel. Met eenc treurige, maar onderworpen uitdrukking in de vriendelijke oogen, zag hij de binnentredenden aan, toen
Augustsson zijne lange figuur onner de deur moest bukken en de twee
anderen hem, blijkbaar tegen hun zin, volgden.
»Goeden avond," antwoordde Vad berg, die niet opstond. "Zoovelen tegelijk!
Gaat zitten."
De anderen bleven staan. Niemand bood Vad berg de hand.
,,0 neen, dank je; wij gaan aanstonds weder weg."
Een pijnlijke stilte volgde. 'fen laatste begon de lange Augustsson, plechtig
en strak voor zich uit ziende:
"Wij hebben een moeilijke boodschap over te brengen. Maar Gods geboden moeten gehoorzaamd worden, ook al valt het zwaar."
Hij zweeg even; hij scheen naar de juiste woorden te zoeken.
"De gemeente heeft van avond beslist, dat iemand die openlijk Gods geboden veronachtzaamt en tot zonde vervalt, niet langer tot de Getrouwen
behoort. Wij zien ons genoonzaakt onze deuren en ons hart voor den zondaar te sluiten, al bloedt het. Maar het kan niet anders."
De veroordeelde bleef stil zitten. Zijn oogen flikkerden treurig in het
bleeke gelaat.
"Zoo ," klonk het eindelijk.
"Dit moesten wij je aanzeggen," vervolgde Augustsson, "en nu kunnen
wij wel weer vertrekken. Voorwaar, de zoude straft zichzelf - dat heeft zij
ten allen tijde gedaan ," voegde hij er plechtig bij.
De gevallen broeder antwoordde niet. Hij sloeg de oogen neer.
"Nu, vaarwel dan! Moge God je bijstaan."
"Vaarwel!" Zijn antwoord was dof en zacht.
Hij die het laatste wegging, talmde bij de deur tot de anderen vertrokken waren. Toen kwam hij haastig met een paar groote stappen terug,
vatte Vadberg·s hand en drukte die stevig.
"Ik kan niet weg gaan zonder je de han<;l. te hebben gegeven. Trek het
je niet te zeer aan. Gods genade is on begrijpelijk groot."
Hierna vertrok hij ook. Het was een b6er uit het naburig kerspel. De
deur viel dicht en men hoorde zijne voetstappen zich verwijderen. Vadberg
zag uit het raam. De weerglans der ondergÎllmde zon trilde over het bosch.
Een krekel zong in de weide. Verderop lagen een paar hoeven, waarvoor
een enkele boom stond. Eén wandelaar was op een afstand te zien.
Vadberg bleef naar buiten staren; ondanks alles gevoelde hij zich als van
een druk verlost. Zachtjes neuriede hij de wijs van een gezang. Op een
kastje achter hem lag een afgesleten bijbel en een kerkboek. Hij nam den
bij hel van zijne plaats, bladerde erin, sloeg de psalmen van David op en
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las bij het flauwe licht, dat door de kleine glasruiten viel, psalm 42. Het
laatste vers las hij tweemaal:
"Wat buigt gij u neder, 0 mijne ziel, en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God; want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.
Zeker, daaraan heb ik volkomen genoeg ," zeide hij overluid.
"Dit alleen is voldoende voor mijn hart."
lntusschen was het geheel donker geworden en een gevoel van angst overmeesterde den verlaten man. Zonder iets te zien, richtte hij den blik naar
het avondlandschap , met tranen in de oogen. Maar nu herhaalde bij nog
eens het troostende psalmvers; de vrees was overwonnen en hij fluisterde:
,,:Foei, wat ben ik DOg een zwak-geloovige I"
Daar vernam hij een paar zware stappen in het voorhuis; de kamerdeur
werd geopend en een man trad binnen, langzaam en voorzichtig.
"Nog eens, goeden avond," zeide een diepe stem. "Ik ben daareven met
Augustsson hier geweest; hij meende, dat ik er bij moest zijn."
Hij bleef dicht bij de deur zitten. Vadberg's hart zwol van dankbaarheid.
"Ik ben een mensch en een zondaar. God beware er mij voor een medemensch te veroordeelen." Hij zuchtte en vervolgde:
"Ik wilde je de hanel geven, Vad berg , en je zeggen, dat je het je niet
al te erg moet aantrekken. Alles zal nog wel terecht komen.
Ik ben je nog geld schuldig van Maart; dat heeft wat langer geel uurd,
omdat ik een tegenvaller gehad heb. Hier is het nu."
Vadberg was opgestaan en de hand van dien vriend hartelijk drukkende,
zeide hij ontroerd: "Ik dank je, Persson; je weet niet, hoe goed je mij gedaan hebt."
Beide mannen hadden tranen in de oogen.
Toen moeder Tilda van Enby, met hare melkkan in de eene hand en een
pakje in de andere, het hek inschoof, kwam zij Persson tegen.
"Zoo, Tilda ," zeide hij, vriendelijk knikkend; "ben jij daar? Dat is lief
van je."
Zij lachte verlegen: "Ik dacht, dat ik maar eens naar ele Vaelberg's moest
gaan zien."
Hij liep door en zij ging het huis in. Maar toen zij op het punt st~nd
van vertrekken, zag zij, door het venster, nog eene vrouw aankomen, die
iets in de band hield. Zij zeide tegen Vadberg's Mina: ., Ik geloof, dat
het ue vrouw van Simon is. Zij wil zeker ook het kleintje eens komen
zien. Je moet maar niet zeggen, dat ik hier geweest ben. Ik loop achterom.
Adieu !"
Zij trok haar hoofddoek recht en verdween vlug door de achterdeur.
Augustsson, die geen schrijnwerker meer was maar een groote boer, behoorde tot de aanzienlijkste mannen van het krrspel. Nu was hij zelfs de
eerste in de vrije gemeente - na den val van Vad berg.
Hij zat te denken. "Ik heb het goed; ik heb mijn eigen hoeve en werk
niet meer voor anderen. Zoo gaat het, als men braaf is en zuinig. Dan kan
men trouwen en een geacht man worden... Het is eigenlijk vreemd, maar
hij stond mij altijd in uen weg. Ik heb Dooit van hem gehouden; hij was
mij al te vriendelijk; men kon hem niet boos maken. Zij hielden hem voor
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een uitverkoren kind Gods. En nu! - Men moet de wet getrouw blijven;
maar men moet haar op den juisten tijd toepassen. Ik kan niet vergeten,
dat hij Maria van mij heeft weggehaald. Zij kreeg tering en nu heeft hij
ook tering zoo gaat het. Maar ik sta er nu beter bij. De oogen der
menschen zijn open gegaan, zood at zij zien, welk een slaaf der zinnen hij is.
Ik houd niet van den man; ik kan hem niet velen. Moge God het mij
vergeven.
Zij zullen het zuinig hebben - 't natuurlijk gevolg der zonde. Ik ben
altijd op het rechte pad gebleven. Daarom heeft God mij en mijne onderneming gezegend. Er gaat toch niets boven een geachten naam en een godvruchtig leven; neen niets!"
Daal' kwam zijne vrouw buiten met een blinkende kan in de hand en een
pakje onder den arm. Verrast bleef zij staan, toen zij haar man op de stoep
zag zitten.
"O! zit je hier? Ik dacht dat je naar Sillüngen was gegaan!"
"Ga jij uit?" vroeg hij. "Ik moet wel". ,,'1..00 en waarheen ?"
Even zette zij de kan neer en met een verlegen blos zeide zij:
"Ik wilde even naar de Vadberg's gaan". "Zoo". "Ja, zie-je, Mina ligt te
bed en zij hebben het zuinig, met de drie kinderen."
"Dat is waar. Zoo gaat het I"~
Zij nam de kan weder op. "Men moet niet alleen aan zichzelf denken."
"Natuurlijk niet. Maar men mag de zonde ook niet bevorderen."
Zij ging de stoep af; toen bleef zij staan. "Men moet barmhartig zijn, als
men zelf eeumaal barmhartigheid wil ondervinden", hernam zij, langzaam
naar het hek gaande. Toen hij zweeg, bleef zij weder staan en keek om .
.. Het is zoo jammer voor hen; en men vaart er wel bij, als men helpt waar
men kan."
"Ja zeker. Jammer is het."
Zij ging het hek door en sloot dit achter zich.
Hij bleef zitten, verheugde zich over den veelbelovenden oogst en over de
mooie som, die hij voor een boschpartijtje gemaakt had. Hij zou zijn huis
vergrooten, eene veranda bouwen; dat stond mooi ... en ... en hij zoude
honderd krouen aan de Vereeniging geven ... of misschien vijftig ... hij
zou daarover nog eens denken. Hij liep een paar stapjes achteruit en was
zoo in zijne berekeningen verdiept, dat hij op den boom achter zich niet
lette en met zijn hoofd er tegen stootte, zoodat zijn muts afviel. Hij raapte,
verschrikt, het hoofddeksel van den grond op, wreef zijn achterhoofd en ging
langzaam naar binnen.
Aan de overzijde van den weg, tegenover Vadberg's w.oning, lag een met
dennen begroeide hoogte. Zoo als hij gaarne deed, zat Vadberg dien avond
ook hier om een weinig te rusten van het werk in de enge huiskamer. Hij
luisterde naar het ritselen van den wind door de boomen en dacht erbij aan
de menschen, die zoo hard oordeelden, terwijl anderen zoo medelijdend waren.
Het jongste kind was ziek, maar Mina weder op de been, zoonat het
ergste nu wel geleden zou zijn. Neen, toch niet! Al was hij er niet bij hij hield zich mep.st in eigen omgeving, - toch zag en hoorde hij meer dan
genoeg van hetgeen el' gepraat werd. Deze en gene bezocht hem wel eens,
hoewel liefst in 't schemeruur; maar anderen zetten een hooge borst en
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zagen minachtend op hem neer. ~n toch, als weduwnaar met twee kleine
kinderen had hij wel eijne vrouwelijke hulp moeten nemen. De ruimte was
beperkt, zoodat zU voortdurend allen in hetzelfde vertrek bij elkander
moesten blijven. De mensch is een zwak schepsel en de macht der zinnen
is zoo groot. Dus ging het zoo als het ging. En van toen af werd hij veroordeeld en wezen zij hem als een misdadiger en zondaar met de vingers
na; er werd gesproken van schijnvroomheid en huichelarij.
Dien avond gevoelcle de eenzame man zich ziek naar geest en lichaam.
Zijne borst was beklemd en zijne ziel was aan den twijfel overgegeven. Als
hij eens naar den geestelijke ging? Hij had behoefte aan eene toespraak.
Zoude hij die bij den predikant zoeken? Misschien kon hij daar geen hulp
vinden; maar hij zou er toch maar heen gaan. Hij was toch de zieleherder
van de gemeentekinderen - in naam van God. Zoo stond het geschreven
in het kerkboek."Lk zal naar den predikant gaan in Gods naam",
zuchtte hij.
De bleeke man met de zachte, maar treurige oogen zag naar zijne hut,
aan de overzijde van den kronkelend en weg. Zij was klein en eenvoudig,
met zeer kleine vensterruitjes en een dak van met mos bekleede planken.
Een paar eu/Ie appelboomen stonden er gebogen naast; ook een enkele
kerseboom en verder eene groep knotwilgen. Maar Vadberg glimlachte
vriendelijk. Het was zijn oud huisje; hij was er geboren - 'zoude hij daar
ook mogen sterven? Hij hoopte, dat God zoo goed zoude zijn hem dit toe
te staan, uit barmhartigheid ... Maar sterven? Zoude hij sterven - weg
genomen worden van Mina en de kinderen? Nu reeds? Hij was nog geen
40 jaar I Hij had de zijnen lief met geheel zijn hart ... toch zou de dood
een uitkomst voor hem zijn, eene verlossing van het harde, moeilijke leven.
En hij zoude vroeg sterven; hij voelde het aan zijn pijnlijke borst; het zoude
niet lang meer duren; wanneer de bladeren verdorden en de wind over de
velden gierde, dan ... ja dan! "Goede God, ontferm u over uw ongelukkig
kind!" bad hij met gevouwen handen en tranen in de oogen. ZUn hart was
bezwaard. Nooit had hij zijne eenzaamheid zoo diep beseft als dien avond;
als een stroohalm, die over 't water wordt her- en derwaarts gestuwd, gevoelde
hij zich. Hij bleef in gebogen houding zitten. Het ritselde in de kronen der
boomen, zangerig en liefelijk, nu zich verheffend, dan weer dalend, als eene
schoone muziek, op een instrument met vele en fijne snaren uitgevoerd, Dit
geluid verkwikte hem. Misschien was dit de stem van God? 0, mocht hij
die kunnen verstaan! Maar dit was onmogelijk. Hoe zoude hij, arme eenvoud ige
man, de stem van God kunnen verstaan - en leven? Hij, nog wel! ...
,,0, als de ontfermende God tot mij wilde spreken ... fluisteren, heel
zachtjes fluisteren", dacht hij nederig. "Als Hij dat wilde I"~
Op dit oogenblik begon de kerkklok te luiden; het klonk plechtig door
de stilte uit den toren d'er witte kerk; het was zes uur; de Zondag werd
ingeluid; het trof den eenzamen man in het hart.
Hij sprong op, bleef met gevouwen handen stilstaan en luisterde, met
half-open mond en groote, starende oogen. Hij hief den blik onafgewend op
naar den blauwen hemel, alsof hij verwachtte Gods heerlijkheid te zullen
aanschouwen. Diep ontroerd fluisterde hij: "Dat was de stem Gods, waar ik
om gebeden heb. Ja, ik wist het wel! Weg met den twijfel. Nu is mijne
zonde vergeven t Zij wordt mij niet langer toegerekend. Ik zal vanavond naar
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den geestelijke gaan en Zondag naar het bedehuis
in Gods naam. Ik
gevoel mij zoo gerust, zoo sterk, als nooit te voren ... " Maar toen hij voor
zich op den grond zag, overviel hem eene duizeling; hij zakte op den steen,
waarbij hij stond, in elkander. Hij was toch bitter zwak en een hevige
hoestbui echokte zijn mager lichaam. Toen die aanval over was, ging hij
langzaam naar huis. Mina zag hem zoo vreemd aan; wat of zij hem te zeggen
had? Eer hij dit had kunnen vragen, stamelde zij:
"De kleine is dood. Om zes uur is zij gestorven."
"Was dat ook de stem Gods?" fluisterde hij. Mina begreep hem niet.
De pastorie lag dicht bij de kerk, waarvan het kruis op den toren in de
avondzon glansde tegen den lichtblauwen hemel. Vadberg deed het hek open
en stapte voorzichtig over het pad; toch kraakten de pas opgeharkte kiezels
onder zijn voet. De rozen in den tuin geurden en op het grasperk glinsterden de juist begoten sprietj8s als edelsteenen op groen fluweel. Uit een
openstaand raam klonken de zachte tonen van een huisorgel. Verder was
alles vredig en stil rondom de pastorie.
Bij Vadberg's binnenkomen scheen de predikant verbaasd.
"Goeden avond, Vadberg ," zeide hij. "Wel, dat is een onverwacht bezoek."
Hij schoof zijn bril recht en wachtte.
"Ik begrijp het. Maar ik dacht, ik zou maar eens naar u toe gaan."
"Ga zitten, Vadberg," .. Dank u, Dominee." Hij ging zitten.
"Het is bij u niet alles zoo als het behoorde," begon Dominee. ,,~:r gebeuren, naar ik verneem, daar leelijke dingen, die niemand juist dààr zoude
hebben verwacht."
"Ja - zoo gaat het."
"Daartoe komt men, als men zich van de kerk en van het ware geloof
verwijdert en zich voor beter houdt dan anderen," vervolgde de geestelijke
strenger. "Ik heb vermaand en gewaarschuwd, maar voor doove ooren. Er
zijn in Enby velen afvalligen en toch is het Godshuis, dat onze vrome
vaderen hebben gebouwd, zoo dicht bij."
"De behoeften der menschen zijn veranderd," klonk het eenvoudig.
"Hm! Wat goed was voor onze ouders, zal ook wel goed zijn voor ons. Vadberg,
je hebt de bijeenkomst der schuldbelijdenis jaren lang niet bijgewoond en
aan het Avondmaal beb je geen deel genomen - ik weet niet meer, sedert
hoe lang."
"Ja, dat is heel lang geleden," zeide Vadberg bedaard. Hij bleef Dominee
aanzien, als verwachtte hij nog meer te hooren.
"Is dat niet ontzettend?" riep deze, warmer wordende bij de kalmte van
den ander. "En dat loopt naar dat kleine bedehuis te Fallby en denkt, dat
daar alles best is en onderwijl staat de kerk, onze oude eerwaardige kerk,
ledig! En je laatste kind, dat kind der zonde, is nog niet gedoopt!"
"Neen, niet door een geestelijke."
"Jullie verbeeldt je allen priesters te zijn. En dat kind is een onecht..kind,
een kind der zonde, zeg ik en ... "
Met een flauw en glimlach zeide Vadberg : "Het was zeker wel echt; maar
het is nu gestorven en God zal het genadig hebben teruggenomen."
"Hm • . . is het zóó gesteld! Dat is dan maar goed. Doch het kwaad blijft
hetzelfde ... Vad berg, je weet dit ook wel."
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"Ja," zeide hij eenvoudig, "wie zondigt nooit?"
,Dat is maar al te waar. Niemand is vrij van zonde, helaas! Maar zou
je nu niet fatsoenlijk willen trouwen? Het is nog niet te laat; maar doe
het dan hoe eer hoe beter; je ziet er niet sterk uit en als je iets overkwam,
zou Mina althans eene nette weduwe zijn."
Thans was het Vadberg's beurt om verrast op te zien. Rij had er niet
zoo aan gedacht. Dominee was toch eigenlijk wel goedhartig om hem dien
raad te geven.
"Dank u," antwoordde hij. "Wij zullen dan Zaterdag komen, is dat goed?"
"Ja, doet dat. Komt Zaterdag tegen zes uur hier; maar komt dan met
nederige en boetvaardige harten."
Vad berg wilde opstaan; maar nu vroeg de predikant: "Heh je mij anders
niets te zeggen? Niets over het belangrijkste van alles? Het is verbazend,
zoo als de harten der menschen verstokt zijn! Zachtheid helpt niet meer.
De hamerslagen der wet zijn noodig om ze op den rechten weg terug te
brengen ... "
Vad berg stond nu weder overeind; met eene uitdrukking van teleurstelling
op het bleek gelaat zag hij den predikant in cle oogen:
"Ik geloof toch niet, dat Dominee iets voor mij kan doen. Ik zie duidelijk,
hoe alles is en ik sta in Gods hand."
De zielenherder der Enbysche gemeente stond ook op; een blos van verontwaardiging kleurde zijne wangen.
"Dit zal je berouwen, man! Je zult later toch moeten inzien, hoe zondig
en lichtzinnig je gedrag geweest is. Welk een slecht voorbeeld heb je gegeven! Alleen door een eerlijke schuldbelijdenis, door berouwen gebed en
boetedoening .... "
"Dominee weet toch, dat onze Verlosser tegen de zondaars gezegd heeft:
Ik veroordeel je niet."
"Ja; maar hij zeide ook: Zondig niet meer!"
"Welnu, dat heeft Hij ook tegen mij gezegd - heden - een paar uren
geleden. Ik heb zijne stem gehoord, vergevende en zachtmoedig."
Vadberg's oogen schitterden vol bezieling.
])e geestelijke liet zich zwijgend op zijn stoel 'neerglijden. Hij bleef strak
voor zich uit staren.
Zondag ging Vad berg naar het kleine bedehuis te :Fallby. Hij was opzettelijk gekomen, toen de anderen reeds binnen waren, ten einde geen opzien te
wekken. Peinzend naderde hij het lokaal, waar hij menig heerlijk uur had
doorgebracht. Hij wilde luisteren. Misschien, als hij zich daartoe gedrongen gevoelde, zoude hij ook tot de gemeente spreken over Gods oneindige
ontferming en genade jegens zondaren.
Met gebogen hoofd liep hij de stoeptreden op. Bij de deur voegde de
portier hem, hoewel aarzelende, toe: "Ik ~ag je niet inlaten, Vadberg."
"Mag ik niet binnen komen?" herhaalde Vadberg vriendelijk.
"Neen," stamelde de ander; "A ugustsson wil 't niet hebben .. " maar
daar komt hij juist aan."
Toevallig had Augustsson Vadberg gezien Iln nu naderde hij de openstaande
<leur met de woorden: "Sluit de deur! Dicht doen!"
En met eenc afwijzende handbeweging voegde hij erbij: "Wij zijn anders
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niet verantwoord. Laat Gods gemeente niet worden besmet. Sluit de deur
in den naam van Jezus!"
De deur werd gesloten.
Met een onderworpen glimlach en met schitterende oogen ging Vadberg
de stoeptreden af. Onder het langzaam loopen herhaalde hij in stilte: ,,0
mijne ziel, wat buigt gij u neder, wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God.
Want ik zal Hem nog loven, omdat hij mijne hulp en mijn God is." Eene vrouw, die vlak bij cle deur hare plaats had, was getuige geweest van
het hier voorgevallene. Zij schoof onrustig heen en weer op h.aar stoel.
"Ik kan onmogelijk blijven zitten ," dacht zij. "Het is al te erg!"
Zacht, onhoorbaar zacht, deed zij de deur open en trad naar buiten.
"Vadberg , Vadber.g!" riep zij ·dringend.
Deze bleef stil staan en zag om. Met tranen in de oogen trad de vrouw
llaar hem toe.
"Beste Vad berg, " zeide zij ontroerd, "wees niet boos op ons. Dit zijn
wel dagen van zware beproeving."
Ja, dat zijn het ," klonk zijn vriendelijk antwoord. "Maar zie, waar de
ontferming der mensehen ophoudt, vangt Gods genade aan."
De zomer met zijne warme, bloemrijke dagen spoedde ten einde. Op een
avond, toen Vadberg met loome schreden en hijgende over den straatweg
liep, hoorde hij in de verte een gerommel, dat al nader en nader kwam.
Verschrikt bleef hij stilstaan en op zekeren afstand ontdekte hij een
paard, dat als onzinnig voortholde. Langzamerhand onderscheidde hij uit
de stofwolk het stuk, dat van een boerenwagen wa!! losgeraakt; de teugels
sleepten erbij en 't schuim stond voor den mond van het hollende dier. In
den wagen, die naar rechts en links gestooten werd, zat een la nge, magere
man in elkander gedoken, terwijl hij met zijne beide handen de zijkanten
van het voertuig vasthield. Het was een angstig gezicht; de weg was niet
breed, de greppels langs den weg waren diep en nergens was hulp te ontdekkeIl.
Een eind. verderop, dwars over den weg, was een hek, JlIaar het stond open.
"Als ik daarbij kon komen - het hek kon sluiten!" Die gedachte schoot
Vadberg dool' het hoofd. Hij vergat zijne vermoeidheid en zwakte. Hij liep
hard, hij holde in zijne overspanning voort. Alles hing van een seconde
af. Zijne beenell waren als stalen veeren ; zijne voeten raakten den grond
nauwelijks aan. Hij verloor zijn muts - hij merkte er niets van. De jas
over zijn arm hinderde hem. Zij vloog over den dijk; het pakje, dat hij droeg,
ook. Daar - daar was het hek! Dicht moest het! In 's hemels naam! Op
den wagen zat Augustsson. 0, hij moest zijn leven reddcn - hij moest! ...
Hij was op het punt van te stikken; zijn hart bonsde; zijne polsen joegen;
alles werd rood voor zijne oogen; de zweetdruppels parelden op zijn aangezicht; zijne voeten droegen hem bijna niet meer.
"Het hek! 0, het hek!"
Het hollende paard was vlak bij hem; het zou hem aanstonds trappen j
het snoof in zijne ooren; de hoeven kletterden op den weg; als een wolk
verhief zich het stof. Groote God - als hij 't niet bereiken kon, - 't niet
kon sluiten bij tijds! ...
Hij was er; halfdood en halfblind; hij tastte naar het hek - kreeg het
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dicht, maar struikelde - viel. Heere Jezus! Het dol geworden paard
had hem nu ingehaald; het drukte hem tegen den stijl van het hek, trapte
hem, verpletterde hem - keerde toen plotseling om, den weg over en stortte
in het water, den gebroken wagen lichter zich mede sleepend. De voerman
was er uit geworpen; hij rolde op het gras aan den weg.
Zijn redder lag met verpletterde borstkas op den zandigen straatweg bij
het hek.
Het was op Zondagavond, een paar dagen later. In de kleine bedezaal
van l<'allby zat eene aandachtig luisterende schare en bij de tafel stond
Augustsson met gebogen hoofd en bleeke wangen. Hij sprak over Vad berg.
"Hij was een edel mensch, voorzeker een uitverkoren kind en werktuig
Gods," zeide hij langzaam en met tranen in de stem. "Dat geloof ik stellig.
Wij zondigen allen; maar God vergeeft ons - gaarne en volkomen. Hij
heeft mij uit doodsgevaar gered. Ja, dat heeft hij gedaan. Moge God hem
daarvoor zegenen! Hij heeft gedaan, zooals onze dierbare Verlosser deed: hij
heeft zijn leven niet gespaard, maar hij heeft het gegeven voor mij - een
zondaar! Ik zal hem daarvoor danken, zoo lang als ik leef; zijne kinderen
zullen mijne kinderen zijn en zijne weduwe zal geen gebrek lijdcn haar
leven lang."
Hij zweeg even en streed blijkbaar met zichzelf. Toen vervolgde hij: "Met
schaamte wil ik bekennen, dat ik maar al te veel ben gehecht geweest aan
't goede dezcr aarde. Ik ben hard geweest en onrechtvaardig jegens den
overledene. Ik schaam mij daarover en heb er innigen spijt van. Ik zal
God aanhoudend bidden, mijn hart en mijne zinnen te verbeteren. Ziet, hij,
de waarlijk vrome man, heeft mij vergiffenis geschonken. Hij stamelde die
goede woorden, toen zijne brekende oogen de heerlijkheid des hemels aanschouwden; toen zijn hart bezweek en een golf rood bloed uit zijn mond
het zand kleurde; - en dat voor mij 1 Ja daarvoor zal ik hem danken en
loven, mijn geheele leven door!"
Het was stil. Augustsson was gaan zitten met het hoofd in de handen;
zijn lichaam schokte. Men zag, dat hij weende. Sommigen der aanwezigen
snikten; anderen streden tegen hunne tranen. Allen waren aangedaan. De
avondzon wierp hare stralen schuins door de kleine ramen en gleed liefkoozend over die ernstige aangezichten.
Plotseling zeide eene heldere stem: "Amen! Halleluja I"
Naar het Zweedsch van
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»Pro en contra." Het recht van werkstaking. Pro: Jos. Loopuit, lid van den Gemeenteraad van Amsterdam; contra: Jhr. lIlr. H. Smissaert, secretaris der Vereeniging van
Neder\. Werkgevers te 's Gravenhage. - Baarn, Hollandia·drukkerij (Serie lIno. 5).
Deze interessante brochure heeft de vraag naar het recht van werkstaking aan
de zijde der werklieden evenmin een stap verder kunnen brengen als die naar
het recht van uitsluiting aan de zijde der patroons. Immers beide, zoowel werkstaking als uitsluiting, zijn geen in het recht omschreven begrippen, die op een
bepaalde rechtsbescherming kunnen aanspraak maken, het zijn machtsuitoefeningen , die heide in de practijk rechtvaardig en onrechtvaardig kunnen zijn.
Juist de onzekerheid, die er in de practijk van het leven nog hangt aan de
vraag: »Wanneer is een werkstaking, wanneer is een uitsluiting een onrecht?"
heeft gemaakt, dat de Tweede Kamer, bij do behandcling van het Ontwerp van
Wet op het arbeidscontract, zich er van heeft onthouden, de begrippen "werkstaking" en "uitsluiting" in het nieuwe wetsontwerp op te nemen.
Dit is volkomen begrijpelijk, al is het te betreuren, dat juist daarom ook moest
worden afgezien van een poging om de beslissing over arbeidsgeschillen te brengen
bij een scheidsgerecht van patroons en werklieden met een neutraal voorzitter,
zooals o.a. een paar jaar geleden is gewenscht door de Maatschappij van Nijverheid. Deze Maatschappij had hare wenschen omtrent de uitvoering daarvan
neergelegd in een adres aan Hare Majesteit. Dit adres is toen ook meegedeeld
aan de Kamers van Arbeid, waarbij o.a. de Haagsche Kamer van Arbeid voor de
Bouwbedrijven dit adres uitvoerig heeft besproken en een voorstel van wijzigingen
aan den Minister toegezonden.
De heer Loopuit bespreekt dezen wensch naar beslissing door scheidsgerechten.
Aan de hand van de ervaring, verkregen in Nieuw-Zeeland, verwacht Schrijver
daar echter geen heil van. Dit oordeel schijnt wel wat voorbarig! Het nut van
dergelijke instellingen zal, zeker aanvankelijk. meer indirect dan direct zijn.
Daarom behoeft echter het nut er van niet minder groot te zijn. Immers juist
het feit dat er een scheidsgerecht bestaat, waarop beide partijr.n in hun welbegrepen belang zich kunnen beroepen, zal de werklieden weerhouden van onbesuisde werkstakingen, zal de patroons weerhouden van ongemotiveerde uitsluitingen. Laat er een uitsluiting zijn en laten de werklieden een beroep doen op
het scheidsgerecbt, met verklaring zich bij voorbaat bij de uitspraak neer te leggen, dan zullen de patroons zich wel tweemaal bedenken, alvorens door een
hooghartige weigering om zich insgelijks bij voorbaat aan die uitspraak te onderwerpen, de publieke opinie reeds dadelijk tegen zich in het harnas te jagen.
Nemen wij hiermede afscheid van de bovenaangehaalde brochure. Dat het
onderwerp er niet mee is uitgeput, erkende ook de heer Sl!lissaert aan het slot
van zijn betoog en zal aan een ieder duidelijk zijn, die de hoogst belangrijke
discussi~s in de Tweede Kamer bij de behandeling van het Ontwerp van Wet
op het arbeidscontract, juist over werkstakingen en uitsluitingen, heeft doorgeworsteld.
Mr. J. H. B.
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Platen-Atlas tot opheldering van Bijbelsche Oudheden door Or. H. Oort, hoogleeraar te
Leiden. Met medewerking van Or. G. Wildeboer, hoogleeraar te Groningen. - Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
In hun prospectus zeggen de uitgevers: "Bij al wat in de laatste tientallen
jaren voor het godsdienstonderwijs gedaan is, ontbreekt eene verzameling afbeeldingen van Bijbelsche zaken, die eenigermate op de hoogte van den tijd en voor
dat onderwijs bruikbaar zijn". Zij zeggen 't met recht en daarom verdienen zij
den dank van wie in dat godsdienstonderwijs belangstellen. Door deze uitgave
wordt werkelijk in eene behoefte voorzien. Ook theologische studenten zullen er
bij hunne studie van de Hebreeuwsche oudheden veel nut van kunnen hebben,
Van de 54 platen, bevattende niet minder dan 132 afbeeldingen (het formaat
der platen is 30 X 23 c.M.), hebben de eerste 29 betrekking op het maatschappelijk en huiselijk, de laatste 25 op het godsdienstig leven. Het spreekt vanzelf,
dat de verzamelaars (een tweetal dames verleenden hare zeer gewaardeerde medewerking) zich niet al te eng beperkt hebben binnen de grenzen van Palestina.
Al wat binnen het gezichtsveld van het O. T. ligt, trok hunne aandacht. De
laatste platen brengen op N. 'I'. isch terrein en zelfs op dat der synagoge. Er zijn
verscheidene bij, die men in andere uitgaven wel eens onder de oogen krepg, die
den bezitters van Riehm's Handwörterbuch des biblischen Altertums en wie de
"Babel und Bibe!" uitgaven gevolgd hebben, niet onbekend zullen zijn gebleven.
Maar daarnaast vindt men hier verscheidene, die men - tenzij men van dit
vak eene speciale studie heeft gemaakt, wat natuurlijk met weinigen 't geval is
- zek~r nog nimmer heeft leeren kennen. Wie de Inleiding der bijgevoegde
Toelichting inziet, ziet tevens, hoeveel er op dit gebied is gearbeid in de laatste
jaren en daarvoor en begrijpt, dat hier niet enkel eene verzameling platen wordt
aangeboden, maar daarin tevens de vrucht van nauwgezette studie en vaak
moeitevol onderzoek. Voor deze Toelichting, met hare verwijzingen naar de goedkoope uitgaven der nieuwe vertaling de8 O. Ts en hare aanteekeningen - mede
een uitstekend denkbeeld - gaarne een woord van dank en lof. Zij zal menigen
leek zoowel als theoloog welkom zijn. Wie genoemde nieuwe vertaling kocht en
tegen den betrekkelijk geringen prijs dezer uitgave niet opziet, zal wel doen
zich ook deze laatste aan te schaffen.
Wij wenschen de uitgave dus een ruim debiet, 't welk zij dan ook wel zal
vinden bij lieden ook van onderscheiden geestesrichting. En wanneer binnen niet
al te langen tijd eene nieuwe uitgave noodig zal blijken, hopen wij, dat dit eene
vermeerderde zal kunnen zijn. En dat zoowel in de verwachting, dat voortgezet
archaeologisch onderzoek nieuwe merkwaardigheden en documenten all.n het licht
zal brengen als in de meening, dat de hier geboden verzameling voor uitbreiding
vatbaar is. Ik denk aan de wereld van het oude Egypte, aan een stierbeeld, dat
hier nog noode wordt gemist, aan eenige ])gezichten" in het Joodsche Land,
desnoods uit den tegenwoordigen tijd, zooals b.v. Naumann's aardige reisbeschrijving in zijn "Asia", een boek, dat ik ieder durf aanbevelen, die biedt j al zijn
deze laatste niet meer dan vluchtige penneschetsen. Maar met dat al zijn wij
voor wat hier geboden wordt bewerkers en uitgevers toch zeer dankbaar. Terecht
is meer naar nauwkeurigheid dan naar fraaiheid gestreefd. Toch kan ook in
laatstgenoemd opzicht deze uitgave met menige andere wedijveren.
In de laatste jaren hebben vele predikanten de van ouds gebruikelijke geschenken afgeschaft. Velen hunner hebben daarvoor in de plaats gesteld, wat hun bij
hun ambtswerk van nut kan zijn. Welnu, een geschenk als dit zal door menigeen
ten bate van zijn godsdienstonderwijs gaarne worden aanvaard en gaat, waar men
zich aaneensluit, niet boven de kracht ook van bescheiden gevulde beurzen. Reden,
waarom deze uitgave mede wordt aanbevolen aan de blijvende aandacht van een
grooter publiek. Het zou jammer zijn, indien dit ééne talent begraven bleef.
E. Nov. 1906.
P. B. W.
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De Imitatie van Thomas à Kempis, door Dr. Is. van Dijk. - Baarn, Hollandia.drllkkerij.
De onlangs opgerichte Thomas à Kempis- Vereeniging had geene betere keuze
kunnen doen, dan toen zij den Groninger hoogleeraar Van Dijk uitnoodigde als
inleidend redenaar op hare eerste officiëele vergadering te spreken. Zijne rede,
voor roomsch en onroomsch gehouden en nu in druk verschenen - een verblijdend
teek en, dat men gemeenschappelijk nog vroomheidszin weet te waardeeren, zelfs
waar de godsdienst scheiding maakt en scheiding maken moet - is deelB reproductie. deels uitwerking van de toen door hem gehouden toespraak. Het is eene
rede 0 ver Thomas à Kempis en van Prof. Van Dijk. Zij beantwoordt vier
vragen: Waar leefde Thomas van Kempen? Hoe naderen wij tot dezen kluizenaar?
Waarin bestaat de aantrekkingskracht van zijn gulden Boeksken : over de navolging van Christus? Waar moet voor ons liggen de grens van die aantrekkingskracht? Onwillekeurig en ook door den schrijver daartoe gedrongen, vergelijkt
men haar met het bekende boekje van Acket, tegen wien Dr. v. D. niet nalaten
kan - wat ik jammer en niet ter plaatse vind - even te polemiseeren, al onthoudt hij hem later zijn lof niet. Beiden zeggen voortreffelijke dingen; maar
waar Acket meer eene paraphrase leverde, krijgen we van V. D. meer eene
beschouwing. Acket moge niet aan de oppervlakte blijven, Van Dijk gaat
dieper, sprak dan ook niet, als de eerste schreef, voor een grooter publiek, maar
voor der zake kundigen en moest dus ook dieper gaan. Wie voorts weet, hoe
gaarne Van Dijk citeert en hoe juist, neemt het hem ook hier niet kwalijk, dat
hij 't niet laten kan; integendeel.
In waardeering van Thomas à Kempis doet Van Dijk voor Acket niet onder.
Toch zal ieder protestant aan Van Dijk's zijde staan, waar deze ten slotte zijne
bezwaren uitspreekt tegen Thomas' Dwereld-ontkenning", zijne mystieke verzwakking
van het zondebegrip, tegen den laT/gen heilweg, die in de Imitatie gewezen wordt
en tegen het in de schaduw laten van wat, naar schr. voorkomt, - en schr. zeker
niet alleen - de kern van het Evangelie uitmaakt. Misschien zal menigeen
't anders formuleeren, maar in het wezen van de zaak staat o. a. schr. Qezes aan
de zijde van Van Dijk.
Met niet minder groote warmte dan de rede werd opgesteld, worde zij daarom
aanbevolen. Ik wensch haar zeer vele lezers. 't Zal niemand berouwen, dat hij
dit allerkellrigst uitgegeven werkje koopt, leest en herleest.
Met een herdruk verdwijne echter het beeld op blz. 13: llhet gaat ons dan, als
het velen bezoekers van het Rijksmuseum moet gaan, die met groene parapluien
gewapend, of ook in keuriger uitrusting, vijf minuten vóór de Nachtwacht gaan
staan." 't Is voor de suppoosten te hopen, dat zij nauwlettender toezien dan
Dr. v. Dijk, toen hij deze vergelijking neerschreef. M aar soms viel zelfs de goede
Homerus in den dut.
E. Get. 1906.
P. B. W.
Wat geloofden de Joden in den tijd van Jezus? duor Dr. H.Oort, hoogleeraar te Leiden.
Geschriften uitgegeven van wege den Ned. Prot. Bond, dl. VII. Assen, L. Hansma.
Er bestond ongetwijfeld behoefte aan een geschriftje als het bovengenoemde.
Wie weet, wat in de laatste tientallen van jaren over de DZeitgeschichte" van
Jezus is onderzocht, nagespeurd en aan het licht gebracht, kon het niet anders
dan bejammeren, dat dit alles in min of meer dikke, uitvoerige en kostbare
studiewerken slechts enkelen toegankelijk en zeer velen verborgen bleef. Om de
evangeliën en het evangelie te verstaan, moeten wij beider geestelijken achtergrond
kennen en van dien achtergrond vormt het geloof der Joden zeker mede een der
belangrijkste bestanddeelen. Dat hier veel nog niet vaststaat, dat wij slechts ten
deele kellnen, is waar en wordt door Prof. Oort reeds aanstonds toegestemd, met
nadruk zelfs vooropgesteld. Dat de schrijver van dit boekje de aangewezen man
was om dit onderwerp te behandelen, zal niemand ontkennen. Hij doet 't rustig,
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kalm, met de voorzichtigheid der wijsheid, als een der zake kundige: een betrouwbaar leidsman, een veilige gids. Misschien vindt menigeen 't met mij jammer,
dat wij znlke gidsen noodig hebben - en niet alleen hier -, maar daarover
mag ik nu niet uitweiden. Maar waar zij onmisbaar zijn, voegt ons een woord
van dank aan wie ons hunne gewaardeerde diensten bewijzen. Het boekje zal
zijn weg dan ook wel vinden.
Twee dingen had ik gaarne anders gehad: den toon wat warmer en de verwijzingen naar de evangelii!n wat veelvuldiger. Om de laatste is 't ons immers
te doen? Misschien deed de commissie voor de genoemde geschriften geen overbodig werk, als zij ons in den zin der laatste opmerking eens eenige aanvulling
bezorgde. Ik ken en gevoel de bezwaren, maar acht deze toch niet onoverkomelijk.
En wat de warmte betreft, ook waar wordt toegestemd, dat evenals zoo menig
aureool ook de nimbus van het eerste Christendom veel van zijn glans moet
verliezen - de waarheid bovenal! -, vooral de laatste bladzijden zijn wat te
nuchter-critisch. Intusschen zijn en blijven wij dankbaar voor het nuttig werk,
hier geleverd.
E., Oct. 1906.
P. B. W.
»Levcnsvragen". Een brochurenreeks voor allen, die in den gecstesstrijd onzer dagen
belang stellen. Serie I, no. 1. Religie en wetenschap door Dr. A. H. de Hartog,
predikant te Heemstede. - Baarn, Hollandia·drukkerij.
Met de serie »Levensvragen" bedoelt de uitgeefster eene reeks kleine, op zichzelf staande geschriften het licht te doen zien, llwaarin op beknopte, populaire,
doch degelijke wijze wordt gehandeld over alle die vraagstukken, welke meer
onmiddellijk verband houden met de diepste geestelijke behoeften des menschen,
die vraagstukken dus, aangaande welke wij, in den strijd om een wereld- en
levensbeschouwing, bovenal tot klaarheid moeten trachten te geraken." In dit
opzicht is het feit dezer uitgave een verblijdend teeken des tijds j wij beginnen
ons los te worstelen uit het neertrekkend en verstikkend moeras van plat materialisme en koud agnosticisme. Wij gaan evenmin geheel op in de alles (?) beheerschende sociale quaestie en quaesties, voorwaarde voor en vrucht van menig
politiek bestaan soms haast nog meer dan van diepgevoelde en onduldbare nooden,
al zijn deze er ook. Reden, waarom wij deze uitgave met vreugde begroeten en
van harte welkom heeten j al meenen wij, dat in ons polyglotte vaderland vertalingen, als worden aangekondigd, gerust achterwege kunnen blijven, vooral daar
waar men voor de daarin behandelde onderwerpen zeker wel oorspronkelijke
bewerkers had kunnen vinden. Maal' dat is eene zaak der uitgeefster.
Het eerste nummer dezer nieuwe ~erie nu zet zeer goed in. Dr. de Hartog heeft
hier een degelijk en flink werk geleverd. Althans »im Grossen und Ganzen". Iq
bijzonderheden zijn er aanme.rkingen te maken. Men vergelijke maar eens de
beide op elkander volgende zinnen op blz. 4, die m. i. verwarring ~tichten. Wij
lezen daar: DWij spreken van »religie" en niet van Dgodsdienst", omdat de religie
het eeuwige beginsel is, dat zich in de historie als godsdienst openbaren kan.Geloof is de zelfovergave, religie het liefdes-leven met God, dat op die zelfovergave volgt." Voor mijn begrip is hier verwarring: als religie het eeuwige beginsel
is, maar volgt op geloof, wat is dit laatste dan? Even van te voren heet het
geestig: Daan de oppervlakte is alles helder van wege de oppervlakkigheid". Hier
vrees ik, dat de diepte toch niet voldoende is gepeild.
Maar naar deze eene uitspraak oordeele men niet. Geloof Htaat niet tegenover
wetenschap. Daarin lees ik het thema van dit geschrift, dat verder dient om in
het licht te stellen, in welke verhouding religie en wetenschap tot elkander zijn
geplaatst en volgens den schrijver behooren te staan. Zoo duidelijk mogelijk,
gegeven de vereischte beknoptheid, geschiedt dit. Om 't zoo klaar te kunnen
zeggen, moet 't den schr. klaar voor den geest staan. Wie in een kort bestek een
overzicht wenscht van verschillende wijsgeerige opvattingen en stelsels, kan hier
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terecht. Met vele beweringen en beschouwingen ga ik dan ook gaarne mee, vooral
met deze, dat ons verklaren ten slotte ni ct anders is dan een beschrijven van wat
plaats vond of vindt; verder brengt de wetenschap 't niet, hetgeen zij zelve
reeds meer en meer begint toe te stemmen. Dit' is immers ook des schrijvers
bedoeling?
Eigenaardig treft wel 't staan van menige meer vrijzinnige opvatting naast
't vasthouden aan menige oud-christelijke, in rechtzinnige kringen nog gehandhaafde, maar daarbuiten steeds meer verouderende en reeds verdwenen, steeds
meer ook onbegrepen terminologie. Vooral aan het slot (»zoo blijkt de Drieëenheid
een levensdogma") blijkt dit. Zeker, zoo kan men elk dogma beschouwen en zoo
wordt en werd 't ook wel eens van andere dan Dr. de H.'s zijde beschouwd.
Edoch, wat dringt en dwingt ons, kinderen der 20"te eeuw, de dingen nog te
zeggen in het wijsgeerig-theologisch spraakgebruik en onder den invloed der
filosofische stroomingen van vóór vele eeuwen? Welke mooie en treffende beelden we ook gebruiken, om dit aan te bevelen, de van religie vervreemde kinderen
dier eeuw zal men door dit ouderwetsche, hoe sterk de kracht der traditie ook
zij, niet kunnen terugwinnen. Het geestelijk, met name het wijsgeerig leven der
menschheid stond, sinds de drieëenheid werd gedecrete~rd - en hoe! - niet
stil. Men eerbiedige de oude dingen, maar de nieuwe wijn wil nieuwe zakken.
Inzoover begroet ik in Dr. de H. niet een betrouwbaren gids bij alle waardeering
van vele juiste en scherpe opmerkingen en menig puntig gezegde. Onder de
populaire lectuur durf ik 't boekje evenwel niet rangschikken: men moet eenigszins' met wijsgeerige vraagstukken op de hoogte zijn om alles te kunnen begrijpen.
Maar beknopt en degelijk is het zeer. Daarom blijft dankbare waardeering het
eindwoord dezer aankondiging. De DLevensvragen" zetten hiermede flink in.
Profitiant!
E., Oct. 1906.
P. B. W.
Evangelische Beschouwingen, I. Wat onderscheidt ons Evangelischen in Kerkrechtelijk
en in Leerstellig opzicht historisch van de Orthodoxen, wat van de Modernen? door
Dr. H. Ph. Rogaar. - Leeuwarden, C. van der Vlerk.
Het is maar goed, dat er bij staat »historisch", want zonder dit verflauwen de
grenzen zoozeer, dat de schrijver voor eene onmogelijke taak had gestaan en ten
slotte niemand zou hebben bevredigd. Of hij 't nu kan doen met zijn antwoord
op de in den titel gestelde vraag? M~n mag hier geene spijkers op laag water
gaan zoeken. Het is goed, dat de vraag werd gesteld en dat men trachtte haar
eerlijk te beantwoorden.
Wat 't kerkrechtelijke betreft, betoont Dr. R. zich een tegenstander van leerdwang zoowel als van leertucht. Daarom is hij echter nog geen voorstander van
absolute leervrijheid. Voor de vrijheid, maar in Christus, streden de Groningers;
voor vrije prediking, maar van het evangelie (blz. 7). Aan ieders eigen geWtten
worde overgelaten, of hij meent in de kerk te kunnen blijven. M. i. het zuiver
protestantsche standpunt en mij dus sympathiek. Of de meederheid in de ~ed.
Herv. Kerk, althans de heerschende meerderheid, er ook zoo over denkt, zal
misschien eerder blijken dan velen lief is.
In leerstellig opzicht is de leus der Evangelischen niet »de leer", maar »de
Heer". Zij bestreden de specifiek-orthodoxe leerpunten. De verschilpunten met
de modernen vloeien voort uit dat ééne, dat de Evangelischen kenmerkend van
dezen onderscheidt: zij zijn supranaturalisten. Daardoor verschil in Godsbegrip,
in waardeering van den persoon van Jezus Christus, in de leer omtrent den waren
geloofsgrond, in die der zonde en in de heilsleer.
Het boekje is helder en duidelijk geschreven. Het bewaart den goeden toon.
Den schrijver raad ik aan Hoekstra's Wijsgeerige Godsdienstleer eens te bestudeeren om op sommige vragen, b.v. op blz. 26, een antwoord te krijgen. Intusschen
kan zijn boekje dienen om onkundigen in te lichten, voorzoover zij er behoefte
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aa.n gevoelen. Ik houd niet van theologisch geharrewar, dat vermoedelijk meer
kwaad dan goed doet. Daarom kan ik eene uitgave als deze waardeeren, juist
omdat zij mij niet prikkelt tot iets, dat ik niet gaarne doe.
E., Oct. 1906.
P. B. W.
Het Oude Testament en nDe Critiek", door Dr. J. J. P. Valeton Jr., Hoogleeraar te
Utrecht. »Levensvragen", serie I, nO. 2. - Baarn, Hollandia-drukkerij.
Een der grootste verdiensten van dit geschrift is, dat het duidelijk is en beknopt,
in helderen, vaak pittigen stijl geschreven. Alleen is de tweede zin op blz. ü te
lang, van de beruchte soort die uit de pen des deurwaarders vloeit en kan de
volgende (blz. 23) evenmin door den beugel: bEr zijn natuurlijk stukken die
het er te moeilijker door wordt te gebruiken." Dat is leelijk en onduidelijk beide,
wat te meer treft, omdat 't ongewoon is. Zoo schrijven onbeholpen vertalers.
Een bezwaar is voorts, dat alleen sprake is van het O. T. Wel is dit het
a.rbeidsveld van Prof. V., maar waar deze voortdurend van den geheelen Bijbel
gewaagt en het woord Gods daarin, had de hier voor ons liggende »levensvraag"
veilig breeder mogen worden opgevat. Of is men »modern im Alten Testament,
orthodox aber im Neuen"? Ik meen gerechtigd te zijn dit laatste te betwijfelen.
Des schrijvers standpunt komt uit in de volgende uitspraak: »het dilemma blijft:
bf geen wetenschap aangaande den Bijbel en in de plaats daarvan in wat geloof
heet, maar inderdaad iets gansch anders is, een zich neerleggen bij wat eenmaal
vastgesteld is, zonder onderzoek, zonder kennis, zonder belangstelling, bf ook hier
vrije toegang voor de critiek, een willen onderzoeken, d. i. critiseeren, een telkens
weer vragen of men ook te weten zou kunnen komen, hoe het inderdaad is geweest.
Mij dunkt, de keuze is hier waarlijk niet moeilijk. DCritiek" kan niet worden
gemist.
Prof. V.'s standpunt laat zich kortelijks aldus omschrijven: de Bijbel, met name
het O. T., is niet als zoodanig Gods woord, maar tot de gemeente der geloovigen
komt in en door den Bijbel, ook in en door het O. T., het woord Gods. Daarom
moet bij 't bespreken van de resultaten der Dcritiek" rekening worden gehouden
met de bevatting dier gemeente. Intusschen is het schr.'s ervaring, dat door de
ocritiek" het woord Gods krachtiger tot hemzelven en tot de gemeente kan komen.
In dit standpunt is veel sympathieks. Het is dat van een voorzichtig, bezadigd
en gemoedelijk-geloovig man. Hier zal men met groote zorg misschien
te groote zorg? trachten te voorkomen, dat met het badwater het
kindeke wordt weggeworpen. Maar hier dreigt toch het groote gevaar, dat men
wat al te veel rekening gaat houden met de »bevatting" der gemeente. Toegestemd, dat dit de plicht is van ieder prediker, toegestemd voorts, dat de preekstoel
niet de aangewezen plaats is voor isagogische kwesties en verduidelijkingen; maar
plicht iR toch ook, die bevatting te vermeerderen en te versterken, terwijl voorts
mag worilpn gevraagd, welke die bevatting is, die van den melkboer en den
bakker of die van den meer ontwikkelden leeraar bij het m. o. of zelfs den collega
van Prof. V., die toch ook tot de gemeente behooren. Dreigt hier niet het groote
gevaar, dat de onontwikkelde meerderheid den grootsten invloed zal uitoefenen?
Leert de ervaring dit niet? Wordt men ald'ls niet meer dienaar dan leidsman
der gemeente op een gebied, waarop men haar 't best dient door baar omhoog
te leiden? Wat wordt er aldus van den eisch der waarheidsliefde en van den
waarheidszin, van het geloof in de grootheid der waarheid, die ten slotte machtiger
zal blijken dan bekrompenheid, bevooroordeeldheid en geestelijke traagheid? Ik
denk hier aan een leekedichtje van De Genestet, waarin gesproken wordt van
knoeien .
• Het geloof heeft zijn eigen terrein", zegt Prof. V. (blz. 21). Wederom toegestemd, maar dit terrein ligt niet buiten het denken en' de wetenschap, streng
daarvan afgescheiden. Het staat er mede in voortdurende wisselwerking, omdat
het geloof een integreerend deel is van den geheelen geestelijken meusch. Ik
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beroep mij hier op niet minder dan op wat het eerste en grootste gebod werd
genoemd.
Zoo is er meer, maar daarop mag hier niet nader worden ingegaan. Aan den
anderen kant worde echter met Prof. V. erkend (blz. 22), dat Dhet historiseeren
evenzeer een gevaar is als het dogmatiseeren." Dit ééne mag echter niet verzwegen in eene aankondiging als deze: de geschiedenis van Israël vertoont een
a.nder karakter dan die van andere volken (blz. 30), maar dit andere is een verschil in graad en niet van soort. Waar zij voorts haar eindpunt vindt in Jezus
Christus, erkent de N. T. ische critiek, dat dit ten deele moet worden verklaard
uit O. T. ische voorzeggingen en wat men daarvoor hield. Ligt hier niet het
cardinale verschil punt tusschen ethiseh-orthodox en modern? Voor de eersten is
de Dcritiek" nog altijd eenigszins het Trojaanscbe paard, terwijl de laatsten haar
durven aanvaarden zonder eenig leerstellig voorbehoud. Intu8Schen valt voor de
laatsten wel te leeren uit Prof. V.'s beschouwingen, terwijl den eersten en al wie
verder in de zaak belang stellen, wordt aanbevolen het boekje van Dr. J. A. Bruins,
»Uit de geschiedenis van den Bijbel." Beide vullen elkander aan. En voor beide
geldt, wat eens De Genestet zong:
Ander licht valt op de blaren
Van de schriften, die weleer
Hem zijn moeder mocht verklaren Ook dat licht is van den Heer!
Intu8Schen stemmen wij van ganscher harte met Prof. V. in, wanneer hij zegt,
dat 't werpen van dat licht tact vereischt, veel tact, naast moed. Dat 't den
vrijzinnigen wel eens aan tact heeft ontbroken, zij toegegeven. Dat't menig
rechtzinnige naast den noodigen tact niet aan den gewenschten moed ontbreke,
zij gewenscbt. Eene rechtvaardiging van dien moed vinden zij, zoo noodig, in
het woord van den man, hier tot spreken bevoegd en bekwaam. Het toone zijne
kracht!
1.'., Oct. 1906.
P. B. W.
Wereldbibliotheek. Een twaalftal samenspraken van Desiderius Erasmus van Rotterdam.
Uit het Latijn vertaald door N. J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing O\'er Erasmus. - A.msterdam. G. Schreuders.

Aan het slot van Huet's beschouwing, zeer juist gedacht ter inleiding opgenomen, al is zij niet geheel »UP to date", heet het: DEraamus is een e~nziidig
litterarisch genie geweest. Hij heeft noch in de wiskunde uitgemunt, noch als
jurist, noch als geschiedschrijver. ln leerstellige godgeleerdheid en de bijbelsche
uitlegkunde was hij een dilettant, iu de staatkunde een droomer.... Doch hij
was het belichaamd gezond verstand zijner eeuwen dankte aan zijne fabelachtige
vaardigheid in het schrijven eener doode taal het voorrecht, in een tijd toen in
alle landen van Europa wie maar een glimp van opvoeding had het latijn even
gemakkelijk als de moedertaal verstond, door het bespelen van één klavier aller
aandacht te kunnen boeijen."
Dat. gegeven dit oordeel, de Wereldbibliotheek, gegeven wederom de door
haar opgenomen taak, iets van Erasmus moest opnemen, is duidelijk. Wat nu
de hier v'ertaalde twaalf samenspraken betreft, men zal, wanneer men eenmaal
over 't ongewone en ons vreemde van den vorm heen is, soms verbaasd staan, dat
veel daarin reeds vóór 4 eeuwen was gezegd en soms, neen herhaaldelijk, zijne
winst kunnen doen met den blik, hier gegund in het zedelijk leven van den tijd
des grooten Rotterdammers. Zoo ging 't althans mij met enkele der twaalf.
Het boek - want het is inderdaad een boek van LXXVI en 187 bladzijden, wordt dus niet aanstonds in de kast geplaatst, maar blijft voorloopig voor de
hand liggen Er is wel eens een verloren half uurtje, waarin eene der twaalf
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aan de beurt komt, tot ze alle haar beurt hebben gehad. Aan de lettersoort
dezer uitgaven kan ik echter nog maar niet gewennen. Of staan de letters te
dicht op elkaar?
Eene goede gedachte was 't, elke samenspraak van eene zeer beknopte inleiding
te vergezellen. Dat maakt 't den lezer gemakkelijk en doet hem zich aanstonds
in het besproken onderwerp thuis gevoelen. Den bewerker mede daarvoor een
woord van dank.
E., Oct. 1906.
P. B. W.
Van God, Geloof en Geluk, door A. H. van der Hoeve, tweede vermeerderde druk. Assen, L. Hansma.
In De Tijdspiegel van Dec. 1905 mocht ik den eersten druk van dit apologegetisch geschrift aankondigen, eindigend met den wensch, dat de schr. de gelegenheid macht krijgen, zijn boekje nog eens om te werken. Hij heeft die gelegenheid
nu gehad en, blijkens zijn voorwoord, niet ongebruikt laten voorbijgaan. Tegen
de wijze van behandeling heb ik nog steeds dezelfde bezwaren. Tegen 't pogen,
als den grondslag van het geloof in God de ziele feiten aan te geven, heb ik
geen bezwaar.
Wanneer men nu weet, dat de schrijver een onzer jongere christen-socialisten
is, een der mannen van DDe blijde wereld," dan begroet men 't verschijnen van
dezen herdruk met des te grooter vreugde en constateert nog eens met voldoening,
bij alle verschil van opvatting, dat de goede toon niet wordt gemist. Bet boekje
zal meer dan eens goede diensten bewijzen en van dien;t kunnen zijn. Onze goede
wenschen blijven het vergezellen.
E., Oct. 1906.
P. B. W.
J. Scharp. Een predikant uit den patriottentijd, door H. H. Barger. -

Rotterdam, J. M.

Bredee, 1906.
De naam van Jan Scharp is, vooral te Rotterdam, onafscheidelijk verbonden
met een Kerstpreek zonder letter R., waarbij dan, om het grappige te voltooien,
gevoegd wordt, dat die preek onderteekend was met Jan Welgeslepen. Nu, het
laatste is reeds door de onverbiddelijke kritiek naar het land der legenden verwezen. En wat de preek zelve betreft,' gaat er veel van de illmie verloren, waar
wij van den Heer Barger vernemen, dat die preek niet meer dan een vertaling
was en oorspronkelijk het werk van zekeren Millner, die de r moeilijk uitsprak
en op proef moest preek en', terwijl hij ook met die preek een hart hoopte te
veroveren.
'Wanneer de heer Barger den schrijver van de beruchte preek tot een voorwerp
van studie heeft gemaakt, dan heeft zijn werk alleen waarde al~ deel der beschavingsgeschiedenis en toont hij ons daarmee, hoeveel onze tijd van den
Patriottentijd verschilt. VI' ant noch als geleerde, noch als redenaar, noch als
dichter heeft deze predikant uitgemunt. In 1756 werd hij te 's Gravcnhage geboren, studeerde te Leiden en bediende achtereenvolgens de Hervormde gemeenten
van St. Annaland, Axel, Noordwijk-binnen en Rotterdam. Hier werd hij in 1796
afgezet, omdat hij, als Oranjeklant, weigerde een eed te doen, waarbij hij onderwerping moest beloven aan den nieuwen regeeringsvorm en de gelofte doen
nooit te zullen medewerken aan de herstelling van het erfstadhouderlijk bestuur.
Een paar jaren arbeidde hij te Loga in Oost-Friesland, en werd toen, wegens de
veranderde omstandigheden, weer te H.otterdam in zijn ambt hersteld. Zijne verdraagzaamheid tegenover de Roomschen en zijne trouw aan zijne staatkundige
overtuiging heeft hem veel last veroorzaakt, maar hem, van de andere zijde, vele
blijken van waardeering doen ondervinden. Voor zijn tijd was hij een gezien en
geliefd predikant. Maar als wij proeven van zijn kanselwelsprekendheid lezen,
dan verheugen wij ons, dat daarin thans natuur en waarheid heel wat meer tot
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haar recht zijn gekomen. De schrijver heeft alles verzameld wat hij omtrent
Scharp kon te weten komen, maar het is hem niet gelukt ons veel sympathie
in te boezemen voor dezen Predikant uit den Patriottentijd.
J. H. M.
Naar Amerika, door eh. Wagner, vertaald door L. de Jager Meezenbeek-mn Beverwijk.
Haarlem, H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1906.
Men kan niet zeggen, dat er gebrek is aan boeken over Amerika. Ieder schrijver van eenig talent, die Dden grooten vijver" is overgestoken, gevoelt behoefte,
zijne ervaringen en indrukken over dat merkwaardige werelddeel aan het groote
publiek mee te deelen. Zoo ook de bekende Parijsche predikant Wagner, wiens
geesteskinderen aanstonds in een Hol1andsch kleed plegen te verschijnen. Wie nu
echter meenen mocht, dat hij genoeg van Amerika weet en daarom dit laatste
zijner boeken onopengesneden zijn huis zou doen verlaten, dien geef ik de verzekering, dat hij hier het wonderland in een nieuw licht zal voor zich zien, en wel
door het oog van een vrijzinnig predikant, waardoor dit boek, al is het een reisbeschrijving, een stichtelijk karakter heeft, maar stichtelijk in den besten zin des
woords.
Door de Engelsche vertaling van ~La vie simpie", te New-York verschenen, was
de Hr. 'Vagner in Amerika bekend, wij kunnen wel zeggen, beroemd geworden.
Zijn boek werd gelezen door hoog en laag, van den president af tot den eenvoudigen koetsier. Tot tweemalen werd door den President van dat boek in het
openbaar gewag gemaakt, als een practische handleiding voor een goed leven,
en van versehillende zijden ontving de schrijver betuigingen van sympathie.
Dit wekte hem op tot een reis naar Amerika, met het doel om daar \'oordrachten te houden. Na het overwinnen van velerlei moeilijkheden, vooral wat
de taal betreft, stak hij in 1904, den lOden September, de zee over, met Mr. H.
König, die hem tot Secretaris diende, en tot 1 December heeft hij in de Vereenigde Staten rondgereisd. Niet minder dan 150 voordrachten en preeken heeft
hij daar in dien tijd gehouden, logeerde meestal bij oude en nieuwe vrienden en
leerde daardoor vooral het huiselijk leven der Amerikanen van nabij kennen.
Zijne ervaringen en indrukken deelt hij ons op onderhoudende wijze mede.
Merkwaardige tooneelen vinden wij hier afgeschilderd, bv. zijn »five o'clock tea"
bij twee meisjes van 7 en 8 jaar (bl. 37-3\), vooral zijn bezoek bij president
Roosevelt. In welk een beminnelijk licht verschijnt deze hier en hoeveel aantrekkelijker is het huiselijk leven van zoo'n president eener republiek dan de hof.
houding der Europeesche vorsten. Voorts de samenkomsten in Bethltny-church te
Philadelphia, met hare Zondagsschool voor duizenden kinderen, eerst bijeen in een
groote zaal, die dan door tU8schenschotten in een aantal kleine ruimten verdeeld
wordt. In allerlei kerken voert Wagner het woord: bij de Presbyterianen en
Methodi~ten, bij de Unitariërs, de Congregationalisten, de Doopsgezinden, bij
de negp.rs, zelfs in een Synagoge; terwijl hij den dag vóór zijn vertrek nog een
uitnoodiging kreeg om ook in een Roomsche kerk op te treden. Ook allerlei
weldadige instelli!lgen bezoekt hij, o.a. eene van verwaarloosde kinderen, waar
hij in de vestibule een »geloofsbelijdenis van den onderwijzer" ziet hangen, beo
ginnende met de woorden: »1 believe in boys and girls". Hij maakt kennis
met den beroemden neger Booker Washington, met mannen, die te New-York
aan het hoofd van uitgebreide zaken staan, maar Zondags alle drukte van zich
afzetten en een Zondagsschool besturen.
Lees wat hij zegt over het tegenwicht tegen het bezit van groote fortuinen,
tegen dagelijksche overspanning, over de vier vestingwerken der Amerikanen: het
godsdienstig geloof, het geloof in de vrijheid, goede trouwen eerbied voor de
vrouw (bl. 202·7), over den grooten invloed der muziek in kerken en scholen.
Te Minneapolis hing in de hal een verzameling muziekinstrumenten. Even vóór
het begin der school namen twintig leerlingen hunne instrumenten, meest violen,
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van de ha.ken en begonnen een opgewekten marsch te spelen. Op de tonen der
muziek kwamen a.lle kinderen binnen. De jonge muzika.nten hingen hunne instrumenten weer op en volgden. Zoo zijn er tal van aardige bijzonderheden, die een
eigenaardig licht op het karakter der Amerikanen werpen. Ook de donkere
plekken in het volksleven ziet Wagner niet voorbij; maar over het algemeen is
hij hoog met hen ingenomen.
Aan de vertaling is bijzondere zorg besteed. Alle vreemde woorden zijn vertaald. De aanhalingen uit den Bijbel geschieden volgens de Leidsche vertaling
van het O. T. en de jongste synodale van het Nieuwe. Het Hollandsch is zuiver
op enkele uitzonderingen na, zooals bij herhaling !ten voor hun, beïnvloeden,
kennen leeren, dragen helpen, te herleven scheen. Op bI. 33, Harward - zijn,
voor is, een dergenen, voor wien. Maar dat. zijn kleine vlekjes, die de lezing niet
bederven.
Er waait ons uit dit boek een frissche geest van vrijzinnige vroomheid tegemoet,
die bijzonder weldadig aandoet.
J. H. M.
De Heilige, door Antonio Fogazzaro, vertaald door E. J. T. - Amsterdam, Van Holkema
en Warendorf.
Geen onpractischer maatregel is ooit door Rome bedacht dan de Index der
verboden boeken. Het is de beste reclame. pat is opnieuw gebleken in den laatsten
roman van den Italiaanschen schrijver, die reeds op dit terrein in zijn vaderland
een beroemden naam had verworven, maar die thans, ten gevolge van het anathema.
der Curie, een Europeesche vermaardheid verkregen heeft. Reeds vroeger gaf hij
in het licht: lJaT/iele CorNs, Piccolo mOT/do antico. en Piccolo mondo moderno j de
beide laatste werken kwamen in het Hollandsch uit onder de titels In donkere
dogen en In tweestrijd; zij werden, evenals 11 &nto, vertaald door E. .1. T. Maar
terwijl de schrijver voor de beide Mondo's zijn welwillende toestemming had gegeven, deed hij het niet voor fl &nto. 'l'oen de brief, waarin die toestemming
werd gevraagd, hem bereikte, was enkele dagen tevoren zijn boek door de Congregatie van den Index veroordeeld, m. a. w. op de lijst der verboden boeken
geplaatst en, als gehoorzame zoon der kerk, meende hij zich voor dat vonnis te
moeten buigen en geen verlof meer tot vertalingen en herdrukken te mogen
geven. Maar reeds was het in de Revue des deuz mondelI en in het Duitsche
R. Katholieke tijdschrift Hoch/and verschenen, zoodat de uitgever en de vertaler
van dit boek, dat daarenboven reeds voor de pers gereed lag, zich niet aan het
IlSilentium" van den schrijver meenden te moeten storen.
Het een en ander is wel geschikt om de nieuwsgierigheid te prikkelen, die
dan ook door de Hollandsche uitgave ruimschoots wordt bevredigd. Het is een
merkwaardig boek, zoowel om den romantischen inhoud als om het doel, dat de
schrijver daarmee beoogt. Want het is een tendenz-roman. De schrijver behoort
tot de zoogenaamde neo-katholieken, die in Frankrijk en Italië aandringen op
een hervorming der Roomsche kerk. Hij is een leerling van Mgr. Capecelatro,
onder Leo XIII een man van gewicht. Meer dan eens had hij zijn leermeester,
zuchtende over het verval van het hedendaagsch katholicisme, hooren zeggen,
dat er een heilige noodig was om daarin verbetering te brengen. Dat denkbeeld
heeft hij aangegrepen en stelt ons nu in zijn roman dien heilige voor oogen.
Het is een vervolg op Piccolo mOT/do moderT/o, De kleine hedendaagsche wereld,
Tweestrijd in de Hollandsche uitgave. Wie dezen roman niet las, zal aanvankelijk
eenige moeite hebben om zich in De Heilige thuis te gevoelen. Bladz. 59 licht
hem dan omtrent den toestand in. Met deze vingerwijzing, om den lezer reeds
aanstonds van den roman te doen genieten, stellen wij ons tevreden en onthouden
ons van een schets van den verderen inhoud. Alleen geven wij de verzekering, dat
ook het romantisch gedeelte :tllen lof verdient. Levendig zijn de gesprekken,
schoon de natuurtafereelen en, op Fransche manier, worden de tooneelen zoo
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geschilderd, dat men ze voor zich ziet, zonder, als onze Hollandsche romanschrijvers,
in een minutieuze beschrijving te vervallen, die aan het belachelijke grenst. Wij
bepalen ons tot de strekking van den roman.
Deze is, zooals wij reeds aanduidden, de noodzakelijkheid eener hervorming van
de Roomsche kerk. En die hervorming moet niet van buiten komen, niet in de
afschaffing van kerkelijke instellingen en ceremoniën bestaan, maar van binnen
plaats hebben; zij moet een zedelijk karakter dragen. Zij moet uitgaan van een
Heilige, niet een geestelijke, een lid van de een of andere monnikorde, maar van
een leek. Die heilige is een jonge man, die een donker verleden achter zich heeft,
maar bij het sterfbed van zijn vrouw tot inkeer is gekomen, de wereld is ontvlucht, zijn aanzienlijk vermogen heeft prijs gegeven en een toevlucht heeft gevonden
in een klooster der Benedictijnen, waar hij als tuinman werkt, zonder zich
bij de Orde aan te sluiten. Hij was door den huismeester van het klooster, Don
Clemente, een zeer aantrekkelijke figuur, in bescherming genomen. En deze staat
onder den invloed van Giovanni Selva, een bejaard mystiek wijsgeer, een der
voornaamste voorstanders van het vooruitstrevende Katholicisme, schrijver van
kritieken over het Oude en Nieuwe Testament, van een werk over den grondslag
van de katholieke theologie der toekomst en van den oorsprong der Christelijke
moraal. Bij hem aan huis, te Subiaco, in de nabijheid van het klooster der
Benedictijnen, hebben van tijd t'lt tijd bijeenkomsten plaats om over de hervorming der kerk te Rpreken. Een dier bijeenkomsten wordt ons met levendige
kleuren geschilderd. Daar leeren wij de verschillende richtingen onder de geestelijken en leeken kennen. Het zijn er vooral drie: de oprechte geloovigen. die
alles overhebben voor het koninkrijk Gods, de huichelaars, die de vrijzinnigheid
gebruiken als een middel om vooruit te komen, maar, zoodra er gevaar dreigt,
in hun schulp kruipen en zich als de rechtzinnigsten voordoen, en eindelijk de vrijdenkers, die het zedelijk karakter van het Christendom waardeeren, zonder zich
om de leer te bekommeren. Zij willen een bond vormen tot verbetering der kerk,
maar kunnen het niet eens worden, en vóór het eind der vergadering heeft de
man van de tweede soort reeds het hazenpad gekozen. Buiten dezen kring leeren
wij ook nog een abt kennen, pater Omobono Ravasio, een eigenaardige figuur,
die tot stelregel heeft gekozen, niet aan de gebreken der kerk te denken, of
liever er niet over te spreken dan alleen met God, opdat Hij dan spreke tot
wien het aangaat. DDe gebreken," zegt hij, Dzijn er en de verbeteringen zullen
komen; maar deze, wie weet? kunnen venijn zijn j wij moeten het aan den grooten
Medicus overlaten."
In dezen kring treedt nu Pietro Maironi op, wien door Don Clemente de naam
van Benedetto is gegeven. Hij is een dweper, die zes en dertig uren achtereen
vast, zonder eenige spijs of drank te gebruiken, en daardoor in zwijm valt en
vizioen en heeft, waaraau hij gelooft. Hij lijdt intusschen onder de gebreken der
kerk, ondervindt den laster, den haat der monniken, wordt verjaagd uit het
klooster en voert zijne onthouding ten top. Hij doet ons denken aan Franciscus
van Assisi en aan Savonarola, aan den laatste vooral. Want hij rU8t niet, voordat
hij iets tot hervorming der kerk heeft gedaan. Daartoe verwacht hij alles van
den paus, en na veel moeite gelukt het hem bij Pius X gehoor te krijgen. Dit
gehoor is het glanspunt van het boek j wij zouden het in zijn geheel willen
overschrijven. »Heilige Vader," begint hij, Dde Kerk is krank." En dan teek ent
hij de vier booze geesten, die in haar lichaam zijn gevaren om den Heiligen
Geest den oorlog aan te doen. Het is de geest der leugen, de geest der heerschzucht, de geest der hebzucht en, ten slotte, de geest van verzet tegen alle verandering. Dat alles wordt uitvoerig ontwikkeld j het is uit het leven gegrepen.
Merkwaardig is ook het antwoord van den paus. Hij ontkent niet de waarheid
van veel wat Benedetto heeft gezegd, maar een paus moet rekening houden met
de mensehen, door den Heer om hem heen geplaatst. Hij noemt zich een armen sehoolmeester, die onder zeventig scholieren (Je kardinalen) er twintig heeft, die minder
dan middelmatig zijn, veertig, die middelmatig, en slechts tien, die goed zijn.
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Hij kan zijne school niet regelen naar die tien goeden alleen en de Kerk niet
regeeren voor enkelen als Benedetto. Gaarne zou hij zijn hulde brengen aan den
koning, vreesde hij niet, de zestig scholieren te beleedigen en een enkele ziel te
verliezen. En dat zou gebeuren, als hij zekere boeken van den Index afnam of in
dat College zekere mannen aanstelde, die den naam hebben van niet streng
rechtzinnig te zijn, of wanneer hij, bij het uitbreken van een epidemie, op eens
het Vaticaan verliet om de hospitalen te bezoeken. Hij is oud, moe, gevoelt zich
ziek, den dood nabij. Hij begrijpt niet, waarom de kardinalen hem op den stoel
van Petrus hebben geplaatst. De Heer kan van een armen, zwakken man als hij
niet de dingen eischen, waartoe zelfs een jonge krachtige man niet in staat zou
zijn. Toch verklaart hij zich bereid iets te doen, geene groote dingen, maar
andere. Voor de groote dingen wil hij den Heer bidden, dat hij te zijner tijd
den man doe opstaan, die het vermag, en mannen, die hem goed ter zijde kunnen
staan. ~Bid voor mij," is zijn besluit, »bid den Heer, dat hij mij voorlichte !" En
met den wensch, Benedetto andermaal bij zich te zien, laat hij hem gaan.
Kan de goede wil en de onmacht van den tegenwoordigen paus met scherper
trekken worden geteekend? Is het wonder, dat dit boek door de Congregatie
van den Index veroordeeld is?
Jammer, dat de vertaling niet aan bekwamer handen is toevertrouwd geworden. In hoeverre zij aan den oorspronkelijken tekst beantwoordt, kunnen wij
niet beoordeelen, daar deze niet in ons bezit is. Maar wanneer men iets meer
dan oppervlakkig leest, stuit men telkens op woorden en volzinnen, waarbij men
een vraagteeken zou willen zetten. Waarom is b. v. de ltaliaansche volzin op
blz. 160 niet vertaald? Waarom zijn de Latijnsche volzinnen onvertaald gelaten?
Wat is 8l1pertllcratua, blz. 6? Is adveraulII voor ad\'ersus, blz. 38, alleen een drukfout? Maar vooral met het Hollandsch staat de vertaler of vertaalster niet op
den besten voet. Wij kunnen hier maar enkele proefjes geven. Zoo spreken wij
niet van Kempis, blz. 2, maar van Thomas à Kempis of desnoods van à Kempis,
niet van St. Agostinus, zooals de Italianen, maar eenvoudig van Augustinus.
Verder lezen we, blz. 3: zeide met een trek, blz. 5: na zwak de dringende vragen
te hebben afgeweerd, blz. 6: de geheime smart, die haar medelijden aannam,
blz. 7: de aanraking eener oningewijde hand; dit gezegde, schielijk volgend na
een verwaaide veer op een afschuwelijken hoed, blz. 9: iemand gaat wandelen
om noten te nemen (voor aanteekeningen te maken), blz. 19: kenden zich (voor
elkander), blz. 28: een opinie gronden, blz. 27, 33: zijn bord opnemen (met zijne
oogen), blz. 29: tegenkantingen (voor tegenspraak), blz. 33: was bekend (voor
bekend was), blz. 34: ideeën-eensgezindheid, blz. 37: een gelaat dat hooger gekleurd
was, maar hoog opgeheven.
Misschien genoeg, ten bewijze, dat wij niet overdrijven. Anders, wij hebben
nog een aantal taalkundige overtredingen, als: den groep, den zucht, zijn4 breedgeranden hoed, de bril; zij hernamen zich, het handelt zich. Vreemd is ook: een
hart berustende op Christus, blZ'. 55; die wandeling leek zijn omvang niet meer,
blr. 102; zij voeldé het trekken der leidsels van hare verbeelding, blz. 105, enz. enz.
Het is niet genoeg een boek te vertalen. Het moet goed vertaald worden, in
zuiver, vloeiend Hollandsch. Dat is een groote kunst. Onder ons wordt daarop
door de uitgevers te weinig gelet. VOOl'al aan een schrijver als Fogazzaro is men
verplicht, zijn geesteskind in een behoorlijk gewaad te steken, al zijn daaraan
wat hooger kosten verbonden. Wat zou dit boek erbij winnen, indien men het
lezen kon, zonder telkens op onjuistheden te stuiten.

J. H. M.

Hilligeniei. Door G. Frenssen. Bewerkt door dr. C. D. Sax. en Warendorf.

Amsterdam, van Holkema

We bejammeren 't, dat de uitgever gemeend heeft dit werk te moeten aan bevelen met den afdruk van eene hooglovende bespreking in de »Frankfurter Zeitung".
Zulk 'n aanbevelend kransje had deze roman niet noodig. Evenals in Jörn
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Uhl geeft de auteur ons weer rijkelijk aanleiding tot bewondering van zijn talent
om a.llerlei tafereelen te schilderen in de stad, op 't land en ter zee, die zeer
schoon ineengezet, fijn gevoeld en logisch uitgewerkt zijn. Het zijn werkelijk
menschen en geen poppen, die hij ten tooneele voert, levende, lieven de en dus
lijdende menschen, sommigen uitkomende in eenige macht, anderen in allerlei
zwakheid.
Toch dunkt 't ons, dat 't niet den opgang zal maken van "Uhi". Want over
't geheel ligt iets geforceerds, de personen zijn te druk, te opgewonden; daardoor
krijgen de tafereelen wel wat weg van gekleurde prenten en doet 't ensemble
denken aan een panopticum·vertooning.
Daarbij, men gevoelt: de schrijver heeft iets willen geven. dat zijn Uhl ver te
boven zou gaan en heeft daartoe met overleg en nauwgezetheid gearbeid. Hij heeft
menig buitensingeltje omgewandeld, voordat hij de teekening van eenig persoon
of de weergave van eenig dialoog aan 't papier durfde toevertrouwen; hij heeft
blijkbaar nader bewerkt en omgewerkt, wat hij eerst als gereed voor de pers had
ter zijde gelegd. M. a. w. men gevoelt te veel de inspanning, die zijn werk hem
heeft gekost. Het gevolg daarvan is o. a. dit, dat zijne karakter-teekeningen wat
onnatuurlijk en daardoor weinig sympathiek zijn uitgevallen. Zouden werkeliik
alle vrouwen in Holsteyn zoo grof gebouwd zijn als Anna en Heinke noije? of
moeten we met Frenssen vooral respect hebben voor meisjes, die alles zeggen wat
'te denken?
Wat de waarde van dit werk vooral vermindert, is een schijnbaar bijkomstig
ets. De schrijver heeft kennelijk de redenen willen aangeven, waarom hij zijn
predikambt heeft neergelegd. Dit staat hem vrij; maar vernemende zijne overwegingen, roepen we onwillekeurig uit: wat zijt ge nog achterlijk! of hebt ge
als studiosus zoo weinig onderzocht? Alle uwe bezwaren tegen kerk en theologie,
geloof en belijdenis zijn oud; reeds is 't 'n halve eeuw geleden, dat vele predikanten
in ons land 't ambt neerlegden, precies om dezelfde redenen als gij, n.l. omdat
't hun geen ambt meer was. Wat de zaak nog verergert, is," dat de schrijver 't
dan waagt een beeld van den Heiland te ontwerpen, zooals hij zich dien voorstelt.
Dat lijkt ons niet verstandig, want een mensch doet wijs, wanneer hij teleurgesteld
is in zijne verwachting, het object van zijn gelooven of weten eenigen tijd te
laten rusten. Dat blijkt ook hier; zijn beeld van den Heiland is niet veel zaaks,
mist alle karakteristiek; Rosegger heeft in zijn 1. N. R. 1. een heel wat levendiger, aantrekkelijker en menschelijker beeld geschilderd.
Maar 't ergste komt achteraan. Nadat de schrijver eerst gebluft heeft op
Duitsch onderzoek en Duitsche wetenschap, beroept hij zich tot zijne rechtvaardiging in een naschrift op zijne studiën in de geschriften van allerlei professoren;
't is dus geen wonder, dat we ten slotte komen te staan voor een Duitsch·academisch uitgedosten Heiland. Mogen we zijne landgenooten, die met dit werk
wegloopen, verzoeken geen kwaad meer te spreken van de standbeelden, die zij
in Hollandsche steden ontmoeten!

H. G.
De Walkuren. Door E. F. Benson. Illustraties van F. U. Lewis en vertaling van J.
Kuylman. - Amsterdam 1906, G. Schreuders.
De schrijver heeft de vriendelijkheid in een inleiding ons mede te deelen, wat
hij wil. Dit is IJl. zoo juist mogelijk in verhalend proza weer te geven v. agner's
opera Walkiire. Daarbij erkent hij, dat 't een moeielijke en in veler oog onmogelijke
taak is, welke hij beproefd heeft, gelet op 't reusachtig grootsche en zware. aan
passie eener geschiedenis, waarvan Wagner de muzikale vertolking gaf.
We laten de vraag ter zijde, of degenen die Wagner's taal verstaan, veel of
weinig nut hebben van een libretto, 't zij in den vorm der bekende Opera-boekjes, 't zij op deze wijze. Den een smaakt de boterham uit de hand, den ander is
een servies onmisbaar.
Gaarne erkennen we, dat Benaon 'n werk heeft geleverd vol dramatische
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kracht. De wijze waarop hij 't verhaa.l heeft bewerkt, is boeiend, duidelijk, veelzeggend; zoowel vorm als inhoud beantwoorden ter dege aan de bedoeling van
den auteur.
Niet dat we dat alles bewonderen; Wodan geeft wel eens wat alledaagsche
wijsheid ten beste. Daar staat tegenover, dat de eigenaardige positie tusschen
hem en Brünnhilde, als Siegmunds lot wordt geworpen, schoon is weergegeven,
gelijk ook 't tragisch gevoel van den oppergod, dat zelfs hij aan't noodlot onderworpen is.
Overigens blijft er bij 'n onderwerp als dit altoos te wenschen over. Verget"en
we toch niet, dat de Mythologie, hoewel al lang wetenschappelijk beoefend, toch
nog veel onderzoek vereischt. De letterkundige producten van onze voorouders
muntten uit in eene kinderachtige opvatting van de godenleer. En al is dat veel
verbeterd, niettemin zou een Griek uit den bloeitijd van dat oude volk, plotseling
in ons midden verschijnende en onze geleerden hoorende verhandelen over den
Olympus en zijne bewoners, dikwijls glimlachen, evenals wij doen wanneer een
een kind ons iets vertelt uit 'n onderwerp, dat zijn begrip te boven gaat. Wij
kijken nog meer tegen den Olylllp en alle godenbergen op dan 't wel lijkt.
Zulks hindert echter niet bij dit verhaal, aangezien 't Benson evenmin als Wagner
te doen is om historische juistheid maar om zuiverheid der phantasie. Op eene
aangename en leerzame wijze geeft .de auteur de opvatting en bedoeling van
""ragner weer.
De vertaling is van dien aard, dat de illustraties geheel overbodig zijn.

H. G.
Een schooljaar van Sven »bij de wind". Dool' Dernt Lie. Vertaaltl door B. Bakker-Nort.
G. B. van Goor Zonen. Gouda.
Dit werk bele.efde in 't Noorsch reeds zijn derden druk. Dat zal 't in Hollandsch
gewaad zeker niet doen. Want wat den Noorschen jongen, voor wien't blijkbaar
geschreven is, misschien onverschillig is, wordt door onze jongens altoos gezocht,
n.l. het grappig element. Dat ontbreekt, wat de lectuur wel wat taai maakt.
Gaarne erkennen we daarentegen, dat sommige bladzijden boeiend zijn geschreven, dat de hoofdpersoon natuurlijk is geteekend en de leeraren niet in karikatuur - wat maar al te veel gebeurt in zulke werken - maar naar 't leven
genomen zijn. Zoo geeft de auteur ook op degelijke wijze 't begrip van boete
doen weder, terwijl de spanning v66r 't examen ons als 't ware ook weer dezen
beproevingstijd doet doorleven.
Een vraag echter aan den auteur: zal of liever kan een rector ooit tot een
leerling zeggen, dat hij veel achting voor hem heeft?
En eene tweede aan de vertaalster, die verdienstelijk werk leverde: wat bewoog
u ~jelie voor jelui" te schrijven? vindt ge 't ook niet foeileelijk ?
H. G.
Goede voornemens, door E. Nesbit. Bewerkt door G. W. Elberts. Zonen, Gouda.

G. B. van Goor

Wil m~n dit werk van N. onder de kinderwerken rangschikken, 't is ons wel,
als men slechts in 't oog houdt, dat kinderen er weinig van zullen snappen. Zij
zullen wel geboeid worden door de levendig vertelde verhaaltjes, door de in
kinderlijke taal weergegeven emoties, door de grappige situaties die de schrijver
uitstekend weergeeft; maar al is de toon door 't geheele werk kinderlijk, alleen
volwWlSenen kunnen 't begrijpen. De aardige naïveteiten, zoo ook de leuke opmerkingen waarop de schrijver ons onthaalt, gaan voor 't kind te hoog, te meer daar
men nog al eens tusschen de regels moet lezen om de tendenz van den auteur
te vatten.
Dat de auteur geen vriend is van Dbrave-boeken-kinderen", is te begrijpen en
blijkt hier duidelijk genoeg. Jammer echter, dat menig vader die zijne eigene
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jongens wel eens voor rakkers moet uitmaken, min of meer bevreesd zal zijn zijn
volkje deze lectuur in handen te geven, omdat kinderlijke ondeugd in de boeken
soms lieftallig geschilderd moge worden, maar in de werkelijkheid niemand behaagt. Daarbij de afkeer, die hier betoond wordt van z.g.n. Dgodvruchtige
kindertjes" en van »dames die llanelnaaien voor de arme zwartjes", doen ons den
auteur vragen: zet ge u zei ven hiermee niet in ·t zonnetje? Nesbit doet ons onwillekeurig denken aan den man die geen kerk of kapel kon zien, of hij spuwde
en vloekte.
H. G.
In Vogelvlucht. Uit het Zweedsch door Sophie Elkan. - Amersfoort, G. J. Slothouwer.
Ziehier een bundel schetsen, waarvan helaas de inhoudsopgave ontbreekt. En
dat is te bejammeren, want er zijn werkelijk studies bij, welke men gaarne herleest. Van hoe weinige schetsen kan gezegd worden, dat ze eene herlezing waard
zijn! Toch geldt zulks aangaande meer dan een van deze verhaaltjes. Zij bekoren
door 't orJgineele der vinding en door 't bijzondere van ~ommige situaties, die niet
onll~tuurlijk zijn en toch ongewoon. Mej. Elkan is waarlijk geen copiïste en weet
iets nieuws te leveren, dat bij de aangename lectuur ingedeeld mag worden. Ook
geeft zij leerzame opmerkingen b.v. ten aanzien der Roomsche liefdezusters in
tegenstelling met hare protestantsche collega's.
Met recht betitelt ze haar werk »In vogelvlucht". Want sommige van hare
pennevruchten dragen ook de kenmerken van wat men uit de hoogte beziet. Wie
hoog zich verheft, geraakt wel eens in de nevelen en onderscheidt dan weinig.
Zoo geeft de schrijfster ·ook wel eens banaliteiten ten beste, die ons onwillekeurig
doen uitroepen: hoe kunt ge nu zoo oppervlakkig schrijven!
En ten -latte de vraag: waarom zijn alle schetsen zoo droef van toon en inhoud?

H. G.
Ten Oosten van de Zon, ten Westen van de Maan en achter BabyIons Toren. Door
Jonas Lie. - Amersfoort, Valkhoff en Co.
Menig lezer zal zich afvragen: wat mag deze eigenaardige titel wel beteekenen ?
Hij vermoeie zich niet te veel met deze vraag, want dat is noodeloos tijdverlies.
Als de auteur b.v. geschreven had: ten noorden van 't zenith, ten zuiden van
't nadir en vóór de sphinx van Thebe, dan zou hij zijne bedoeling even mysterieus hebben aangegeven.
Het verhaal zelf is eenvoudig. Het bevat de geschiedenis van een jeugdig
echtpaar, waarvan de man 't ongeluk heeft zich zeI ven wat al te geniaal te
vinden. Daarbij bedriegen zij zich in hunne vrienden, in hun huisvriend vooral. Zij
meenen, dat dezen hun geluk beoogen, terwijl uit alles blijkt, dat zij den omhoog
strevenden Stjernö tegenwerken. Ondanks die vijandschap verkrijgt onze held
toch 't vurig verlangde professoraat.
Onze auteur heeft er pleizier in gehad zijn thema in de meest grillige vormen
uit te werken, zoodat de personen als wonderlijke wezens en de gesprekken als
schijnbare wartaal uitkomen.
Het is voorzeker, zooals Lie aangeeft, een spel der phantasie; maar gedachtig
aan 't welbekende: Dvrijheid, blijheid," laten we 't gaarne aan anderen over om
dit vernuftig product van den schrijver te bewonderen.

H. G.
Dwepers. Door Knut Hamsun. Vertaald door J. E. Keyser. - Amsterdam, H. J. W.
Becht, 1906.
Afgaande op den titel denken we allemaal aan idealisten op 't gebied van
godsdienst of politiek. Ten onrechte echter. Want de personen welke de schrijver
ons voor oogen stelt, zijn voor 't meerendeel alledaagsche menschen; menschen
echter, welke niet door het leven gaan in verschillend tempo, maar die als 't ware
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op drie beenen er door heen kantelen. We maken kennis met een dominee, die
"naar alle kanten rechtvaardig" wil zijn; met zijn vrouwtje, 't welk met recht
heet Deen allerliefst klein kruis in zijn huis"; een directeur van een telegraafkantoor, die ook aan uitvindingen doet en N. B. nog ten slotte zeer goed slaagt,
en met enkele nevenfiguren die ook al dwepen, maar wier exaltatie dikwijls gepaard
gaat met grove ongerechtigheid of charmante leugentjes. Kortom, 't boek bevat
niet zoozeer een geregeld verhaal als wel een luchtig schetsje in de gauwigheid
op 't papier gebracht en voldoende aan de eischen van sommige lezers. Ondanks
't gechargeerde kan men op de vraag: zijn er zoo? toestemmend antwoorden.
H. G.
Van tweeërlei slag. Roman van Anna Wahlenberg. Naar het Zweedsch door Ph. Wijsman. Amersfoort, Valkhoff & Go.
't Is wel ietwat onwaarschijnlijk, dat Helga op een groote partij bij de Elvin's,
waar ook zij genoodigd is maar zich niet op haar gemak voelt, de wijk neemt
naar de keuken, daar helpt met het vaatwasschen en zoo van de babbelachtige
meid moet hooren in welke grove schulden de familie zich steekt, hetgeen haal'
vooral treft, omdat zij en haar vader zelf schier armoede leden om a,an ieder 't
verschuldigde te geven; en voorts dat de zoon des huizes hier zijne danseres zoekt
en zij nu beiden dat geheim kennen. Dat daargelaten, biedt deze roman een
boeiende teekening en goede karakteruitbeelding.
De twee gezinnen in hun eigenaardige maatschappelijke verhouding zijn reeds
met een woord aangeduid: de strikt eerlijke Rosengren en zijne dochter, de luéhthartige Elvin's, die zelfs bij de eersten in de schuld zijn en nog spotten met de
zuinigheid van vader en dochter. De ook reeds genoemde zoon vormt den over·
gang tusschen beiden.
Dat het niet alleen in Zweden aldus toegaat, is bekend. Juist dat algemeen
menschelijke in de hier geteekende toestanden maakt het verhaal hoogst lezenswaardig. Daarbij komt, dat ook in de karakters het algemeen menschelijke zich
vertoont: het wufte en oppervlakkige tot de grens van het zondige, de trouwen
zelfverloochening, de kloeke zelfoverwinning. Daardoor komen deze menschen van
twee~rlei slag duidelijk ons voor oogen te staan en met belangstelling volgen wij
hunne lotgevallen.
J. H.
Schipper Worse. Naar het Noorsch van Alexander Kielland, door L. Op ten Noort. Utrecht, Honig.
Hoewel de tijd, waarin dit stuk speelt, niet wordt aangegeven, is uit verschillende gegevens op te maken dat het zijn moet omstreeks het midden <.ler
XIXd. eeuw, in een afgelegen handelsstadje van Noorwegen en wel in een tijdperk,
waarin ook dit land den invloed onderging van een godsdienstig revioal, eene z.g.
»opwekking tot gee8telijk leven" onder het volk.
Bij de lezing krijgt men veelal den indruk dat de schrijver met de beginselen
en het drijven der z. g. Dopgewekten" instemt. Hij is slecht te spreken over
officieele predikanten, officieele juristen, - over alles wat officieel is. Uit zijn
schrijven blijkt ingenomenheid met de werkzaamheden van z. g. leekepredikers,
die met een minimum van wetenschap, maar met groote bijbelvastheid en vurigen
ijver overal rondtrekken, predikende en opwekkende het land in rep en roer
brengen.
De schrijver geeft blijk van groote eerlijkheid. Theoretisch aan de zijde der
z. g. Haugianen staande, blijkt uit de geschetste gebeurtenissen niet, dat hij van
hen heil verwacht voor de vermeerdering van menschengeluk. De gevolgen der
geschilderde dweepzucht doen ons althans niet verlangen naar het wederopleven
dier secte.
Bijzonder belangrijk kwam het werk ons niet voor; de goede vertaling moge
het eene bescheiden plaats verzekeren onder gelijksoortige lectuur.
B.

